104

السنة السادسة والعشرون
صيف 2019م1440 /هـ

تصدر عن
منتدى الكلمة
للدراسات
واألحباث

 الكلمة بعد ربع قرن ..حضور ومواكبة وعطاء
فكري
 القيادات الدينية وأخالق التعامل
 اإلمام علي يف األدب اللبناين املسيحي احلديث
 اإلسالم ونبذ الكراهية
 ثالثية بناء اإلنسان عند السيد حممد تقي احلكيم
 أثر املنابع الثقافية واحلركية على االجتهاد
الفقهي عند الدكتور عبد اهلادي الفضلي

 كتـــب:

النسويات املسلمات
املعاصرات..
اجتاهات
وإشكاليات

 رسائل جامعية:
اإلعالم الرقمي
وانعكاساُته
على التعارف بني
احلضارات

جملة فصلية تعىن بشؤون الفكر اإلسالمي وقضايا العصر والتجدد احلضاري

ت��ص��در ع��ن منتدى الكلمة ل��ل��دراس��ات واألحب���اث
اهليئة االستشارية
ش .حســـــن الصفـــــار
د .رضـ���وان الس���ـيد
د .ط���ه عبدالرمحن
د .عبداحلميد أبـو سليمان
ش .حممد علي التسخريي
الراحلون
د .حمم���د فتح���ي عثم���ان
(1431-1349هـ2010-1928 /م)
د .عبـداهل���ادي الـفـضـل���ي
(1434-1354هـ2013-1935 /م)
د .ط���ه جاب���ر العل���واين
(1437-1354هـ2016-1935 /م)
أ .حس���ـــن باق���ر العوامــي
(1440-1345هـ2019-1926 /م)

املـــراســـــــــــــــــــــالت

موقع املجلة على اإلنترنت
الربيد اإللكتروين

الـتـنـفــيــذ الـطـــبـاعــــي

مؤسسة التاريخ للطباعة والنرش والتجارة
بريوت  -لبنان  -طريق املطار خلف جولدن بالزا

الــــــــتـــــــــــوزيــــــــــــــع

مؤسسة الـفــالح للنرش والتوزيــع  -لبنـان

االشـــتراك الـســـــنـوي

رئيس التحرير :زكـــي امليـالد
مـدير التحرير :حممد حمفوظ
هيـئة التحــــريـر
أحـمـــد شهــــاب
إدريـــس هــــاين
حســن آل محـادة
ذاكـر آل حبـيل
حمـمــــد دكــري

http: //www. kalema.net
Email: kalema@kalema.net

هاتف - 01 - 455559 :فاكس01 - 850717 :
الربيد اإللكرتوينdarturath2012@hotmail.com :
ص .ب  - 113 /6590بريوت 1103 2140
هاتف وفاكس961 - 1 - 856677 :

لبنان والدول العربية  40دوالر ًا .أوروبا وأمريكا وسائر الدول  50دوالر ًا .املؤسسات الرسمية واخلاصة  100دوالر.

مسجلة في شركة (الكلمة) لإلعالم والنشر احملدودة  -نيقوسيا  -قبرص بتاريخ  23/1/1998مبوجب قرار رقم 113

قواعد النشر في المجلة
ترحب جملة الكلمة بإسهامات الكتاب والباحثني يف جماالت
الفكر اإلسالمي ،واملعارف اإلسالمية ،والعلوم اإلنسانية واالجتماعية .مع
االهتمام بقضايا الثقافة ومشكالهتا يف العامل العريب واإلسالمي ،والتجدد
والبناء احلضاري ،وكذلك قضايا اإلمناء التربوي والتعليمي ،ومستقبليات
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واحلوار واالنفتاح والتسامح.
يشترط يف املادة املرسلة الشروط التالية:
اَّأل تكون قد نشرت أو أرسلت للنشر يف جمالت أخرى.
أن تلتزم قواعد البحث العلمي واألعراف األكادميية بتوثيق املصادر
واملراجع بذكر البيانات كاملة .مع حتقق املوضوعية واملنهجية واملعاجلة
العلمية.
ختضع املادة املرسلة للنشر ملراجعة إدارة التحرير.
ال تعاد املواد اليت ترسل إىل املجلة وال تسترد ،نشرت أم مل تنشر .وال
تلتزم املجلة إبداء أسباب عدم النشر.
للمجلة حق إعادة نشر املواد املنشورة منفصلة أو ضمن كتاب ،بلغته
األصلية أو مترمجًا إىل لغة أخرى ،من غري احلاجة إىل استئذان
صاحبها.
تعتذر املجلة عن نشر املواد اليت فيها مساس بالقيم اإلسالمية أو
إثارة النعرات الطائفية أو العصبية أو الفئوية وكل ما ميس الوحدة
والتضامن اإلسالمي.
عبر بالضرورة عن
عبر عن وجهة نظر صاحبه وال ُي ِّ
ما تنشره املجلة ُي ِّ
وجهة نظر املجلة.
تستقبل املجلة املواد يف خمتلف أبواهبا ،الدراسات ومراجعات الكتب
وتغطية الندوات ومناقشات األفكار املنشورة.
نلفت أنظار السادة الكتّاب والباحثني إىل أفضلية إرسال إسهاماهتم
على بريد جملة الكلمة اإللكتروين ،وهو kalema@kalema.net

محتويات العدد
العدد ( )104السنة السادسة والعشرون  -صيف 2019م1440 /هـ

No. 104 - 26th year - Summer 2019 AD/1440 HG

الكلمة األوىل

 الكلمة بعد ربع قرن ..حضور ومواكبة وعطاء فكري /الدكتور ميلود محيدات 5..........

دراسات وأحباث

 القيادات الدينية وأخالق التعامل /الشيخ حسن الصفار 9................................
 اإلمام عيل يف األدب اللبناين املسيحي احلديث /زكي امليالد 16...........................
 اإلسالم ونبذ الكراهية /حممد حمفوظ63.................................................
 ثالثية بناء اإلنسان عند السيد حممد تقي احلكيم /الشيخ غالب النارص 76.................
 النوازل الفقهية والتاريخ ..إضاءة إبستيمولوجية /الدكتور عبدالرحيم احلسناوي84......
واحلركية عىل االجتهاد الفقهي عند الدكتور عبد اهلادي الفضيل /حسني
الثقافية
 أثر املنابع
ّ
ّ
منصور الشيخ 96......................................................................
 املتلقي وسطوة اإلعالم ..من عرص املعلومة إىل دولة اإلعالم /الدكتور عبد الفضيل
ادراوي 139...........................................................................
رأي ونقاش

أنموذجا /يوسف اغزيل
 أصول الفقه بني التأسيس والتأصيل ..حممد عابد اجلابري
ً
املجاهد134...........................................................................
كتب -مراجعة ونقد

 النسويات المسلمات المعاصرات ..اجتاهات وإشكاليات /الدكتورة نادية الرشقاوي 153....
 حمطات معارصة يف التقريب بني املذاهب اإلسالمية /حممد هتامي دكري172..............

رسائل جامعية

 اإلعالم الرقمي وانعكاسا ُته عىل التعارف بني احلضارات /الدكتورة معزة مصطفى أمحد
فضل السيد183.......................................................................

إصدارات حديثة /إعداد :حسن آل محادة 194.....................................................

هـــذا الــعــدد
ثمة رضورة دائمة ،مفادها أن العمل يف أبعاده املعرفية والرتبوية واإلعالمية
َّ
واالجتامعية حيتاج إىل رؤية ثقافية حتدّ د معامل العمل وسبل وآليات التسيري .لذلك فإن

بيان الرؤية الثقافية للعمل ُيعدُّ حجر األساس يف مرشوع العمل والبناء يف املجتمع واألمة.
يتم هذا األمر إلاَّ بتبنِّي خيار التجديد واإلصالح عىل صعيد
ولكن ال يمكن أن َّ
األفكار واخليارات الثقافية .وجملة الكلمة منذ انطالقتها ،تعتني بخيار اإلصالح الثقايف

والتجديد الفكري ،بوصفه هو اخليار األنجع إلخراج األمة من وهدهتا ومجودها.

ومواد هذا العدد ال خترج عن هذا السياق ،فقد شاركنا الدكتور ميلود محيدات

بشهادة حول الكلمة بعنوان« :الكلمة بعد ربع قرن حضور ومواكبة وعطاء فكري».
كام شاركنا الدكتور عبدالرحيم احلسناوي بدراسة بعنوان« :النوازل الفقهية والتاريخ..

إضاءة إبستيمولوجية».

ويشاركنا األستاذ حسني منصور الشيخ بدراسة بعنوان« :أثر املنابع الثقافية

واحلركية عىل االجتهاد الفقهي عند الدكتور الفضيل».

أيضا الشيخ غالب النارص بدراسة بعنوان« :ثالثية بناء اإلنسان عند
ويشاركنا ً

السيد حممد تقي احلكيم» .إضافة اىل أبحاث العدد التي توزّعت عىل أبواب املجلة
املتنوعة.
ّ

ونأمل أن نكون قد ُو ِّفقنا يف تعزيز وتطوير الوعي الثقايف الذي يؤكّد عىل قضايا

العرص والتجدُّ د احلضاري.
واهلل املوفق.

الكلمة األولى

ق
ن
ا لكلمة� ب�عد رب�ع �ر �..
ف

ح� م ة
ض ور و و ب
اك�� و عطا ء �كر ي�
الدكتور ميلود محيدات*

نسجل احلضور ،ونشارك هبذه
إنه ملن دواعي الغبطة والرسور أن
ّ
املناسبة السعيدة ،هبذه الكلمة التي تواكب جملة الكلمة ،وهي حتتفي بمرور
مخس وعرشين سنة من العطاء والوفاء ملبادئ األمة وتطلعاهتا ،واالستمرارية
والصمود كل هذه السنوات الطويلة ،متحدية كل الظروف واملعطيات التي
تواجه النرش يف العامل العريب.

لقد سعدنا بمعرفتنا هلذه املجلة منذ أكثر من عرش سنوات ،فقمنا بتتبع
ترشفنا بأن نكتب
أعدادها منذ ذلك الوقت ،وتع ّلقنا هبا ،واستفدنا منها ،كام ّ
فيها بعض دراساتنا ،وذلك ألننا وجدناها جملة تسري وفق خط سليم ،فهي
تراعي وحدة األمة العربية واإلسالمية ،وتتبنّى قيم االعتدال والوسطية،
وتنبذ اخلالف والعصبية ،وتنتهج الدقة واملوضوعية ،وتستمد من مبادئ
الدين احلنيف ،أسس التسامح والتضامن والوحدة ،مصدا ًقا لقول اهلل تعاىل:
{وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل ال َّل ِه مَجِي ًعا َولاَ َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َت ال َّل ِه َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم
َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ف َبينْ َ ُق ُلوبك ُْم َفأ ْص َب ْحت ُْم بن ْع َمته إ ْخ َوانًا َو ُكنْت ُْم َعلىَ ٰ َش َفا ُح ْف َرة م َن
َأعْدَ ا ًء َفأ َّل َ
* باحث وأستاذ جامعي من اجلزائر ،نرش العديد من أبحاثه يف جملة الكلمة ،الربيد اإللكرتوين:

hfarouk18@hotmail.fr
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ي اللهَُّ َلك ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم تهَ ْتَدُ َ
ون}(((.
الن َِّار َف َأ ْن َق َذك ُْم ِمن َْها ك ََٰذلِ َك ُي َب نِّ ُ

إن صمود واستمرارية هذه املجلة دون كلل أو ملل كل هذه السنوات الطويلة لدليل
عىل صوابية خطها ،وصحة هنجها ،وصالبة عودها ،وإخالص القائمني عليها ،وهو ما
أيضا تالحم كتّاهبا ،وتوافقهم عىل القضايا التي تعاجلها ،ومواكبتها للموضوعات
يؤكد ً
املهمة ،التي تصب يف صلب مشكالت الفكر العريب االسالمي ،حتليلاً
وتشخيصا وتعليلاً ،
ً
مع احرتامها للرأي والرأي اآلخر ،يف إطار من املوضوعية وااللتزام األخالقي.

إن نجاح جملة «الكلمة» يف التأسيس خلط أصيل ،والتزامها املوضوعية يف التحليل،
واعتامدها احلجة والدليل ،يف املعاجلة والتعليل ،والصدور يف وقتها دون تطويل ،وظهورها
يف شكل مجيل ،كلها عوامل أ ّدت إىل حصوهلا عىل توافق ليس له مثيل ،بني كتّاب ومفكري
املرشق واملغرب العربيني ،عىل مصداقيتها ومكانتها العلمية ،وهو ما أ ّدى -دون شك -إىل
إنشاء قاعدة لتبادل األفكار ،وفتح باب النقاش واحلوار.

يؤرق الكتّاب امللتزمني بقضايا األمة هو ّ
التأخر احلضاري الذي
إن العامل الذي ّ
تعانيه األمة ،والتخ ّلف الثقايف والعلمي والتكنولوجي ،حيث رصنا نستورد كل يشء وال
نصنع شي ًئا من حاجاتنا ،ممّا هيدّ د وجودنا ومستقبل أبنائنا ،إن رضورة النهضة أمر يفرض
نفسه علينا ،ويلزم املثقفني والنخب كطليعة األمة ،أكثر من غريهم باملسامهة يف التفكري
للنهوض باألمة ،واملسامهة يف زيادة اإلنتاج الفكري؛ ألن قدر املفكّر أن يعيش مهوم أمته،
ويتبنّى قضاياها املصريية ،وال يعيش ملشاكله اخلاصة.
وعم فيه البالء ،واألمة تعاين تكالب األعداء،
وخاصة أننا يف زمن َّ
عز فيه الوفاءَّ ،
وق ّلة األصدقاء ،فام أحوجنا إىل كلمة سواء ،واجتهاد املفكّرين والعلامء ،بجد وموضوعية
خالية من األهواء ،لتشخيص أسباب الداء ،والعمل عىل إجياد الدواء ،ولعل «الكلمة»
الصادقة بكتّاهبا األوفياء ،قد بادرت برفع اللواء ،وسامهت وتساهم يف النداء بمرشوع
حضاري يعمل عىل اإلحياء لقيم األمة السمحاء ،التي جتمع كل األبناء ،من أجل التنمية
والبناء ،لنكون يف مصاف األقوياء.
التنوع والثراء ،ويدرك اجلدية
إن املتت ّبع للموضوعات التي عاجلتها املجلة يلمس ّ
والرتكيز يف املعاجلة ،واملوضوعية يف الطرح .كام أن املوضوعات تالمس أهم قضايا الفكر
العريب االسالمي ،نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص :قضايا وحدة األمة ،واملرشوع
احلضاري العريب ،يف ظل احلوار املوضوعي بني أبناء العامل اإلسالمي واحلضارات املختلفة،

((( سورة آل عمران ،اآلية .١٠٣
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والتحديات التي يواجهها اإلسالم مع الغرب ،ورضورة التفاهم والوئام عوض التصادم
واخلصام ،يف ظل العوملة وثورة املعرفة واملعلوماتية ،التي تفرض العرصنة والتجديد
احلضاري ،مع الزامية رعاية حقوق االنسان واملجتمعات يف احلرية والتفكري ،مع عدم نسيان
الشخصيات اإلسالمية ،التي سامهت بإبداعاهتا قديماً وحدي ًثا يف تطوير الفكر االنساين.
ومع كل هذه املوضوعات تقرتح املجلة ً
نقاشا علم ًّيا موضوع ًّيا ،حول املسائل
تؤرق املفكّر العريب تراثية كانت أم معارصة ،وحتى يف املجاالت األدبية والثقافية
التي ّ
املهمة ،لتفتح صفحاهتا للمبدعني واألدباء من العامل االسالمي ،ليثروا املجلة امللتزمة يف
يتعصب،
ويقرب وال ّ
يفرق ،يبني وال هيدمّ ،
كل طروحاهتا بخط معتدل رزين ،جيمع وال ّ
مؤمنني باحلق يف التفكري ،واحلرية يف إبداء الرأي ،وأن االختالف سنة من سنن الكون.

لقد فتحت املجلة -منذ نشأهتا -آفا ًقا واسعة للتفكري لكثري من املفكّرين الشباب من
وأخص بالذكر أساتذة اجلامعات اجلزائرية الذين نعرف
جامعات خمتلفة من املرشق واملغرب،
ّ
الكثري منهم ،وقد وجدوا يف «الكلمة» جمالاً للتعبري عن أفكارهم العلمية ،وعرض آرائهم الفكرية،
ومشاريعهم البحثية ،وبعث جمال النقاش مع غريهم من الوطن العريب الكبري ،وقد ساهم ذلك
دون شك ،يف التعريف بمنتوجهم الفكري ،ويف تطوير أدواهتم البحثية ،وتر ّقي درجاهتم العلمية.

كام سامهت املجلة من خالل رصيدها املتم ّيز من البحوث واملقاالت واملشاريع يف
ربا
إثراء الرصيد املعريف والبحثي للباحثني ،وأصبحت بأعدادها الكثرية أرشي ًفا بحث ًّيا معت ً
حيفظ كماًّ ال يستهان به من قضايا الفكر العريب ،كذلك صارت منب ًعا ال يستهان به للباحثني
الشباب الستلهام قضايا البحث اجلديدة سوا ًء من املوضوعات ،أو من الشخصيات التي
كتبت عنها املجلة ،أو كتبت فيها ،وذلك للقيام بالدراسات األكاديمية يف اجلامعات العربية،
لنيل الدرجات اجلامعية العلمية املختلفة.

كثريا يف تعريف املرشق
إن انفتاح املجلة عىل املفكّرين من املغرب واملرشق قد ساهم ً
بمفكّري املغرب القدماء أو املعارصين ،والعكس صحيح ،وأ ّدى ذلك التالقح يف األفكار،
والتحاور بني اآلراء إىل تقريب وجهات النظر يف املسائل اخلالفية ،وتوسيع قاعدة التوافق
يف غريها من القضايا الفكرية ،يف إطار من النقاش اهلادئ واهلادف.
وقد أصبحت املجلة تشكّل منتدى للمفكّرين العرب عىل اختالف مشارهبم
وانتامءاهتم ،وانعكس ذلك إجيا ًبا يف التأسيس حلسن االستامع لآلخر ،وتق ّبل األفكار مع
التعصب والذاتية ،وهو أمر
الرقي واملوضوعية ،ونبذ
ّ
االختالف يف الطرح ،وهذا دليل عىل ّ
تتوسع جغراف ًّيا هبذا الشكل أفق ًّيا وعمود ًّيا ،لتشمل مفكّرين
ق َّلام يتو ّفر ملجلة علمية عربية ّ
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الكلمة األوىل

كثر ،وقضايا قديمة وحديثة من العامل اإلسالمي أمجع رغم اتّساعه.

خمترصا للدقة يف التعبري ،فالكلمة
ورمزا
لقد كان مغزى «الكلمة» دائماً عنوانًا للتد ّبر والتفكريً ،
ً
هي التي تدخل صاحبها إىل اجلنة ،أو هتوي به إىل النار ،فهي التي ترفع صاحبها إن كانت كلمة حق
صادقة إىل األنبياء والقديسني ،وتسقط بصاحبها إىل األشقياء والشياطني إن كانت كلمة باطل.

أسست لتصدح بالكلمة الطيبة ،التي جتمع أبناء
فام بالك إن كانت هذه املجلة قد ّ
هذه األمة عىل حرية التفكري ،وعىل مرشوع حضاري يقدّ س الكلمة ،ويؤمن بالوحدة
بينهم ،وتُعيل من دور الفكر البنّاء الذي خيدم قيم اإلنسانية مجعاء ،فتصبح بذلك الكلمة نور
يستضاء به ،وكلمة حق ُتتّبع ،وطريق مستقيم يهُ تدى به ،كل هذه املعاين املستنرية للكلمة،
التي تسعى جملة «الكلمة» لتستلهمها ،كام جيب أن نسعى مجي ًعا لتجسيدها واتّباعها.
فاحلقيقة أن هناك كلامت تبقى حمفورة يف أذهاننا مع طول السنني ،وأخرى تنسى يف
يومها ،ولنا مثل يف ذلك ،لقد ع ّلمنا أستاذنا ونحن يف االبتدائي كلامت مل تغادر أذهاننا إىل
اليوم ،وال نعرف الرس يف ذلك ،وعرفنا ّملا كربنا أهنا تنسب للخليل بن أمحد الفراهيدي ،وال
ربا يف
يسعنا إلاَّ أن نشارككم إياها حيث تقول« :األرض بأرسها ال تسع متباغضني ،وش ً
شرب يسع متحابني ،أحبب غريك كنفسك ،املحبة تبني والبغضاء هتدم».
لذا ال خيشى من بنى بنيانه عىل املحبة والوفاء ،والتقوى واإلخالص ،وسعى إىل ما
فيه اخلري ألمته ،وهو ما نحتسبه يف جملة «الكلمة».

لقرائها،
إن املتت ّبع ألعداد املجلة ليالحظ -دون عناء -االلتزام املهني ،والوفاء ّ
تنوع وجدّ ية يف املوضوعات ،وعمق يف املعاجلة ،وموضوعية
واالستمرارية يف الصدور ،مع ّ
يف الطرحّ ،
تدل عىل اجتهاد وتفاين هيئة حترير املجلة ،والقائمني عليها ،وامللتزمني بتغذيتها
من كتّاهبا ،مع إقرارنا بالنقص يف كل عمل إنساين ،فالكامل هلل ،واملهم يف كل هذا هو العمل
بإخالص النية ،والسعي املستمر إىل األفضل واألحسن ،فإن مل تتح ّقق اإلصابة يف بعض
األحيان ،يتح ّقق عىل األقل أجر االجتهاد.

يف األخري ال يسعنا إلاَّ أن نهُ نّئ كل من ساهم من قريب أو من بعيد ،ولو بكلمة طيبة
ونرتحم عىل الذين غادرونا
يف وجود هذه املجلة ،ويف استمرارها من األولني واآلخرين،
ّ
إىل دار احلق ،راجني من اهلل أن يتق ّبل عملهم ،وأن يزكّي مسامهتهم كصدقة جارية هلم ،إىل
أن يرث اهلل األرض ومن عليها ،متمنني للمجلة االستمرارية والدوام يف خ ّطها العلمي
امللتزم ،ويف عطائها الفكري املتم ّيز ،ألجيال وأجيال كثرية ،وألعوام وأعوام مديدة ،سائلني
عز َّ
وجل ،هلا وللقائمني عليها ،مزيدً ا من النجاح والتأ ّلق ،والتوفيق والسداد.
املوىل َّ

دراسات وأبحاث
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الشيخ حسن الصفار
ٍ
ٍ
متميزة من الوالء
بدرجة
حتظى القيادات الدينية يف أوساط املتد ّينني
والطاعة والتقدير؛ ألنهّ ا مت ّثل الدين يف نظر املتد ّينني ،فالوالء هلم والء للدين،
ّ
وألن القيادات الدينية هي املرجع يف فهم تعاليم الدين فالناس يرجعون إليها
يلتف الناس حوله يف الكيان الديني،
يف أخذ تعاليم دينهم ،كام أنهّ ا املحور الذي ّ
ّ
لكل ذلك يكون احرتام الناس وتقديرهم ووالؤهم للقيادات الدينية.
وإذا كان الناس يبدون هذا الوالء والتقدير للقيادات الدينية بدافع
ديني ،فكيف ينبغي أن تتعامل هذه القيادات مع أتباعها؟
هل يتعامل القائد الديني مع أتباعه كام يتعامل القائد السيايس ،من موقع
السلطة والقوة؟! أو كام يتعامل القائد القبيل (شيخ القبيلة) مع أفراد قبيلته؟!

ال شك ّ
أن منهج القيادات الدينية يف التعامل مع الناس ينبغي أن يكون
خمتل ًفا عن مناهج القيادات املادية األخرى.

نريد تسليط األضواء عىل هذه املسألة املهمة ،متمثلني بسرية رسول اهلل
يف تعامله مع أتباعه وأصحابه.
كيف كان يتعامل-وهو النبي القائد -مع أتباعه الذين كانوا يؤمنون به
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ويوالونه ويع ّظمونه ويطيعونه وحيرتمونه؟

ّ
خاص يف
إن اهلل سبحانه وتعاىل يوجه نب ّيه  Kيف عدد من اآليات نحو منهج
ّ
التعامل مع األتباع ،خال ًفا لطريقة القيادات املادية األخرى ،ومن تلك اآليات قوله تعاىل:
{و ْ ِ
ني}(((.
َاح َك َلمِ ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
اخف ْض َجن َ
َ
وتكرر مثل هذا التعبري يف آية أخرى هي قوله تعاىل{ :و ْ ِ
َاح َك
اخف ْض َجن َ
َ
ّ
(((
ني} .
لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
وهذا التعبري اجلميل الرائع كناية عن التواضع املشفوع باملحبة واللطف ،كام ّ
أن
الطيور ختفض أجنحتها ألفراخها حم َّبة وشفقة ،وجتعلها حتت أجنحتها لتكون مصونة من
والتفرق! فكذلك األمر بالنسبة للنبي ،أمره اهلل
احلوادث املحتملة ،ولتحفظها من التشتّت
ّ
ٍ
متعال عليهم.
تعاىل أن خيفض جناحه للمؤمنني ،فيكون مشف ًقا عليهم ،متواض ًعا هلم ،غري
وهذا التوجيه من اهلل تعاىل لنب ّيه  Kينبغي أن يستلهم منه ّ
كل قائد ديني أسلوب
تعامله مع الناس من حوله .ويمكننا أن نستلهم من السرية النبوية بعض معامل هذا املنهج
النبوي يف التعامل مع األتباع ،من هذه املعامل:

ﷺ أولاً  :حمورية القيم يف مقابل الذات

القيادات الدنيوية غال ًبا ما تسعى إىل تعظيم وتضخيم ذواهتا أمام أتباعها ،حتى تصل
ّ
وكأن األتباع عليهم أن يعبدوه ويتّخذوه صنماً ،
يف بعض األحيان -إىل مرحلة الصنمية،فيخضعوا له يف ّ
كل يشء!!

بالرب سبحانه وتعاىل ،ال يتخذ
يف املنهج الديني األمر خمتلف ،فالقائد الرباين املرتبط ّ
ِ
منهج تضخيم الذات ،وإنام يركّز عىل حمورية القيم اإلهلية التي ُي ْؤمن هبا املؤمنون ،فيدعو
الناس إىل تعظيم رهبم سبحانه وتعاىل ،وعبادته ،وليس إىل عبادة شخص القائد.
واآليات القرآنية تركّز عىل هذا اجلانب ،عليكم أن تُطِي ُعوا النبي وتوالوه ،لكن عىل
أساس القيم التي يبشرّ هبا ،من خالل ارتباطه باهلل سبحانه وتعاىل ،فقيمة النبي أو اإلمام
ليست قيمة ذاتية ،وإنام هي من اهلل سبحانه وتعاىل ،فالتعظيم يف األساس هو تعظيم هلل،
ِ
وهلذا نقرأ يف القرآن الكريم ّ
وحى إِ يَ َّل}(((.
أن النبي خياطب الناسُ { :ق ْل إِ َّنماَ َأنَا َبشرَ ٌ م ْث ُلك ُْم ُي َ
((( سورة الشعراء ،اآلية .215
((( سورة احلجر ،اآلية .88
((( سورة فصلت ،اآلية .6
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اب َي ْو ٍم َعظِي ٍم}(((.
{ ُق ْل إِنيِّ َأ َخ ُ
اف إِ ْن َع َص ْي ُت َربيِّ َع َذ َ
الس َت ْك َث ْر ُت
{ ُق ْل ال َأ ْم ِل ُك لِنَ ْف يِس َن ْف ًعا َوال ضرَ ًّ ا إِالَّ َما َشا َء اهللُ َو َل ْو ك ُ
ُنت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
ب ْ
ِ
ِ
السو ُء إِ ْن َأنَا إِالَّ ن َِذ ٌير َو َب ِش ٌري لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُون}(((.
م ْن الخْ َيرْ ِ َو َما َم َّسني ُّ
يل * ألَ َخ ْذنَا ِمنْ ُه بِا ْل َي ِم ِ
{و َل ْو َت َق َّو َل َع َل ْينَا َب ْع َض األَ َق ِ
او ِ
ني}(((.
ني * ُث َّم َل َق َط ْعنَا ِمنْ ُه ا ْل َوتِ َ
َ
ِ
ِ
{ما ك َ ِ
ول لِلن ِ
َاب َوالحْ ُك َْم َوالنُّ ُب َّو َة ُث َّم َي ُق َ
َّاس كُونُوا ِع َبا ًدا يِل
َان ل َبشرَ ٍ َأ ْن ُي ْؤت َي ُه ال َّل ُه ا ْلكت َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِمن د ِ
(((
َ
َّ
ني} .
ون الله َولك ْن كُونُوا َر َّبان ِّي َ
ْ ُ
فالقائد الديني احلقيقي ال يامرس تضخيم الذات أمام أتباعه ،وإنّام يربطهم بتعظيم
اهلل سبحانه وتعاىل .من هنا وردت النصوص عن رسول اهلل  Kأنه كان ينهى أصحابه
الغلو فيه.
عن
ّ
َّاس ،ال ت َْر َف ُعونيِ َف ْو َق ِقدْ ِريَ ،فإِ َّن ال َّل َه اتخَّ ََذنيِ َع ْبدً ا َق ْب َل َأ ْن
قال َ « :Kيا َأيهُّ َا الن ُ
يت ِ
َّخ َذنيِ نَبِ ًّيا»(((.
َ

ويف التشهد يف الصالة نقول« :وأشهد ّ
استحضارا لصفة
أن حممدً ا عبده ورسوله»
ً
العبودية يف النبي قبل اإلقرار برسالته.
هذا ما تؤكّد عليه النصوص الدينية ،فالقائد الديني ال يكون لديه تضخم يف الذات،
يعزز القيم يف نفوس أتباعه ،حتى يكون خضوعهم للقيم ،واحرتامهم ملقام القائد
وإنّام ّ
الديني من خالل ارتباطه بالقيم ،وليس كحالة ذاتية.

ورد يف السرية النبوية حينام تويف إبراهيم ابن رسول اهلل  Kوصادف مع يوم وفاته
كسوف الشمس ،فقال البعض هذا الكسوف بسبب وافته! فلام سمع النبي  Kبذلك
ان َلمِو ِ
ِ ِ
صعد املنرب وخطب قائلاً « :إِ َّن َّ
ت َأ َح ٍد َوالَ لحِ َ َياتِ ِهَ ،فإِ َذا َر َأ ْيت ُْم
الش ْم َس َوال َق َم َر الَ َينْكَس َف ْ
َف َص ُّلواَ ،وا ْد ُعوا اهللَ»(((.
((( سورة الزمر ،اآلية .13
((( سورة األعراف ،اآلية .188
((( سورة احلاقة ،اآلية .46-44
((( سورة آل عمران ،اآلية .79
((( الشيخ األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،ج ،6ص ،106حديث.2550
ومثله يف عيون أخبار الرضا ،ج ،2ص.201
((( صحيح البخاري ،باب الص َال ِة فيِ كُس ِ
الش ْم ِ
وف َّ
س ،حديث  .1009ومثله يف وسائل الشيعة ،ج،7
َ ُ َّ
ُ
ص ،485حديث ،10باب وجوهبا لكسوف الشمس وخسوف القمر.
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ّ
استغل الظرف لتثبيت مكانته بني أتباعه ،لكن النبي
ولو حدث ذلك لقائد آخر ربام
يسري هبذا املنحى .فالقائد الديني ال يعيش تضخم الذات وال يوحي ألتباعه هبذه
 Kال ُ
احلالة ،وهلذا جتد فقهاءنا الذين نق ّلدهم يف مسائل الفروع ،يذكرون مسألة يف (الرسالة
التحرر من االرتباط الذايت بشخص املرجع.
العملية) تؤكّد عىل
ّ
نص املسألة« :إذا ق ّلد جمتهدً ا ثم شك يف أنه كان جام ًعا للرشوط أم ال وجب عليه
ّ
الفحص ،فإن تبينّ له أنه كان جام ًعا للرشوط بقي عىل تقليده ،وإن تبينّ أنه كان فاقدً ا هلا أو
مل يتبينّ له يشء عدل إىل غريه»(.((1
وهذا يعني عدم وجود عالقة ذاتيه شخصية مع املرجع ،وإذا رأينا من يرتبط بشخص
عامل دين أو داعية فوق إطار القيم واملبادئ فهي حالة برشية غرائزية ،أما التوجيه الديني فهو
عىل خالف ذلك.

ﷺ ثان ًيا :إثارة عقول األتباع

حينام يلتف الناس حول قائد يثقون به لكفاءته ،فإهنم قد ينبهرون به وبام يقدّ م من
ّ
فيستغل بعض القادة املنحرفني هذه
أفكار ،ويتخذ من مواقف ،إىل درجة جتميد عقوهلم،
ِ
احلالة ،كام حيكي القرآن الكريم عن فرعون يف قوله تعاىلَ { :ق َال ف ْر َع ْو ُن َما ُأ ِريك ُْم إِالَّ َما َأ َرى
وما َأه ِديكُم إِالَّ سبِ َيل الر َش ِ
أن عقله هو األكمل ّ
اد}( .((1يوحي هلم ّ
وأن عقوهلم ناقصة!
َ َ ْ
َّ
َ
ْ
أ ّما يف القيادة الدينية فهذا أسلوب مرفوض ،فمع ّ
أن النبي معصوم ومسدّ د من قبل
اهلل ،لكن اهلل يأمره أن يستثري عقول أتباعه ،يطلب منهم أن يفكرواّ ،
إن اهلل تعاىل يأمره بقوله:
{و َش ِ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر} ،واملشاورة تعني دفعهم الستخدام عقوهلم ،وحثهم عىل التفكري
َ
وإبداء الرأي.
ون}َ { ،أفَلاَ
ويف القرآن آيات كثرية تستنهض اهلمم للتفكري منهاَ { :أفَلاَ َت ْع ِق ُل َ
ون}َ { ،ل َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُه َ
ون}َ { ،ل َع َّل ُه ْم َي َت َفك َُّر َ
َت َت َفك َُّر َ
ون}.
أي قائد ،كائنًا من كان ،بل نفس النبي هو
جتمد عقلك أمام ّ
الدين ال يطلب منك أن ّ
الذي يأمرك أن تُبدي رأيك.

يف رواية مجيلة عن اإلمام عيل بن موسى الرضا  Cيتحدث عن أبيه موسى
ِ
الر َضا َ ،Cف َذك َْرنَا َأ َبا ُه َ ،Cف َق َال:
الكاظم قال حسن بن اجلهمُ :كنَّا عنْدَ َأبيِ الحْ َ َس ِن ِّ

( ((1السيد عيل السيستاين ،منهاج الصاحلني ،مسألة رقم.11
( ((1سورة غافر ،اآلية .29

القيادات الدينية وأخالق التعامل

13

َان َع ْق ُل ُه لاَ ُي َو ِاز ُن بِ ِه ا ْل ُع ُق ُ
ك َ
او َر الأْ َ ْس َو َد ِم ْن ُسو َدانِ ِه.
ولَ ،و ُر َّبماَ َش َ
َف ِق َيل َل ُه :ت َُش ِ
او ُر ِم ْث َل َه َذا؟
َق َال :إِ َّن ال َّله َتبار َك و َتعالىَ رب َفتَح عىل لِس ِ
انه.
َ َ َ َ َ ُ َّ ماَ َ
َ
ِ
الش ِء َف َي ْع َم ُل بِ ِه(.((1
َق َالَ :فكَانُوا ُر َّبماَ َأ َش ُاروا َع َل ْيه بِ يَّ ْ

ور ًة
وهكذا كان رسول اهلل  Kحتى قال أحد أصحابهَ :ما َر َأ ْي ُت َأ َحدً ا َأ ْك َث َر َم ُش َ
لأِ
ِ ِ
(((1
ِ
علي».
َ ْص َحابِه م ْن َر ُسول اهللِ  .كلام حدثت حادثة جيمع الناس ويطلب رأهيم «أشريوا َّ
يستخف بعقول أتباعه ،كام يقول اهلل تعاىل عن فرعون
بينام القائد من املنهج اآلخر
ّ
است َ
ف َق ْو َم ُه َف َأ َطا ُعو ُه}.
َخ َّ
{ َف ْ
أمري املؤمنني عيل  Cيقول ألصحابه« :فَلاَ ُت َك ِّل ُمونيِ بِماَ ُت َك َّل ُم بِه الجْ َ َبابِ َرةُ ،ولاَ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
استِ ْث َقالاً
َتت ََح َّف ُظوا منِّي بِماَ ُيت ََح َّف ُظ بِه عنْدَ َأ ْه ِل ا ْل َباد َرة ،ولاَ تخُ َال ُطونيِ بِا ُمل َصا َن َعة ولاَ َت ُظنُّوا بيِ ْ
ِ يِ
ِ
ِ
اس َت ْث َق َل الحْ َ َّق َأ ْن ُي َق َال َلهَ ،أ ِو ا ْل َعدْ َل َأ ْن
فيِ َح ٍّق ق َيل يِل ،ولاَ ا ْلتماَ َس إِ ْع َظا ٍم لنَ ْفسَ ،فإِنَّه َم ِن ْ
ٍ
ُي ْع َر َض َع َل ْيه ك َ
ور ٍة بِ َعدْ ٍل»(.((1
َان ا ْل َع َم ُل بهِ ِماَ َأ ْث َق َل َع َل ْيه ،فَلاَ َت ُك ُّفوا َع ْن َم َقا َلة بِ َح ٍّق َأ ْو َم ُش َ
بعض احلاالت التي نراها ال تتناسب مع التوجيه الديني الصحيح ،ترى البعض
يطلق عبارات غري مناسبة ملن يبدي رأيه( ،أنت ال تفهم)( ،اسكت يف حمرض العامل)! وهذا
أمر مرفوض ،فالتوجيه الديني الصحيح كام قال اإلمام عيل  Cحول مهمة األنبياء:
«و ُيثِريوا لهَ م َد َف ِائ َن ا ْل ُع ُق ِ
ول»(.((1
ُ ُْ
القائد الديني احلقيقي هو الذي يثري يف الناس دفائن عقوهلم ،ويدفعهم للتفكري.

ﷺ ثال ًثا :املواساة وعدم التَّم ّيز

القائد الديني ال جيمع املكاسب واالمتيازات له عىل حساب أتباعه ومن حوله ،بل
يواسيهم يف شؤون احلياة ،وال يستأثر بالراحة دوهنم واالمتيازات عليهم.

وهذا ما يؤكّده التاريخ يف سرية الرسول  Kحتى عىل مستوى الربوتوكالت
متميزا بني أصحابه ،كام كان القيارصة واألكارسة يتم ّيزون
والترشيفات مل يكن النبي يعيش
ً
احلر العاميل ،وسائل الشيعة ،ج ،12ص ،45حديث .3
(ّ ((1
( ((1سنن الرتمذي ،أبواب اجلهاد ،باب ما جاء يف املشورة ،حديث رقم .1714
( ((1هنج البالغة ،خطبة رقم  ،216ومن خطبة له خطبها بصفني.
( ((1هنج البالغة ،خطبة رقم  ،1ومن خطبة له  ،يذكر فيها ابتداء خلق السامء واألرض وخلق آدم.
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عن سائر الشعب ،كان النبي  Kيعيش بني أصحابه كأحدهم ،كام ورد يف السرية أنه كان
يقوم احرتا ًما لبعض القادمني عليه ،إلاّ أنه يكره قيام الناس له ،لشدّ ة تواضعه.

الزراد قال :سمعت أبا عبد اهلل (الصادق)  Cيقولّ :
«إن رسول اهلل
وعن زيد ّ
خرج ذات يوم من بعض حجراته إذا قوم من أصحابه جمتمعون ،فلام برصوا برسول اهلل
قاموا .قال هلم :اقعدوا وال تفعلوا كام يفعل األعاجم تعظيماً »(.((1
ب إِ َل ْي ِهم ِم ْن رس ِ
ول ال َّل ِه َ ،Kوكَانُوا
ص َأ َح َّ
وعن أنس بن مالك قال« :لمَ ْ َي ُك ْن َش ْخ ٌ
َ ُ
ْ
لمِ
ون ِمن كَر ِ
اه َيتِ ِه لِ َذلِ َك»(.((1
إِ َذا َر َأ ْو ُه لمَ ْ َي ُقو ُموا َا َي ْع َل ُم َ ْ َ

وقال أبو الدرداء كان رسول اهلل  Kيف بعض األوقات يميش مع األصحاب
فيأمرهم بالتقدّ م ،ويميش يف غامرهم!
ِ
ِ
أيت َس َ
َب
ذر الغفاري قالَ :ر ُ
لامن وبِاللاً ُيقبِالن إلىَ النَّبِ ِّي  Kإذ انك َّ
وعن أيب ٍّ
لامن َعىل َقدَ ِم ر ِ
ذلكُ ،ث ّم َ
قال َل ُه« :يا َس ُ
َس ُ
سول ال ّله ُ Kي َق ِّب ُلهاَ ،فز َج َر ُه النّبِ ُّي َعن َ
لامن ،ال
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
األعاج ُم بِ ُملوكها ،أنا عَبدٌ من َعبيد ال َّله»(.((1
تَصن َْع يب ما تَصن َُع
روى الطربيّ :
أن النبي « Kكان فيِ بعض َأ ْس َفارهَ ،فأمر بإصالح شاةَ ،ف َق َال رجل
بحهاَ ،و َق َال آخرَ :ع ّيل سلخهاَ ،و َق َال آخرَ :ع ّيل طبخهاَ ،ف َق َال :K
َيا َر ُسول اهللَ ،ع ّيل َذ َ
عيل مجع الحْ َطبَ .ف َقا ُلواَ :يا َر ُسول اهلل ،نَحن نكفيكَ .ف َق َال :قد علمت َأنك ُْم تكفوين،
َو ّ
متميزا َبني َأ ْص َحابهَ ،و َقا َم K
َو َل ِكنِّي أكره َأن أمت ّيز َع َل ْيكُم؛ َفإِ ّن اهلل يكره من َعبده َأن َيرا ُه
ً
َومجع الحْ َطب»(.((1

ﷺ راب ًعا :إكرام األتباع وليس امتهاهنم

بعض القادة إذا وجد أتبا ًعا خيدمونه وحيرتمونه ،يمتهنهم ويتعامل معهم وكأهنم
خدم له فال يراعي مشاعرهم وأحاسيسهم! رسول اهلل  Kكان يف االجتاه اآلخر ،كان
يكرم وحيرتم من يكون معه ،ويشاركهم العمل واخلدمة ،كعمله معهم يف بناء مسجد
املدينة ،ملا أمرهم ببناء املسجد ،مل جيلس جان ًبا ،بل شاركهم العمل .وملا رآه ُا َسيدُ ب ُن ُح َض ٍري
ِ
نكَ ،
يحَ ِم ُل َح َج ًرا َعىل َبطنِ ِه ،قال له :يا َر َ
سول اهلل ،أعطِني أمحِل ُه َع َ
ذهب َفامحِل
قال« :ال ،ا َ
( ((1الشيخ عيل النامزي ،مستدرك سفينة البحار ،ج ،8ص.632
( ((1الشيخ األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،ج ،1ص ،698حديث .358
( ((1العالمة املجليس ،بحار األنوار ،ج ،73ص ،63حديث .3
( ((1حمب الدين الطربي ،خالصة سري سيد البرش ،ص.87
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َغ َري ُه»(.((2

وعيل بن أيب طالب ومرثد بن أيب مرثد يتعاقبون
ويف الطريق إىل بدر كان رسول اهلل
ّ
بعريا واحدً ا ،يركب ّ
كل واحد منهم مدة ثم يرتكه لآلخر ،فأراد عيل ومرثد أن يتنازال عن
ً
ِ
حصتهام يف ركوب البعري له ،وقاال :نحن نميش عنك .فقال هلمَ « :ما َأ ْن ُتماَ بِ َأ ْق َوى منِّي َعلىَ
السيرْ ِ َ ،والَ َأنَا بِ َأ ْغنَى ِمنْ ُكماَ َع ِن األَ ْج ِر»( .((2وأبى إلاّ أن تكون حصته يف ركوب البعري
َّ
كواحد منهام.
وقد شارك النبي  Kاملسلمني يف حفر اخلندق كام رصحت به النصوص التارخيية،
وكان  Kيرضب مرة باملعول ،ومرة يغرف باملسحاة الرتاب ،ومرة حيمل الرتاب باملكتل،
وحيمل الرتاب عىل ظهره ،أو عىل عاتقه حتى ّ
إن الرتاب عىل ظهره وعكنه ،وربام كان حيفر
معهم حتى يعيا ،ثم جيلس حتى يسرتيح .وجعل أصحابه يقولون :يا رسول اهلل ،نحن
نكفيك.
فيقول« :أريد مشاركتكم يف األجر»(.((2

أما احرتامه ملن خيدمه فكان يف قمة الشفقة والرمحة والتواضع ،روى بعض خدمه قال:
َ
فَ ،ولاَ  :لمِ َ َصنَ ْع َت؟ َوالََ :ألاَّ َصنَ ْع َت»(.((2
نيَ ،فماَ َق َال يِلُ :أ ٍّ
«خدَ ْم ُت النَّبِ َّي  Kعَشرْ َ ِسنِ َ

هذا غيض من فيض أخالق رسول اهلل  Kمع أتباعه ،نرجو أن يكون مدرسة
لنا ،وخاصة للعلامء والدعاة وطلبة علوم دينية ،أن نستلهم من هذه األخالق ،فنتعامل مع
ٍ
بيشء من هذه األخالق ،وهذا السلوك الذي تعامل به رسول .K
الناس

( ((2الشيخ الطربيس ،إعالم الورى بأعالم اهلدى ،ص.159
( ((2الشيخ األلباين ،سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ،ج ،5ص ،326حديث
.2257
( ((2نرص بن مزاحم املنقري ،وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ،ج ،4ص.72
( ((2صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب حسن اخللق والسخاء ،وما يكره من البخل ،حديث رقم .5714
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-1رسد وتوصيف

دون عن اإلمام عيل بن أيب طالب  Cيف األدب اللبناين املسيحي
ما ّ
ونثرا ،كماًّ وكي ًفا ،م ّثل ظاهرة أدبية فريدةَّ ،
قل نظريها ليس يف
شعرا ً
احلديث ً
تطور األدب العريب
تطور األدب اللبناين فحسب ،وإنام يف تاريخ ّ
تاريخ ّ
احلديث عمو ًما ،ظاهرة تثري الدهشة واإلعجاب ،وتستحق التأ ّمل والنظر،
ثرية يف حقلها الداليل ،رحبة يف أفقها اإلنساين ،مؤ ّثرة يف عمقها الوجداين،
تبهج القلب ح ًّقا.

شعرا
لبيان هذه الظاهرة وص ًفا وتوصي ًفا ،نرسد جمموع األعامل املنشورة ً
ونثرا ،التي أحطت هبا علماً  ،وبحسب تعاقبها الزمني يف الصدور هي:
ً

 كتاب األديب والسيايس أمني نخلة (1976-1901م) املوسومبعنوان( :كتاب املئة) الصادر سنة 1931م ،يضم مئة كلمة خمتارة من كلامت
اإلمام عيل .C
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 كتاب األديب واألكاديمي فؤاد أفرام البستاين (1994-1904م) املوسومبعنوان( :هنج البالغة درس ومنتخبات) الصادر سنة 1932م.

 ديوان األديب والقايض بولس سالمة (1979-1902م) املوسوم بعنوان( :عيلواحلسني) الصادر سنة 1946م ،وديوانه الثاين املوسوم بعنوان( :عيد الغدير) الصادر سنة
1949م.

 موسوعة األديب جورج جرداق (2014-1913م) املوسومة بعنوان( :اإلمامعيل صوت العدالة اإلنسانية) الصادرة يف النصف الثاين من مخسينات القرن العرشين،
سادسا بعنوان( :روائع هنج البالغة).
الحقا جز ًءا
املكونة من مخسة أجزاء ،وضم هلا ً
ّ
ً
 كتاب األديب سليامن كتاين (2004-1912م) املوسوم بعنوان( :اإلمام عيلنرباس ومرتاس) الصادر سنة 1967م.

 كتاب األديب والدبلومايس نرصي سلهب (2007-1921م) املوسوم بعنوان:(يف خطى عيل) الصادر سنة 1973م.
 ديوان األديب خليل فرحات (1994-1919م) املوسوم بعنوان( :يف حمرابعيل) الصادر سنة 1991م.
 ديوان األديب جورج شكور املوسوم بعنوان( :ملحمة اإلمام عيل) الصادر سنة2007م.
 كتاب األديب سعيد عقل (2014-1912م) املوسوم بعنوان( :عيل واحلسني يفالشعر املسيحي) الصادر سنة 2009م.

متفرقة ألدباء منهم :جربان خليل
يضاف إىل هذه األعامل ،نصوص وقصائد ّ
جربان (1931-1883م) ،وخمائيل نعيمة (1988-1889م) ،وفؤاد جرداق (-1912
1965م) ،جوزيف اهلاشم ،غسان مطر ،ريمون قسيس إىل جانب آخرين كذلك.

ّ
يتكشف من هذا التوصيف أن املنخرطني يف هذا النسق األديب هم أدباء كبار،
هلم مكانتهم األدبية والشعرية الرائدة واملرموقة ،وبعضهم من جيل الرواد الذين غ ّطت
شهرهتم وطافت لبنان ،وامتدت إىل ما هو أبعد من املجال العريب ،األمر الذي يضاعف
من القيمة االعتبارية لتلك الظاهرة ،ويرفع من وزهنا األديب ،وجيعلها يف مصاف الظواهر
األدبية املم ّيزة وغري العادية ،بام يؤكّد رضورة العناية هبا واالهتامم.

كام ّ
يتكشف من هذا التوصيف كذلك مدى عمق االمتداد هلذه الظاهرة األدبية مكان ًّيا
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وزمان ًّيا ومذهب ًّيا ،فمن جهة املكان غ ّطت األسامء املذكورة العديد من بلدات لبنان ،منها:
برشي وبسكنتا وجبيل شاملاً  ،وجزين ومرجعيون جنو ًبا ،وزحلة رش ًقا ،وامتدت إىل املهجر
خارج لبنان ،واشرتك فيها اثنان من كبار أدباء لبنان مها الزميالن والرفيقان :جربان خليل
جربان وخمائيل نعيمة ،واقرتب منها كذلك األديب أمني الرحياين (1940-1876م).

ومن جهة الزمان يتبينّ لنا من الرسد السالف ذكره أن هذه الظاهرة ترتد وجو ًدا
إىل ثالثينات القرن العرشين ،وبقيت وتواصلت عىل امتداد سبعة عقود من القرن املايض،
فقد ظل حبلها ممدو ًدا تتصل حلقاهتا وتتباعد أحيانًا لكنها مل تنقطع أو تتو ّقف ،ومع غياب
معظم األسامء املذكورة بدأت تلك الظاهرة بالتق ّلص واالنكامش لكنها مل ِ
تنته كل ًّيا.

ومن جهة املذهب فقد ختطت األسامء املذكورة املذهب الواحد ،وتوزعت انتامء
إىل أكرب مذهبني يف الديانة املسيحية مها :الكاثوليك واألرثوذكس ،لكن األكثرية منهم
كانوا ينتسبون إىل املذهب املاروين الكاثوليكي ،لكونه مذهب األغلبية املسيحية يف لبنان،
واملتوزع جغراف ًّيا عىل امتداد مساحة لبنان.
ّ
هبذا يتبينّ أننا أمام ظاهرة أدبية ناضجة ومم ّيزة ،هلا وزهنا االعتباري ،وثقلها األديب،
وعمقها الزمني ،وخت ُّلقها اإلنساين ،وتنتسب إىل أشخاص هم من طبقة األدباء الكبار،
ويعدّ ون من األسامء الالمعة يف األدب العريب احلديث ،مع ذلك ظ ّلت هذه الظاهرة بعيدة
عن العناية واالهتامم بح ًثا وتدوينًا ،ومل تدرس بالقدر الكايف ،املالحظة التي أشار إليها كل
من تن َّبه هلا.

-2االنبثاق والعوامل

تستدعي هذه الظاهرة األدبية املم ّيزة إثارة تساؤالت عديدة سع ًيا لفهمها وتكوين
املعرفة هبا ،يأيت يف مقدمة هذه التساؤالت :كيف انبثقت هذه الظاهرة؟ وملاذا استمرت هبذا
العمق يف االمتداد املكاين والزماين؟ وكيف تراكمت هبذا املستوى األديب اخللاّ ق؟ وكيف
متكّنت من استقطاب تلك النخبة املم ّيزة من األدباء الكبار الذين قدّ موا رسدية لعلها مت ّثل
تدون عن اإلمام !C
أعظم رسدية أدبية حديثة ّ
املدهش يف هذه الظاهرة أهنا مجعت بني أدباء ينتمون من ناحية الدين إىل املسيحية،
مع إمام هو إمام األئمة يف اإلسالم ،وجت ّلت يف عالقة فريدة من نوعهاَّ ،
قل نظريها بني
أتباع الديانات قديماً وحدي ًثا ،فقد أظهر هؤالء األدباء قر ًبا من اإلمام فيه من الود والعاطفة
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واحلب والتبجيل والتعظيم ما يثري الدهشة ح ًّقا ،كاشفني عن هذا األمر ومعلنني ،متباهني
ومدونني يف نصوص هي من أمجل النصوص يف األدب العريب
مسجلني له
به ومتفاخرين،
ّ
ّ
احلديث.

أمام هذه الظاهرة نقف من جهة أمام أشخاص ليسوا عاديني عىل اإلطالق وإنام هم
جمرد واحد
أدباء كبار هلم شهرهتم العالية يف عامل األدب ،ومل يكن هؤالء من ناحية العدد ّ
أو اثنني أو الثالثة ،فقد خت ّطوا هذا العدد إىل سلسلة أطول من ذلك ،ومن جهة أخرى نقف
أمام عالقة باإلمام ليست عادية عىل اإلطالق ،فال هي عالقة سطحية وال هي عالقة عابرة،
فقد جت ّلت يف عالقة وجدانية عميقة كام لو أن اإلمام كان مسيح ًّيا ،أو كأهنم كانوا مسلمني
من شيعة اإلمام ،فاحلب الذي ظهر منهم جتاه اإلمام يفوق بالتأكيد وال يقارن مع حب كثري
من املسلمني.

ومن جهة ثالثة نقف أمام نصوص ليست عادية عىل اإلطالق ،ال من ناحية الكم
جمرد عاطفة وجدانية
وال من ناحية الكيف ،فحب هؤالء األشخاص إىل اإلمام مل يكن ّ
كونت ما يمكن
مكاهنا القلب فحسب ،فقد ظهر هذا احلب وجتلىّ يف نصوص شعرية ونثرية ّ
املدونة عن اإلمام.
تسميته برسدية أدبية جديدة ،عُدَّ ت من أفضل الرسديات األدبية احلديثة ّ
وفاحصا ملعرفة الدوافع واألسباب التي شكّلت هذا النمط
ناظرا
ً
هلذا تو ّقفت مل ًّيا ً
من العالقة مع اإلمام ،معتقدً ا بوجود دوافع وأسباب قوية وعميقة تقف وراء هذه العالقة،
التي ال يمكن أن تنشأ وتستمر وتثمر هذا األثر األديب الكبري بتأثري دوافع وأسباب ضعيفة
أو هزيلة ،هكذا هو حال الظواهر األدبية القوية ،فام هي هذه الدوافع واألسباب؟
متفرقة من جهة ،ومتفاوتة من جهة
جاءت هذه الدوافع واألسباب -كام تب ّينت يلّ -
متفرقة بمعنى أهنا ال مجع هلا يف مكان واحد وإنام هي
أخرى ،ومستنبطة من جهة ثالثةّ ،
موزعة يف مصادر شتى ،ومتفاوتة بمعنى أن تلك الدوافع واألسباب ليست عىل درجة
ّ
واحدة يف األثر والتأثري وإنام هي متفاوتة قوة وضع ًفا ،ومستنبطة بمعنى أهنا ليست منكشفة
بوضوح وإنام هي مستخرجة من األحاديث واملتون والنصوص.
سوف نُعطي هذه الدوافع واألسباب صفة العوامل ،وبحسب تصنيفها هي عىل
النحو اآليت:

أولاً  :العامل األديب

نعلم أن الصفة اجلامعة لتلك األسامء املذكورة هي صفة االنتساب إىل عامل األدب،
وأن أثرهم املنتج املعبرّ عن عالقتهم باإلمام هو يف األساس أثر أديب ،فإذا حرض العامل
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األديب يف هذه العالقة فإن تأثريه سيكون قو ًّيا ،وقد حرض فعلاً وكان تأثريه قو ًّيا كذلك،
متحدّ ًدا يف عالقتهم املتينة والوطيدة بكتاب (هنج البالغة) الذي يضم خطب اإلمام املروية
عنه ورسائله وكلامته القصار ،التي مجعها الرشيف الريض حممد بن حسني املوسوي (-359
406هـ1016-970 /م).
ما يؤكد تأثري هذا العامل وقوته ،أن أغلب تلك األسامء املذكورة -إن مل يكن مجيعها-
جمرد عالقة عابرة حتدث ومتيض وتتالشى
كانت هلا سرية خاصة مع (هنج البالغة) ،ومل تكن ّ
أي كتاب عادي آخر حيث يتالشى وال يبقى له
مع مرور الوقت ،عىل طريقة ما حيدث مع ّ
أثر يف الذاكرة.

فهؤالء كانت لكل واحد منهم سرية مم ّيزة مع (هنج البالغة) امتزجت بسريهتم
األدبية بيانًا وخيالاً وحكمة ،ووجدوا فيه كتا ًبا يثري الدهشة واإلعجاب والفخر ،وال يقارن
بأي كتاب آخر ال من املتقدّ مني وال من ّ
املتأخرين.
يف نظرهم بعد القرآن الكريم ّ
وقد تواترت يف هذا الشأن وتتابعت كلامت أولئك األدباء الدا ّلة والبليغة ،فقد عدّ ه
أمني نخلة من نعم اهلل عىل العربية ،وحتدّ ث عنه قائلاً « :فإذا شاء أحد أن يشفي صبابة
نفسه من كالم اإلمام فليقبل عليه يف النهج من الدفة إىل الدفة ،وليتع ّلم امليش عىل ضوء
البالغة»(((.
وجاء عىل لسان بولس سالمة أن «هنج البالغة هو أشهر الكتب التي عرف هبا
اإلمام ،وال يفوق هذا الكتاب بالغة وقيمة إلاَّ التنزيل»(((.

وكانت لسالمة عالقة خاصة هبذا الكتاب ،وحسب شهادة ابنه املحامي رشاد سالمة
أن والده «قد عاد مئات املرات مطالعة هنج البالغة ،ينهل منه هنل طالب العلم ،عاشق
احلكمة ،واخلطبة العصامء ،واملوعظة املعجزة»(((.

وهكذا احلال مع جورج جرداق الذي ارتبطت سريته األدبية وامتزجت منذ الصغر
بكتاب النهج ،وبقيت هذه السرية راسخة ومتجدّ دة ومل تنقطع أو تتو ّقف يف كل أطوار
صغريا إىل
عرفه منذ كان
حياته األدبية ،والفضل يعود لشقيقه األكرب فؤاد جرداق الذي ّ
ً
كتاب النهج ،وأهداه نسخة منه قائلاً له :ادرس هذا الكتاب ،واحفظ منه كل ما تستطيع
((( أمني نخلة ،كتاب املئة ،بريوت :الدار اإلسالمية2002 ،م ،ص.12
((( بولس سالمة ،عيد الغدير ،بريوت :مطبعة النرس1949 ،م ،ص.70
((( رشاد بولس سالمة ،مآثر اإلمام عيل بن أيب طالب واإلمام احلسني يف وجدان بولس سالمة ،بريوت :دار
احلمراء ،ص.6
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حفظه ،فإن فيه اخلري كل اخلري ملن ي ّطلع عليه وحيفظ ما فيه.

والتزم جرداق هبذه النصيحة وتابعها ووجد فيها ضالته ،وقد تعاظمت مع مرور
الوقت رؤيته لنهج البالغة واص ًفا له بالكتاب العظيم ،متحدّ ًثا عن صاحبه قائلاً « :هو
ورسه البالغة ...وآيته يف ذلك هنج البالغة الذي يقوم يف أسس البالغة
اإلمام يف األدب ّ
العربية فيام ييل القرآن من أسس ،وتتّصل به أساليب العرب يف نحو ثالثة عرش قرنًا ،فتبني
عىل بنائه ،وتقتبس منه ،وحييا جيدها يف نطاق من بيانه الساحر ...وإنك ال جتد يف األدب
العريب ك ّله هذا املقدار الذي جتده يف هنج البالغة من روائع الفكر السليم ،واملنطق املحكم
يف مثل هذا األسلوب النادر»(((.
وتناغماً مع هذا النسق يرى سليامن كتاين أن اإلمام هو «ركن متني من أركان الفصاحة
والبالغة يف األدب العريب ،وإنه حتى اآلن أي بعد مرور أربعة عرش قرنًا بحر الفصاحة
والبالغة ،وسيد الكلمة املنحوتة واملحفورة بأزميل معناها ،واحلامل أفياء الفكر ،وأبعاد
املرامي ،وعبوات الفلسفة املؤمنة بخالق الكون وأزليات الوجود»(((.

من جهته يرى نرصي سلهب أن اإلمام «أحتف العربية بسفر ال يفوقه بالغة إلاَّ
القرآن الكريم ،وال عجب يف ذلك فهذا تنزيل من اهلل ،وذاك من صنع إنسان ،وما اقرتب
وروحا كاقرتاب عيل منه يف هنج البالغة ...لو قدّ ر لنهج البالغة من ينقله
امرؤ من اهلل حر ًفا
ً
روحا ومعنى إىل بعض لغات الغرب ،ألخذ عيل مكانه بني أعظم املفكّرين الذين خاطبوا
ً
(((
القلوب والعقول والضامئر» .
لذا دعا سلهب مجيع املسيحيني إىل اإلقبال عىل هنج البالغة ،ليقرؤوه بعمق وإمعان،
ليتبينوا فيه تلك اخليوط الروحية التي تشدّ املسيحي إىل املسلم.

وتتاب ًعا هلذا العامل ذكر الباحث يف تاريخ األديان املقارن الدكتور لويس صليبا أنه
ومديرا للدروس
عمه اخلوري فرنسيس صليبا ،وكان كاهنًا مارون ًّيا
ً
حني كان يف صباه جاءه ّ
العربية ،حيمل معه كتاب (هنج البالغة) طال ًبا منه أن يقرأه ،ويعيد قراءته ليرشق بيانه،
ويتع ّلم العربية من أبرز مصادرها ،الفتًا أن هذا الكاهن املسيحي الذي كان أ ًبا روح ًّيا عاش
يف كنفه مل خيرت له من الكتب سوى كتاب أمري البيان ،مر ّد ًدا عىل مسمعه هذا القول« :كالمه
((( جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،قم :ذوي القربى ،ص.515-513
((( جمموعة كتاب ،هنج البالغة والفكر اإلنساين املعارص ،دمشق :املستشارية الثقافية اإليرانية1993 ،م،
ص.219
((( نرصي سلهب ،يف خطى عيل ،بريوت :دار الكتاب اللبناين1973 ،م ،ص.323-322
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دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق»(((.

من هذه االنطباعات والسري القوية ،يتأكّد تأثري العامل األديب وقوته يف متتني عالقة
هؤالء األدباء باإلمام ،ولوال هذا العامل الساحر ملا كانت هذه العالقة بتلك القوة ،وبتلك
الصورة النموذجية التي ظهرت هبا وجت ّلت.

ثان ًيا :العامل الديني

تعرفوا عىل سرية اإلمام وأقواله ،وجدوا فيه تش ّب ًها بالسيد املسيح
املسيحيون الذين ّ
نادرا ما حيدث يف نظرهم ،ومتى ما حدث فهو بالنسبة هلم يعني شي ًئا
 Cالتش ّبه الذي ً
كبريا وعظيماً  ،فالسيد املسيح يف اعتقاد املسيحيني ال يضاهى بأحد وال يقارن ،ومنزلته تفوق
ً
مجيع البرش ،لذا فقد كان هلذا التشبيه مفاعيل قوية يف متتني عالقة املسيحيني باإلمام.
شكّل هذا التشبيه صورة نموذجية عن اإلمام ،جعلت منه قري ًبا إىل قلوب املسيحيني،
ويدونون النثر عنه بكل هباء،
قر ًبا يكاشفون به بال خفاء ،ويتحدّ ثون عنه بكل سخاء،
ّ
شبيها
ويتقربون منه بكل حب ورجاء ،جيدون يف دوحته راحة وسكينة ،فقد هاهلم أن جيدوا ً
ّ
للسيد املسيح من غري م ّلتهم ،فكان مثالاً هلم.
وقد أبان عن هذا اجلانب بوضوح كبري جورج جرداق ،راج ًعا إىل تاريخ املسيحيني
تارة ،وتاريخ املسلمني تارة أخرى ،ومذك ًّرا بوقائع عايشها يف حياته ،معتقدً ا أن اإلمام هو
«أقرب اخللق إىل املسيح بوادعته وزهده وتواضعه واستقامته وصالبته مع احلق ،وعظمة
أخالقه ،وقوة إيامنه ،وعمق إنسانيته ،وجالل مأساته»(((.
ومن التاريخ املسيحي ذكر جرداق قائلاً « :إذا ما ا ّطلعنا عىل بعض اآلداب األوروبية
يف العصور الوسطى ،ال سيام األدب اإليطايل املعبرّ أكثر من سواه عن األفكار واملعتقدات
يف العامل املسيحي يوم ذاك ،نعلم أن الفكرة التي كانت لدى الكثري من الناس عن اإلمام
عيل أنه قديس مسيحي ،ملا يف أقواله ومنهجه من شبه بتعليم املسيح .وممّا جيدر ذكره يف هذا
الباب أن لإلمام عيل صورة يف إحدى الكنائس القديمة بإيطاليا ،وهنا يف بريوت يف صدر
صالة االستقبال الكربى بمدرسة زهرة اإلحسان التابعة ملطرانية الروم األرثوذكس جتد
صورة واسعة املساحة لإلمام عيل»(((.

((( لويس صليبا ،احلوار املسيحي اإلمامي متى وملاذا؟ لبنان :صفحة دار ومكتبة بيبلون.
((( جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،مصدر سابق ،ص.965
((( جورج جرداق ،حوار مع جملة املنرب.
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ومن التاريخ اإلسالمي ذكر جرداق أن النصارى العرب الذين عرفوا اإلمام يف زمانه
تعصب أهل اجلهل والغباء
كانوا من أشد الناس ح ًّبا له ،وحسب قوله« :وعىل الرغم من ّ
من أبناء كل دين يف العصور الغابرة ،فإن هذه احلقيقة عن عيل جعلت عارفيه من نصارى
العرب يف زمانه وبعيد زمانه ،من أشد الناس ح ًّبا له وتع ّل ًقا به ،وقد أشار ابن أيب احلديد إىل
ذلك يف رشح النهج ،قال :وما أقول يف رجل –يعني عل ًّيا -حت ّبه أهل الذمة عىل تكذيبهم
بالنبوة .ولقد بنى عيل معاملته لغري املسلمني عىل قوله هذا :أمواهلم كأموالنا ودماؤهم
كدمائنا»(.((1

مصورا هذا األمر قائلاً :
وأعم من ذلك ،يرى جرداق إمجاع الناس عىل حب اإلمام،
ً
«وإنك ما رضبت بعينيك صفحات هذا التاريخ إلاَّ لتدرك حقيقة ح ّقة ،وهي أنك ق ّلام جتد
يف شخصياته العظيمة من أمجع الناس عىل حبه وإجالله واالنتصار له ،إمجاعهم عىل حب
مترد عىل ال ُبطل،
عيل بن أيب طالب ،وعىل إجالله والعطف عىل قضاياه ،ويف مثل هذا احلب ّ
وخذالن للجريمة ،وفيه جلوء إىل احلق ،واعتصام بالوجدان»(.((1
ومن الوقائع الدالة التي عايشها جرداق ،قصته مع الراهب املسيحي اللبناين الذي
تبنّى طباعة كتابه عن اإلمام من دون سابق معرفة ،وذلك بعد ا ّطالعه عىل أجزاء منشورة
من الكتابُ ،مقد ًما عىل هذه اخلطوة تكريماً لإلمام وإعجا ًبا بأسلوب املؤلف.
وعن تفاصيل هذه الواقعة حكى جرداق قائلاً « :يف أثناء تأليف الكتاب جاءين
رئيس حترير جملة الرسالة اللبنانية ،وهو صديق كريم ،وطلب إ ّيل أن أعطيه فصلني اثنني
عىل األقل من الفصول التي انتهيت من كتابتها ،فلبيت رغبته ،فنرش الفصلني يف عددين من
املجلة .واتّفق للراهب العامل األب نجم رئيس مدرسة الرهبان الكرمليني يف مدينة جونية،
أن قرأ هذين الفصلني يف املجلة املذكورة ،فطاب له املوضوع ،كام طاب له األسلوب الذي
عولج به ،فاتصل برئيس حترير الرسالة ،ليخربه بأنه يريد أن يطبع هذا الكتاب بأجزائه كلها
عندما أنتهي أنا من تأليفه كاملاً  ،عىل نفقة الرهبانية .وهكذا كان ،فقد طبعه األب نجم عىل
وأرص عىل إجراء ما أراده .وبعدما نُرش الكتاب بمدّ ة وجيزة وبيعت منه كمية
نفقته كام أراد
ّ
كبرية ،أبى الراهب النبيل أن يسرتد ً
قرشا واحدً ا من ثمن الورق وتكاليف الصف والطباعة
وكانت كثرية ،وقال :لقد نرشت هذا الكتاب تكريماً لإلمام عيل ،وإعجا ًبا بأسلوب املؤلف
وصدقه فيام يرى ويكتب»(.((1
( ((1جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.164
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.947
( ((1جورج جرداق ،حوار مع جملة املنرب.
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وتعزز عند املسيحيني بني اإلمام والسيد املسيح ،مع القول املروي
وتأكّد هذا الشبه ّ
من الفريقني عن النبي األكرم حممد « :Kيا عيل ،إن فيك مثلاً من عيسى ابن مريم»(.((1

ربا أن اإلمام أقرب
هذا القول رأى فيه جرداق أمجل ما قيل يف هذا املوضوع ،معت ً
اجلميع إىل املسيح ،وأن املالمح بينهام كثرية ،مذك ًّرا بعفو اإلمام عن أخصامه يف الرصاع،
متلم ًسا هذه السمة يف قول املسيح« :أحبوا مبغضيكم».
ّ
أيضا ،واقعة التقايض بني اإلمام ورجل مسيحي حول الدرع
وممّا له داللة عىل ذلك ً
املفقود ،الواقعة التي أكربت اإلمام وع ّظمته يف عيون املسيحيني ،ووجد فيها جرداق داللة
عىل مدى تش ُّبع اإلمام بروح العدالة ،متحدّ ًثا عنها قائلاً « :وكان اإلمام يأبى الرت ُّفع عن
رعاياه يف املخاصمة واملقاضاة ،بل إنه كان يسعى إىل املقاضاة إذا وجبت لتش ُّبعه من روح
العدالة ،من ذلك أنه وجد درعه عند عريب مسيحي من عامة الناس ،فأقبل به إىل أحد القضاة
واسمه رشيح ،ليخاصمه ويقاضيه ،وملا كان الرجالن أمام القايض قال عيل :إهنا درعي ومل
أبع ومل أهب ،فسأل القايض الرجل املسيحي :ما تقول فيام يقول أمري املؤمنني؟ فقال العريب
املسيحي :ما الدرع إلاَّ درعي وما أمري املؤمنني عندي بكاذب! وهنا التفت القايض رشيح
إىل عيل يسأله :هل من ب ّينة تشهد أن هذه الدرع لك؟ فضحك عيل وقال :أصاب رشيح ،ما
يل بينة ،فقىض رشيح بالدرع للرجل املسيحي ،فأخذها ومشى أمري املؤمنني ينظر إليه! إلاَّ
أن الرجل مل ُ
خيط خطوات قالئل حتى عاد يقول :أ ّما أنا فأشهد أن هذه أحكام أنبياء ،أمري
ٍ
قاض يقيض عليه! ثم قال :الدرع واهلل درعك يا أمري املؤمني ،وقد كنت
املؤمنني يدينني إىل
كاذ ًبا فيام ا ّدعيت ،وبعد زمن شهد الناس هذا الرجل وهو من أصدق اجلنود ،وأشد األبطال
بأسا وبال ًء يف قتال اخلوارج يوم النهروان ،إىل جانب اإلمام عيل»(.((1
ً

ثال ًثا :العامل اإلنساين

وجد هؤالء األدباء املسيحيون يف اإلمام  Cصورة اإلنسان األمثل الذي هيفو
إليه البرش بطبيعتهم وفطرهتم يف كل زمان ومكان ،وبني امللل والنحل كافة ،تع ُّل ًقا بالقيم
وتقديرا للحكامء ،فلم يكن اإلمام -يف
وافتخارا بالعظامء،
واعتزازا با ُمل ُثل العليا،
السامية،
ُ
ً
ً
نظر هؤالء األدباء -رجلاً عاد ًّيا ،بل كان مثالاً يسكن القلوب ،ويسحر العقول ،ويوقظ
الضامئر ،ويبقى يف الذاكرة.
وقد توالت كلامت هؤالء األدباء وتواترت ببالغتهم املعهودة ،كاشفني عن هذه

( ((1حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،ج ،35ص.322
( ((1جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.72
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الصورة املثالية لإلمام ومربزين هلا ،واثقني منها ،وصادقني فيها ،وثابتني عليها ،متحدّ ثني
عنها بكل رغبة وحب وكأهنم يتحدّ ثون عن أقرب الناس هلم.

نلمس هذه الصورة املثالية التي تتخ ّطى الزمان واملكان وامللل والنحل ،حني يتحدّ ث
عنها بولس سالمة واص ًفا اإلمام بالرجل املثايل قائلاً « :فإننا نتحدّ ث عن الرجل املثايل الذي
علت أخالقه فلم يلتحق هبا الغبار ،وال اعتلقت هبا أدران الناس ،فلقد جاء الدنيا عار ًيا
وخرج عار ًيا ،إلاَّ من الفضل والذكر اخلالد»(.((1

وحرض هذا املعنى بقوة يف نص جورج جرداق ،فاإلمام يف نظره «له من صفات
جديرا بالسلطان عىل القلوب»( ،((1وعدّ ه «من األفذاذ النادرين
اإلنسان األمثل ما جيعله
ً
الذين إذا عرفتهم عىل حقيقتهم بعيدً ا عن الصعيد التقليدي الذي درجنا عىل أساسه،
ندرس رجالنا وتارخينا ،عرفت أن حمور عظمتهم إنام هو اإليامن املطلق بكرامة اإلنسان،
متطور أبدً ا ،وبأن اجلمود والتقهقر
وح ّقه املقدّ س يف احلياة احلرة الرشيفة ،وبأن هذا اإلنسان ّ
والتو ّقف عند حال من أحوال املايض أو احلارض ليست إلاَّ نذير املوت ودليل الفناء»(.((1
ونادرا لشبيل شميل (1335-1276هـ1917-1860/م)
ونقل جرداق قولاً بلي ًغا
ً
وتفرده قائلاً « :اإلمام عيل بن أيب طالب عظيم العظامء ،نسخة
حتدّ ث فيه عن عظمة اإلمام ُّ
ً (((1
مفردة مل َي َر هلا الرشق وال الغرب صورة طبق األصل ال قديماً وال حديثا» .
وقد وجد خمائيل نعيمة يف كتاب جرداق شاهدً ا عىل هذه الصورة التي أهلبت روح
كاتب مسيحي ألن يكتب موسوعة عن اإلمام ،مقدّ ًما هلا قائلاً « :وهذا الكتاب الذي بني
كرس حلياة عظيم من عظامء البرشية ،أنبتته أرض
يديك خري شاهد عىل ما أقول ،فهو ُم َّ
وفجر ينابيع مواهبه اإلسالم ،ولكنه ما كان لإلسالم
عربية ،ولكنها ما استأثرت بهّ ،
وحده ،وإلاَّ فكيف حلياته ّ
الفذة أن تلهب روح كاتب مسيحي يف لبنان ويف العام 1956م،
فيتصدّ ى هلا بالدرس والتمحيص والتحليل ،ويتغنّى تغنّي الشاعر املت َّيم بمفاتنها ومآثرها
وبطوالهتا ...وقد نجح إىل حدٍّ بعيد يف رسم صورة البن أيب طالب ال تستطيع أمامها إلاَّ أن
تشهد بأهنا الصورة احلية ألعظم رجل عريب بعد النبي»(.((1
«أي رجل
ومن جهته ُيرى سليامن كتاين راف ًعا منزلة اإلمام بني الرجال قائلاً ُّ :

( ((1بولس سالمة ،حديث العشية ،بريوت :دار احلضارة1963 ،م ،ص.293
( ((1جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.45
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.12
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.33
( ((1جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.18-17
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مثل عيل ،مثل سيفه ،مثل صدره ،مثل صدقه ،مثل نبله ،مثل حدبه الوسيع ،ومثل هنجه
البليغ»( ،((2لذا فقد أصبح اإلمام كام يضيف كتاين قائلاً « :أوسع واحة هيفو إليها عطش
اإلنسان ،إذ يلهث به جتواله عرب العصور»(.((2
وأكثر من أفاض يف تركيز هذا املعنى وتأكيده ،نرصي سلهب الذي رفع اإلمام إىل
القمة ،وجعله مثالاً  ،متخط ًيا قومه ،ومقيماً يف ضمري كل إنسان ،إذ يرى قائلاً  :إن اإلمام قد
بلغ «قمة املستوى اإلنساين ،فام هو بعريب يتحدّ ث إىل عرب ،وال بمسلم حيدّ ث مسلمني،
إنام هو مفكّر مؤمن خياطب البرش ،مجيع البرش»(.((2

وجدّ د سلهب هذا املعنى قائلاً  :إن اإلمام «ليس لقوم دون آخرين ،بل هو للدنيا
بأرسها ،ال زمان حيتويه وال مكان ،هو أمري املؤمنني ،مجيع املؤمنني مسيحيني ومسلمني،
برشا كعيل ،قوله والفعل
ألنه عاش إيامنه يف أعامقه والروح ...وق َّلام نلتقي يف أروقة التاريخ ً
صنوان ...لقد كان املثال والقدوة ،وسام حتى عجز الناس عن اقتفاء أثره ،والسري عىل
خطاها ...فأحتف اإلنسانية بعطاء روحي وفكري قل له نظري»(.((2
ومن أبلغ كلامت سلهب داللة عىل قوة العامل اإلنساين حني حتدّ ث عن اإلمام قائلاً :
«عيل حي يف خاطر كل إنسان ،مقيم يف ضمري كل إنسان ،نابض مع قلب كل إنسان ،ختطى
الزمان واملكان ،والقومية والدين ،وسام وارتفع حتى غدا ملك اإلنسانية مجعاء ،ذلك أنه
جتسيد لإلنسان املطلق»(.((2

وآخر ما نختم به ما ذكره لويس صليبا قائلاً « :وال يمكن ألي مسيحي رشق ًّيا كان
أم غرب ًّيا ،أن ينظر إىل شخصية اإلمام عيل وقيمه وفضائله من دون أن يشعر أنه يشاركه هذه
القيم ،وأن يتوجع ألمله»(.((2

يتفحص هذه الكلامت واألقوال جيد فيها من التناغم والتشابه كام لو أهنا نبعت
من ّ
من قلب واحد ،وصدرت من رجل واحد عبرّ عنها بعبارات خمتلفة ،وسكّها بكلامت
بعضا ،د ّلت
بعضا ،ويكمل بعضها ً
متعدّ دة ،فقد جاءت متعاضدة فيام بينها ،يصدق بعضها ً
عىل أثر العامل اإلنساين وقوته.
( ((2سليامن كتاين ،حممد شاطئ وسحاب وبقية كتبه ،بريوت :دار املرتىض1990 ،م ،ص.732
( ((2سليامن كتاين ،اإلمام عيل نرباس ومرتاس ،قم :نرش أديان ،ص.259
( ((2نرصي سلهب ،يف خطى عيل ،مصدر سابق ،ص.275
( ((2نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.323 ،302 ،287 ،341
( ((2نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.349
( ((2لويس صليبا ،احلوار املسيحي اإلمامي متى وملاذا؟ مصدر سابق.

اإلمام علي يف األدب اللبناين املسيحي احلديث

27

لعل هذه العوامل الثالثة( :األديب والديني واإلنساين) ،هي العوامل األساسية التي
متّنت عالقة أولئك األدباء باإلمام  Cيضاف هلا عوامل أخرى كان هلا قدر من التأثري،
حتدّ دت تقري ًبا يف عاملني مها:

العامل األول :له عالقة بجانب االنتامء العرويب املتّصل بكون أن أولئك األدباء كانوا
يغ ّلبون انتامءهم العريب ،بالشكل الذي جعلهم يفتخرون بالعظامء العرب بغض النظر عن
طبيعة معتقداهتم الدينية مسلمني كانوا أم مسيحيني.

أشار هلذا العامل وغ ّلبه جورج جرداق ،إذ كان يرى أن املسيحيني حصل عندهم
هذا االهتامم باإلمام ألهنم عرب ،وكانوا يعتربون كل ما له عالقة بالعرب هو تراث هلم ،بام
وتطرق جرداق هلذا األمر يف موسوعته قائلاً « :وإنه ملن
يف ذلك تراث املسلمني وتارخيهم.
ّ
مفاخرنا نحن العرب أن يكون يف تارخينا أمثال عيل ،الذي أوحى مثل هذا احلب ،وانطلق
من نطاق املخصوصية إىل النطاق الواسع العام ،فإذا أمره ال يعني حز ًبا من األحزاب أو
طائفة من الطوائف أكثر ممّا يعني الناس مجي ًعا ،وإذا سريته مصدر أدب رفيع يف كل عرص
ومرص ،وما ذاك إلاَّ ألن الصفات التي مت ّيزت هبا شخصية اإلمام الظاهرة يف أعامله وأقواله،
هي صفات جتوز -بام فيها من إنسانية وعاملية -حدود الزمان واملكان ،كام جتوز حدود
يتوحد الناس ويتداعون إىل التعاون من أجل اخلري»(.((2
األحزاب والطوائف ،وبمثل عيل ّ
العامل الثاين :له عالقة بطبيعة البيئة االجتامعية التي ارتبط هبا أولئك األدباء ،وم ّثلت
هلم ذاكرة املكان والزمان ،فقد ظ ّلت هذه البيئة تذكّرهم باإلمام ،وتبعث هلم بصور فيها من
التعظيم وفيها من التألمّ  ،عىل طريقة ما كان جيري يف إحياء املناسبات الدينية عند املسلمني
خصوصا يف بلد مثل لبنان
الشيعة هناك ،فال يمكن إغفال هذا العامل وما له من تأثري،
ً
املعروف بمساحته اجلغرافية الصغرية ،وبأكثريته السكانية الشيعية ،وباختالط تعدّ دياته
املذهبية والدينية.

نلحظ تأثري هذا العامل االجتامعي من خالل شواهد تفصيلية كثرية ،يعرفها أولئك
األدباء أكثر من غريهم ،من هذه الشواهد الدا ّلة ما ذكره بولس سالمة من أنه اختار نظم
ملحمته (عيد الغدير) استجابة لطلب من السيد عبداحلسني رشف الدين (-1290
1377هـ1957-1873 /م) ،وتأكيدً ا هلذا األمر نقل رشاد سالمة متحدّ ًثا عن والده
قائلاً « :بعد قصيدة عيل واحلسني زار والدي سامحة العالمة السيد عبداحلسني رشف الدين،
يب ينظم ملحمة شعر ّية ،فوجد والدي نفسه أمام
الذي طلب منه أن يكون أول شاعر عر ّ
( ((2جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.948
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ٍ
بأسطوري كأبطال بقية املالحم اليونان ّية أو اهلند ّية ،فكان اإلمام عيل
حقيقي وليس
بطل
ّ
ٍّ
تضمنت أربعة آالف بيت شعري ،وكانت (عيد الغدير) بكر املالحم
حمور ملحمته التي
ّ
يب ،ومدارها التاريخ اإلسالمي وواقعة الغدير،
العربية ،وأول ملحمة عربية يف األدب العر ّ
خاصة»(.((2
واإلمام عيل كبطل عظيم هلا بصورة ّ

وحني حتدّ ث الكاتب اللبناين سمري عطا اهلل عن عالقة الشعراء املسيحيني اللبنانيني
تطرق إىل بولس سالمة قائلاً « :كان بولس سالمة يضع يف صدر منزله القروي
باإلمام عيلّ ،
صورة واحدة هي لوالده ،ويف مكتبه الصغري يف بريوت كانت هناك صورة واحدة وحيدة:
يشف متا ًما من آثار 24
اإلمام موسى الصدر منحن ًيا بقامته النبيلة يس ّلم عىل الشاعر الذي مل
َ
عملية جراحية»(.((2

عمن يم ّثل يف نظره اليوم امتدا ًدا
وعندما سئل جورج جرداق يف حوار صحفي معهَّ ،
لنهج عيل بن أيب طالب ،أجاب قائلاً « :ربام كثريون يف أمم أخرى ال أعرفهم ،ولكن عىل حدِّ
علمي يف لبنان اإلمام السيد موسى الصدر ،أراه ابنًا لإلمام عيل ،وهلذا السبب أبعدوه»(.((2

وما من أحد من أولئك األدباء إلاَّ وله شاهد أو شواهد يف سريته ،دا ّلة عىل تأثري
العامل االجتامعي يف ارتباطهم باإلمام  ،Cفالعديد منهم كانوا حي ّلون ضيو ًفا ومتحدّ ثني
ختصص حول اإلمام وأهل البيت .A
يف املهرجانات واملناسبات الدينية التي كانت ّ
هذه لعلها هي أبرز العوامل التي أسهمت يف تكوين عالقة أولئك األدباء باإلمام،
ويف بقاء هذه العالقة وديمومتها ،وال شك أهنا عوامل قوية ومؤ ّثرة ،كشفت وفسرّ ت كيف
خت ّطت تلك العالقة درجة احلب الوجداين باإلمام ،إىل التعبري عن هذا احلب يف آثار أدبية
وشعرا.
نثرا
ً
مم ّيزة ً
والسؤال :كيف جت ّلت صورة اإلمام عند هؤالء األدباء؟ وما هي طبيعة نظراهتم
وانطباعاهتم؟

سوف نتت ّبع هذه النظرات واالنطباعات يف إطار سياق تارخيي ،يتحدّ د يف العودة إىل
نصوص أولئك األدباء وأدبياهتم يف تتابعها الزمني من جهة النرش والصدور.
( ((2انظر :حسني شمص ،حياة الشاعر املسيحي بولس سالمة ،صفحة شفقنا.
( ((2سمري عطا اهلل ،شعراء عيل ،بريوت :صحيفة النهار 12 ،يناير 2014م.
( ((2والء إبراهيم محود ،جورج جرداق يف حوار حول اإلمام عيل ،صفحة مركز العراق اجلديد لإلعالم
والدراسات ،يوليو 2011م.
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-3جربان خليل جربان

نادرا وبدي ًعا لألديب جربان خليل
نرشت جملة العرفان اللبنانية سنة 1931مًّ ،
نصا ً
دونه عن اإلمام  Cعكس فيه قوة بيانه ،ومجالية ذائقته ،و ُبعد أفقه ،كاش ًفا عن
جربان ّ
مبتهجا ببالغته ،معظماً روحه،
ومقدرا ،راف ًعا مكانته،
مبجلاً له
ً
طبيعة نظرته إىل اإلمامّ ،
ً
مفار ًقا بينه وبني قومه من جهة ،وبينه وبني زمنه من جهة أخرى.

دون جربان قائلاً « :يف عقيديت أن ابن أيب طالب كان أول عريب الزم
يف هذا النص ّ
الروح الكلية وجاورها وسامرها ،وهو أول عريب تناولت شفتاه صدى أغانيها عىل مسمع
قوم مل يسمعوا هبا من ذي قبل ،فتاهوا بني مناهج بالغته ،وظلامت ماضيهم ،فمن أعجب
هبا كان إعجابه موثو ًقا بالفطرة ،ومن خاصمه كان من أبناء اجلاهلية.
مات عيل بن أيب طالب شهيد عظمته ،مات والصالة بني شفتيه ،مات ويف قلبه
الشوق إىل ر ّبه ،ومل يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره ،حتى قام من جرياهنم الفرس
أناس يدركون الفارق بني اجلواهر واحلىص.
مات قبل أن يب ّلغ العامل رسالته كاملة وافية ،غري أنني أمت ّثله مبتسماً قبل أن يغمض
عينيه عن هذه االرض.

مات شأن مجيع األنبياء البارصين الذين يأتون إىل بلد ليس ببلدهم ،وإىل قوم ليس
بقومهم ،يف زمن ليس بزمنهم ،ولكن لربك شأنًا يف ذلك وهو أعلم!»(.((3
تكمن أمهية هذا النص الوجيز والبليغ والثري ،يف كونه ينتسب إىل أديب كبري يف
مدحا وتبجيلاً واعرتا ًفا بقامته األدبية،
مقام جربان ،الذي تعدّ دت توصيفاته عند اآلخرين ً
فقد وصفه بولس سالمة يف ملحمته بالنابغة ،ووصفه جورج جرداق يف موسوعته بالفنان
العريب املبدع ،ووصفه الشيخ مرتىض املطهري يف ملحمته احلسينية بالكاتب العبقري
وصاحب القلم البديع ،ووصفه لويس صليبا بعبقري األدب اللبناين ،إىل جانب توصيفات
أخرى تلتقي هبذا النسق من التبجيل الرفيع وتتناغم.

وتأكّدت أمهية هذا النص وقيمته يف االحتفاء املم ّيز به ،فقد عمد بعض األدباء تتويج
أعامهلم هبذا النص مفتتحني به وحمتفني ،حدث ذلك مع أمني نخلة يف كتابه (كتاب املئة)،
مبجلاً جورج جرداق يف
ومع بولس سالمة يف ملحمته (عيد الغدير) ،ونقله وع ّلق عليه ّ
( ((3جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.952
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موسوعته ،كام حرض باهتامم كبري يف كتابات آخرين نرشت عن اإلمام .C

وال يستبعد يف أن يكون هلذا النص أثر يف لفت انتباه أولئك األدباء إىل شخصية
اإلمام وحتفيزهم نحو االقرتاب منه والكتابة عنه ،مقتفني أثر جربان الذي سبقهم وأضاء
نصا مضي ًئا ومش ًّعا ،بقي وما زال متو ّقدً ا ،حي ّفز بقوة من يطالعه ألن
هلم هذا الدرب ،مقدّ ًما ًّ
يتساءل من هو :عيل بن أيب طالب الذي كتب عنه جربان ما كتب؟! واص ًفا له أنه أول عريب
الزم الروح الكل َّية وجاورها وسامرها.

صف كلامته ببالغته املعهودة ،وإنام كان
جمرد نص أديب أحكم
ّ
ما كتبه جربان مل يكن ّ
نصا ناب ًعا من وجدانه ،جاء من قلب واع ،ومن عقل عامل ،عرف اإلمام وع ّظمه وتأ ّثر بهّ ،
دل
ًّ
عىل ذلك ما ذكره جرداق قائلاً « :وطاملا كان جربان ير ّدد اسم عيل بن أيب طالب يف جمالسه
اخلاصة والعامة ،وحني خيلو إىل نفسه ،وطاملا كان يع ّظمه وينعته بام يليق به من حسان
النعوت»(.((3
ومتَّم جرداق كالمه ،مستشهدً ا بام جاء يف رسالة وصلته من خمائيل نعيمة الذي عدَّ ه
جرداق من أقرب الناس إىل جربان ،يقول فيها« :وأذكر أن جربان كان ّ
كثريا،
جيل اإلمام ً
ويكاد يضعه يف مرتبة واحدة مع النبي»(.((3

وحني حتدّ ث جرداق عن جربان من جهة عالقته باإلمام ،مفسرّ ً ا ملاذا كتب
شارحا ذلك بكالم مجيل ،متحدّ ًثا عن سياق تارخيي تعدّ دت فيه
عن اإلمام ما كتب؟
ً
الوجوه والشخصيات ،قائلاً  :قد ظل جربان «طوال حياته يبحث عن الوجوه اإلنسانية
الصافية من خالل صفحات التاريخ ،رغب ًة منه يف جتسيم مثاليته االجتامعية واإلنسانية
يف أشخاص من حلم ودم ،ويف كبار الناس ،مثل هذه الرغبة ال خي ّلوهنا وال خت ّليهم ،وقد
جيسمون أشياء
هرع بقلبه إىل نيتشه وإىل بوذا ،وإىل وليم باليك وأرضابه ،ممَّن رأى أهنم ّ
يف نفسه يريد هلا بقاء أبد ًّيا .وطاملا هرع إىل األحدوثة الوامهة ،وإىل األسطورة يرى فيها
الكثري من أماين القلب والنفس ،التي مل تكن لتكتمل يف الواقع فاكتملت بخيال أصحاهبا
وأشواقهم .غري أن ثالثة من عظامء اإلنسانية ملؤوا قلبه ،فإذا هم يم ّثلون الكامل اإلنساين
احلارة،
يف أروع مظاهره وأصفى صفاته ،فاتجّ ه إليهم بقول كثري هو أشبه بالصلوات
ّ
تتصاعد من معبد احلياة إىل من اكتملت فيهم معانيها وسمت روحها .أما العظامء الثالثة
يف قلب جربان :فاملسيح وحممد وعيل! أما قوله يف املسيح وحممد فكثري ،وأما اقتباسه من
( ((3جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.952
( ((3جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.953
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روائعهام فمعروف ،أما عيل بن أيب طالب فامذا يرى فيه؟ ينظر جربان إىل عيل نظرته إىل
الكائن الذي اتّصل بأسمى ما يف الوجود من معاين الوجود ،وتاق إىل الكامل الروحي
فأدركه واتحّ د به ،فإذا هو يالزم ما أسامه الروح الكلية وجياورها ويسامرها ،فال جيفوها
وال جتفوه»(.((3

ملمحا بشاهد واحد
أثرا بني يف أدب جربان العاملي،
ً
ويرى لويس صليبا أن لإلمام ً
رجع فيه إىل كتاب (النبي) ،متطاب ًقا يف هذا الشاهد مع ما كشفه وأكّده الناقد السعودي حممد
العباس الذي أجرى مقارنة بني نصوص خمتارة جلربان يف كتابه (النبي) ،مع نصوص لإلمام
يف هنج البالغة ،مبتدئًا بالشاهد نفسه الذي أشار إليه لويس صليبا واكتفى به ،واملتع ّلق
باألبناء وتأثري الزمان يف تربيتهم.
وحسب رشحهام هلذا الشاهد كتب صليبا قائلاً « :جلربان قول مشهور يف كتابه النبي:
أوالدكم ليسوا لكم ،أوالدكم أبناء احلياة ،لكم أن متنحوهم حمبتكم ال أفكاركم؛ ألن هلم
أفكارهم ،ونفوسهم تسكن بيت املستقبل واحلياة ال ترجع إىل الوراء .ويف قوله هذا يبدو
جربان متأ ّث ًرا بوصية اإلمام الشهرية :ال خت ّلقوا أوالدكم بأخالقكم فإهنم خلقوا لزمان غري
زمانكم»(.((3

ورشح العباس رأيه مذك ًّرا برأي جربان قائلاً « :إن أوالدكم ليسوا أوال ًدا لكم ،ومع
أهنم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكًا لكم ،أنتم تستطيعون أن متنحوهم حمبتكم ،ولكنكم
أفكارا خاصة هبم ،ولكن نفوسهم ال
ال تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم؛ ألن هلم
ً
تقطن يف مساكنكم فهي تقطن يف مساكن الغد الذي ال تستطيعون أن تزوروه حتى وال يف
أحالمكم.

يقول اإلمام عيل :الناس بزماهنم أشبه منهم بآبائهم ،ويقول :ال تقرسوا أوالدكم عىل
آدابكم فإهنم خملوقون لزمان غري زمانكم .ويف هاتني املقولتني اختصار لكل ما قاله جربان،
تصو ًرا تربو ًّيا تناوله الكثري من املفكّرين والكتّاب بالرشح
وخصوصا املقولة الثانية التي مت ّثل ّ
ً
والتحليل ،وكل ما فعله جربان هو متديد املقولة الثانية بمفردات إضافية ،وشدّ ها إىل أقىص
حدٍّ بياين ممكن بأسلوب أديب رفيع»(.((3
( ((3جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.951
( ((3لويس صليبا ،احلوار املسيحي اإلمامي متى وملاذا؟ مصدر سابق.
( ((3حممد العباس ،كتاب النبي ..جربان واإلمام عيل ترمجة أم تناص ،بريوت :جملة الكلمة ،السنة الثانية،
العدد السابع ،ربيع 1995م1415 /هـ ،ص.168
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وبعد أن تت ّبع العباس هذا الشبه الذي يصل أحيانًا عنده إىل حدِّ التطابق ،مصنّ ًفا يف
عناوين هي :األوالد ،العمل ،الذات ،الفرح ،الرفاهية ،األرض ،الصداقة ،العبادة ،احلياة،
العربة ،احلرية ،الرياء ،ختم مقاربته قائلاً « :ممّا تقدّ م يبدو أن جربان قد تقاطع يف كثري من
أفكاره ،أو عىل األقل فيام اقتطفنا من كتابه النبي مع اإلمام عيل ،وهذا التشابه يبدو جل ًّيا
خصوصا ملن يقرأ كتاب جربان كاملاً  ،األمر الذي
لدرجة التطابق ،حتى يف صيغة اخلطاب،
ً
يثري االستفهام حول ما س ّطره جربان ،هل هي رشوحات تأ ّملية لفلسفات قديمة؟ أم هي
تنويعات أدبية عىل ثيمة أساسية بمفردات وصيغ جديدة؟ وهل يمكن أن تتوارد خواطر
اقتباسا أو استلها ًما؟
أي حدٍّ يمكن أن نعترب كتاب جربان
مفكّرين لدرجة التطابق؟ وإىل ِّ
ً
أليس من املحتمل أن يكون جربان قد وجد كالم اإلمام عيل مخائر أدبية وتأ ّمالت فلسفية
تناص أدبية ،فنفخها برشوحات ،ومدَّ دها بتعليقات ،ليشدّ ها
جاهزة مارس عليها حالة ٍّ
إىل أقىص احتامالهتا اجلاملية! ربام يؤكّد ذلك إعجاب جربان باإلمام عيل وتشبيهه باألنبياء
البارصين»(.((3
وإذا تأكّد أثر اإلمام يف كتاب (النبي) وقد تأكّد فعلاً  ،فهذا يدل عىل قوة أثر اإلمام يف
اخلطاب األديب جلربان ،لكون أن هذا الكتاب مت ّثل فيه جربان بكل صوره املتعدّ دة املؤتلفة
متفرقة بني باقي آثاره األخرى.
واملختلفة التي تناثرت ّ
وهي الصورة التي أوضحها بأوسع من ذلك مرتجم الكتاب األرشمندريت
أنطونيوس بشري قائلاً « :وكأننا باملؤلف قىض حياته يستعد إلخراج هذا السفر النفيس،
فإن كتبه السابقة من عربية وإنجليزية ليست سوى مقدّ مات ملا يف هذا الكتاب من حكمة
وفلسفة وشعر وفن ،فال ترى فيه جربان الثائر الذي تراه يف «العواصف» و«األرواح
املتمردة» ،وال جربان الشاعر الذي تراه يف «آهلة األرض» و«أهيا الليل» وغريمها ،وال
ّ
جربان املتأمل يف «لكم لبنانكم ويل لبناين» ويف صورة «وجه أمي وجه أمتي» ،وال جربان
املعلم احلكيم يف «القشور واللباب» ،و«املجنون» و«السابق» ،وال جربان الرسام الرمزي
يف مجيع ما أبرزته ريشته الساحرة ،وال جربان اخليايل يف «بني ليل وصباح» ويف «حفار
القبور» ،بل ترى يف هذا الكتاب جربان الذي هو من هذه العنارص مجيعها ،بل هو
خالصتها املختارة ،فإنك ال تقرأ فصلاً من فصوله إلاَّ وترى أمامك حكمة من خيال
وفلسفة يف بالغة ومجال»(.((3

( ((3حممد العباس ،املصدر نفسه ،ص.172
( ((3موسوعة جربان خليل جربان املعربة ،بريوت :الدار النموذجية2017 ،م ،ص.107
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-4أمني نخلة

كان من الالفت أن يكون أول عمل يصدره األديب والقانوين والسيايس أمني
متو ًجا به إرثه األديب الكبري ،كتا ًبا عن اإلمام  Cنعني به (كتاب املئة) الصادر
نخلة ّ
سنة 1931م ،جام ًعا فيه مئة كلمة من كالم اإلمام خمتارة من كتاب (هنج البالغة) ،متبوعة
عند احلاجة برشح مقتبس من مفتي الديار املرصية الشيخ حممد عبده (1323-1266هـ/
1905-1849م) ،وعادة ما يكون للكتاب األول إشاراته الرمزية الدا ّلة ثقاف ًّيا وأدب ًّيا.

جاء هذا الكتاب ثمرة تواصل أديب بني أمني نخلة واألديب الشيخ توفيق البالغي
اقرتاحا ،ورعايته طباعة ،فهو الذي ر ّغب نخلة أن خيتار له مئة كلمة
صاحب فكرة الكتاب
ً
من كلامت اإلمام ،وذلك ملعرفته بموقع كالم اإلمام من نفسه ،وملوقع نخلة من األدب
مبتهجا به ،واص ًفا له بالكتاب الفريد،
منجزا هذا الكتاب،
وحم ّله العايل فيه ،فل َّبى له الطلب
ً
ً
ظانًّا أن بطباعته ونرشه يكون قد قدَّ م خدمة إىل اللغة واألدب واحلكمة.
احتوى الكتاب عىل مقدّ مة س ّطرها نخلة بقلمه ،وجاءت عىل صورة خطاب مرفوع
ربا أنه
إىل الشيخ البالغي ،م ّثلت ًّ
نصا نثر ًّيا بدي ًعا ،كاش ًفا فيه عن الناحية البالغية لإلمام ،معت ً
من أبلغ العرب كال ًما ،واص ًفا كتاب «هنج البالغة» بإنجيل البالغة.
دون نخلة قائلاً « :حرضة األديب الشيخ توفيق البالغي :سألتني
يف هذا النص النثري ّ
أن أنتقي مئة كلمة من كالم أبلغ العرب أيب احلسن خترجها يف كتاب ،وليس بني يدي اآلن
من كتب األدب التي يرجع إليها يف مثل هذا الغرض ،إلاَّ طائفة قليلة منها إنجيل البالغة
«النهج» ،فرحت أرسح أصبعي فيه ،وواهلل ال أعرف كيف أصطفي لك املئة من مئات ،بل
الكلمة من كلامت ،إلاَّ إذا سلخت الياقوتة عن أختها الياقوتة ،ولقد فعلت ،ويدي تتق ّلب
عىل اليواقيت ،وعيني تغوص يف اللمعان ،فام حسبتني أخرج من معدن البالغة بكلمة،
لفرط ما حتيرّ ت يف التخيرّ  ،فخذ هذه املئة ،وتذكّر أهنا ملحات من نور وزهرات من نور ،ففي
«هنج البالغة» من نعم اهلل عىل العربية وأهلها أكثر بكثري من مئة كلمة!.
قال يل مرة األستاذ العظيم أمني الرحياين يف حديث لنا عن ترمجة أيب العالء إىل
اإلنكليزية :أما اإلمام فسيبهر اجلامعة -يريد اإلنكليز -إذا ترجم هلم ،فقلت :ولكنني
أخاف الرتمجة ،فستخلع عن معاين صاحبنا هذا الويش العريب وال ريب .فإذا كان ذلك ممّا
يقال يف ترمجة كالم اإلمام إىل لغات األجنبيني ،والرحياين هو املتصدي للرتمجة ،فكيف يقال
يف مئة كلمة تنزع عن أخواهتا ،وتقلب عن مواضعها ،والكالم مجاله يف سياقه ويف موقعه!.
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فإذا شاء أحد أن يشفي صبابة نفسه من كالم اإلمام ،فليقبل عليه يف «النهج» من الدفة إىل
الدفة ،وليتع ّلم امليش عىل ضوء البالغة»(.((3

أشار نخلة يف هذا النص إىل اسم األديب والرحالة أمني الرحياين (1940-1876م)،
معر ًفا عن إعجابه بكتاب «هنج البالغة» ،وكيف أنه
مذك ًّرا برجل كانت له سرية باإلمامّ ،
كان عاز ًما عىل ترمجته إىل اللغة اإلنجليزية ،متوق ًعا انبهار الغربيني به أد ًبا وبالغة وحكمة،
متمن ًيا لنفسه القيام هبذا العمل ،الذي مل يتح ّقق مع األسف.
ويتّصل هبذا السياق كذلك ما ذكره الكاتب السوري راجي أنور هيفا من أن الرحياين
عندما كان يف مهجره يف الواليات املتحدة األمريكية ،عقد العزم عىل كتابة مرسحية تتناول
املقرب جربان خليل جربان هبذا
سرية اإلمام  Cوشخصيته ،وحني استشار صديقه ّ
وشجعه عىل امليض قد ًما يف ذلك ،لكن حصلت معه
رحب به أفضل ترحيب،
ّ
األمرّ ،
(((3
ظروف مانعة حالت دون القيام هبذا العمل .

-5بولس سالمة

وتعمقت يف األدب اللبناين املسيحي،
تطورت مع بولس سالمة العالقة باإلمام
ّ
ّ
فمن جهة أظهر سالمة عاطفة قوية جتاه اإلمام مسكونة باملعاناة واألمل ،ومن جهة أخرى
نقل سالمة حضور اإلمام األديب من عامل النثر إىل عامل الشعر ،ومن جهة ثالثة بقي سالمة
ونثرا.
شعرا ً
متمسكًا بقضية اإلمام ومتاب ًعا هلا يتحدّ ث عنها ويكتب ً
ّ
حتول إىل الشعر ،فقد كتب
بدأ سالمة عالقته باإلمام عىل مستوى النرش من النثر ثم ّ
نثرا ثالثة مقاالت قصرية ،كانت يف األصل أحاديث أذيعت بالنيابة عنه بسبب مرضه
عنه ً
الشديد يف راديو الرشق ،وأعاد نرشها الح ًقا مع جمموعة األحاديث املذاعة يف كتاب بعنوان
(حديث العشية) صدر سنة 1949م.
هذه املقاالت الثالثة هي( :عيل فارس اإلسالم)( ،عيل أمري الكالم)( ،عيل الزاهد
املتصوف) .يف املقال األول م ّيز سالمة اإلمام بالشجاعة والفروسية واص ًفا له بفارس
ّ
اإلسالم ،متتب ًعا املواقف التي جت ّلت فيها شجاعته قبل الفتح وبعد الفتح ،قبل خالفته وبعد
خالفته ،متحدّ ًثا عنه قائلاً « :والذي تلفت إليه العصور ك ّلام جرى ذكر الشجاعة عىل لسان،

( ((3أمني نخلة ،كتاب املئة ،مصدر سابق ،ص.11
( ((3انظر :راجي أنور هيفا ،اإلمام عيل يف الفكر املسيحي املعارص ،بريوت :دار العلوم2005 ،م ،ص.569
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هو فارس اإلسالم عيل بن أيب طالب»(.((4

ويف املقال الثاين وقف سالمة عىل اجلانب البالغي عند اإلمام ،واص ًفا له بأمري
بعضا من نصوصه دالاًّ هبا عىل إمامته يف البالغة
الكالم ،وسيد البلغاء ،وإمام البلغاء ،متتب ًعا ً
مفتتحا حديثه قائلاً « :وال ريب أنه سيد البلغاء ،وكالمه يأيت يف الطراز األول بعد
والبيان،
ً
كالم سيد العرب حممد بن عبد اهلل ،فهو البحر خال ًيا من الشوائب ،يزخر بالآللئ ويطفح
بالدر ،ولكنه اخلضم ال ساحل له ...يلقي اإلمام الكلمة املوجزة فتنرشها فرتاها قد انطوت
عىل حكمة األجيال ،ومنارة الصالح يف الدنيا واآلخرة»(.((4

ويف املقال الثالث وقف سالمة عىل جانب الزهد عند اإلمام ،واص ًفا له بالرجل
مفتتحا كالمه قائلاً « :فإننا
بعضا من نصوصه ومواقفه الدالة عىل هذه الصفة،
املثايل ،متت ّب ًعا ً
ً
نتحدّ ث عن الرجل املثايل ،الذي علت أخالقه فلم يلتحق هبا الغبار ،وال اعتلقت هبا أدران
الناس ،فلقد جاء الدنيا عار ًيا وخرج منها عار ًيا إلاَّ من الفضل والذكر اخلالد ...وقد بلغ
ربأت
عيل من الزهد
ّ
والتصوف ما مل تبلغه إلاَّ النفوس العالية التي انسلخت عن عامل املادة ،وت َّ
(((4
من الدنيا الغرور ...إن ابن أيب طالب كان وسيبقى أنشودة العز يف فم األجيال» .
حتول من عامل النثر
أما القفزة الكبرية يف عالقة سالمة باإلمام ،فقد حدثت حني ّ
وانتقل إىل عامل الشعر؛ إذ مل يقنع بتلك األحاديث النثرية ،معتقدً ا بأن اإلمام هو أكرب من
نثرا مق ّيدً ا بذلك احلدّ وذلك األفق ،فاتجّ ه إىل الشعر عامله الدافئ والرحب ،مطل ًقا
أن يكتبه ً
موهبته ،معلنًا عن عاطفته ،مقرت ًبا من اإلمام قر ًبا محيم ًّيا ،مبتدئًا من قصيدته البديعة والرائعة
(عيل واحلسني).
ضمنه مقدّ مة مقتضبة رشح
نرش سالمة هذه القصيدة يف ديوان صغري سنة 1946مّ ،
وموضحا من
فيها من جهة عالقته كشاعر عريب جتاه اإلسالم معرت ًفا له بمديونيته األدبية،
ً
جهة أخرى منزلة اإلمام البالغية والوجدانية يف خاطره ،وحاك ًيا من جهة ثالثة قصة هذه
القصيدة ،وكيف أهنا انبثقت من التقاء اآلمه بآالم عيل واحلسني.
من جهة عالقته كأديب باإلسالم كتب سالمة قائلاً « :يف عنق الشاعر العريب دين
لإلسالم ،سواء كان األديب مسلماً أو مسيح ًّيا؛ إذ إنه مل ِ
جير قلم بالفصاحة إلاَّ وعليه رشاش
من غيث القرآن الكريم ،ومل يكتحل جفن بسحر البيان إلاَّ وقد أرشف من باب رحب عىل

( ((4بولس سالمة ،حديث العشية ،مصدر سابق ،ص.281
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.286
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.297 ،294 ،293
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هذه املروج اخلرض التي تعهدها اإلسالم باملاء والظالل»(.((4

ومن جهة منزلة اإلمام يف خاطره حتدّ ث سالمة قائلاً « :وأول من ّ
يطل عليك من هذه
اجلنان بعد الرسول هو سيد البلغاء ،وفارس اإلسالم ،وسدرة املنتهى يف الكامل اإلنساين
عيل بن أيب طالب ،ولقد أولعت بالقرآن املجيد وتاريخ اإلسالم منذ كنت صب ًّيا ،فكيف
مر يف خاطري مرصع أمري املؤمنني وابنه
يب وقد ن َّيفت يب األيام عىل األربعني ،وكنت ك ّلام ّ
تلهب صدري نرصة للحق ونقمة عىل الباطل»(.((4
احلسني ّ

دون سالمة قائلاً « :وقد أ َّملت يب النكبات منذ سنني،
وأما من جهة قصة القصيدة فقد ّ
مرة ،ومل أزل رصيع الداء .ويف ذات ليلة من
وجرت مهجتي عىل حدِّ املباضع تسع عرشة ّ
ومزقني األمل ،فوثب خيايل إىل ما وراء العصور ،فوقع
هذه الليايل السوداء أرقت أر ًقا شديدً ا ّ
كثريا ،وما هي إلاَّ عشية وضحاها حتى كانت
قلبي بني عيل واحلسني جرحيني ،فاستعربت ً
هذه القصيدة»(.((4

ما إن نرشت هذه القصيدة حتى لقيت صدى ط ّي ًبا واحتفاء امتدَّ من لبنان وعرب إىل
َّ
وابتهاجا ،وردت
مدحا وثناء
العراق
ً
وحط يف أماكن أخرى ،فقد توالت عليها التقريظات ً
يف رسائل مكتوبة تارة ،وتارة يف كلامت منشورة يف صحف وجمالت لبنانية وعربية ،حدث
ذلك لكون أن القصيدة جاءت من شاعر مسيحي كبري من جهة ،وكوهنا عبرّ ت عن عاطفة
قوية من جهة أخرى ،وألهنا من جهة ثالثة مجعت بني آالم اإلمامني عيل واحلسني .B
بعضا من هذه التقريظات يف مدخل ديوانه (عيد الغدير)،
وقد و ّثق سالمة
مبتهجا ً
ً
مشريا إليها قائلاً « :فضلاً عن التشجيع الشفهي الذي سمعته من كبار شعراء وأدباء العرب،
ً
فقد طلعت اجلرائد واملجالت العربية حافلة بفيض من الثناء ،وتواردت كتب التقدير من
كل صوب ،وإننا نجتزئ باليسري اليسري منها ،معتذرين لألدباء األعالم لعدم نرش ما
تفضلت به أقالمهم النضرية من ثناء ...نارشين نت ًفا من رسائل بعضهم»(.((4
ّ
من هذه التقريظات املعبرّ ة ما جاء يف رسالة السيد عبداحلسني رشف الدين الذي نثر
وقرة عيني ،أي بولس السالمة والكرامة ،والناهد املرقل بلواء
قائلاً « :هلل أنت حبيب قلبيّ ،
النبوة واإلمامة ،يا فتى املسيح وداعة ،وبطل حممد شجاعة ،والثائر للشهيدين عيل واحلسني،

( ((4بولس سالمة ،عيل واحلسني ،النجف :مطبعة دار النرش والتأليف1949 ،م ،ص.2
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.2
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.2
( ((4بولس سالمة ،عيد الغدير ،مصدر سابق ،ص.12
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ما أحسن عائدتك علينا أهل البيت ،وقد أهبت بأهل األرض والسامء يف عبقريتك العصامء
اخلالدة ،جتلوها عذراء أفكارك ،وغانية ابتكارك علوية حسينية ّ
فذة ،تركتها للسان احلمد
يروهيا ،ولربيد الثناء يذيعها»(.((4
مدحا ،إذ كتبت قائلة« :وقد احتلت هذه
وقرظت جملة العرفان اللبنانية القصيدة ً
الفريدة الغريزة حملاًّ مرمو ًقا من نفوس املسلمني ،ترمقها أبصارهم بكل إعجاب وتقدير،
ويكربون الناحية الفنية فيها كأسلوهبا الرائع يف الوصف ،والوقائع التارخيية الصحيحة،
والعاطفة امللتهبة الصادقة التي يتحلىّ هبا شاعرنا الفنان امللهم»(.((4

وأشادت هبا كذلك جملة العروبة اللبنانية ،وكتبت عنها قائلة« :إن يف كل بيت من
منارا تعشو إليه كل نفس يعوزها لرتى احلق ،أن تكتحل هبذا النور،
قصيدة عيل واحلسني ً
حتس وتشعر مشرية لنا إىل هذه العرب التي تتق ّلب يف
روحا ّ
وإن يف كل كلمة من كل بيت ً
(((4
األجيال ،ثم ال يشعر هبا إلاَّ من صهرت نفوسهم اآلالم» .

وبالغت باإلشادة هبا صحيفة األحرار اللبنانية ،إذ كتبت قائلة« :ويف غمرة من األمل
نظم األستاذ بولس سالمة قصيدته عيل واحلسني ،فإذا هي مع ّلقة ترقى إىل أعىل ما سمت
إليه املع ّلقات السبع ،وحتفة أدبية رائعة تستحق كل إكبار»(.((5

وامتدَّ االحتفاء هبذه القصيدة إىل مدينة النجف العراقية ،حيث طبعت هناك عىل نفقة
وتضمنت ملحة من سرية بولس سالمة أعدّ ها
مكتبة اهلالل لصاحبها حممد صادق الكتبي،
ّ
الدكتور الشيخ حممد هادي األميني صاحب كتاب (معجم رجال الفكر واألدب يف النجف
األرشف خالل ألف عام).
يف هذه السرية بالغ الشيخ األميني يف الثناء عىل سالمة ،فقد اعتربه يف طليعة أولئك
العباقرة الذين بلغوا يف نظمهم درجة اإلعجاز واإلهلام ،واص ًفا له بالشاعر والكاتب
املوهوب الذي تتزاحم عليه املعاين ،فيختار يف نثره كل فائق ،ويأخذ يف نظمه رقاب القوايف،
نارشا يف تضاعيفها السالم واجلامل واحلب
ّ
مسجلاً يف شعره نبضات قلبه ،وخلجات فكرهً ،
واخلري يف اآلفاق.
دون الشيخ األميني قائلاً « :وإين وإن كتبت
وعن حقيقة مشاعره جتاه سالمة وشعره ّ

( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.13
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.16
( ((4بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.19
( ((5بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.14
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أصوره عن شخصية ذلك
عن هذا الشاعر فإنام أكتب عن مبلغ علمي ،وليعلم ً
أيضا أن ما ّ
الشاعر احلر ،ليس إلاَّ ما أحسست به عند قراءيت شعره ،الذي اسرتق سمعي وبرصي
بسحر بيانه ،وكدت اعرتف له بالقوة وعمق اخليال»(.((5
أما اخلطوة األهم يف عالقة سالمة باإلمام فقد جاءت بعد نرشه ديوانه الشهري (عيد
*
معر ًفا
الغدير) ،الذي نظمه سنة 1948م وصدر سنة 1949م ،وأعده أول ملحمة عربية ّ ،
له بأنه ملحمة شعرية تتناول أهم نواحي التاريخ اإلسالمي وخاصة اهلاشميني العلويني،
وما يتع ّلق هبم منذ اجلاهلية حتى آخر دولة بني أمية.
ضم الديوان سب ًعا وأربعني قصيدة ،بلغ جمموع أبياهتا ما يزيد عىل ثالثة آالف
ّ
وأربعامئة بيتًا ،استغرق العمل فيه ستة أشهر ،ثالثة منها لدرس املوضوع ،وثالثة للنظم،
بعضا من قصيدة عيل واحلسني ،ناقلاً ماله -حسب وصفه -من اليد
أدمج سالمة فيه ً
اليرسى إىل اليمنى.
مهمة ،رشح سالمة فيها ما يريد قوله عن الديوان،
كام احتوى الديوان عىل مقدّ مة ّ
متطر ًقا لفكرة الديوان من أين جاءت وكيف انبثقت؟
وما يريد القارئ معرفته عن الديوانّ ،
وموض ًحا طريقته يف درس املوضوع تارخي ًّيا ومنهج ًّيا وبيان ًّيا ،ملتفتًا العرتاضات وتساؤالت
ّ
حمتملة ،جمي ًبا عنها ومكاش ًفا ،مدركًا ما بني الديانات واملذاهب من مفارقات والتباسات.

بالعودة إىل هذه املقدّ مة نفهم أن فكرة الديوان جاءت وانبثقت بتأثري ثالثة عوامل
مرتابطة ،هي:

مسجلة
أولاً  :العامل النقدي ،يتّصل هذا العامل باملالحظات التي وصلت إىل سالمة ّ
املهمة يف حياة اإلمام ،منها
عىل قصيدته «عيل واحلسني» ،من ّبهة عىل إمهال بعض احلوادث ّ
حادثة الغدير.
معتذرا بأن اإلمام ال تسعه
أقر سالمة بحق اآلخرين يف النقد،
ً
أمام هذه املالحظات َّ
املالحم فكيف بقصيدة ،ناو ًيا سدَّ تلك الثلوم يف آونة أخرى.
وقد افتتح سالمة مقدّ مة ديوانه «عيد الغدير» كاش ًفا عن هذا األمر النقدي قائلاً :

( ((5بولس سالمة ،عيل واحلسني ،ص.5
* قد تكون ملحمة بولس سالمة أول ملحمة عربية ،لكنها ليست أول ملحمة عن اإلمام عيل ،فقد سبقه
األديب احللبي املسيحي عبداملسيح األنطاكي (1341-1291هـ1923-1874 /م) ،الذي نرش يف
مرص سنة 1920م ملحمة شعرية بعنوان( :ملحمة اإلمام عيل) ،بلغ عدد أبياهتا ما يزيد عىل مخسة آالف
بيت ،فهي أكرب من عدد أبيات ملحمة بولس سالمة.
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«عرضت يف مطلع هذا الكتاب بعض ما جاءين من رسائل التشجيع عقب انتشار قصيديت
عيل إمهايل بضع
عيل واحلسني ،غري أن بعض شيوخ األدب
ّ
أخص العراقيني منهم ،أخذ ّ
مهها حديث الغدير ،ونومه عىل فراش الرسول K
حوادث خطرية يف حياة اإلمام عيل ،أ ّ
ليل اهلجرة ،وانتصاره املجيد يف موقعة وادي الرمل ،وغري ذلك من األحداث الدا ّلة عىل
عيل النقد ،فاعتذرت بأن عل ًّيا ال تسعه املالحم ،فكيف
مكانته ،الناطقة ببطولته .ولقد َّ
حق َّ
بقصيدة انشأهتا يف ليلة أمل بني عشية وضحاها .ونويت سدَّ تلك الثلوم يف آونة أخرى ،فحال
دون اإلنفاذ اشتغايل بمؤلفايت التي نرش بعضها ومل يزل بعضها اآلخر مطو ًّيا»(.((5
ثان ًيا :العامل االجتامعي ،يتّصل هذا العامل بأثر نابع من البيئة االجتامعية ،متحدّ ًدا
يف عالقات اجتامعية متازج فيها اجلانب األديب باجلانب االعتباري ،فقد وجد سالمة نفسه
بني رغبتني ،رغبة عىل صورة مت ٍّن وصلته من صديقه الشيخ عبداهلل العالييل (-1914
1996م) تدعوه لنظم ملحمة حول أيام العرب ،ورغبة عىل صورة اقرتاح وصلته من
السيد عبداحلسني رشف الدين تدعوه لنظم ملحمة حول عيد الغدير ،فتزامحت عليه
صحت عزيمته ،منتخ ًبا عيد الغدير موضو ًعا مللحمته.
األفكار،
وأخريا ّ
ً
وأشار سالمة هلذا األمر ،وأوضحه قائلاً « :نرشت جملة األديب القيمة ،إحدى
قصائدي القديمة -محدان البدوي -وكأن طريقتي يف رسد هذه القصة املنظومة لفتت أنظار
عيل عميدهم الشيخ عبداهلل العالييل يف العدد نفسه ،أن أنظم أيام
األدباء املرموقني ،فتمنَّى َّ
نظرا الفتقار األدب العريب إىل املالحم .ويف أعقاب خريف سنة 1947م
العرب يف ملحمةً ،
عيل حرضة العامل الرشيف املوسوي النبيل ،صاحب السامحة السيد عبداحلسني آل
اقرتح َّ
عيل الفكر ،وأيقظت كوامن الوجدان ،وتآلفت
رشف الدين نظم يوم الغدير ،فتزامحت َّ
كام تتآلف املوجيات عىل صفحات اليم ،ثم ّ
تتكشف عن موجة كبرية ترفض عىل الشاطئ،
(((5
فصحت عزيمتي عىل نظم ملحمة عنواهنا عيد الغدير» .
ّ
ثال ًثا :العامل النفيس ،يتّصل هذا العامل باالنجذاب الوجداين الصايف والعميق
عند سالمة نحو اإلمامني عيل واحلسني ونحو أهل البيت عمو ًما ،فقد بات هذا املوضوع
حسب قول رشاد سالمة متحد ًثا عن والده« -هو املوضوع الذي استهوى والدي ،حتىأصبح جز ًءا من إنسانه ،متداخلاً مع وجدانه»(.((5
( ((5بولس سالمة ،عيد الغدير ،ص.23
( ((5بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.23
( ((5رشاد بولس سالمة ،مآثر اإلمام عيل بن أيب طالب واإلمام احلسني يف وجدان بولس سالمة ،مصدر
سابق ،ص.5
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تقصد سالمة تعزيزها يف داخل أرسته ،وشاهدنا عىل
وتأكيدً ا هلذه املودة ألهل البيت ّ
تعم حالة عيل واحلسني،
هذا التأكيد ما كشفه رشاد سالمة قائلاً « :حرص والدي عىل أن َّ
حالة عائلته وأرسته وبيته ،فأصابني هكذا بعض الرشف متحدّ ًرا من والدي ،ور ّبيت عىل
ح ّبه لعيل واحلسن واحلسني  Aوأهل البيت املط ّيبني األكرمني ،وعىل ما بات يم ّثل
نموذجا راق ًيا لتشيع املسيحي لألئمة واملناضلني واملجاهدين الثائرين عىل الظلم ،منترصين
ً
(((5
حلق اإلسالم واإليامن واإلنسان» .

وتعمقت عند سالمة ،بام وجده من التقاء آالمه بآالم اإلمامني
وتو ّثقت هذه العالقة
ّ
وتأس ًيا ،ووجد يف آالمه عاطفة تلتهب
عيل واحلسني ،فقد وجد يف آالمهام سكنًا له وراحة ّ
ً
منتعشا يف هذا املوضوع ،فجاءت مآثره الشعرية مصطبغة باآلالم
حرارة وقوة ،فصبها
ومتعانقة.
وقد أبان سالمة بوضوح عن هذا األمر حني رشح قصة قصيدته «عيل واحلسني»
قائلاً « :وقد أ َّملت يب النكبات منذ سنني ،وجرت مهجتي عىل حدِّ املباضع تسع عرشة مرة،
ومزقني األمل،
ومل أزل رصيع الداء .ويف ذات ليلة من هذه الليايل السوداء أرقت أر ًقا شديدً ا ّ
كثريا،
فوثب خيايل إىل ما وراء العصور ،فوقع قلبي بني عيل واحلسني جرحيني ،فاستعربت ً
وما هي إلاَّ عشية وضحاها حتى كانت هذه القصيدة»(.((5

وشاهد آخر أشار إليه رشاد سالمة ،متحد ًثا عماَّ أسامه الليلة الرهيبة قائلاً « :ثم إين
لشاهد عىل فصل من حياة والدي ،أملح إليه يف كتاباته ،فأسامه الليلة الرهيبة ،وقد عنى الليل
الذي نظم يف عتمته مرصع اإلمام احلسني  Cومؤ َّدى ذلك ،أين دخلت غرفة والدي
صباح ذات يوم بعد أن سمعت رنني اجلرس الذي يؤذن بيقظته ،فألقيت التحية ورحت
كالعادة أمجع إىل ما وراء وسادته الغطاء املرفوع فوق رسيره ،فوقعت يدي عىل املخدة
فوجدهتا مبللة ،فسألته يف األمر ،وكنت قد ظننت أنه سكب املاء فوقها باخلطأ ،فأجاب
تعرق ،ومل يكن الزمن زمان القيظ ،بل كان يف صقيع الشتاء ،فأجاب ال،
ال ،ثم ظننت أنه ّ
فقلت له :إن الوسادة رطبة ومبللة ،فقال :اعلم يا بني أين نظمت الليلة فاجعة كربالء،
وس ّطرت يف عيد الغدير مرصع اإلمام احلسني .أجل! مل يكن املاء سبب البلل ،وال كان احلر
هو السبب ،وال تص ّبب العرق بفعل القيظ ،بل كانت عىل وسادته حرق من كبده ،ودموع
أي حدٍّ كان بولس سالمة مندجمًا مع حال أبطاله ،وإىل
سكبت مع جمرى القلم ،فأدركت إىل ِّ
وبت أفهم بالتامم القصيدة التي وضعها يف
أي مدى كان رشيك آالمهم ،وحليف راياهتمُّ ،
ِّ
( ((5رشاد بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.7
( ((5بولس سالمة ،عيل واحلسني ،ص.2
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زمن الحق ،واألبيات التي منها:
بكيت حتى وسادي َّ
نش من حرق
وضج يف قلمي إعوال منتحب
َّ
(((5
أنا املسيحي أبكاين احلسني وقد
رشقت بالدمع حتى كاد يرشق يب»
راب ًعا :العامل النهضوي ،يتّصل هذا العامل بربط املايض باحلارض ،املايض متحدّ ًدا
نرشا لناحية عظمى من التاريخ العريب ،واحلارض متحدّ ًدا
عند سالمة يف أهل البيت ً A
عند سالمة يف العروبة املستي ّقظة يف صدور أبنائها ،وأهنا أحوج إىل التم ُّثل بأبطاهلا الغابرين،
ويف مقدّ متهم اإلمامني عيل واحلسني  Bاللذين كان عليهام املدار األكرب يف ديوان «عيد
الغدير».

نفهم هذا األمر حني أوضح سالمة أن مدار ديوانه يتحدّ د حول أهل البيت يف أهم
ما يتّصل هبم منذ اجلاهلية حتى ختام مأساة كربالء ،وملاذا أهل البيت؟ أجاب سالمة قائلاً :
نرشا لناحية عظمى من التاريخ العريب ،وأن العروبة املستيقظة اليوم
«وال خيفى أن يف ذلك ً
يف صدور أبنائها ،من املغرب األقىص إىل آخر جزيرة العرب ،ألحوج ما تكون إىل التم ُّثل
بأبطاهلا الغابرين ،وهم كثر ،عىل أنه مل جيتمع لواحد منهم ما اجتمع لعيل  Cمن البطولة
والعلم والصالح ،ومل يقم يف وجه الظاملني أشجع من احلسني  ،Cفقد عاش األب
وجرد سيفه للذياد عنه منذ يوم بدر ،واستشهد االبن يف سبيل احلرية يوم كربالء ،وال
للحق ّ
(((5
غرو ،فاألول ربيب حممد  Kوالثاين فلذة منه» .
أما الطريقة التي اعتمدها سالمة يف درس املوضوع ،ومعاجلته من النواحي التارخيية
والشعرية والبيانية والفكرية ،فقد حتدَّ دت عىل هذا النحو:

الناحية التارخيية ،كان سالمة ملتفتًا إىل املراجع التارخيية ،مثبتًا روايته للوقائع بالعودة
إىل الثقات من مؤرخي السنة ،مقلِّلاً االعتامد عىل مؤرخي الشيعة ،قاط ًعا عىل اآلخرين
شارحا هذا األمر قائلاً « :وملا عزمت عىل النظم انرصفت
التظنُّن والشبهة من هذه اجلهة،
ً
إىل درس املراجع التأرخيية ،ولكنني قط ًعا للظن والشبهات ،ق َّلام اعتمدت مؤرخي الشيعة،
بل الثقات من أهل السنة الذين عصمهم اهلل من فتنة األمويني ،وتق ّيدت بالتاريخ جهد
االستطاعة ،فلو تق ّيدت أكثر ممّا فعلت ،لكنت كاتب عدل خيضع التاريخ للقوايف»(.((5
الناحية الشعرية ،التفت سالمة إىل ما بني الشعر والتاريخ من مفارقات ،كام التفت

( ((5رشاد بولس سالمة ،مآثر اإلمام عيل بن أيب طالب واإلمام احلسني يف وجدان بولس سالمة ،ص.6
( ((5بولس سالمة ،عيد الغدير ،ص.24
( ((5بولس سالمة ،عيد الغدير ،ص.24
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من جهة أخرى إىل ما بني املالحم والتاريخ من مفارقات كذلك ،فالتاريخ كان مق ّيدً ا له يف
كال احلالتني.

يف حالة الشعر وجد سالمة نفسه مغلول اجلناحني ال يستطيع أن خيلع عىل الواقعات
إلاَّ بمقدار ،ويف حالة التاريخ رأى سالمة أن املالحم عادة تدور عىل األساطري بينام عمله
موضحا هذا األمر قائلاً :
مق ّيد بالتاريخ ،حرام عليه اخليال حتى يف احلوادث العادية،
ً
«وبالرغم من االنطالق الشعري الذي حاولته ،فلقد بقيت مغلول اجلناحني ال أستطيع أن
أخلع عىل الواقعات من الفن إلاَّ بمقدار ،ذلك أن املالحم تدور عىل األساطري حيث يسبح
الشاعر وال رقيب عليه إلاَّ ذوقه ،وكتايب هذا حموره التاريخ ،والتاريخ حرام عىل اخليال
حتى يف احلوادث العادية ،فكيف به عندما يستند معظمه إىل األحاديث النبوية»(.((6
تطرق سالمة إىل قاموسه اللفظي ،مفسرّ ً ا من األلفاظ عسريها،
الناحية البيانيةّ ،
متن ّك ًبا عن استعامل الغريب منها ،غري حمجم عن تناول بعض املهجورة ،مب ّينًا هذا األمر
ً
تفهم
قائلاً « :لقد جعلت للكاتب
هامشا ،يسهل للقراء وعىل األخص غري املسلمني منهم ُّ
الكتاب ،ومل أفسرّ من األلفاظ إلاَّ عسريها ،ولقد تنكّبت عن استعامل الغريب ،غري حمجم
عن تناول بعض األلفاظ املهجورة اخلفيفة عىل السمع واللسان ،لئلاَّ تمُ نى هذه العوانس
مقصورا عىل طائفة
بعزوبة دائمة ،ولئلاَّ يبقى مدار اللغة الشعرية يف أواسط القرن العرشين
ً
من األلفاظ»(.((6

الناحية الفكرية ،تصدَّ ى سالمة لبعض القضايا الفلسفية واالجتامعية من دون
االبتعاد عن الرسد ،حماف ًظا عىل بنية الرسد ،ومتن ّب ًها لعدم اإلخالل بتلك البنية ،متحدّ ًثا عن
هذا األمر قائلاً « :كام أنني قد تصدَّ يت لبعض القضايا الفكرية ،فوضعت عىل لسان مسلم
ابن عقيل مشكلة الرش مثلاً  ،وأرسلت يف كثري من املواضع آراء اجتامعية ،فبسطت الرأي يف
احلرية والثورة يف معرض الكالم عىل عثامن وأيب ذر الغفاري ،وأهنا آراء تصلح لكل زمان
ومكان ألهنا يف صعيد املطلق ،ولكنني يف ذلك ك ّله مل أبتعد عن الرسد ،وهو حلمة امللحمة
وسداها إلاَّ بمقدار .فإذا عدلت عنه قليلاً  ،فال ألبث أن أعود إليه ،وقد يكون التفلت منه
جمر ًدا،
إقبالاً عليه من رشفة أخرى ،فاملقطع اخلاص بأهل البيت مثلاً يبدو يف ظاهره ً
مدحا ّ
وهو يف حقيقته رسد لألحاديث النبوية املتع ّلقة بالعرتة الطاهرة»(.((6
بعد ذلك انتقل سالمة جمي ًبا عن ثالثة تساؤالت ربام اعرتضت بال بعض ،وذلك

( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.25
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.25
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.25
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لطبيعتها املفارقة من جهة االختالف يف الدين ،ومن جهة االقرتاب من اإلمام ،وثال ًثا من
جهة االحتساب عىل التش ّيع.

طرح سالمة هذه التساؤالت قاصدً ا املكاشفة بحقيقة رأيه ،معلنًا ما يعتمل يف خاطره
تصورات ش ّفافة تتجلىّ فيها النزعة األخالقية.
بال حرج وال مواربة ،مقدّ ًما ُّ
«ولرب
التساؤل األول من جهة االختالف يف الدين ،أشار إليه سالمة قائلاً :
َّ
معرتض يقول :ما بال هذا املسيحي يتصدَّ ى مللحمة إسالمية بحتة؟».

ناظرا إىل ثالثة أبعاد هي :التاريخ
أمام هذا التساؤل قدَّ م سالمة إجابة بديعة وش ّفافةً ،
واخللق والنبي ،من جهة ُبعد التاريخ أجاب سالمة قائلاً « :أجل إنني مسيحي ولكن التاريخ
مشاع للعاملني».
ومن جهة ُبعد اخللق أجاب سالمة قائلاً « :أجل إين مسيحي ينظر من أفق رحب ال
قديسا ،مسيحي يرى اخللق كلهم عيال اهلل ،ويرى
من ّ
كوة ض ّيقة ،فريى يف غاندي الوثني ً
أن ال فضل لعريب عىل عجمي إلاَّ بالتقوى».

ومن جهة بعد النبي ،أجاب سالمة قائلاً  :إين «مسيحي ينحني أمام عظمة رجل
مخسا كل يوم ،رجل ليس
هيتف باسمه مئات املاليني من الناس يف مشارق األرض ومغارهبا ً
ذكرا .رجل َّ
أطل من غياهب اجلاهلية
أثرا ،وأخلد ً
يف مواليد حواء أعظم منه شأنًا ،وأبعد ً
(((6
فأطلت معه دنيا أظ ّلها بلواء جميد ،كتب عليه بأحرف من نور :ال إله إلاَّ اهلل! اهلل أكرب!» .
التساؤل الثاين من جهة االقرتاب من اإلمام ،أشار إليه سالمة قائلاً « :ومل آثرت عل ًّيا
دون سواه من أصحاب حممد  Kهبذه امللحمة؟».

ربا أن امللحمة كلها جاءت
أمام هذا التساؤل ّ
فضل سالمة اإلجابة عنه بكلامت ،معت ً
جوا ًبا عنه .يف هذه الكلامت تتبع سالمة مت ّثالت صور اإلمام التي سمت عند أصحاب
مربزا عظمة اإلمام ومكانته
الديانات مسلمني ونصارى ،وعند أصحاب الفنون كافةً ،
املتفوقة التي ال جياريه عليها أحد ،واث ًقا من إيثاره لإلمام دون سواه من أصحاب النبي.
ّ
من مت ّثالت صور اإلمام عند أصحاب الديانات مسلمني ونصارى ،ذكر سالمة
قائلاً  :سرتى يف سياق هذه امللحمة «بعض عظمة الرجل الذي يذكره املسلمون فيقولون:
وكرم وجهه ،وعليه السالم ،ويذكره النصارى يف جمالسهم فيتم ّثلون بِ ِحك َِمه
ريض اهلل عنهّ ،
وخيشعون لتقواه».
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.26
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زها ًدا ومفكّرين وفقهاء وخطباء،
ومن مت ّثالت صور اإلمام عند أصحاب الفنونّ ،
الزهاد يف الصوامع فيزدادون زهدً ا وقنوتًا ،وينظر إليه
حتدّ ث سالمة قائلاً « :ويتم ّثل به ّ
فيأتم ببيانه ،ويعتمده
الوضاء ،ويتط ّلع إليه الكاتب األملعي
املفكّر فيستيضء هبذا القطب ّ
ّ
الفقيه ا ُملدْ ِره فيسرتشد بأحكامه .أما اخلطيب فحسبه أن يقف عىل السفح ،ويرفع الرأس
لتنهل عليه اآليات من ٍ
إىل هذا الطود َّ
رسخ
عل ،وينطلق لسانه بالكالم العريب املبني الذي ّ
انح هذا النحو ،وكان علم النحو».
قواعده أبو احلسن ،إذ دفعها إىل أيب األسود الدؤيل فقالُ :
ومن مت ّثالت صور عظمة اإلمام ما بني بطولته اجلسدية وبطولته النفسية ،حتدّ ث
سالمة قائلاً « :ويقرأ اجلبان سرية عيل فتهدر يف صدره النخوة وتستهويه البطولة ،إذ مل
تشهد الغرباء ،ومل َّ
تظل السامء أشجع من ابن أيب طالب ،فعىل ذلك الساعد األجدل اعتمد
اإلسالم يوم كان وليدً ا ،فعيل هو بطل بدر وخيرب واخلندق وحنني ووادي الرمل والطائف
واليمن ،وهو املنترص يف صفني ،ويوم اجلمل ،والنهروان ،والدافع عن الرسول يوم أحد،
وقيدوم الرسايا ولواء املغازي .وأعجب من بطولته اجلسدية بطولته النفسية ،فلم ُي َر أصرب
منه عىل املكاره ،إذ كانت حياته موصولة اآلالم منذ فتح عينيه عىل النور يف الكعبة ،حتى
أغمضهام عىل احلق يف مسجد الكوفة».
ومن مت ّثالت صور اإلمام عند اخلصوم ،حتدّ ث سالمة قائلاً « :ومل يستطع خصوم
ً
مأخذا فاتهّ موه بالتشدُّ د يف إحقاق احلق ،أي إهنم شكوا كثرة فضله
الرجل أن يأخذوا عليه
فأرادوه دنيو ًّيا يامري ويداري ،وأراد نفسه روحان ًّيا رفي ًعا ليستميت يف سبيل العدل ،ال
تأخذه يف سبيل اهلل هوادة ،وإنام الغضبة للحق ثورة النفوس القدسية التي يؤملها أن ترى
عوجا»(.((6
ً
التساؤل الثالث من جهة االحتساب عىل التشيع ،أشار إليه سالمة قائلاً  :بقي لك
بعد هذا أن حتسبني شيع ًّيا؟
أمام هذا التساؤل عدَّ سالمة نفسه شيع ًّيا قائلاً « :إذا كان التشيع ح ًّبا لعيل وأهل
وتوج ًعا ملا َّ
حل باحلسني ،وما نزل بأوالده من
البيت املط ّيبني األكرمني ،وثورة عىل الظلم،
ُّ
(((6
النكبات يف مطاوي التاريخ ،فإنني شيعي» .
مترش ًفا بذكره قائلاً « :فيا أبا
وقبل أن خيتم سالمة مقدّ مته ّ
توجه بخطابه إىل اإلمام ِّ
احلسن! ماذا أقول فيك ،وقد قال الكتاب يف املتنبي :إنه مالئ الدنيا وشاغل الناس ،وإن هو

( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.28 ،27
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.28
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إلاَّ شاعر له حفنة من الدُّ ّر إزاء تالل من احلجارة! وما شخصيته حيال عظمتك إلاَّ مدرة
ليسف ،وإن شعري حلصاة يف ساحلك
عىل النيل خجىل من عظمة األهرام .ح ًّقا إن البيان
ّ
يا أمري الكالم ،ولكنها حصاة خمضوبة بدم احلسني الغايل ،فتق َّبل هذه امللحمة ،وانظر من
رشف قلمه بذكرك»(.((6
رفاف اخللد إىل عاجز ّ
قدّ م للديوان الشيخ عبداهلل العالييل الذي وصفه سالمة بصديقه العليم ،وقد اتخَّ ذ من
مدونة يف هامش الديوان ،ومن جهته وصف
بعض مؤلفاته مرج ًعا يف رشح احلوادث التارخيية ّ
العالييل الديوان باألثر األديب الفريد ،وقال عن اإلمام :إنه شاء أن يكون أكرب من إنسان.
ومن الديوان الذي عكس فيه سالمة نظراته عن اإلمام وانطباعاته ،نقتبس بعض
األبيات من بعض القصائد بحسب تتابع القصائد ،فمن قصيدة «صالة» التي افتتح هبا
سالمة ديوانه ،نقتبس منها أبيات خامتتها:
هات يا شعر من عيونك واهتف
باسم من أشبع السباسب ر َّيا
باسم زين العصور بعد نبي
نور الرشق كوكبا هاشم َّيا
باسم ليث احلجاز نرس البوادي
هز يف الوغى سمهر َّيا
خري من َّ
غارا
خري من ج ّلل امليادين
وانطوى زاهدً ا ومات أب َّيا
ً
رب الكالم من بعد طه
والوص َّيا
وصهره
وأخاه
كان َّ
بطل السيف والتُّقى والسجايا
ما رأت مثله الرماح كم َّيا
(((6
يا سامء اشهدي ويا أرض ِّقري
واخشعي إنني أردت عل َّيا
ومن قصيدته «هجرة عيل» نقتبس هاذين البيتني:
يا رمال الصحراء هذا عيل
فاملئي الدرب والضفاف أزاهر
(((6
ٍّ
ظل
هو بعد النبي أرشف
الح يف السبسب احليل مهاجر
ومن قصيدته «عيل يف يثرب» نقتبس آخر بيتني عن مؤاخاة النبي مع اإلمام:
مل يوآخِ النبي غري عيل
حفنة التِّرب ُأدجمت بالنضار
(((6
ومهس
حسدٌ جال يف الصدور
وعيون يف حرية وازورار
ٌ
ومن قصيدته «يوم الغدير» نقتبس هذه األبيات عىل لسان النبي:
سوف ألقاكم عىل احلوض إذ
يأيت عيل بكري كل بكري

( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.28
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.34
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.68
( ((6بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.72
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أسأل املؤمنني كيف حفظتم
عفو آي القرآن أمر سفريي
(((7
ال تضلوا واستمسكوا بكتاب
اهلل بعدي بعرتيت باألمري
ومن قصيدته «خالفة عيل» نقتبس هاذين البيتني:
أزهد الناس منذ ما عرف
الزهادا
التاريخ زهدً ا فخلد
ّ
(((7
يغمر الناس عدله بالعطايا
ال يرى أعبدً ا وال أسيادا
ومن اخلامتة نقتبس هذه األبيات:
يا إله األكوان أشفق عل َّيا
غب العذاب شق َّيا
ال تمُ تني
ّ
أولني أجر عامل يف صعيد
اخلري يبغي ثوابك األبد َّيا
مصدر احلق مل أقل غري حق
أنت أجريته عىل شفت َّيا
أنت أهلمتني مديح عيل
فهمى رفرف البيان عل َّيا
(((7
وختيرّ ت لإلمام وأهل البيت
عيسو ًّيا
آثرته
قل ًبا
ومن أبيات هذه القصيدة:
يا عيل العصور هذا بياين
صغت فيه وحي اإلمام جل َّيا
أنت سلسلت من مجانك
للفصحى ونسقت ثوهبا السحر َّيا
(((7
يا أمري البيان هذا وفائي
أمحد اهلل أن ُخلقت وف َّيا
وآخر ما ختم به سالمة هذه األبيات:
جلجل احلق يف املسيحي حتى
عُدَّ من فرط ح ِّبه علو َّيا
أنا من يعشق البطولة واإلهلام
الرض َّيا
واخلالق
والعدل
فإذا مل يكن عيل نب ًّيا
نبو ًّيا
ُخلقه
كان
فلقد
أنت رب للعاملني إهلي
األبو َّيا
حنانك
فأنلهم
وأنلني ثواب ما سطرت كفي
فهاج الدموع يف مقلت َّيا
سفر خري األنام من بعد طه
ما رأى الكون مثله آدم َّيا
(((7
يا سامء اشهدي ويا أرض ِّقري
واخشعي إنني ذكرت عل َّيا
متوجات أدبية ظ ّلت تتّسع ومتتدّ يف حميط املرشق
أحدث هذا الديوان عند صدوره ُّ
( ((7بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.129
( ((7بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.60
( ((7بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.311
( ((7بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.314
( ((7بولس سالمة ،املصدر نفسه ،ص.317
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العريب ،فقد م ّثل أول ملحمة عربية يف العرص احلديث ،ملحمة استوقفت انتباه الكثريين
لكوهنا اتخّ ذت من يوم الغدير عنوانًا هلا ،ومن اإلمام عيل وأهل البيت  Aموضو ًعا
ومدارا ،وتأكّدت مكانتها وتعاظمت حني جاءت من شاعر مسيحي كبري يف منزلة بولس
ً
سالمة.

ومتوجاته قد خت ّطت ساحة النخب ،وامتدّ ت
واملدهش يف هذا الديوان أن صداه ُّ
ووصلت آثارها ساحة الناس العاديني ،ومن أبلغ املواقف داللة احلادثة التي ذكرها الشيخ
عفيف النابليس منقولة من جملة الدبور اللبنانية ،ومفادها أن «إسكاف ًّيا كان يدور عىل البيوت
ليصلح األحذية ،وصدفة يصل إىل بيت األستاذ سالمة ،وخترج اخلادمة له ببعض األحذية
فيصلحها ،وعندما أراد اخلروج عرف أن هذا البيت لصاحب ملحمة الغدير ،وكانت
حديثة عهد بالوالدة ،فرفض أخذ األجر ،واجتمع باألستاذ وقرأ له عن ظهر قلب ما حفظه
من ملحمته ،وقال بعدها األستاذ سالمة :إذا كان اإلسكايف عند الشيعة حاف ًظا للمالحم
األدبية ،واملقامات والشعر لفحول الشعراء ،كيف ال يستحقون أن يكونوا أولياء لعبقري
العصور اإلنسان اخلالد عيل بن أيب طالب»(.((7

-6خمائيل نعيمة

نصا بدي ًعا عن اإلمام  Cيعادل
دون األديب خمائيل نعيمة املسيحي األرثوذكيس ًّ
ّ
نص صديقه احلميم جربان خليل جربان ،ويكاد يتطابق معه من نواحي
قوته ومت ّيزه َّ
يف ّ
البيان اللغوي ،والتصوير الفني ،واالنطباع الذايت عن اإلمام ،فاإلمام عند جربان يف عظمته
وحكمته وبالغته هو اإلمام عند نعيمة.
مربزا قيمته األدبية ،ومشيدً ا
وعرف به جورج جرداق يف موسوعتهً ،
و ّثق هذا النص ّ
ربا أنه حلقة ذهبية يف سلسلة اآلراء اجلليلة التي أطلقها نوابغ الفكر
بحكمته البالغية ،معت ً
مادحا نعيمة ومثن ًيا عليه ،واص ًفا له باألديب ّ
الفذ ،ونابغة األسلوب
والروح عن اإلمام،
ً
الصايف ،قائلاً عنه :إنه يف تفكريه كام يف أسلوبه «ال يبالغ وال يغلو ،وال ينطق لسانه إلاَّ بام
جييش به قلبه ،فلكل كلمة خت ُّطها يداه موضع ال جتوز كلمة غريها فيه ،ولكل رأي ُيبديه
معنى يف فكره وقلبه واضح ال يغشاه إهبام كثري أو قليل»(.((7

( ((7الشيخ عفيف النابليس ،األدباء املسيحيون يف لبنان واإلمام عيل ،صفحة هنج البالغة.
( ((7جورج جرداق ،اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ،ص.953
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ويؤرخ له يف النصف الثاين من مخسينات القرن العرشين ،حني
يرجع هذا النص
ّ
ربا
تواصل جرداق بالرسائل الربيدية مع نعيمة يف مهجره بالواليات املتحدة األمريكية ،خم ً
له يف رسالة عن عزمه تأليف كتاب عن اإلمام ،طال ًبا رأيه عن اإلمام ،فتل َّقى منه رسالة
ومشج ًعا.
وصفها جرداق بالش ِّيقة ،داعماً له
ّ
تكون هذا النص من مقطعني ،وجاء يف شكلني ،الشكل األول يف صورة رسالة
ّ
وصلت جرداق جوا ًبا عن سؤاله عن رأي نعيمة حول اإلمام ،الشكل الثاين يف صورة
خص به نعيمة موسوعة جرداق بناء عىل طلبه.
تقديم َّ

الرسالة وصلت جرداق من اخلارج ،والتقديم وصله من الداخل بعد عودة نعيمة من
مهجره إىل موطنه لبنان ،واستقراره يف بلدته بسكنتا بقضاء املتن الشاميل التابع ملحافظة جبل لبنان.

ما بني الرسالة والتقديم تعاضد يف املبنى واملعنى ،ومتازج يف الروح ،فهام بمثابة نص
واحد ال تباين بينهام وال اختالف ،يلتقيان وال يفرتقان ،يقرتبان وال يبتعدان ،وبينهام حلول
واتحّ اد ،حلول الرسالة يف التقديم ،وحلول التقديم يف الرسالة ،واحتادها م ًعا ،فالبيان هو
قوته وروعته ،واإلمام هو اإلمام من حيث عظمته وبصريته ،والصور هي
البيان من حيث ّ
الصور من حيث الفن واجلامل.

كرم اهلل وجهه -ورأيي أنه منيف الرسالة ّ
دون نعيمة قائلاً « :تسألني رأيي يف اإلمام َّ
وحتم ًسا للحق ،وتسام ًيا
بعد النبي سيد العرب عىل اإلطالق بالغة وحكمةُّ ،
وتفهماً للدينّ ،
عن الدنايا ،فأنا ما عرفت يف كل من قرأت هلم من العرب رجلاً دانت له اللغة مثلام دانت
البن أيب طالب ،سواء يف عظاته الدينية ،وخطبه احلامسية ،ورسائله التوجيهية ،أو يف تلك
الشذور املقتضبة التي كان يطلقها من حني إىل حني ،مشحونة باحلكم الزمنية والروحية،
متوهجة ببوارق اإليامن احلي ،ومدركة من اجلامل يف البيان حدَّ اإلعجاز ،فكأهنا الاللئ
ّ
بلغت هبا الطبيعة حدَّ الكامل ،وكأنه البحر يقذف بتلك الاللئ دونام عنت أو عناء! ليس بني
العرب من صفت بصريته صفاء بصرية اإلمام عيل ،وال من أويت املقدرة يف اقتناص الصور
التي انعكست عىل بصريته ،وعرضها يف إطار من الروعة هو السحر احلالل ،حتى سجعه،
وهو كثري ،يسطو عليك بألوانه وبموسيقاه ،وال سطو القوايف التي تبدو كام لو أهنا هبطت
عىل الشاعر من السامء ،فهي ما اتخّ ذت مكاهنا يف أواخر األبيات إلاَّ لتقوم بمهمة يستحيل
عىل غريه القيام هبا ،إهنا هناك لتقول أشياء ال تستطيع كلامت غريها أن تقوهلا ،فهي كالغلق
يف القنطرة .إن عل ًّيا ملن عاملقه الفكر والروح والبيان يف كل زمان ومكان»(.((7
( ((7جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.954
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دون نعيمة قائلاً « :لنا يف حياة العظامء معني ال ينضب من اخلربة والعربة
ويف التقديم ّ
واإليامن واألمل ،فهم القمم التي نتط ّلع بشوق إليها وهلفة ،واملنارات التي تكشح الدياجري
من أمام أرجلنا وأبصارنا ،وهم الذين جيددون ثقتنا بأنفسنا وباحلياة وأهدافها البعيدة
السعيدة ،ولوالهم لتوالنا القنوط يف كفاحنا مع املجهول ،ولرفعنا األعالم البيض من
زمان ،وقلنا للموت :نحن أرساك وعبيدك يا موت ،فافعل بنا ما تشاء .إلاَّ أننا ما استسلمنا
يو ًما للقنوط ،ولن نستسلم ،فالنرص لنا بشهادة الذين انترصوا منّا ،وابن أيب طالب منهم،
وهم معنا يف كل حني ،وإن قامت بيننا وبينهم وهدات سحيقة من الزمان واملكان ،فال
الزمان بقادر أن خينق أصواهتم يف آذاننا ،وال املكان بامح صورهم من أذهاننا.
مكرس حلياة عظيم من
وهذا الكتاب الذي بني يديك خري شاهد عىل ما أقول ،فهو ّ
وفجر ينابيع مواهبه اإلسالم،
عظامء البرشية ،أنبتته أرض عربية ،ولكنها ما استأثرت بهّ ،
ولكنه ما كان لإلسالم وحده ،وإلاَّ فكيف حلياته الفذة أن تلهب روح كاتب مسيحي يف
لبنان ويف العامل  ،1956فيتصدَّ ى هلا بالدرس والتمحيص والتحليل ،ويتغنَّى تغنّي الشاعر
املت ّيم بمفاتنها ومآثرها وبطوالهتا .وبطوالت اإلمام ما اقترصت يو ًما عىل ميادين احلرب،
فقد كان بطلاً يف صفاء بصريته ،وطهارة وجدانه ،وسحر بيانه ،وعمق إنسانيته ،وحرارة
إيامنه ،وسمو دعته ،ونرصته للمحروم واملظلوم من احلارم والظامل ،وتع ّبده للحق أينام جتلىّ
له احلق .وهذه البطوالت ،ومهام تقادم هبا العهد ،ال تزال مقل ًعا غن ًّيا نعود إليه اليوم ويف كل
يوم ،كلام اشتدَّ بنا الوجد إىل بناء حياة صاحلة فاضلة...

مؤرخ أو كاتب ،مهام بلغ من الفطنة والعبقرية ،أن يأتيك حتى
إنه ليستحيل عىل ِّ
أي ّ
يف ألف صفحة بصورة كاملة لعظيم من عيار اإلمام عيل ،وحلقبة حافلة باألحداث اجلسام
كاحلقبة التي عاشها ،فالذي فكّره وتأ ّمله وقاله وعمله ذلك العمالق العريب بينه وبني نفسه
ور ّبه ،ملماً مل تسمعه أذن ومل تبرصه عني ،وهو أكثر بكثري ممّا عمله بيده أو أذاعه بلسانه وقلمه،
وإذ ذاك فكل صورة نرسمها له هي صورة ناقصة ال حمالة ،وقصارى ما نرجوه منها أن
تفحص ما اتّصل بنا من أعامل
تنبض باحلياة .إلاَّ أن العربة يف كتاب من هذا النوع ،هي يف ُّ
عرضا تربز منه صورة الرجل كام
تفهماً دقي ًقا عمي ًقا ،ثم يف عرضه ً
تفهمه ُّ
عيل وأقواله ،ثم يف ُّ
خت ّيله املؤ ّلف ،وكام يشاؤك أن تتخ ّيله.
ويقيني أن مؤ ّلف هذا السفر النفيس ،بام يف قلمه من لباقة ،وما يف قلبه من حرارة،
وما يف وجدانه من إنصاف ،قد نجح إىل حدٍّ بعيد يف رسم صورة البن أيب طالب ،ال تستطيع
أمامها إلاَّ تشهد بأهنا الصورة احلية ألعظم رجل عريب بعد النبي»(.((7

( ((7جورج جرداق ،املصدر نفسه ،ص.18 ،17
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-7سليامن كتاين

تطور
سجل األديب املاروين سليامن كتاين من بلدة بسكنتا
حضورا مم ّي ًزا يف تاريخ ّ
ّ
ً
األدب اللبناين املسيحي بكتابه (اإلمام عيل نرباس ومرتاس) الصادر سنة 1967م ،مقدّ ًما
مظهرا
فيه لونًا أدب ًّيا جديدً ا ،معتمدً ا عىل التصوير الفني ،والتخييل األديب ،والتبيني البالغي،
ً
وسحرا.
براعة يف البيان
ً

فائزا باجلائزة
واملفارقة التي م ّيزت كتاب كتاين ورفعت من رصيده األديب ،كونه كتا ًبا ً
األوىل يف مسابقة التأليف عن اإلمام ،وتأكّدت هذه املفارقة وتعاظمت بلحاظ عنرص
املكان ،فقد جرت املسابقة يف مدينة النجف األرشف التي مت ّثل إىل املسلمني الشيعة أكرب
وحارضا.
حارضة علمية وأدبية ماض ًيا
ً

ومل تكن هذه املسابقة بعيدة عن املؤسسة الدينية هناك املعروفة بقوة الدرس والبحث
والتأليف ،فقد جاءت من داخلها ،متّصلة هبا ،ومتفاعلة معها ،فرئيس جلنة املسابقة كان
الشيخ مرتىض آل ياسني (1397-1311هـ1978-1894 /م) ،رئيس مجاعة العلامء يف
النجف ،ومن كبار علامئها.

من بني عرشين كتا ًبا وصل إىل جلنة املسابقة ،فاز كتاب كتاين باجلائزة األوىل ،وطبع
وموهلا السيد هاشم شرب،
يف النجف عىل نفقة اجلائزة التي تبنّاها اخلطيب السيد جواد شربَّ ،
معر ًفا يف غالفه بالكتاب الذي أحرز اجلائزة األوىل يف مسابقة التأليف عن اإلمام عيل.
ّ
هذه العنارص متضافرة ،املوضوع متم ّثلاً يف اإلمام ،املكان متم ّثلاً يف النجف ،واللجنة
متم ّثلة يف رئيسها الشيخ مرتىض آل ياسني ،والفوز متم ّثلاً يف اجلائزة األوىل ،والكاتب متم ّثلاً
كثريا يف لفت االنتباه هلذا الكتاب،
يف أديب عريب مسيحي ،تضافر هذه العنارص ،أسهمت ً
ودعمت شهرته يف املجال العريب ،وبني أوساط املسلمني الشيعة عىل وجه اخلصوص.

إىل جانب ذلك لقي الكتاب عند نرشه احتفاء جاء من اثنني من رجاالت النجف مها:
العامل الكبري الشيخ مرتىض آل ياسني ،واألديب الكبري جعفر اخللييل (1406-1322هـ/
دون الشيخ آل ياسني يف الكتاب كلمة مقتضبة ،م ّيز فيها الكتاب
1985-1904م) ،فقد ّ
ببيانه وأسلوبه ،قائلاً « :وحسبه ميزة أن يربز هبذا األسلوب الرائع ،الذي ّ
أقل ما يقال فيه أنه
جديرا بكل إعجاب
مقومات اللفظ وخصائص املعنى ما جيعله
أسلوب بياين بديع ،له من ّ
ً
وتقدير ،ولعله يف أسلوبه البالغي أول كتاب يف موضوعه جاء منسجماً مع شخصية هلا مثل
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هنج البالغة»(.((7

ملح من
موسعة كان سخ ًّيا فيها ،جاءت بطلب ّ
أما األديب اخللييل فقد شارك بمقدّ مة ّ
نصا
مؤ ّلف الكتاب ومن نارشه ،مع شدّ ة امتناعه واعتذاره يف أول األمر .م ّثلت هذه املقدّ مة ًّ
قوة فكرية إىل
نقصا
واضحا يف بنية الكتاب ،ورفعت من وزنه ،وأعطته ّ
ً
متينًا ورائ ًعا ،سدّ ت ً
قوته األدبية.
جانب ّ
مادحا املؤلف يف ملكته األدبية ،ومزاجه اإلنساين ،وطينته الطيبة،
ختم اخللييل املقدّ مة ً
قائلاً « :هبذه الروح وهبذا املزاج ،وبدافع من الضمري احلي ،كتب سليامن كتاين كتابه هذا،
سيمر عليها القارئ بل
مصو ًرا فيه أفكار أديب اجتذبه اإلمام عيل من هذه النواحي التي
ّ
ّ
(((8
سيقف عندها القارئ ،وقفة طويلة ،ويف يشء كثري من اإلعجاب» .
مفضلاً
حاول كتاين يف كتابه جتنُّب الرسد الذي يقف عند حدود املكان والزمانّ ،
ربا أن هلا نفحات تناسب ذكر األولياء.
طريقة أخرى أطلق عليها صيغة األناشيد ،معت ً

ممتن ًعا عن الرسد وحروفه املقفلة التي ال تنفذ إليها ألوان املعاين ،ناقدً ا كتاين حرص
ناظرا إىل أن بطولة اإلمام وعبقريته وجوهره هي عص ّية عىل احلرف،
اإلمام يف مكان وزمانً ،
ومتخ ّطية تلك األحداث التي برع فيها الساردون.

خصص كتاين مدخل كتابه لبيان أن طريقة الرسد ال تفي بحق
وتأكيدً ا هلذا املعنى ّ
اإلمام ،وال تقدّ مه بالصورة املثىل التي تعلو عىل املايض وتعرب املكان والزمان ،وتتخ ّطى
احلوادث ،وتتلون بألوان املعاين ،فاإلمام يف نظره «مل ِ
يأت دنياه بمثل ما يأتيها العاديون من
َّ
الناس ،مجاعات مجاعات ،يأيت الناس دنياهم يقضون فيها لبانات العيش ثم عنها بحكم
املقدّ ر يرحتلون ،ال تغمرهم بعد آجاهلم إلاَّ موجة النسيان .أما هو فلقد أتى دنياه ،أتاها
يصوره يف
وكأنه أتى هبا ،وملا أتت عليه بقي وكأنه أتى عليها ،فإذا اكتفى احلرف فقط بأن ّ
الفسحة التي هي بني مهده وحلده ،فإنه يكون كاآللة تأخذ مظاهر األشياء دون بواطنها.
وإن الفرق بعيد بني الباطن والظاهر ،فعيل الذي ولد يف مكة ،وعاش ستة عقود ،ثم مات
يف الكوفة ،ليس عل ًّيا الذي تقمط اجلزيرة وال يزال يعيش مع أربعة عرش قرنًا دون أن يعرف
خرقة الكفن»(.((8
وعن نقده لطريقة الرسد من جهة البيان ،ومن جهة احلرص يف خصوص اإلمام،

( ((7سليامن كتاين ،اإلمام عيل نرباس ومرتاس ،ص.7
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.72
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.82
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يرى كتاين أن «كل قول يف عيل بن أيب طالب حيرص يف مكان أو زمان ،يبقى حدي ًثا له قيمة
الرسد ،ويبقى حرو ًفا مقفلة ال تنفذ إليها ألوان املعاين .وما أكثر األقالم التي تناولته هبذا
جو
النوع من الرسد الكليل ،فحرصته ضمن احلروف ،ومل تتمكّن من أن تطوف به يف غري ّ
تصطف عليها بدر وأحد أو خيرب
مكة واملدينة ،كأن جماله البعيد ال يمكن أن يتعدَّ ى دائرة
ّ
قوته ال اعتبار هلا إلاَّ أن تكون من النوع الذي يأيت به مارد القامقم .الساردون
وصفني ،وكأن ّ
إذ خلطوا بني القوة والبطولة ،فاستبدلوا بالوصف هذه بتلك .واحلقيقة أن بطولته هي التي
كانت من النوع الفريد ،وهي التي تقدر أن تقتلع ليس فقط بوابة حصن خيرب ،بل حصون
اجلهل بر ّمتها ،إذ تتعاجف لياليها عىل عقل اإلنسان»(.((8
لذلك حاول كتاين أن هيرب قدر اإلمكان من كل رسد يتناول األحداث بيبوستها،
ومن حيث تسأم عن حواشيها املعاين ،ولن يدخل حمراب هذا اإلمام اجلليل إلاَّ بإطراقة
املبجل ،وصمت املتأ ّمل ،وإصغاءة املسرتشد ،مغ ّل ًبا عىل حديثه إليه صيغة األناشيد ما متكّن
ّ
من ذلك قلمه ،إذ إن لألناشيد نفحات ال يطيب حرفها إلاَّ مع ذكر األولياء.

قسم كتاين كتابه إىل جمموعة مقاطع كثرية وقصرية ،محلت
وعملاً بصيغة األناشيد ّ
جردها كل ًّيا من التاريخ ،فجاءت مفرغة من األخبار
عناوين أحداث وأسامء وقضاياّ ،
والوقائع واحلوادث ،حرضت فيها نصوص اإلمام وأقواله لكنها كانت قليلة ،وغابت عنها
خصوصا املعارصين منهم ،مل ِ
هتر ًبا من
نصوص اآلخرين
ً
يعتن بالتوثيق يف هوامش الكتاب ُّ
الرسد.
جت ّلت صيغة األناشيد ،بمناجاة ولج منها كتاين إىل ساحة اإلمام ،افتتحها قائلاً :
«أصحيح يا سيدي أهنم بدل أن خيتلفوا إليك اختلفوا فيك؟
فمنهم من فقدوك وما وجدوك،

ومنهم من فقدوك ثم وجدوك،
ومنهم من وجدوك ثم فقدوك،

إنه لعجب عجاب»(.((8

بعضا من نظرات كتاين وانطباعاته عن اإلمام ،منها ما
من هذه األناشيد نقتبس ً
أشار إليه يف حديثه عن منزلته من النبي وحمبته له ،إذ كتب كتاين قائلاً « :كان عيل بن أيب
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.84
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.79
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طالب من أحبهم إطال ًقا عىل قلب النبي ،فهو ربيبه ،رفيقه ،مستشاره ،مالزمه الدائم،
أخوه ،زوج ابنته التي هي أعز الناس عليه ،فاطمة الزهراء ،أبو احلسن واحلسني من فاطمة،
الذين انحرصت فيهام ذرية النبي ،وهو أول املؤمنني ،وأقوى املدافعني ،وأشجع املناضلني،
وأصمد املقتحمني ،وأبلغ املح ّققني»(.((8
ومن نظرات كتاين وانطباعاته ما أشار إليه عند حديثه عن منزلة اإلمام من الرسالة
قائلاً « :هو بالنسبة للرسالة كل الرسالة ،يف تأسيسها ويف طريقة املحافظة عليها ،ويف نرشها
قوة
ويف جماالت الدفاع عنها ،وأن له أطول سلسلة من النعوت الكريمة يتحلىّ هبا ،فهو ّ
فأي يشء حيول دون
وإرادة وشجاعة وبطولة وعقل ومعرفة وحق وعدالة ومثال وكاملّ ،
يعز نظريها يف كل اجلزيرة»(.((8
تسليم الزمام إىل يد كريمة كهذه اليد التي ّ

ومن نظرات كتاين وانطباعاته كذلك ما أشار إليه عند حديثه عن شخصية اإلمام
عيل بن أيب طالب هو مثال العفة والصدق والنزاهة ،ومثال القوة
ومثالية صفاته قائلاً « :إن َّ
التي تس ّلحت باإليامن واحلق والعدالة ،فانطوت فيه تلك اإلرادة الصلبة ،وفاضت عليه
تلك الشجاعة النادرة ،واندفقت به تلك البطولة اخلارقة ،من حيث برزت شخصيته املثىل
التي أحب أن يكون هبا قدوة لبني قومه ،يف سبيل بناء اجلزيرة ذلك البناء األمثل»(.((8
وآخر ما نختم به من نظرات كتاين وانطباعاته ما أشار إليه عند حديثه عن الرضبة
ربا أهنا طعنة يف صميم الكرامة اإلنسانية ،إذ كتب قائلاً :
التي هوت عىل رأس االمام ،معت ً
«ولكن الرضبة التي هوت عىل رأس هذا العبقري ...فإهنا ال تزال تعترب طعنة يف صميم
الكرامة اإلنسانية ،ووصمة عىل عرص يتنازل عن ح ّقه ،تاركًا لألجيال رشف تقييم الرجل
الذي أمهلت تقديره ،من حيث أصبح ابن أيب طالب أوسع واحة هيفو إليها عطش اإلنسان،
إذ يلهث به جتواله عرب العصور»(.((8

-8نرصي سلهب

تابع األديب والدبلومايس املاروين نرصي سلهب هذا الدرب يف ساحة األدب
اللبناين املسيحي ،مقدّ ًما كتا ًبا بدي ًعا بعنوان( :يف خطى عيل) ،كشف فيه من جهة عن معرفة
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.97
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.164
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.173
( ((8سليامن كتاين ،املصدر نفسه ،ص.259
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نصا وتارخيًا ،كام كشف فيه من جهة أخرى عن فيض من احلب
واسعة وعميقة باإلمام ًّ
تطور
والعشق النبيل والش ّفاف ،مقدّ ًما صورة عن اإلمام تعدّ من أمجل الصور يف تاريخ ّ
النثر العريب احلديث.

يكفي هلذا الكتاب أن يرشح لنا وبكل وضوح ملاذا تع ّلق هؤالء املسيحيون أدباء
ومفكّرين هبذا املستوى من التع ُّلق باإلمام ،متخ ّط ًيا اجلانب الفكري الذي يالمس عامل
الذهن ،متوغّلاً إىل اجلانب الوجداين الذي يالمس عامل القلب ،مظهرين من التعظيم
والتبجيل ،ومن العاطفة واحلب ،كام لو أن اإلمام كان مسيح ًّيا!
كان بإمكان سلهب الذي كتب (يف خطى املسيح) الصادر سنة 1970مَ ،ألاَّ يكتب
(يف خطى حممد) الصادر سنة 1971م ،متق ّيدً ا بحدود ديانته املسيحية ،لكنه خت َّطى هذه
أيضا االستغناء عن كتابه (يف خطى عيل) ألنه وصل
احلدود عدلاً وإنصا ًفا ،وكان بإمكانه ً
إىل املثل األعىل بني البرش ،حني كتب عن النبي األكرم  ،Kمع ذلك كتب عن اإلمام
كر ًما منه وح ًّبا ،مقدّ ًما لإلنسانية ثالثة نامذج :املسيح وحممد وعيل ،هم القدوة واملثل يف كل
مكان وزمان.

مجع سلهب يف كتابه عن اإلمام ثالث موازنات دقيقة ،م ّيزت الكتاب ورفعت من
رصيده ،فمن جهة مجع بني قوة املبنى وقوة املعنى ،ومجع من جهة ثانية بني قوة العاطفة وقوة
العقل ،ومن جهة ثالثة مجع بني قوة التاريخ وقوة الفكر.
املوازنة األوىل جت ّلت واضحة يف الكتاب من البداية إىل النهاية ،ورست يف مجيع
فقوة البيان واضحة عليه وكذلك قوة املعنى ،فال هو من نمط التأليفات
أقسامه ومواضيعهّ ،
التي يغلب عليها قوة البيان وتغيب عنها قوة املعنى ،وال هو من نمط التأليفات التي يغلب
عليها قوة املعنى وتغيب عنها قوة البيان ،وتتأكّد هذه السمة عند مالحظة اجلانب الكمي
الذي قارب أربعامئة صفحة.
وبشأن املوازنة الثانية فقد حرضت العاطفة وم ّثلت قوة إىل الكتاب ،وحرض العقل
كذلك وم ّثل قوة ،حضور قوة العاطفة ليس بحاجة إىل بيان ،حيث جت ّلت سيلاً متد ّف ًقا
رست يف الكلامت والنصوص ،فحني أراد سلهب أن خياطب اإلمام حتدّ ث قائلاً « :دعني
وأنا املسيحي أقل لك :أنت يف خاطري ووجداين ،شعاع ييضء طريقي ،أنت يف ضمري
الزمن تعيش ،ويف ضمري الزمن ستبقى أبا الشهداء وأمري املؤمنني»(.((8
ويف نص آخر حتدّ ث سلهب قائلاً « :دعني وأنا سائر يف خطاك أقل لك القول

( ((8نرصي سلهب ،يف خطى عيل ،ص.32
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الرصيح ،النابع من قلب جريح :أنا من بالد األجراس احلزينة واملآذن الصامتة! أنا من بالد
الكنائس الثكىل واملساجد املنطوية عىل اجلراح ،أنا من بالد الكرامات املذبوحة تئن وهتمس
قبسا يشعل َّيف
يف مسمع التاريخ مهسات خافتات ...أتيتك وأنا سائر يف خطاك أستمد منك ً
زيت الكربياء ،لعليِّ عىل نفيس أثور ،وعىل ذايت أنترص ،فأنترص عىل عدو أذلني ودنّس أريض
رس خلودك فلم أجد عند أهل
واستباح احلرمات ...فيا أبا احلسن فتّشت يف الدنيا عن ّ
األرض جوا ًبا ،ألعلك من أبناء السامء ،أم لعل أهل األرض ما استح ّقوا أن تكون عليهم
تتضور شو ًقا إليك وحنينًا»(.((8
أمريا ،فسلخك اهلل عن قلوهبم فأدماها ،وال تزال إىل اليوم
ّ
ً
َّ
ودل حضور قوة العقل متج ّل ًيا يف متاسك املعنى ،وشجاعة التعبري عن الرأي ،ومت ّثل
اإلرادة احلرة ،والتحليل الناضج للحوادث التارخيية.
فقوة التاريخ ظهرت لكون أن موضوع الكتاب ينتمي إىل حقل
أما املوازنة الثالثة ّ
التاريخ ،وتوازنت هذه القوة بقوة الفكر ،عابرة باملوضوع من املايض إىل احلارض ،فالكتاب
ليس كتاب تاريخ يتحدّ د هبذا احلقل وينحرص عليه ،وال هو كتاب فكر يتحدّ د هبذا احلقل
كذلك وينحرص عليه ،فقد حرض التاريخ ومل يغب الفكر ،وحرض الفكر ومل يغب التاريخ.
ومن جهة النظرات واالنطباعات عن اإلمام ،فالكتاب يعدّ ثر ًّيا والم ًعا ،ويمتاز
بوفرة كبرية جاءت ممتدّ ة من أول الكتاب إىل هنايته.

من هذه النظرات واالنطباعات ما أشار إليه سلهب حني حتدّ ث عن مولد اإلمام
قائلاً « :أبرص النور يف الكعبة ،وهي نعمة مل تقدّ ر لسواه من البرش ...فإذا هو يستمد من
كر السنني ،هيوي شهيدً ا يف
طهرا وقداسة الزماه مدى حياته ،وإذا هو بعد ّ
مكان مولده ً
بيت آخر من بيوت اهلل! لكأن اهلل أبى إلاَّ أن هيبه احلياة يف مسجد ،وأن يسرتد منه احلياة يف
مسجد ،فكان بيت اهلل نقطة انطالقه ،وكان بيت اهلل هناية مطافه»(.((9

ومن نظرات سلهب وانطباعاته ما أشار إليه عند حديثه عن إسالم اإلمام ،قائلاً :
«وعيل ليس أول من أسلم فحسب ،بل هو الوحيد بني رفاق الرسول الذي ولد مسلماً قبل
عمه الدعوة .فأولئك الذين أسلموا يف حياة النبي كانوا قبل ذلك
اإلسالم ،قبل أن ينرش ابن ّ
والعزى ،بل قدّ ر لروحه أن تنعم
ضحى هلبل أو لالت
ّ
مرشكني عابدي أصنام ...أما عيل فام َّ
بطهر إيامن ُأعدّ ت له أو ُأعدَّ هلا»(.((9
( ((8نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.27 ،20
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.63 ،62
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.35
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ومن هذه النظرات واالنطباعات ما أشار إليه سلهب عند حديثه عن نشأة اإلمام
وعالقته بالنبي قائلاً « :لقد قدّ ر لعيل باعرتاف اجلميع ،حمبيه وقادريه ،وغري حمبيه وقادريه،
ما مل يقدّ ر لسواه يف املسلمني .لقد عاش مع النبي يف بيت واحد ،وغدا النبي بالنسبة إليه
قدوة ومثلاً أعىل ،وخري رجل يف األنام ،وأوج الطموح عنده أن يتش ّبه به ،وأن ينحو نحوه،
وفقها
ً
وكان له ما أراد ،إذ إن النبي نفسه أعلن أكثر من مرة أن عل ًّيا أفضل املسلمني علماً
فأي
ومعرف ًة وخل ًقا ،واألحاديث يف هذا الصدد كثرية ال ينكرها إلاَّ ناكرو أشعة الشمسّ ...
وأي واحد منهم الزم النبي
واحد من الصحابة رافق النبي وعايشه كام رافقه عيل وعايشه؟ ّ
تعهده النبي ور ّباه ّ
ونشأه ودرجه وأضاء
أي واحد منهم ّ
دون انقطاع طوال سنني ثالثني؟ ّ
أي شأن من الشؤون مل ُي َ
عط لعيل أن يعاجله؟ ويف
عقله وطريقه بنور املعرفة والعلم واهلدى؟ ّ
أي مضامر من املضامري مل ّ
جيل»(.((9

تفوق اإلمام عىل
ومن نظرات سلهب وانطباعاته ،ما أشار إليه عند حديثه عن ّ
أقرانه ،قائلاً « :وإذا كانت الشامئل والفضائل والصفات واملزايا هي التي تسمو ببرش عىل
آخر وجتعله أجدر يّ
بتول األحكام ،فمن من أولئك مجي ًعا يستطيع أن ينكر عىل ابن أيب طالب
تفوقه عليهم يف تلك املجاالت كلها؟
ّ
من له مثل بطولته وشجاعته؟
من له مثل علمه وفقهه؟
من له مثل إيامنه وزهده؟
من له مثل تقواه؟
من يدانيه يف رشح القرآن وجالء غوامضه؟
من له مثل حكمه؟
من له مثل جهاده يف ساحات القتال؟
من نرص اإلسالم كام نرصه؟ بل من أخلص للنبي كام أخلص له؟
من منهم قال فيه النبي ما قاله فيه؟
جتمع شانؤوه وفتّشوا أيا ًما وسنني حتت عدسة املجهر ،ليعثروا عىل كلمة قاهلا
 ...ولو ّ
مل تكن جتسيدً ا للصدق والنُّبل والرشف ،بل جتسيدً ا للشجاعة األدبية وللحقيقة ،معبرّ ة عن
واقع عاشه ،ملا عثروا عىل يشء ،فعيل مدرسة ،بل عامل قائم بذاته ،جمموعة قيم ،قطعة من
سامء شاء اهلل أن يرصع هبا األرض»(.((9
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.97
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.296 ،75
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الكف
وعن زهد اإلمام حتدّ ث سلهب قائلاً « :واألخبار عن عيل يف الزهد وطهر
ّ
والضمري ،تكاد تكون من دنيا األساطري ،ولسنا ندري ما إذا كان ناسجو األساطري بوسعهم
أن جياورا عل ًّيا يف واقعه وحقيقته ،إنه بام قال وفعل ال بام نُسب إليه ألسطورة ح ّية ال تُضاهيها
مجالاً وروع ًة مجيع األساطري التي جادت هبا عىل البرش خم ّيالت البرش»(.((9
ورأى سلهب يف اإلمام املثال والقدوة قائلاً « :لقد كان املثال والقدوة ،وسام حتى
عجز الناس عن اقتفاء أثره والسري عىل خطاه ..منذ أن أبرص النور حتى أغمض عينيه عن
النور موسوم بسمة العفة والزهد ...يف بيت اإليامن نشأ وترعرع ،فنشأ معه وترعرع إيامن
ق ّلام عمر به قلب إنسان ...وراح يكرب ومعه يكرب العلم واحللم ،حتى غدا جمموعة من قيم
جتمعت يف برش من غري األنبياء ...لقد كاد أن يكون أسطورة من أحىل األساطري ،وعىل
ق ّلام ّ
جتمعت
كثريا يف أروقة التاريخ ليعثر عىل برش حتلىّ بمثل تلك الصفات التي ّ
املرء أن يفتّش ً
يف ابن أيب طالب ...وجعلت منه كائنًا غري عادي ،ليس باستطاعة برش أن يقف منه موقف
أثرا عمي ًقا ال ُيمحى»(.((9
يمر به دون أن يرتك يف نفسه ً
الالمباالة ،أو أن ّ
مصو ًرا
جمسدً ا صورة اإلنسانّ ،
قمة املستوى اإلنساينّ ،
وقد بلغ اإلمام يف نظر سلهب ّ
قمة املستوى اإلنساين ،فام هو بعريب يتحدّ ث إىل عرب ،وال
هذا اجلانب قائلاً « :بلغ عيل ّ
بمسلم حيدّ ث مسلمني ،إنام هو مفكّر مؤمن خياطب البرش مجيع البرش ...أحتف اإلنسانية
بعطاء روحي وفكري َّ
قل له نظري ...وضع تقواه وبالغته يف خدمة البرش ...لو نُرشت وقائع
حياته عىل البرش حكّا ًما وشعو ًبا لكانت هلم أرقى مدرسة أخالقية عرفها التاريخ»(.((9
هلذا االنطباع يرى سلهب أن اإلمام سكن ضمري اإلنسان ،وأصبح إىل الدنيا بأرسها
نصوصا أجاد فيها بالغ ًة وبيانًا،
واث ًقا هبذا الرأي ،متباه ًيا به ،مندف ًعا باحلديث عنه ،مقدّ ًما
ً
ربا أن اإلمام «ليس لقوم دون آخرين ،بل هو للدنيا بأرسها ،ال زمان حيتويه وال مكان.
معت ً
هو أمري املؤمنني مجيع املؤمنني مسيحيني ومسلمني؛ ألنه عاش إيامنه يف أعامقه والروح...
هو من أولئك البرش الذين كُتب هلم أن خيلدوا ،ال يف خواطر العرب واملسلمني فسحب،
تقرب اإلنسان من اإلنسان ،وترفعهام
بل يف أعامق كل إنسان أ ًّيا وأنَّى كان .كل كلمة قاهلا ّ
كليهام إىل اهلل ،وكل عمل أتاه صدى ملا أوىص به الرمحن يف كتبه ،يف جمال الرمحة والتسامح
والغفران ،يف الزهد والنسك ،يف الرت ّفع عن الدنيا ،يف طهر القلب والضمري ،يف نزاهة
وسمو الروح ،يف احللم واحلكمة ،يف
الكف ،يف الدّ عة والتواضع وحمو الذات ،يف نبل اخللق
ّ
ّ
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.371
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.360 ،359 ،308 ،304 ،302
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.353 ،327 ،323 ،275
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الرش من أجل اخلري ،وعىل
الصدق والشجاعة ،يف نرصة احلق و زهق الباطل ،يف الثورة عىل ّ
الكفر من أجل اإليامن ،وعىل األرض من أجل السامء»(.((9

وتأكيدً ا هلذا املعنى اإلنساين السامي يضيف سلهب قائلاً « :عيل حي يف خاطر
كل إنسان ،مقيم يف ضمري كل إنسان ،نابض مع قلب كل إنسان ،خت ّطى الزمان واملكان،
والقومية والدين ،وسام وارتفع حتى غدا ملك اإلنسانية مجعاء؛ ذلك أنه جتسيد لإلنسان
حيز يف نفسك كأنام الرجل
املطلق ...تقرأ سريته فإذا طالعك خرب موته ،أحسست باألمل ّ
م ّيت منذ يوم ،وإذا تت ّبعت ما جرى له من أحداث بدت لك تلك األحداث من بنات
احلارض ،فإذا أنت شاهد عيان بل رفيق تعيش مع عيل ،ومتيش معه جن ًبا إىل جنب تتألمّ ألمله،
تفرح لفرحه ،تغضب لغضبه ،ترىض لرضاه ،تثور معه ،تشاركه اختالجات قلبه وضمريه
وخاطره ...جعلت منه ذلك اإلنسان الذي عجز الزمان ،وإن طال عن ختفيف جذوة املحبة
عند حمبيه ،وصخب اإلعجاب عند املعجبني به»(.((9
وآخر ما نختم به من نصوص سلهب البديعة ما ذكره متحدّ ًثا عن انتقال اإلمام إىل
أي عظيم خرسوا ،ومهام
الرفيق األعىل قائلاً « :وملا انتقل إىل الرفيق األعىل أدرك الناس َّ
أكرمه البرش بعد موته فلن يك ّفروا عن آثام ارتكبوها بح ّقه وهو عىل قيد احلياة ،ولكنه من
ّ
وستظل ذكراه عزاء
دنيا خلوده ينظر إلينا نظرة من عفا وغفر ،فهو لنا مجي ًعا مشعل هدى،
لنا إىل منتهى الدهر»(.((9

دونوا
هذه كانت ملحات عن أبرز رواد األدب اللبناين املسيحي احلديث ،الذين ّ
نصوصا عن اإلمام ُ Cيضاف إليهم األديب خليل فرحات صاحب ديوان (يف حمراب
ً
عيل) ،واألديب جورج شكور صاحب ديوان (ملحمة اإلمام عيل) ،إىل جانب آخرين،
وقد استثنيت األديب جورج جرداق ألين أفردت له بح ًثا مستقلاًّ
تقديرا لعمله املوسوعي
ً
الكبري.

-9مالحظات وحتليالت

بعد هذه اجلولة االستطالعية التي تت ّبعنا فيها آثار األدباء اللبنانيني املسيحيني
املدونة عن اإلمام عيل  Cبقيت اإلشارة إىل بعض املالحظات والتحليالت:
ونصوصهم ّ
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.352 ،341
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.350 ،349
( ((9نرصي سلهب ،املصدر نفسه ،ص.44

اإلمام علي يف األدب اللبناين املسيحي احلديث

59

وتنوعت اآلثار ما بني نثر وشعر ،مل تنحرص
أول :تعدّ دت يف هذا األدب املسيحي ّ
عىل نمط واحد تتض ّيق به ،فال هي انحرصت عىل نمط النثر وتض ّيقت به ،وال هي كذلك
انحرصت عىل نمط الشعر وتض ّيقت به.

ّ
وتنوعت شكلاً  ،فعىل مستوى النثر تفاوتت حجماً
كام أن هذه اآلثار تفاوتت حجماً
وشكلاً
وتنوعت ما بني مقالة صغرية كاملقاالت التي س ّطرها بولس سالمة ونرشها يف
ّ
كتابه (حديث العشية) ،وما بني كتاب وجيز عىل صورة كتاب سليامن كتاين (اإلمام عيل
نرباس ومرتاس) ،وكتاب وسيط من ناحية احلجم عىل صورة كتاب نرصي سلهب (يف
مطول عىل صورة املوسوعة الكبرية جلورج جرداق (اإلمام عيل صوت
خطى عيل) ،وكتاب َّ
العدالة اإلنسانية).
وعىل مستوى الشعر حدث كذلك التفاوت حجماً وشكلاً  ،ما بني قصيدة قصرية
ووسيطة ومطولة ،قصرية عىل صورة قصيدة (عيل واحلسني) لبولس سالمة ،ووسيطة من
ناحية احلجم عىل صورة ديواين (يف حمراب عيل) خلليل فرحات ،و(ملحمة اإلمام عيل)
ومطولة عىل صورة ديوان (عيد الغدير) لبولس سالمة.
جلورج شكور،
َّ
وحدث تفاوت آخر من ناحية الشكل ،حتدّ د ما بني نوعني من القصيدة مها :القصيدة
تفرد هبا خليل فرحات يف ديوانه
العمودية التي طبعت معظم القصائد ،وقصيدة النثر التي ّ
املذكور.
التنوع ما بني النثر والشعر شاملاً املقالة والدراسة والكتاب واملوسوعة،
هذا
ّ
والقصيدة وامللحمة ،أكسب األدب اللبناين املسيحي قوة وثراء ،ظهر متج ّل ًيا يف النواحي
البيانية والبالغية واجلاملية والفكرية والتارخيية.

تطوره والنهوض
ثان ًيا :يف مسارات هذا األدب هناك ثالث حمطات بارزة أسهمت يف ّ
به ،وح ّفزت عىل االنتباه إليه ،وأكسبته قدرة عىل البقاء ،وعىل الديمومة واالمتداد.
هذه املحطات الثالث هي:

 -1املحطة التي م ّثلها بولس سالمة ،وحتدّ دت تارخي ًّيا يف النصف الثاين من أربعينات
القرن العرشين وما بعدها ،وتكمن أمهية هذه املحطة يف جهتني :جهة هلا عالقة بالتتابع،
بالتفرد.
وجهة هلا عالقته
ّ
يف اجلهة األوىل ،حافظ سالمة عىل خاصية التتابع مقدّ ًما ثالثة أعامل جاءت متتابعة،
نثرا بكتابة ثالثة مقاالت عن اإلمام سبقت اإلشارة إليها،
تراوحت ما بني نثر وشعر ،بدأها ً
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شعرا بقصيدة (عيل واحلسني) سنة 1946م ،وجاء بعدها ديوان (عيد الغدير) سنة
وتابعها ً
1949م.

تفرد سالمة حني نرش ديوان (عيد الغدير) مقدّ ًما أول ملحمة عربية،
يف اجلهة الثانيةّ ،
تطور األدب اللبناين احلديث
يؤرخ له ليس عىل مستوى تاريخ ّ
ّ
مسجلاً هبا حد ًثا بات َّ
تطور األدب العريب احلديث ،فقد كان سالمة مدفو ًعا
فحسب ،وإنام عىل مستوى تاريخ ّ
فقريا إىل املالجم.
برؤية أن الرشق العريب كان ً
ومعز ًزا مكانته يف تاريخ
والتفرد ،متكّن سالمة من لفت االنتباه إليه،
هبذا التتابع
ّ
ّ
تطور األدب اللبناين احلديث.
ّ
 -2املحطة التي م ّثلها جورج جرداق ،وحتدّ دت تارخي ًّيا يف النصف الثاين من
اخلمسينات وما بعدها ،وتكمن أمهية هذه املحطة يف النقلة النوعية الكربى التي أحدثها
جرداق ليس عىل مستوى األدب اللبناين احلديث فحسب ،وإنام متخ ّط ًيا األدب العريب
احلديث وما بعده وما فوقه ،حني أنجز عمله الكبري متم ّثلاً يف موسوعته الشهرية (اإلمام عيل
مكونة من ستة أجزاء ،عُدَّ ت -بشهادة الكثريين أدباء ومفكرين
صوت العدالة اإلنسانية) ّ
ّ
واملتأخرين،
دون عن اإلمام يف سرية املتقدّ مني
وعلامء عر ًبا ومسلمني -أهنا من أفضل ما ّ
وفكرا ،أف ًقا
ً
وقد ظ ّلت هذه املوسوعة وما زالت تثري اإلعجاب والتقدير بيانًا وبالغة ،علماً
و ُبعدً ا ،عدلاً وإنصا ًفا.
 -3املحطة التي م ّثلها سليامن كتاين صاحب كتاب (اإلمام عيل نرباس ومرتاس)،
وحتدّ دت تارخي ًّيا يف النصف الثاين من الستينات وما بعدها ،وتكمن أمهية هذه املحطة يف
جهتني :األوىل هلا عالقة بعامل املناسبة ،والثانية هلا عالقة بعامل التتابع.

متخصصة يف التأليف عن اإلمام،
يف اجلهة األوىل ،ارتبط كتاب كتاين بمناسبة مسابقة
ّ
مكاهنا مدينة النجف األرشف ،كان فيها الكتاب الفائز باجلائزة األوىل ،وأصبح يعرف هبذه
الصفة ،التي أكسبته شهرة تطاولت وتعاظمت بتعاضد عامل املكان متحدّ ًدا يف مدينة رشيفة
موصوفة هبذه الصفة ،هي النجف األرشف مدينة العلم واألدب ،ومدينة مرقد إمام األئمة
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب .C

اجلهة الثانية ،بتأثري هذا الفوز حت ّفز كتاين -عىل ما يبدو -معنو ًّيا وأدب ًّيا يف متابعة هذا
الشأن ،منخر ًطا يف مسابقات التأليف اخلاصة عن أهل البيت  Aالتي جرت يف العراق
ولبنان ،وقد ّ
ظل ّ
حمرزا اجلائزة األوىل.
احلظ حليفه بالفوز يف معظم هذه املسابقاتً ،
فقد فاز هبا يف مسابقة التأليف عن السيدة فاطمة الزهراء  Dالتي جرت يف مدينة
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النجف سنة 1968م ،عن كتابه (فاطمة الزهراء وتر يف غمد) ،وفاز هبا كذلك يف مسابقة
عن اإلمام احلسن  Cجرت يف بريوت برعاية مؤسسة آل البيت ،عن كتابه (اإلمام
احلسن الكوثر املهدر) نرش سنة 1989م ،وهكذا عن اإلمام احلسني  Cيف كتابه (اإلمام
احلسني يف ح ّلة الربفري) نرش سنة 1990م.

ومبتهجا،
واستمر كتاين يف هذا النهج ،متاب ًعا التأليف عن أئمة أهل البيت متباه ًيا
ً
نارشا عن ثالثة آخرين من األئمة ،عن اإلمام عيل بن احلسني كتا ًبا بعنوان (اإلمام زين
ً
نجي
العابدين عنقود ّ
مرصع) ،وعن اإلمام حممد بن عيل الباقر كتا ًبا بعنوان (اإلمام الباقر ّ
الرسول) ،وعن اإلمام جعفر بن حممد الصادق كتا ًبا بعنوان (اإلمام جعفر الصادق ضمري
املعادالت) ،كام نرش قبل ذلك كتا ًبا عن النبي حممد  Kبعنوان (حممد شاطئ وسحاب)
صدر سنة 1970م.
وهبذه األعامل أصبح كتاين أول أديب مسيحي يف تاريخ األدب اإلنساين القديم
يتفرد هبذا العدد من التأليفات عن أهل البيت .A
واحلديث ّ

ويتعرف إليه يلمس فيه أمجل صورة تشكّلت
ثال ًثا :من يتت ّبع هذا األدب املسيحي
ّ
يتعرف إىل اإلمام
عن اإلمام يف العرص احلديث ،هي الصورة التي سوف يصل إليها كل من ّ
وتعمق مهام كانت م ّلته ونحلته ،جمتمعه وموطنه ،لغته ولسانه ،عرقه وقومه ،فليس
بتجرد
ّ
ّ
لاَّ
هناك من يضاهي اإلمام يف مجالية السرية والصورة ،وما الصورة إ انعكاس لتلك السرية
املش ّعة باجلامل التي س ّطرها اإلمام يف حياته ،وجعلت منه صاحب سرية تفارقت عن مجيع
سري اآلخرين وتعالت ،فهي السرية التي تطابقت متا ًما ومتازجت بسرية النبي حممد .K
كنّا نؤمن هبذه الصورة املتعاظمة اجلامل عن اإلمام ،وكنّا نتباهى هبا ونتفاخر ،فجاء
هؤالء األدباء املسيحيون وأكّدوا هذه الصورة بأنفسهم ،وازدادت مجالاً بأدهبم اجلميل.

ومن حسن احلظ أن جاء هذا التأكيد بذلك املستوى اجلاميل البديع ،من أولئك األدباء
توصلوا
املسيحيني الذين ال تربطهم باإلمام صلة الدين واملذهب ،األمر الذي يعني أن ما ّ
إليه كان بعيدً ا عن تأثريات املصلحة ،وعن باقي التح ّيزات األخرى عىل اختالف صورها
وأنامطها.

راب ًعا :من املالحظ أن هذا األدب املسيحي العلوي -نسبة إىل اإلمام -مل َ
حيظ باالحتفاء
الذي يستحقه يف األدب العريب احلديث ،ويكاد أن يكون مهملاً أو جمهولاً يف النطاق العام،
يتحول إىل حقل درايس ،أو مادة للبحث،
ال ذكر له وال أثر ،وهو عىل أمهيته وحيويته مل
ّ
يكرر نفسه من ناحية الكيف.
والقدر املنشور عنه يعدّ ضئيلاً جدًّ ا من ناحية الكم ،ويكاد ّ
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حضورا جا ًّدا هلذا النسق األديب عىل مستوى النص والتوثيق
من جانب آخر ،ال نجد
ً
يف الكتابات والتأليفات املنشورة عن اإلمام ،بل نراه غائ ًبا كل ًّيا يف بعض الكتابات العربية،
يتكرر يف مناطق عربية
كام يف كتابات املرصيني وتأليفاهتم املنشورة عن اإلمام ،وهكذا احلال ّ
أخرى.

نلمس هذه املالحظة ،ونراها دا ّلة إما عىل إمهال وإما عىل جهل ،بدل أن ُيكافأ هذا
النسق األديب بالرتحيب والتقدير ،وبالعناية واالهتامم ،كونه جاء من أناس ينتمون لديانة
أخرى غري الديانة اإلسالمية هي املسيحية ،وكون أن هؤالء األدباء يصنّفون عىل طبقة
كبار األدباء ،وألهنم اعتنوا بشخصية إسالمية عظيمة َّ
قل نظريها يف التاريخ اإلنساين ،هي
شخصية اإلمام عيل بن أيب طالب .C
خامسا :لفت انتباهي أن هؤالء األدباء مل يذكّروا بعضهم ببعض مع علمهم بأعامل
ً
ِ
بعضا ،فجورج جرداق مل يأت يف موسوعته عىل ذكر بولس سالمة الذي سبقه
بعضهم ً
وتطرق إىل جربان خليل جربان وخمائيل نعيمة مع أن
وشعرا،
نثرا
ّ
ً
باحلديث عن اإلمام ً
نصوصهام كانت قصرية جدًّ ا ،بخالف بولس سالمة الذي قدّ م أول ملحمة عربية عن
اإلمام ،وطافت شهرته اآلفاق.
وصنّف سليامن كتاين كتابه (اإلمام عيل نرباس ومرتاس) ،ومل ِ
يأت عىل ذكر مجيع
وتكرر احلال
السابقني عليه ،بام فيهم جورج جرداق الذي مأل بموسوعته السمع والبرص،
ّ
مع نرصي سلهب يف كتابه (يف خطى عيل) إذ مل ِ
يأت كذلك عىل ذكر أحد من أولئك السابقني
مع تزايدهم وشهرهتم.

فقد غاب عن هؤالء مجي ًعا الوعي أو االلتفات بأهنم يشرتكون يف بناء نسق أديب يتّخذ
ومدارا ،وأهنم بآثارهم الفائقة اجلامل قد قدموا أعظم رسدية يف تاريخ
حمورا
ً
من اإلمام ً
املدونة عن إمام األئمة عيل بن أيب طالب .C
الرسديات احلديثة ّ
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ﷺ موجز

ثمة عالقة عميقة بني ظاهرة التكفري
من الناحية الواقعية واملنهجية َّ
وظاهرة العنف يف االجتامع اإلنساين .بمعنى أن التكفري -بوصفه موق ًفا عقد ًّيا
وثقاف ًّيا ونفس ًّيا من اآلخر املختلف واملغاير -يقود عىل مستوى الفعل واملامرسة
العملية إىل كره اآلخر ألسباب دينية ،وهذا الكره ُيفيض إىل استخدام العنف
ضد املك َّفر سواء كان فر ًدا أو مجاعة .فالعالقة يف أحد جوانبها بني التكفري
والكراهية هي عالقة السبب بالنتيجة .وحتاول هذه الدراسة سرب وتفكيك
ظاهرة التكفري يف االجتامع اإلسالمي املعارص ،عن طريق تفكيك ظاهرة
الكراهية بني البرش ألسباب دينية .وعىل مستوى النص القرآين ليس هناك
عالقة بني التكفري والقتال أو استخدام العنف؛ فالكفر ليس سب ًبا موج ًبا للقتل
والقتال ،وبالتايل هناك مسافة بني ظاهريت الكفر والعنف .وما تشهده بعض
البلدان اإلسالمية من ممارسة العنف العاري ضد املختلف املذهبي أو املغاير
الديني يقودنا إىل أمهية دراسة وتفكيك ظاهرة الكراهية كخطوة أوىل يف سبيل
دحض كل املتواليات النفسية والعملية املرتتّبة عليها.
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ﷺ مفتتح

لعل من الظواهر اإلنسانية الثابتة -التي تتط ّلب قراءة عميقة ملعرفة العوامل واألسباب
املفضية إليها ،والطرق املناسبة لتجاوز التأثريات السلبية واملدمرة هلذه الظاهرة ،أو التقليل
من حدوثها وبروزها يف الفضاء اإلنساين -هي ظاهرة الكراهية والعداء والعداوة بني بني
اإلنسان؛ حيث تشرتك عوامل عدّ ة ،موضوعية وذاتية ،داخلية وخارجية ،يف بروز حالة
العداء والعداوة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان .ويف إطار سعينا احلثيث يف إرساء ثقافة احلوار
والتسامح وحقوق اإلنسان يف فضائنا االجتامعي ،من األمهية بمكان ،تفكيك هذه الظاهرة،
ومعرفة العوامل املبارشة حلدوثها ،وما هي الكيفية أو اآلليات املناسبة للتقليل منها يف
فضائنا االجتامعي والوطني .فهل من الطبيعي أن يقود االختالف األيديولوجي أو السيايس
إىل العداوة والكراهية؟ أم أن هناك عوامل وأسبا ًبا أخرىّ ،
فتحول
تتدخل يف هذا األمر،
ّ
االختالفات بكل مستوياهتا إىل مصدر من مصادر العداوة والكراهية .إننا بحاجة ماسة
اليوم إىل قراءة هذا الواقع ،وإزالة كل موجبات الكراهية والعداوة من فضائنا االجتامعي.

وذلك ألنه حينام يسود العداء الواقع االجتامعي فإن األخطار احلقيقية تتالحق علينا،
بأي حال من األحوال أن تستقر أحوالنا وأوضاعنا ونحن نحتضن ثقافة تدفعنا إىل
وال يمكن ِّ
لتصوراتنا وقناعاتنا؛ وذلك ألن هذه الثقافة
ممارسة الكراهية ضد اآلخر املختلف عنّا واملغاير
ّ
-بتأثرياهتا وانعكاساهتا -قادرة شحن النفوس بشكل سلبي ضد اآلخر املختلف واملغاير.

والسلوك العدواين هو يف جوهره حالة نفسية سلبية ضد اآلخر بحيث تنفيه وترفضه
وتتحرك نحوه بطريقة
يف وجوده ونفسه أو يف موقعه ومنصبه أو يف مصاحله وعالقاته،
ّ
تؤسس ملقاوالت اإلكراه واإللغاء
عدوانية  -تدمريية .والعالقة جدُّ قريبة بني الثقافة التي ّ
والنفي ،والسلوك العدواين جتاه اآلخر .فالثقافة التي ال ترى إلاَّ ذاهتا وتلغي ما عداها هي
املقدّ مة النظرية لذلك السلوك العدواين الذي ال يرى إلاَّ قناعاته ومصاحله ،ويعمل عىل
تدمري اآلخر بمستويات متعدّ دة.

فالعالقة بني الثقافة التي ّ
تبث الكراهية بني بني اإلنسان لدواعي أيديولوجية أو
سياسية والسلوك العدواين بكل مستوياته الذي يستهدف تدمري اآلخر وإلغاءه هي عالقة
السبب بالنتيجة .فال يمكن أن تنتج ثقافة الكراهية والبغضاء واإللغاء واقع املحبة واأللفة
والتسامح ،بل تنتج واق ًعا من سنخها ومن طبيعة ماهيتها وجوهرها ،وهو العدوان بكل
صوره ومستوياته.
فالسلوك العدواين هو عبارة عن فكرة يف العقل وغريزة يف النفس وممارسة تدمريية
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والغائية يف الواقع واملوقف؛ لذلك نجد أن املجال اإلسالمي املعارص يعيش هذه املحنة يف
صور ومستويات متعدّ دة .فاألفكار واأليديولوجيات التي تلغي اآلخر املختلف واملغاير،
والتطرف
املحصلة النهائية إىل انتشار ظاهرة العنف
وال تعرتف بحقوقه ،فإهنا أوصلتنا يف
ّ
ّ
واإلرهاب .والتي تعمل عىل معاجلة خالفاهتا مع اآلخرين عن طريق استخدام القوة
العارية ،فتحسم اختالفاهتا عن طريق ممارسة القهر والعنف.

واملرشوعات السياسية التي سادت يف جمالنا اإلسالمي برصف النظر عن أيديولوجيتها
وشعاراهتا ،والتي كانت حتمل مضمونًا س ّي ًئا من اآلخر قادتنا هذه املرشوعات وأوصلتنا
حتولت إىل مصدر من مصادر العدوان والعنف يف الواقع االجتامعي والسيايس.
إىل أهنا ّ
فاملرشوعات األيديولوجية والسياسية التي ال حتمل موق ًفا حضار ًّيا وتعدد ًّيا من اآلخر
والتطرف،
املختلف واملغاير ،فإهنا سامهت بشكل أو بآخر يف نشوء ظاهرة العدوان والعنف
ّ
يؤسس للحرب وممارسة العنف
فالذي يرفض اآلخر عىل مستوى الشعور والفكر هو الذي ّ
جتاهه يف الواقع اخلارجي.
لذلك فإن املدخل احلقيقي لعالج ظاهرة العنف والعدوان يف الفضاء االجتامعي،
هو إعادة تأسيس العالقة واملوقف من اآلخر املختلف واملغاير .فاألنا ال تقبض عىل كل
رشا وباطلاً باملطلق .إن تأصيل هذه احلقيقة هو الذي يزيل من نفوسنا
احلقيقة ،واآلخر ليس ًّ
املسوغات النظرية والنفسية ملعاداة اآلخر باعتباره خمال ًفا لنا يف األيديولوجية أو
وعقولنا كل ّ
املوقف الثقايف أو السيايس.

نتعرف إىل خبايا وخفايا ذواتنا فعلينا أن
فاآلخر هو مرآة ذواتنا ،وإذا أردنا أن ّ
نتواصل مع اآلخر ،فهو مرآتنا التي نكتشف من خالهلا صوابية أفكارنا أو خطئها ،سالمة
تصوراتنا أو سقمها.
ّ
هلذا ك ّله فإن إعادة تأسيس العالقة بني الذات واآلخر عىل أسس القبول بالتعدّ دية
واالعرتاف بحق االختالف ونسبية احلقيقة ،هو الذي يزيل من ذواتنا وفضائنا االجتامعي
الكثري من موجبات العدوان عىل اآلخرين.

ﷺ فك االرتباط

االختالف األيديولوجي أو السيايس أو الثقايف ليس مدعاة النتهاك حقوق
اآلخرين ،بل عىل العكس من ذلك متا ًما ،حيث إن االختالف بكل مستوياته ينبغي أن يقود
إىل التواصل والتعارف ومعرفة اآلخرين عىل خمتلف املستويات؛ إذ يقول تبارك وتعاىلَ { :يا

66

دراسات وأحباث

َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ
َأيهُّ َا الن ُ
ِ
ِ
هنجا واقع ًّيا يف التعاطي
يم َخبِ ٌري}((( .فإلغاء اخلصوصيات ال يمثل ً
ال َّله َأ ْت َقاك ُْم إِ َّن ال َّل َه َعل ٌ
أي طرف كان ال يغيرّ شي ًئا من املسألة يف طبيعتها الذاتية ،أو من
مع الواقع؛ ألن اإللغاء من ِّ
جمرد حالة طارئة عىل اهلامش،
تأثرياهتا املوضوعية ،باعتبار أهنا مت ّثل ُبعدً ا يف عمق الذات ،ال ّ
مما جيعل من مسألة اإللغاء مشكلة غري قابلة للحل ..والرؤية القرآنية تؤكّد عىل رضورة
حترك اخلصوصية يف دائرهتا الداخلية يف اجلانب اإلجيايب الذي يدفع اإلنسان للتفاعل
أن ّ
عاطف ًّيا وعمل ًّيا مع الذين يشاركونه هذه اخلصوصية يف القضايا املشرتكة ،ويبقى التعارف
املتنوعة والتجربة املختلفة
غاية إنسانية من أجل إغناء التجربة احلية املنفتحة عىل املعرفة ّ
للوصول إىل النتائج اإلجيابية يف مستوى التكامل اإلنساين.
{و َم ْن َأ ْح َس ُن َق ْولاً ممِ َّ ْن َد َعا إِلىَ ال َّل ِه َو َع ِم َل َصالحِ ًا َو َق َال إِنَّنِي ِم َن
ويقول ّ
عز من قائلَ :
ِ
ِ
ِ
الس ِّي َئ ُة ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َفإِ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة
ا ُمل ْس ِل ِم َ
نيَ ،ولاَ ت َْست َِوي الحْ َ َسنَ ُة َولاَ َّ
ِ
يم}(((.
ك ََأ َّن ُه َو يِ ٌّل حمَ ٌ
فحينام خيتلف الناس يف مواقع الفكر أو يف مواقع احلياة اخلاصة والعامة ،فتثور
تتحول إىل خطر كبري عىل العالقات اإلنسانية يف املجتمع،
املشاعر ،وتتع ّقد املواقف ،حتى
ّ
عندما يتّجه املوقف إىل الصدام الذي هيدّ د اجلميع ،ويقطع التواصل يف أفراده؛ فهناك
يتحرك باحلقد والعداوة والبغضاء
أسلوب السيئة الذي يعمل عىل إثارة االنفعال الذي
ّ
ويدفع باملوقف إىل القطيعة والرصاع ،وذلك بالكلمة احلا ّدة والنابية ،واملوقف الغاصب،
واليد املعتدية.
وهناك أسلوب احلسنة الذي يعمل عىل حتريك املوقف والرؤية عىل أساس الدراسة
العقالنية  -املوضوعية لكل املفردات املتناثرة يف ساحة األفكار واملواقع واملواقف وحماولة
اهلوة بني هذا املوقف أو ذاك،
اكتشاف العنارص واملفردات الداخلية واخلارجية التي تض ّيق ّ
أو تردمها ،وجتمع العقول والقلوب عىل قاعدة فكرية وحياتية واحدة ،وذلك بالكلمة
الطيبة والنظرة احلانية واملوقف املوضوعي واليد املصافحة وااللتفاف عىل كل املشاعر
السلبية باملشاعر اإلجيابية التي خيتزهنا الفكر والواقع.
ليتحول العدو إىل صديق ،والبعيد إىل قريب ،واخلصم
فـ{ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن}
ّ
إىل رفيق ،وذلك ألن اإليامن يفرض عىل اإلنسان أن خيتار األحسن يف حركة العالقات ،كام
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يريده اختيار األحسن يف حركة احلياة.

ولعل هذا اهلدف حيتاج إىل الكثري من اجلهد النفيس والفكري والعميل ،الذي يتجاوز
الكثري من الضغوط الداخلية واخلارجية التي تريده أو تقوده إىل االستسالم إزاء املشاعر
اها إِلاَّ ا َّل ِذي َن َصبرَ ُ وا}((( عىل مشاعر
{و َما ُي َل َّق َ
االنفعالية والعدوانية؛ لذلك يقول تعاىلَ :
احلرمان التي يفرضها االنفتاح عىل اآلخرين ،يف جماهدة النفس ضد رغباهتا الذاتية الضيقة،
وضد نزواهتا العشوائية ،وعىل بعض األوضاع الصعبة التي قد حتصل لإلنسان من خالل
ذلك ،وعىل الوقت الطويل الذي حيتاجه الفكر املوضوعي  -املتّزن للوصول إىل احللول
اها إِلاَّ ُذو َح ٍّظ
{و َما ُي َل َّق َ
العملية التي تتناسب مع طبيعة املشاكل املوجودة يف الساحةَ ..
َعظِي ٍم}((( من اإليامن والوعي واإلنسانية النابضة بكل معاين اخلري واإلحسان.
إن وأد ثقافة الكراهية من جمتمعنا وفضائنا الوطني ،بحاجة إىل إعادة االعتبار إىل
اآلخر وجو ًدا ورأ ًيا ومشاعر ،حتى يتسنّى للجميع صياغة العالقة بني الذات واآلخر ،بني
مكونات املجتمع وتعبريات الوطن املتعدّ دة عىل أسس االعرتاف بحق اآلخر يف التعبري عن
ّ
وجوده وأفكاره بعيدً ا عن ضغوط اإلكراه وموجبات النفي واإللغاء.
فاالختالف مهام كان حجمه ال يرشع للحقد والبغضاء وممارسة العدوان الرمزي
يؤسس لرضورة الوعي واملعرفة باآلخر .وع ًيا يزيل من نفوسنا األدران
واملادي ،بل ّ
تسوغ لنا -بشكل أو بآخر -معاداة املختلفني معنا.
واألحقاد واهلواجس التي ّ

ومعرفة تيضء كل حم ّطات العالقة بمستوياهتا املتعدّ دة ،وحتول دون إطالق االهتامات
اجلوفاء والشعارات الصفراء .إننا اليوم -ويف ظل األوضاع احلرجة التي نعيشها عىل أكثر
من صعيد -أحوج ما نكون إىل تلك الثقافة التي تدفعنا إىل جتسري الفجوة مع املختلفني
معنا ،وحت ّثنا عىل التعارف والتواصل والتفاهم واحلوار املستديم ،وتلزمنا باحرتام اإلنسان
وحقوقه .وإىل تلك املبادرات االجتامعية والسياسية التي تستهدف إزالة كل ما من شأنه أن
ويعمق أوارص التالقي واملحبةّ ،
وجيذر خيار التعايش والسلم األهيل.
يشني إىل بعضنا ً
بعضاّ ،
التعصب
فلتتكاتف كل اجلهود والطاقات واإلمكانات من أجل اخلروج من رشنقة
ّ
التطرف والغلو إىل سعة الرفق والتيسري،
األعمى إىل رحاب التواصل واحلوار ،ومن ضيق
ّ
ومن دائرة اجلمود املميتة إىل فضاء التجديد واالجتهاد والكدح املتواصل من أجل احلق
واحلقيقة.
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احلساسة التي نعيشها تتط ّلب منا مجي ًعا االنعتاق من أرس اجلمود
إن الظروف
ّ
والتعصب واألنانية القاتلة ،وذلك حتى نتمكّن من جماهبة هذه الظروف والتحديات التي
ّ
تستهدفنا مجي ًعا.

فلنأخذ مجي ًعا بأسباب العدالة يف تعاملنا مع اآلخرين ،يف نطاق الرؤية التي تقول:
عامل الناس بام حتب أن يعاملوك به.

ﷺ احلرية الدينية

ثمة عالقة دقيقة وعميقة تربط بني قدرة اإلنسان عىل التفكري واستقالله فيه ،وبني
ّ
قيمة احلرية وممارسة مقتضياهتا.

ّ
املستقل ،هو ذلك اإلنسان الذي يستطيع
فاإلنسان الذي يمتلك إمكانية التفكري
استعادة حريته وإنسانيته ،ويستثمر طاقاته وإمكاناته يف سبيل تكريس هنج احلرية يف الواقع
يقرر
اإلنساين .فاستعادة احلرية بكل متط ّلباهتا وآفاقها تبدأ من اإلنسان نفسه ،فهو الذي ّ
التحرر واالنعتاق أو خضوعه واستغالله واستعباده من قبل مراكز القوى.
قدرته عىل
ّ
وذلك ألن التفكري السليم هو الرشط األول للقوة يف احلياة .من هنا ركّز القرآن احلكيم
(التمسك بالعروة الوثقى)
والتحرر ُيعطيه القوة
التحرر،
عىل أن اإليامن باهلل ُيعطي صاحبه
ّ
ّ
ّ
أي إيامن هذا الذي ُيعطينا القوة والعلم .إنه
والعلم (خيرجه من الظلامت إىل النور) .ولكن ّ
اإليامن الواعي ال اإليامن املكره عليه فهو اآلخر نوع من االستعباد واخلضوع للقوة املادية.
من هنا حتدّ ث القرآن يف بداية احلديث عن احلرية الدينية وقال{ :لاَ إِك َْرا َه فيِ
ِ (((
يتحرر اإلنسان من كل الضغوطات واألهواء والشهوات،
الدِّ
ين}  .فجذر احلرية هو أن ّ
عز َّ
وجل قلب اإلنسان ،ويتواصل
التي تدفعه إىل االنسياق وراءها .فحينام يغمر اإليامن باهلل َّ
بحب واختيار مع القدرة املطلقة ،تنمو لديه القدرة عىل االنعتاق من كل األشياء التي تناقض
عز
حرية اإلنسان .فطريق احلرية اإلنسانية احلقيقة يبدأ باإليامن والعبودية املطلقة للباري َّ
َّ
وجل؛ وذلك ألن كل األشياء حارضة عنده ،ال يغيب يشء منها عن علمه؛ ألن األشياء
رس يكتمه ،أو خطأ
مكشوفة لديه ،فال جمال الختباء اإلنسان عن اهلل يف ِّ
أي عمل يخُ فيه ،أو ّ
ٍ
معان تلتقي باحلواجز املادية التي حتول بني اليشء وبني
يسرته؛ ألن اإلخفاء والكتامن والسرت
لتصوره يف ذات اهلل الذي يعلم خائنة األعني وما تخُ في الصدور.
ظهوره ممّا ال جمال
ّ
يتعمق يف وعي اإلنسان من حركة إيامنه فيمنعه عن
ولعل هذا اإلحساس هو الذي ّ

((( سورة البقرة ،اآلية .256
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اجلريمة اخلفية ،واملعصية املستورة ،والنيات الرشيرة التي تتح ّفز لالندفاع والظهور.

من هنا وقفت النصوص القرآنية ضد اإلكراه والسيطرة ،ودعت الرسول  Kإىل
{و ُق ِل الحْ َ ُّق
التحرك يف أجواء اإلبالغ واإلقناع وحركة حرية الفكر والتعبري ،إذ قال تعاىلَ :
ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َم ْن َشا َء َف ْل ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن َشا َء َف ْل َي ْك ُف ْر}(((.
ْت ُم َذك ٌِّر َل ْس َت َع َل ْي ِه ْم بِ ُم َس ْيطِ ٍر}((( ،وقال تبارك
وقال عز من قائلَ { :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأن َ
ني}(((.
وتعاىلَ { :أ َف َأن َ
َّاس َحتَّى َيكُونُوا ُم ْؤ ِمنِ َ
ْت ُتك ِْر ُه الن َ
وقد حتدّ ث األستاذ (جودت سعيد) يف كتابه (ال إكراه يف الدين  -دراسات وأبحاث
يف الفكر اإلسالمي) عن جمموعة من الفوائد من آية {لاَ إِك َْرا َه فيِ الدِّ ِ
ين} ،منها:

 -1أهنا يف ظاهرها محاية لإلنسان اآلخر من أن يقع عليه اإلكراه من قبلك ،ولكنها
أيضا من أن يقع عليك اإلكراه ،فهي محاية لآلخر ومحاية للذات من أن
يف باطنها محاية لك ً
يقع عىل كل منهام اإلكراه.
 -2يمكن فهم هذه اآلية عىل أهنا إخبار وليس إنشاء ،أي يمكن أن تفهم عىل أهنا
إخبارا بأن الدين الذي ُيفرض باإلكراه ال يصري دينًا
نفي وليست هن ًيا ،ويكون بذلك معناها
ً
للمكره فهو مل يقبله من قلبه ،والدين يف القلب وليس يف اللسان .فهي هبذا الشكل إخبار
بأن الدين ال يتح ّقق باإلكراه ومن يكره إنام يقوم بعمل عابث ال أصل له.

أمرا ،كام يمكن أن نفهم
هذا معنى اآلية حينام نفهمها عىل أهنا إخبار وليس انشا ًء أو ً
اآلية عىل أساس اإلنشاء ،أي أن تُفهم عىل أهنا هني عن اإلكراه؛ ألنه ال يليق بالعاقل أن يقوم
بعمل عابث ،وألن فرض اإليامن والدين باإلكراه عبث فجدير أن ينهانا اهلل عنه ،فيكون
أيضا لنا عن أن نقبل اإلكراه واخلضوع له.
املعنى هن ًيا عن ممارسة اإلكراه لآلخر ،وهن ًيا ً

جراء التزامه بحريته واحرتامه التام حلريات
فرشد اإلنسان فر ًدا وجمتم ًعا ،هو من ّ
اآلخرين .فحينام تنتفي كل الضغوطات واإلكراهات ،يتح ّقق مفهوم الرشد يف الواقع
اخلاص والعام.
ٍ
معان إنسانية نبيلة وقيم تُعيل من شأن اإلنسان وكرامته،
فاحلرية بكل ما حتمل من
وحتميه من كل نزعات االستفراد واإلقصاء والنبذ واإلكراه ،هي بوابة الرشد ووسيلته يف

((( سورة الكهف ،اآلية .29
((( سورة الغاشية ،اآلية .22
((( سورة يونس ،اآلية .99
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آن .وهي التي تخُ رج اإلنسان من الغي وختلق حقائق االستمساك بالعروة الوثقى.

واملجتمع الذي يامرس حياته السياسية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية بعيدً ا عن
كل أشكال اإلكراه والعنف ،هو املجتمع الرشيد الذي يدافع عن حقوقه ومكاسبه باحلرية.
أيضا يصون حرمات اآلخرين ومكاسبهم.
وهبا ً

والتاريخ حيدّ ثنا أن كل من يامرس اإلكراه والعنف للدفاع عن ذاته ال ينجز مراده وال
حي ّقق هدفه ،بل ترتدّ عليه هذه املامرسات أكثر سو ًءا ويدخل يف أتون النزاعات واحلروب
والعنف والعنف املضاد.

إن االحتاد السوفيتي مل يستطع أن حيمي ذاته من الترشذم واالنقسام والتاليش ،مع
تطورا .فهذه األسلحة الفتّاكة مل متنع الشعوب
العلم أنه يمتلك أعتى األسلحة وأكثرها
ً
املنضوية حتت لواء االحتاد السوفيتي من النهوض ورفض كل أشكال القهر واإلكراه.
فاحلضارات ال تُبنى باإلكراه ،كام أن األفكار ال تنتقل بالقرس واإلكراه .فام أكثر
اإلمرباطوريات التي اهنارت وتالشت وأصبحت يف ذمة التاريخ ،بفعل اعتامدها واستنادها
عىل القهر واإلكراه .ويف املقابل نجد أن هناك أممًا ودولاً صمدت يف وجه كل عمليات
القمع والقرس واإلكراه ألهنا تُدير شؤوهنا وتسيرّ أمورها بحرية وديمقراطية ،وبعيدً ا عن
كل أشكال القهر واإلكراه.
فاحلياة دائماً لكل أمة وجمتمع ُيدار باحلرية ،وينبذ اإلكراه بكل صنوفه وأشكاله
ومستوياته .ويرتكب محاقة تارخيية كربى كل من يسعى إىل إدخال غريه يف دينه أو مذهبه أو
حزبه باإلرغام واإلكراه.
لذلك فإن احلرية من القيم األساسية يف حركة اإلنسان الفرد واجلامعة ،وهبا ُيقاس
وتطورها؛ إذ ال يمكن أن يتح ّقق التقدّ م إلاَّ
معوقاته وكوابحه.
تقدّ م األمم
بالتحرر من كل ّ
ّ
ّ
املعوقات وإنجاز أسباب وعوامل
واحلرية هي العنوان العريض للقدرة اإلنسانية عىل إزالة ّ
النهوض واالنعتاق.
لذلك نجد أن األنبياء مجي ًعا حاربوا االستبداد واإلكراه ،ووقفوا يف وجه الفراعنة،
وعملوا من مواقع خمتلفة إلرساء دعائم احلرية لإلنسان .ولقد ّ
فك األنبياء مجي ًعا العالقة
فحرروا معركة األفكار من معركة األجساد ،واهلل تعاىل محى األجساد
بني الفكر والعنفّ ،
ِ
من أن ُيعتدى عليها من أجل األفكار ،فلم يعط ألحد احلق عىل جسد اآلخر مهام كانت
فكرته .ويف سبيل نيل احلقوق واحلريات مل يرشع اهلل سبحانه وتعاىل لألنبياء ممارسة اإلجبار
مهمتهم ووظيفتهم يف الدعوة باملوعظة احلسنة والتبشري والنذير.
واإلكراه ،وإنام حدّ د ّ
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فالوظيفة الكربى هي هداية البرش بوسائل عقلية  -سلمية ،بعيدة كل البعد عن كل
أشكال الضغط والقوة واإلكراه.

ربر معارك
وعىل هدى هذا نقول :إنه ال جيوز التضحية بحريات األفراد حتت م ّ
اخلارج وحتدياته احلاسمة؛ إذ إنه ال يمكن أن نواجه حتديات اخلارج بشكل ف ّعال ،إلاَّ إذا
و ّفرنا احلريات واحلقوق جلميع املواطنني.

ولعلنا ال نعدو الصواب حني نقول :إن جمالنا العريب واإلسالمي يف العقود اخلمسة
واملكونات
املاضية قد قلب املعادلة؛ إذ سعت نخبته السياسية السائدة إىل إقصاء كل القوى
ّ
ومسوغ أن متط ّلبات املعركة مع العدو الصهيوين تتط ّلب ذلك .وأصبح
حتت دعوى
ّ
شعار «ال صوت يعلو فوق صوت املعركة» هو السائد .ولكن النتيجة النهائية التي وصلنا
إليها مجي ًعا حاكماً وحمكو ًما ،أن هذا اخليار السيايس مل يوصلنا إلاَّ إىل املزيد من التدهور
واالنحطاط ،وبفعل هذه العقلية أصبح العدو الصهيوين أكثر قوة ومنعة ،ودخلنا مجي ًعا
يف الزمن اإلرسائييل بكل تداعياته الدبلوماسية والسياسية واألمنية والثقافية واالقتصادية.

فتصحري احلياة السياسية واملدنية العربية واإلسالمية مل يزدنا إلاَّ ضيا ًعا وتش ُّتتًا
وضع ًفا .ولقد دفع اجلميع ثمن هذه اخلطيئة التارخيية؛ لذلك آن األوان بالنسبة لنا مجي ًعا
أن نعيد صياغة املعادلة ،فال انتصار تارخيي عىل العدو الصهيوين إلاَّ بارتقاء حقيقي
ونوعي حلياتنا السياسية واملدنية .فإرساء دعائم الديمقراطية وصيانة حقوق اإلنسان كل
هذه املامرسات واملتط ّلبات من صميم معركتنا التارخيية واحلضارية ،وانتصارنا عىل العدو
اخلارجي مرهون إىل قدرتنا عىل إنجاز هذه املتط ّلبات يف الداخل العريب واإلسالمي.
فاإلكراه الديني والسيايس ال يصنع منجزات تارخيية ،وإن ُصنعت رسعان ما يتالشى
جراء متواليات اإلكراه وامتهان كرامة اإلنسان.
تأثريها من ّ
فآراء اإلنسان مصونة ،بمعنى أن اإلنسان ال ُيقتل بسبب آرائه وأفكاره .واآلراء
واألفكار والقناعات ال تواجه بالقوة املادية أو استعداء اآلخرين ،وإنام بالر ّد الفكري
واحلوار املتواصل وبيان أوجه اخلطل والضعف يف اآلراء املتداولة.
ونصوصا دستورية ،هي
لذلك ك ّله فإن احلرية قبل أن تكون أشكالاً سياسية
ً
خروج كل فرد فينا عن أنانيته وأفقه الض ّيق ومغادرة تلك األفكار اآلحادية واإلقصائية
واالستغنائية ،التي ال تزيدنا إلاَّ ُبعدً ا عن الديمقراطية ومتط ّلباهتا الفكرية واملجتمعية.

والتطور هي االحرتام العميق لآلخرين مشاعر
لذلك فإن النواة األوىل لالستقرار
ّ
وأفكارا ووجو ًدا ،ومساواة اآلخرين بالذات ،ونبذ كل أشكال ممارسة اإلكراه.
ً
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وإننا اليوم ويف كثري من مواقعنا ،أحوج ما نكون إىل رفع شعار «ال إكراه يف الدين»
والعمل عىل حتويله إىل مرشوع جمتمعي ين ّظم حياتنا السياسية واالجتامعية والثقافية ،ويرفع
يقرها عقل وال دين وال تنسجم
الغطاء الديني عن كل املامرسات العنفية واإلرهابية ،التي ال ّ
وثوابت األمة.
فلننبذ -من فضائنا السيايس واالجتامعي والثقايف -كل املامرسات اإلكراهية
والتنوع ،ونفسح له املجال
واإلقصائية ،ونبني راهننا عىل أسس احلرية واحرتام التعدّ د
ّ
ملامرسة دوره ووظيفته يف البناء وتعزيز خيار السلم والتعايش األهيل.

ﷺ من أجل تفاهم مشرتك

جاء يف الرتاث أنه كان هناك أربعة من الفقراء جيلسون يف طريق ،وكل منهم من بلد:
ومر هبم حمسن فأعطاهم
أحدهم رومي ،والثاين فاريس ،والثالث عريب ،والرابع تركيَّ ،
قطعة من النقد غري قابلة للتجزئة ،ومن هنا بدأ اخلالف بينهم ،يريد كل منهم أن حيمل
الترصف يف هذا النقد .أما الرومي فقال :نشرتي به (رستا فيل)
اآلخرين عىل اتّباع رأيه يف
ّ
وأما الفاريس فقال :أنا ال أرى من (ال نگور) بديلاً  ،وقال العريب :ال واهلل ال نشرتي به
إلاَّ (عن ًبا) ،وقال الرتكي متشد ًدا يف هلجة صارمة :إن اليشء الوحيد الذي أرىض به هو
وجر الكالم بني األربعة إىل اخلصام ،وكاد
(أوزوم) ،أما ما سواه فإين ال أوافق عليه أبدً اّ .
ّ
وتدخل للحكم بينهم ،فبعد أن
مر هبم رجل يعرف لغاهتم مجي ًعا،
يستفحل األمر لوال أن ّ
سمع كالمهم مجي ًعا ،وشاهد ما أبداه كل منهم من تشدّ د يف موقفه أخذ منهم النقد واشرتى
به شي ًئا ،وما إن عرضه عليهم حتى رأى كل منهم فيه طلبته ،فقال الرومي :هذا هو (رستا
فيل) الذي طلبته ،وقال الفاريس:هذا هو (ال نگور)وقال العريب :احلمد هلل الذي آتاين ما
طلبته! وقال الرتكي :هذا هو (أوزوم) الذي طلبته .وقد ظهر أن كلاًّ منهم كان يطلب
العنب من غري أن يعرف كل واحد منهم أنه هو بعينه ما يطلبه أصحابه.
ال ريب أن قراءة هذه القصة تُثري الضحك وروح الفكاهة ،وتُثري االستغراب
جراء االختالف والنزاع الذي حدث بني هؤالء الصحبة
واالستهجان يف آن واحد من ّ
ربر عقيل وواقعي للخالف والنزاع .فالكل يطلب العنب إلاَّ أن اختالفهم
دون وجود م ّ
اللغوي حال دون تفامههم املشرتك ،ممّا أ ّدى إىل اخلصام عىل موضوع أقل ما يقال عنه
أنه ومهي .ولعلنا ال نجانب الصواب حني القول :إن الكثري من االختالفات والتباينات
بني أبناء الوطن واملجتمع الواحد ال خترج عن مضمون القصة املذكورة أعاله .بمعنى أن
جراء مواقف مسبقة أو رؤية جاهزة محلها
الكثري ممّا
ّ
نتصوره من اختالفات بيننا هو من ّ
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بعضنا عىل بعض ،دون أن نك ّلف أنفسنا عبء فحص هذه الرؤية أو جتاوزها بشكل علمي
سيتعصب لرأيه دون أن
وموضوعي .واإلنسان الذي ينحبس يف إطار رؤية ضيقة فإنه
ّ
ُيدرك حجم اجلوامع املشرتكة بينه وبني اآلخرين .فحني ينعدم التواصل ،وتتضاءل فرص
التعارف فإن مساحات سوء الظن والفهم تتّسع وترتاكم.
مكونات املجتمع وتعبرياته املتعدّ دة ،هو من الروافد
لذلك فإن التواصل بني خمتلف ّ
األساسية التي تساهم يف تعزيز خيار الوحدة والتضامن الداخيل .فوحدة املجتمعات
املكونات
واألوطان بحاجة بشكل دائم إىل التواصل والتعارف املبارش بني خمتلف
ّ
والرشائح؛ وذلك حتى تُبنى الوحدة عىل حقائق املعرفة العميقة املتبادلة .وبدون هذه
املعرفة سنجد أنفسنا نختلف وتتباين مواقفنا حتى لو كانت غايتنا واحدة.

فاهلدف املشرتك بوحده ال يصنع وحدة ،وإنام هو حيتاج إىل مساندة مستديمة عرب
التعارف والتواصل الذي ُيزيل االلتباسات واهلواجس ،وحيول دون الفرقة املذمومة.
وتارخي ًّيا مل تكن الوحدة التي صنعها العرب واملسلمون تعني التوحيد القرسي ونبذ أشكال
والتنوع الطبيعية يف الوجود االسالمي ،وإنام صنع املسلمون وحدة قامت عىل
التعدّ د
ّ
التنوع وخصائص التعدّ د؛ ألهنا حاالت وحقائق تارخيية مركوزة يف التكوين النفيس
احرتام ّ
عز َّ
وجل قد خلق البرش
واالجتامعي ،ومتناغمة مع نواميس الوجود اإلنساين؛ ألن الباري َّ
(((
ِ
الز ْو َجينْ َّ
الذك ََر َوالأْ ُ ْن َثى} ،
{و َأ َّن ُه َخ َل َق َّ
لتكوهنم من ذكر وأنثى َ
خمتلفني من نواح عديدةّ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
السماَ َوات َوالأْ َ ْر ِ
ض َو ْ
ف
اختلاَ ُ
وهم خمتلفون الختالف ألسنتهم وألوهنم َ
{وم ْن آ َياته َخ ْل ُق َّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
{ه َو ا َّلذي َخ َل َقك ُْم َفمنْك ُْم
َأ ْلسنَتك ُْم َو َأ ْل َوانك ُْم}( ،((1كام هم خمتلفون الختالف عقائدهم ُ
والتنوع تنشأ الوحدات االجتامعية،
كَافِ ٌر َو ِمنْك ُْم ُم ْؤ ِم ٌن}( ،((1وعىل ضوء هذا االختالف
ّ
لكن ال لكي تتباعد عن بعضها ،وإنام لكي تتعارف.
فالتعارف هو املنظور القرآين لتجاوز اآلثار السيئة والسلبية حلالة االختالف والتعدّ د.
َّاس إِنَّا َخ َل ْقنَاك ُْم ِم ْن َذك ٍَر َو ُأ ْن َثى َو َج َع ْلنَاك ُْم ُش ُعو ًبا َو َق َب ِائ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن
قال تعاىلَ { :يا َأيهُّ َا الن ُ
َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللهَِّ َأ ْت َقاك ُْم}(.((1
فاالختالفات العقدية والفكرية والسياسية تزداد اتّسا ًعا ،وتأخذ منحى تصاعد ًّيا
ويف بعض األحيان عنف ًّيا ،حينام ترتاجع خطوات التفاهم وتغيب حقائق التالقي والتواصل
((( سورة النجم ،اآلية .45
( ((1سورة الروم ،اآلية .22
( ((1سورة التغابن ،اآلية .2
( ((1سورة احلجرات ،اآلية .13
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وحيوهلا إىل
بني املختلفني .بينام التالقي والتفاهم والتواصل يساهم يف ضبط االختالفاتّ ،
رافد للثراء املعريف والفكري ،وترتفع من الفضاء االجتامعي كل اهلواجس واألكاذيب التي
تسمم العالقة وتدفعها نحو دوائر وخيارات خطرية.
ّ
ولقد دفع املسلمون مجي ًعا غايل األثامن من هواجس بعضهم جتاه بعض ،ومن
األكاذيب واالفرتاءات التارخيية والراهنة التي سامهت بشكل مبارش يف تأجيج النفوس
وزيادة االحتقانات بكل صورها وأشكاهلا.
وأود يف هذا السياق أن أؤكد عىل النقاط التالية:

مكونات املجتمع
 -1رضورة العمل عىل تطوير التواصل العلمي والثقايف بني ّ
والوطن الواحد؛ فكل طرف يف هذا املجتمع يمتلك من الكتب واملؤ ّلفات الثمينة اليشء
الكثري ،ويعيش بني ظهراين هذا املجتمع العديد من العلامء واملفكّرين والكتّاب املتم ّيزين،
ولكن وبفعل اجلفاء املتبادل ،وغياب حقائق التالقي والتواصل ،كل طرف جيهل حقيقة
اآلخر ،أو ال يمتلك رؤية واقعية عنه.

وإننا نعتقد أن القيام بمبادرات حوارية وتواصلية بني حكامء املجتمع وعلامئه
سيفيض إىل فهم متبادل عميق ،قادر عىل إفشال كل خمططات الفتنة والتش ّظي .ويشري
إىل هذه املسألة أحد العلامء بقوله :إن توحيد املسلمني ثقاف ًّيا ال ينايف أن تعمل كل طائفة
يمس العقائد األساسية،
من الطوائف اإلسالمية بام ثبت عندها واعتقدته ،ما دام هذا ال ّ
التي جيب اإليامن هبا ،ولكن من الواجب أن تعرف كل طائفة من املسلمني حقيقة عقائد
اآلخرين ،لعلها جتد فيها ما تستفيد منه ،أو عىل األقل إذا أراد أحد باحثيها أن يكتب عنهم
شي ًئا ،أو ينقل بعض فتاواهم ،فال يكتب :وأما ما سمعنا عنهم أهنم يقولون كذا وكذا ،أو
أنه يقال عنهم كذا وكذا .ولعمري ،إن هذا لس ّبة يف جبني العلم َألاَّ ُيتعب رجاله أنفسهم
بالبحث عن كتاب جيدون فيه كل ما يبحثون عنه ،من غري أن يسندوا أقواهلم إىل السامع،
وكثريا ما جييء هذا القول املسموع من ذوي األغراض اخلبيثة.
ً

تم عىل أساس توحيد الثقافة ،بام يف ذلك التبادل الثقايف،
لو أن التعارف بني املسلمني ّ
وتأليف كتب عن كل طائفة إلعطاء صورة صحيحة عنها ،وتعليم اللغات اإلسالمية يف
قوهتم ومقدرهتم،
جامعاهتم وترمجة آثارهم ورجاهلم ،لعرف املسلمون أنفسهم ،وعلموا ّ
وأهنم مسلمون قبل كل يشء ،مسلمون يف كتابتهم وتآليفهم ،مسلمون يف قصصهم
وأشعارهم ،وأهنم أمناء فيام يكتبون.
واملكونات ال يلغي االختالفات والتباينات،
فاحلوار والتواصل بني خمتلف التعبريات
ّ

اإلسالم ونبذ الكراهية
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وإنام ُيوصل اجلميع إىل أفضل صيغة ممكنة إلدارة االختالفات وضبط االنقسامات
والتباينات .فالتعدّ دية -عىل حدِّ تعبري اللجنة العاملية للثقافة والتنمية يف تقريرها املوسوم
جمرد غاية يف حدِّ ذاهتا ،فاالعرتاف باالختالفات ما
بـ(التنوع البرشي اخلالق) -ليست ّ
هو إلاَّ رشط لبدء احلوار ،وبالتايل لبناء اتحّ اد أوسع نطا ًقا بني أناس خمتلفني .وعىل الرغم
مصريا حمتو ًما ،فال بد من إجياد سبل للتوفيق بني تعدّ دية جديدة
من املصاعب فإننا نواجه
ً
جمرد جمتمع متعدّ د الثقافات ،بل دولة تتألف من
ومواطنة مشرتكة .وقد ال يكون اهلدف ّ
ثقافات متعدّ دة ،دولة يمكن أن تعرتف بالتعدّ دية دون أن تفقد وحدهتا.
 -2إن التحصني الوطني ضد كل املخاطر التي قد هتدّ د األمن االجتامعي والوطني
يتط ّلب العمل اجلاد عىل بلورة مرشوع ثقايف وطني ،حيتضن كل أطياف وتعبريات احلياة
الثقافية الوطنية ،ويو ّظف كل إمكانات الوطن ويص ّبها يف خدمة املرشوع ،وينفتح عىل كل
اخلصوصيات الثقافية ،ويتفاعل ويستفيد من كل القوى والوسائط الثقافية واالجتامعية
بتنوعه ومستوياته وجماالته وآلياته القائمة
املوجودة ،ويتواصل مع منابع الفعل الثقايف ّ
واملمكنة.
وبكلمة :إن حتصني الوطن من املخاطر يتط ّلب بلورة حياة ثقافية جديدة تتجاوز
صعوبات الواقع وسيئاته ،وتسعى نحو إرساء دعائم وتقاليد التواصل واحلوار واالنفتاح
مكونات الفعل الثقايف واإلبداعي الوطني .فالتحصني ال يتأتّى باملنع وزيادة
عىل كل ّ
قائمة املمنوعات ،بل بغرس أسباب احلياة واحليوية يف حياتنا الثقافية واالجتامعية.
فاملجتمع الراكد ،هو أقرب املجتمعات إىل االخرتاق عىل املستويات كافة .أما املجتمع
تؤهله ملقاومة كل األخطار وجماهبة كل
احلي ،واحليوي ،فإنه يمتلك الدينامية الكافية التي ّ
حماوالت االخرتاق التي هتدّ د أمنه االجتامعي والوطني.

فوجود احلياة الثقافية اجلادة بكل مستلزماهتا ومتط ّلباهتا وآلياهتا ،يساهم مسامهة
أساسية يف إرساء دعائم األمن االجتامعي والوطني .فحيوية املجتمع وديناميته ،هو رهاننا
ملجاهبة كل التحديات واملخاطر؛ لذلك فإن عملية التحصني الوطني ،تتط ّلب منا مجي ًعا
تنمية االستعدادات واإلمكانات الثقافية الوطنية ،التي تأخذ عىل عاتقها معاجلة الظواهر
تنمي كفاءاهتم،
املجتمعية ،واستيعاب أبناء الوطن بمختلف مستوياهتم يف أطر ومؤسساتّ ،
وتصقل مواهبهم ،وترفع من مستوياهتم وتشاركهم يف صياغة حارضهم ومستقبلهم.
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ﷺ توطئة

ثالثية اإلنسان هي من حيث الرمز تعبرّ عن ثالثة نامذج تارخيية اختارها
السيد حممد تقي احلكيم  ،Fوهي( :عبداهلل بن عباس ،مالك األشرت ،السيد
احلمريي) ،ومت ّثل له هذه الثالثية رؤية كونية متكاملة يف بناء اإلنسان واملجتمع
واحلضارة ،فهي بمثابة املعادل املوضوعي ملرشوعه يف النهضة والتجديد.

هذا املرشوع الذي يبدأ ببناء الفاعلية الفردية ،واالرتقاء بالكائن
البرشي ،وصولاً إىل حتقيق االنسجام االجتامعي ،وبناء الفاعلية االجتامعية،
وأخريا االندماج مع الدور احلضاري.
ً

وذلك من خالل االرتقاء بقواه وأبعاده الثالثة الكربى :أولاً بناء
ملكة الوعي واإلدراك والعقل والتفكري والبحث العلمي ومظاهر االستنباط
واالستنتاج ،وثان ًيا ملكة احلب واإلحساس الوجداين باجلامل ومشاعر الوالء
والعشق ،وثال ًثا ملكة الغضب والبطولة والتصدّ ي.
* باحث وأستاذ يف حوزة النجف من العراق.
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ويأيت هذا البناء الثالثي لإلنسان كمقدمة لبناء فاعلية الفرد يف املجاالت :املجتمعية
تصور بناء الفاعلية الفردية بمعزل عن الفاعليتني :املجتمعية
واحلضارية؛ إذ ال يمكن
ّ
واحلضارية.
قدّ م السيد حممد تقي احلكيم ثالثة نامذج من الشخصيات التارخيية وهي :عبداهلل بن
عباس ،مالك األشرت ،السيد احلمريي ،يف ثالثة دراسات منفصلة ،قدّ مها السيد يف أزمان
متباعدة نسب ًّيا ،إلاَّ أهنا مرتابطة يف الفلسفة والنظرية واهلدف العميل.

نموذجا إرشاد ًّيا يف البناء السيكولوجي لإلنسان ،من خالل تصوير ملكات
إذ تقدّ م
ً
اإلنسان األساسية وهي العقل والعاطفة والغضب ،أي عنارص بناء الفاعلية الفردية عند
اإلنسان ،وما يرتتّب عىل هذا البناء من اآلثار يف جماالت الفاعلية االجتامعية واحلضارية،
أي موقفه من املجتمع واحلضارة.
والذي هو موقف مرهون هبذه الفاعلية الفردية ،وكوهنا دراسات تارخيية يف األصل
وقد استندت إىل روايات حم ّققة ،يكسبها الكثري من الصدقية الرتبوية التي تستلزم البعد
التطور الزمني واستعادة
الواقعي والتجريبي ،وإمكانية االستلهام ،واملحاكاة بحسب
ّ
التم ّثل.

ويمكن القول :إن هذه الثالثية هي من مظاهر التجديد الرتبوي والتعليمي البارزة
يف مدرسة النجف األرشف املعارصة ،ومن جت ّليات احلداثة النقدية يف جتديد اخلطاب
الثقايف واألديب ،وفلسفة االهتامم باإلنسان ،سواء عىل مستوى الشكل الفني أم عىل مستوى
املحتوى الفكري والثقايف.

لقد جاء إنتاج هذه الثالثية موصولاً بعرص احلوزة الذهبي وازدهارها الفكري،
وتط ّلع أبنائها نحو التقدّ م والنهضة من خالل االبتكار واإلبداع يف جماالت النظر كافة،
ويف مقدّ متها البحث يف موضوع اإلنسان والنظر يف أبعاده املختلفة وأنامط الوعي لديه ،هذا
اإلنسان الذي أصبح موضع البحث الفلسفي والسيكولوجي واألنثربولوجي والعلمي
األول يف بالد الغرب.
مع ثالثية السيد احلكيم تلتقي معامل احلداثة بالرتاث عىل مجيع املستويات :املوضوع
واملنهج والغاية.

يف هذه املطالعة حماولة أولية للوقوف عىل صورة اإلنسان املسلم يف ثالثية السيد حممد
تقي احلكيم ،وعىل األبعاد األدبية والثقافية التجديدية يف كتبه :عبداهلل بن عباس ومالك
األشرت والسيد احلمريي ،من خالل بحث النقاط الثالث اآلتية:
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 -1مفهوم األدب ووظيفته عند السيد تقي احلكيم.
 -2بنية الثالثية :العقل ،البطولة ،الوجدان.
 -3سامت اإلبداع يف خطاب الثالثية.

ﷺ أولاً  :مفهوم األدب ووظيفته عند السيد تقي احلكيم

إذا كان الطريق اللغوي ،والشعرية األدبية ،هو السبيل األكثر خصوبة واملفضل
للتعبري عن الشعور اإلنساين الصادق ،بشكل فني وثقايف أديب ،وذلك عن طريق صناعة
املعادل املوضوعي هلذا الشعور اإلبداعي ،والوجدان اخللاَّ ق ،صناعة قوامها وضع سلسلة
املكونات الذهنية التصورية لذلك الوجدان والشعور.
أحداث منسقة يف رسدية تتألف من ّ
ثم تقدّ م إنتاجها للمتلقي الذي حي ّلق يف فضاء هذا اخلطاب ،ليعيد ترتيب أنساقها
وأولويات وظائفها الداللية واجلاملية ،يف ضوء فهمه وإدراكه وتراكمه املعريف اخلاص.

حول اخلربة
لذا فإن ثالثية السيد تقي احلكيم ،قد جتلىّ فيها صدق اخليار احلر الذي ّ
واملشاعر إىل رسدية أدبية ،إنه األدب املوصول بقضايا اإلنسان واألمة والدولة ،والذي
حيكي قصة النهضة يف اجلمع بني معطيات الرتاث ومناهج احلداثة من أجل فهم الواقع
بالتطور.
وحل أزماته الكثيفة يف عرص متسارع اخلطى
ّ
هذه الثالثية هي املعادل املوضوعي للوجدان والشعور احلوزوي املتط ّلع إىل اإلمساك
بأسباب النهضة والتجديد والتقدّ م ،وإصالح اخلطاب الصادر عن مؤسسات الرتاث
الفكري لألمة ،وابتكار أدوات جديدة ملواجهة حتديات كربى أفرزهتا حالة الصريورة
وتطور العامل من حولنا.
والتحول،
ّ
ّ

ومن هنا حتدّ ث سامحته عن وظيفة األدب يف مرشعه الفكري والثقايف فقال« :األدب
لدى املدرسة املؤمنة باملضمون االجتامعي ليس تر ًفا يقصد به الرتفيه وقتل الوقت ،وإنام
يكون بتفاوت ذلك اهلدف من حيث السعة والشمول ،ومن حيث ما يو ّفره للكافة من
عطاء ،ثم من مدى قدرته اإلحيائية عىل تركيز مضمونه يف األعامق»(((.

ﷺ ثان ًيا :سؤال الوحدة يف الثالثية

تصور أكثر من شكل للوحدة يف ثالثية( :عبداهلل بن عباس ومالك األشرت
يمكن ّ
والسيد احلمريي) ،ومن أنامط هذه الوحدة:
((( جاء ذلك يف كلمة له بحق العالمة الشيخ حممد رضا الشبيبي.
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 -1الوحدة الوظيفية يف أقسام هذا املرشوع الفكري والثقايف واألديب ،لقد أراد هبذا
املرشوع االرتقاء بوعي اإلنسان ،وفاعليته الفردية ،وتربية ملكة النقد ،واحلكم لديه يف
ضوء تعدّ دية زوايا النظر وعدم الركون إىل البعد الواحد.

حتدّ ث سامحته عن عنارص أساسية يف النهوض والتقدّ م وهي :اإليامن باملبدأ
واإلخالص له والتضحية يف سبيله ،ثم قال« :الرشق اليوم حمتاج إىل هذه العنارص الثالثة
أي يشء ،وما تقدّ م أسالفنا إلاَّ لتو ّفر هذه العنارص فيهم ،وإلاَّ فنحن اليوم
قبل احتياجه إىل ِّ
(((
أقوى عدّ ة وأكثر عد ًدا وال ترانا صانعني بعض ما صنعوه» .
 -2وحدة اللغة :من سامت مرشوع الثالثية وخصائصه األساسية هي وحدة اللغة يف
اخلطاب الذي شكّل نصوص هذه الثالثية؛ إذ اتّسم هذا اخلطاب بالروح العلمية ،ورشوط
البحث التارخيي ،والتحليل السيكولوجي عىل امتداد خطاب الثالثية ،كام اتّسمت اللغة يف
النصوص الثالثة باستعامل املفردات التداولية املألوفة لدى املتلقي بكل أطيافه دون أن يميل
إىل توظيف الغريب واملتنافر من املفردات والرتاكيب ،أو املفردات واملفاهيم التي حتكي
التك ّلف يف صناعة اخلطاب.
 -3الوحدة املوضوعية :اشتملت الثالثية عىل أبعاد اإلنسان الثالثة ،والتي تشكّل
وحدة الكينونة يف الذات رغم تعدّ دية أبعادها واملتم ّثلة يف متظهرات :العقل املفكر،
والوجدان العاطفي ،وروح البطولة واملعنوية العالية ،ومن أبعادها:

أ -درس السيد احلكيم العقل والفكر والنظر وملكة الفهم واإلدراك واالستبصار
يف رسدية عبداهلل بن عباس املل ّقب بحرب األمة ،الذي يعدّ بطل العلم واملعرفة واألصالة
الفكرية يف أزمنة النكوص اإلسالمي نحو املامرسات اجلاهلية واملتم ّثلة بالغدر بصاحب
بيعة الغدير ،ونكث العهود والطعن يف إيامن املؤمنني وتكفري املسلمني.

جتسد نظماً يف مدائح
ب -قدّ م الوجدان اإلنساين بعواطفه ومشاعره وانفعاالته وقد ّ
مزق أكفان الروح وأطلقها
آل الرسول  Kعند شاعر العقيدة السيد احلمريي ،الذي ّ
يف عامل األنوار ،فخرج بتلك املشاعر الصادقة عىل أنساق الظالمية التكفريية ،وأنامطها
السلوكية التي تُعيد إنتاج العدوانية املوروثة ضد أهل التوحيد احلقيقي.

صور السيد احلكيم الروح املعنوية العالية ،وأشاد بعنارص الثبات يف الشخصية
ج -كام ّ
البطولية الصامدة عىل املبدأ يف معرتك احلياة ،وقد جت ّلت يف بطوالت مالك األشرت ،حيث
الرش والرذيلة من املجتمع.
االندفاع الرجويل نحو استئصال قوى ّ
((( السيد حممد تقي احلكيم ،مالك األشرت ..حياته وجهاده ،بريوت :املؤسسة الدولية2001 ،م ،ص.121
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هذه هي ثالثية اإلنسان وقواه الكربى يف فلسفة السيد حممد تقي احلكيم ،يقدّ مها يف
عرص فلسفة الكينونة ،عرص حمورية اإلنسان يف الفلسفة احلديثة ،سواء يف تياراهتا النمطية
الليربالية ،أو الوجودية ،أو عند فالسفة االختالف والتفكيك ،وعدم التكرار والنمطية.

ثالثية اإلنسان يف أبعاده األساسية موضع البحث الفلسفي املعارص وعلم األخالق
وعلم النفس يف حتديد قواه الروحية :روح العقل والبحث والدرس ،وروح الغضب
والبطولة ورد العدوان ،وروح الشهوة والشاعرية وصفاء الوجدان ،هذه عنارص احلركة
الفاعلة يف ذاته ووجوده قبل أن تكون عنارص احلركة الفاعلة يف املجتمع.

ﷺ ثال ًثا :سامت اإلبداع يف خطاب الثالثية

يف ضوء علم النص املعارص ونظريات تكوين اخلطاب وحتليله من حيث املحتوى
والتأثري ،فإن هذه الثالثية عبارة عن نصوص متغايرة إلاَّ أهنا تلتقي يف خطاب واحد ،وفضاء
مزج بني عنارص متقابلة ،اجلمع بينها يتط ّلب رؤي ًة وتض ُّل ًعا يف مشارب فكرية وثقافية معلنة
ومضمرة ،تستهدف تقديم األنموذج اإلرشادي يف الوعي والتفكري والسلوك ،ولعل أبرز
سامت اإلبداع يف ثالثية تقي احلكيم هي:

 -1املزاوجة بني األصالة واملعارصة

واملهمش عند األكثرية السائدة،
األصالة يف إظهار احلقيقة من عمق الرتاث املنيس
ّ
واملعارصة يف توظيف املنهج .األصالة حيث اإلمامة والوالية هي ملتقى النظر التارخيي
والكالمي والفقهي.

ثم املعارصة يف املنهج املجدّ د لفهم الرتاث ،حيث يستحرض الرتاث السيكولوجي
ومرورا بيونغ وأدلر
ابتداء من فرويد وحتليل القوى والعقد والطاقات اخلفية عند اإلنسان،
ً
القارة عند سكنر،
حيث سامت االنطواء واالنبساط يف الشخصية ،ونظرية األنامط السلوكية ّ
وانتهاء باإلبداع واالستبصار واإلنجاز عىل املستويات كافة.
يتجلىّ اإلبداع عند السيد تقي احلكيم يف التكوين األديب للسيد احلمريي ،وجت ّليات
الرش والعدوان ،ومعامل الفكر والنظر والفهم عند
البطولة يف معارك مالك األشرت ضد قوى ّ
عبداهلل بن عباس.

 -2املزاوجة بني التجربة والعقل

التجربة يف ُبعدها املعريف ،هذا املنهج احلديث أفاد منه السيد احلكيم من خالل
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أسلوب التحليل والتحديد يف دراسة الشخصية ،ففي القسم األول من ثالثيته حياول أن
يرتك شخصيته قيد البحث والدرس ،تتمظهر وتتبدّ ى وتتداعى كام هي عليه يف الطبيعة
وجماهلا احليوي بني الناس ،ثم يف القسم الثاين من مرشوعه يف دراسة الشخصية يستأنف
النظر فيها بالتحديث والرتسيم والتوصيف كاش ًفا عن سامهتا ومشغالهتا التوليدية التي
قادهتا إىل اإلبداع واالبتكار والتجديد.

هذا هو عني األسلوب التجريبي يف العلوم اإلنسانية ،حيث املالحظة العلمية تسبق
احلكم ،فاملقارنة والتحليل ثم التحديد والتقويم من العلوم اإلنسانية بمثابة املالحظة
والتجربة من العلوم الطبيعة.

 -3املزاوجة بني لغة العلم ولغة األدب

اجرتح السيد تقي احلكيم يف ثالثيته أسلو ًبا مجع بني تقنيات الرسد الروائي من:
األنساق البنائية والديمومات الزمنية ،والتعدّ دية يف زوايا النظر وفضاءات التقديم ،وبني
تقنيات البحث العلمي وما يتط ّلبه من املصادر واملراجع ،وإثارة اإلشكاليات باملناظرة
واجلدل واملحاجة لتوظيف الدليل والربهان.

من هنا أصبح سؤال التصنيف واإلدراج هلذا اخلطاب اجلامع بني رسدية األدب
وعلمية البحث؛ إذ يتط ّلب تصنيفه حفرية معرفية يف عمق الرتاث واحلداثة السيكولوجية
للوصول إىل اجلينات املكونة لنسيج هذه الثالثية اخلالدة بفعل عنارص االختالف والوحدة
مكوناهتا وأسلوهبا التفكيكي املطابق ألزمنة ما بعد احلداثة.
يف ّ

البحث عن هذه الثالثية يتط ّلب إمكانات تتخ ّطى النقد األديب التقليدي ونظرية
األسلوب ،كام تتخ ّطى الوقوف عند تقنيات الرسد الروائي ،الذي تفتّت بفعل آليات
التفكيك يف أزمنة العوملة ،وهيمنة الفضائيات واإلنرتنت ،كام ينبغي خت ّطي البنيوية التي
عصفت هبا سلطة املتل ّقي اجلديد عىل النصوص واخلطابات ،ورضبات التأويلية يف أزمنة
نظرية تعدّ د القراءات.

 -4املزاوجة بني النظر والفهم

يف ثالثيته( :عبداهلل بن عباس ومالك األشرت والسيد احلمريي) قدّ م السيد تقي
احلكيم شكلاً آخر من أشكال املزاوجة واجلمع بني املتقابالت ،أال وهو املزج بني الفكر
النظري والتأسيس إىل جانب الفهم والتلقي وإعادة القراءة يف ضوء تعدّ دية زوايا النظر
واملالحظة العلمية اهلادفة ،من أجل إرساء معرفة علمية ّ
تتوخى احلقيقة يف ضباب التاريخ،
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وتشوه معامل املوضوع.
املعوقات اإلبستمولوجية التي تضلل الذات
ّ
وتتجاوز ّ

 -5املزاوجة بني الذاتية واملوضوعية يف النقد

من أجل استكشاف معامل الشخصية اإلنسانية يف أبعادها املختلفة من :عقلية فكرية،
حترى السيد احلكيم كل اإلمكانات
وعاطفية وجدانية ،وبطولية غاضبة يف وجه العدوانّ ،
املعرفية من :ذاتية وجدانية وسيكولوجيةّ ،قررها االجتاه الذايت يف النقد ،إىل إمكانات
موضوعية حتتكم إىل معايري تسامل عليها أئمة النقد والتقويم يف معرفة اخلطاب والشخصية
واحلدث واألفكار ،من أجل حتقيق القراءة يف الرتاث اإلسالمي ورسدياته الكربى يف عرص
الرسالة األول وما تاله من أزمنة االنحراف ومساعي التقويم والثورات والثورات املضا ّدة.
وقد و ّظف السيد احلكيم كل املقاييس الوجدانية والقبليات السائدة وطرائق
الفحص السيكولوجي ،جن ًبا إىل جنب مع املقاييس املوضوعية يف طريق الكشف عن
احلقيقة التارخيية ،وجتلية ما حصل يف عمق الزمن الغابر من إنتاج للمواقف واخلطابات
وتصنيع للحقيقة ،ذلك التزييف الذي غيرّ جمرى الفكر ورسالة السامء ،وأسس لسوء الفهم
عرب التاريخ.

 -6املزاوجة بني حمورية اهلل تعاىل وحمورية اإلنسان

نجح السيد احلكيم يف تقديم اإلنسان يف أزمنة احلداثة ،بمحاوره الكربى :العقل
والعاطفة والغضب ،ككيان منسجم يف األهداف والوسائل ،يف إطار من املحورية الربانية
والسري باتجّ اه الغاية الكربى ،بعيدً ا عن العدمية السائدة واحلس املشرتك باخلواء الروحي
والتحول،
الذي طال اجلميع ،يف عامل متّت اإلطاحة فيه بالغايات والثوابت لصالح الصريورة
ّ
والبقاء لإلنسان األكثر مت ُّل ًصا من املسؤولية واألشدّ عن ًفا وإفسا ًدا يف األرض وهن ًبا لآلخرين.

وحد املثال األخالقي ،عيل بن أيب طالب ،األنموذج اإلرشادي واملثال ،بني
لقد ّ
هؤالء الثالثة( :عبداهلل بن عباس ومالك األشرت والسيد احلمريي) ،يف وحدة إنسانية
تتضافر فيها القوى النفسية باالجتاه نحو الكامل والسعي إىل حتصيل السعادة.
مزق املثال األخالقي عند حممد عابد اجلابري ،وأبو يعرب املرزوقي،
فيام نالحظ كيف ّ
وعبداهلل العروي ،وجابر األنصاري ،عندما ركن هذا املثال عند هؤالء النهضويني إىل
أخالقية ابن تيمية احلراين ،ومل يتو ّفق اجلميع للوحدة ،بل صاروا من األركان يف تأسيس
ثقافة التنافر والكراهية.
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الدكتور عبدالرحيم احلسناوي*

ﷺ مقدمة

حتاول هذه املطالعة البحثية ،ومن زاوية إبستيمولوجية ،إبراز األمهية
التي تكتسبها الفتاوى والنوازل الفقهية بالنسبة للبحث التارخيي املغريب
املؤرخ مع مثل هذا النوع من املصادر يضع
املعارص .وال شك يف أن تعامل ّ
ويستتبع عدّ ة قضايا معرفية ومنهجية مرتبطة بمفهوم النوازل الفقهية ،والتي مل
تكن توضع هبدف التأريخ بل وضعت لكي يستغ ّلها الفقهاء ،ولعل هذا األمر
للمؤرخ هنا من االحرتاز حوهلا ومعرفة احلدود
هو ما يفسرّ صعوبتها .وال بد
ّ
الفاصلة بني الفقه والتاريخ.

ﷺ أولاً  :النوازل الفقهية ..تعريف املصطلح

النوازل الفقهية هي الواقعات واملسائل املستجدّ ة التي تنزل بالعالمِ
الفقيه ،فيستخرج هلا حكماً رشع ًّيا .ويطلق عليها «النوازل» و«الفتاوى»
* كاتب وباحث .جامعة حممد اخلامس بالرباط /املغرب .الربيد اإللكرتوين:

lhasnaoui@hotmail.com
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و«األجوبة» و«األحكام» و«املسائل» ،وهي ك ّلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة(((.

ولقد ارتبطت النوازل يف خمتلف أطوارها بحياة املسلم ،وكان من سامهتا الواقعية
تعوده من أسئلة
والتجدّ د والطابع املحيل؛ ألن النوازيل كان مقصو ًدا من لدن املستفتي فيام ّ
تتع ّلق بمجاالت عديدة ،حيث استطاعت النوازل الفقهية اإلحاطة بمختلف جمريات احلياة
اليومية وخمتلف مظاهر املعامالت ،واملشاكل التي ترتتّب عنها بني الناس ،هذا باإلضافة إىل
العديد من القضايا التي تتّصل باحلياة الدينية والروحية والعلمية للمجتمع(((.
وتتأ ّلف النازلة من ش ّقني :القضية أو السؤال ،ثم الفتوى أو اجلواب؛ فالسؤال غال ًبا
ما كان يم ّثل حقيقة الواقع االجتامعي ،إذ إنه يصف احلدث أو املشكلة؛ أما اجلواب فيم ّثل
موج ًها لفقيه معروف
القانون املعتمد عىل الدين واملثال املقتدى .وغال ًبا ما يكون السؤال ّ
يستنبط األجوبة أو املواقف أو األحكام من القرآن الكريم والسنة النبوية ومن القياس
واإلمجاع واالجتهاد والعرف(((.

ﷺ ثان ًيا :الفتاوى والنوازل الفقهية يف فكر املسترشقني

يعود الفضل يف لفت االنتباه بأمهية الفتاوى والنوازل كمصادر للتاريخ االقتصادي
املهتمني بالرتاث اإلسالمي
واالجتامعي خاصة ،إىل جمموعة من علامء اإلسالميات الغربيني
ّ
وتاريخ البالد اإلسالمية االجتامعي والسيايس والفكري.

ولقد كانت املحاوالت األوىل عىل هذا الطريق قد مت ّثلت عىل اخلصوص يف ترمجة
بعض النصوص اإلفتائية((( ،هبدف استنطاقها لتعويض النقص الكبري الذي تشكو منه
التاريخ اإلسالمي فيام يتع ّلق بوثائق األرشيف والسيام ذات املنحى االقتصادي واالجتامعي.
((( حممد بن رشيفة ،وقائع أندلسية يف نوازل القايض عياض ،جملة دعوة احلق ،العدد  ،264أبريل  -مايو
 ،1987ص.94
((( عمر اجليدي ،حمارضات يف تاريخ املذهب املالكي يف الغرب اإلسالمي ،الدار البيضاء :منشورات عكاظ،
 ،1987ص.94
((( حممد املغراوي ،مسائل العملة والرصف واألسعار يف العرص املرابطي من خالل فتاوي ابن رشد ،ضمن
كتاب :التاريخ وأدب النوازل ،تنسيق :حممد املنصور وحممد املغراوي ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية بالرباط ،1995 ،ص.59
((( من أمثلة ذلك ما قام به املسترشق إميل عامر ()Emil Amarمن ترمجة وحتقيق لقسم هام من كتاب:
املعيار للونرشييس نرشها يف املجلدين  12و  13من  Archives Marocainesلسنتي ،1909-1908
ولوبنياك ( )Victorien Loubignacالذي ترجم الفصل اخلاص بالشفعة من كتاب :رشح العمل الفايس
للسجلاميس ،ونرشه سنة  1939يف جملة هسبرييس.
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ويعترب كلود كاهني ( )Claude Cahenمن أوائل الذين نادوا برضورة إعطاء أمهية
للنوازل الفقهية .فهذه األخرية «تستحق أن يعطيها املؤرخ عناية خاصة ،...وأن هذه
الفتاوى تتع ّلق عادة بعدّ ة جماالت واقعية يمكن تقري ًبا تأرخيها وحتديد مكاهنا ،وهلا بالتايل
فائدة كبرية»(((.

وركّز كاهني بصفة خاصة عىل أمهية النصوص الترشيعية وال سيام ما يتع ّلق منها
كرس جمموعة من الدراسات هلذا الغرض وأرشف عىل أطروحات جامعية
بالنوازل .وقد ّ
(((
(((
جعلت من فقه النوازل مادهتا األساس كل ًّيا أو جزئ ًّيا .

وقام روبري برينشفيك ( )Robert Brunschvigيف أطروحته حول العهد احلفيص يف
(((
معمق لنوازل الربزيل أبرز فيها قيمتها الوثائقية ،واستقى منها معطيات
إفريقية  ،بتحليل ّ
تارخيية ها ّمة عن واقع الفرتة العميق الذي صمتت عنه املصادر التقليدية .واليشء نفسه
ينطبق عىل جاك بريك ( )Jacques Berqueالذي اضطلع هو اآلخر بجهود مماثلة يف جمال
توظيف الفتاوى والنوازل الفقهية ،والتي أفرد هلا أحيانًا أعاملاً مستق ّلة((( ،باعتبارها املؤ ّطر
القانوين للحياة االقتصادية واالجتامعية(.((1
وإذا كانت ّ
جل أعامل هؤالء املسترشقني -وغريهم ممّن مل يتّسع هلم املقام هنا -قد
ظ ّلت أسرية النهج الوصفي ّ
املطل عىل الواقع من اخلارج ،وحمكومة منهج ًّيا باإلشكاليات
التارخيانية للخطاب االسترشاقي النابع من حميط تارخيي حتكمه الذات املركزية األوروبية،
التطور الذي عرفته
املعوقات فعاين الواقع واستفاد من
ّ
حترر نسب ًّيا من تلك ّ
فإن بعضها قد ّ
ومؤرخي املغرب إن عىل مستوى
العلوم اإلنسانية ومناهجها ،وقدّ م خدمات كبرية لتاريخ
ّ
(5) Claude Cahen, Introduction à l’histoire du monde musulman médiéval: VIIe-XVe siècle,
paris, éditions Maisonneuve, 1982, p.77.

املكرسة لتحقيق ودراسة القسم اخلاص باحلسبة من
((( مثل أطروحة التهامي الزموري للسلك الثالثّ ،
نوازل ابن سهل ،وقد قام كوهن نفسه بالتعاون مع حليمة فرحات بالتقديم هلذا العمل والتعقيب عليه
ونرشه يف جملة هسبرييس سنة .1973

(7) Mohammed Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du Moyen Âge
(XIVe siècle-XVe siècle) Paris, Maisonneuve et Larose, 1986.
(8) Robert Brunschvig, La Berbérie orientale sous les Hafsides, des origines à la fin du XVe
siècle, Paris, Adrien Maisonneuve, 1940.
(9) Jacques Berque, «En lisant les Nawâzil Mazouna», Studia Islamica, XXXII, 1970. Voir et
de même auteur, «Retour à Mazouna», Annales ESC, XXVII (1), jan.-fév. 1972.

( ((1عبد الرحيم عدناوي ،أعامل جاك بريك بني االسترشاق والواقعية التارخيية ،جملة أبحاث ،العدد ،27
السنة اخلامسة ،1991 ،ص .12
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املضمون أو عىل مستوى املنهج.

غري أن أمهية هذه األعامل ال تكمن يف مضموهنا ،وإنام فيام سنّته من تقليد يف جمال
ظل أحيانًا استغاللاً
استغالل الفتاوى كمصادر تارخيية ،حتى ولو كان ذلك االستغالل قد ّ
حمضا .وستهيمن هذه الطريقة يف استعامل الفتاوى كامدة إخبارية عىل املراحل األوىل
إخبار ًّيا ً
من تعامل الباحثني املغاربة مع هذا النوع اجلديد من الوثائق التارخيية.

ﷺ ثال ًثا :اإلسطوغرافيا املغربية املعارصة واستثامر النوازل الفقهية

يف ّ
التوجه التحديثي الذي عرفته الكتابة التارخيية املغربية (اإلسطوغرافيا)
ظل
ّ
هيتمون بمسألة
املؤرخون منهم ّ
منذ سبعينات القرن املايض ،بدأ الباحثون املغاربة وال سيام ّ
الفتاوى الفقهية ،وذلك ضمن عملية تنقيب واسعة النطاق عن وثائق تسمح بإعادة صياغة
مايض وتاريخ املغرب .ومن يتت ّبع حضور الفتاوى يف األبحاث اجلامعية املغربية جيده قد
وبتطور املناهج واالجتاهات الفكرية يف
بتطور البحث التارخيي عا ّمة،
ّ
ارتبط ارتبا ًطا وثي ًقا ّ
خاصة(.((1
اجلامعة املغربية ّ

(((1

وابتداء من سنة  ،1970طرح عبد اهلل العروي وبطريقة أكثر جالء رضورة توظيف
يقربنا أكثر من واقع
الفتاوى يف كتابة التاريخ املغريب قائلاً « :إن فقه النوازل هو الكفيل بأن ّ
األوضاع السياسية واالجتامعية ،لكن هذا النوع من الكتابات ما زال مل يدرس دراسة
شاملة»(.((1

وأكّد العروي باخلصوص عىل أمهية فتاوى الونرشييس ،يف معرض حتليله للفرضية
القائلة بأن عملية استيالء اهليالليني عىل املغرب ترتبط ببنية اجتامعية رعوية ،حني قال:
«إن املصادر الوحيدة التي جيب أن تو ّظف لتأكيد أو نفي تلك الفرضية هي النصوص
( ((1تعني كلمة إسطوغرافيا الكتابة والدراسة التي تتناول هذه الكتابة ،وقد قمنا أحيانا باستبدال مصطلح
الكتابة التارخيية بمصطلح إسطوغرافيا ،وهو مصطلح كان قد استعمله هبذه الصيغة عبد اهلل العروي،
يوضح ذلك قائلاً « :نتك ّلم عن إسطوغرافية موضوع ما ،وهي جمموع ما ُأ ِّلف فيه ،و أما عن
حيث ّ
وعربناه بالتارخييات» .انظر :عبد اهلل
اإلسطوغرافيا بصفة عامة فهي جمموع ما كتب يف حقل التاريخّ ،
العروي :مفهوم التاريخ ،اجلزء األول ،األلفاظ واملذاهب ،الدار البيضاء  -بريوت :املركز الثقايف العريب،
 ،1997ص.196
( ((1حممد مزين ،حصيلة استعامل كتب النوازل الفقهية يف الكتابة التارخيية املغربية ،ضمن كتاب :البحث
يف تاريخ املغرب :حصيلة وتقويم ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،1989 ،ص.74

(13) Abdallah Laroui, L’Histoire du Maghreb: un essai de synthèse, Paris Maspéro, 1970, p.
112.
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الترشيعية –فتاوى -وذلك ما يعطي لنوازل الونرشييس أمهيتها القصوى .وما مل يدرس
هذا العمل الضخم فسيبقى كل ما قيل عن التاريخ االجتامعي املغريب من باب االفرتاضات
والنظريات.((1(»...
سجل هناية مرحلة أكّد
هبذه االستنتاجات أو املالحظات يكون عبد اهلل العروي قد ّ
فيها عىل سلبية احلصيلة يف جمال استخدام النوازل الفقهية ،وباملقابل فإنه دعا إىل رضورة
جتديد املعرفة التارخيية عىل غرار ما حدث لدى الغرب.

وعمو ًما فسيظهر اجتاهان يف جمال استخدام النوازل الفقهية كمصدر تارخيي ،أحدمها
تراثي بيبليوغرايف النزعة واآلخر بنيوي ،وكالمها يعكسان ثنائية منهجية واضحة عىل
مستوى الباحثني يف حقل البحث التارخيي املغريب.

وتوجد قواسم مشرتكة بني هذين االجتاهني تتم ّثل يف التزايد امللحوظ لكم املصادر
الفقهية املستخدمة ،واتّساع جمال توظيفها زمن ًّيا ونوع ًّيا بحيث مل يعد يقترص عىل العصور
أيضا الفرتتني احلديثة واملعارصة ،وو ّظف املجامع اإلفتائية الشهرية
الوسطى ،وإنام شمل ً
بقدر ما و ّظف املخترصات والفتاوى املفردة ،واالعتامد عىل الوثيقة التارخيية املغربية
كأساس لفهم الواقع التارخيي(.((1
حمضا،
وعىل عكس االجتاه الرتاثي الذي
استمر يف استغالل الفتاوى استغاللاً إخبار ًّيا ً
ّ
فإن أصحاب االجتاه البنيوي الذي م ّثل نقلة نوعية يف اإلنتاج التارخيي املغريب ،يؤكّدون عىل
رضورة توظيف النوازل الفقهية للكشف عن عنارص البنية االجتامعية واالقتصادية التي
قلام تربزها الكتابات التارخيية اإلخبارية.

ينطبق هذا التوصيف األخري عىل أمحد التوفيق الذي اعتمد يف أطروحته «إينولتان»
للتعرف إىل الوسط
عىل النوازل الفقهية ،ومن ذلك مثلاً « :األجوبة النارصية» ،التي و ّظفها ّ
وخاصة من الناحيتني االقتصادية والروحية( .((1كام كان قصده
القروي يف منطقة إينولتان
ّ
من خالل استغالل «نوازل اجلبال» هو «ذكر احليازة يف البالد التي ال تجُ رى فيها األحكام
لشغورها عن اإلمام ،أو بدء اجلور واإلمهال يف احلكام»(.((1
(14) Ibid., p. 224.

( ((1حممد مزين ،حصيلة استعامل كتب النوازل الفقهية يف الكتابة التارخيية املغربية ،مرجع سابق ،ص-78
.80
( ((1أمحد التوفيق ،املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش (اينولتان  ،)1912 -1850منشورات كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بالرباط ،2011 ،ص.39
( ((1املرجع نفسه ،ص.40
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أما «نوازل الدرعي» فقد استعملها التوفيق من «منظور دراسة البنى ويف مداها
الطويل ،وذلك بافرتاض شبه ركود يف جمتمع القرون األخرية عىل األقل ،وخاصة ما يتع ّلق
يمس وضعية املرأة وبعض طوائف الصناع
باألرض من حيث االستغالل واحليازة ،وما ّ
اليدويني.((1(»...
قام العريب مزين هو اآلخر يف أطروحته عن «تافياللت» باستغالل النوازل الفقهية
وخاصة نوازل «ابن هالل» وأجوبة «حممد بن نارص الدرعي» للكشف عن البنية االقتصادية
ّ
(((1
واالجتامعية ملنطقة قروية وهي تافياللت .

ولقد حدّ د الباحث العريب مزين غايته من نوازل ابن هالل املتع ّلقة بتافياللت
وواحات اجلنوب الرشقي املغريب يف النصف الثاين من القرن اخلامس عرش بقوله« :إهنا
مكّنتنا من إلقاء أضواء عىل فرتة سكتت عنها كتب احلوليات ،وليست لنا حوهلا مصادر
أخرى يمكن أن نعتمدها .لكن الفائدة من النوازل ال تنحرص يف هذا االستعامل املحدود؛
ألن تلك النوازل ترجع بنا يف أغلبها عىل التناقضات التي توجد بني تطبيق الرشيعة
اإلسالمية ومتط ّلبات احلياة االجتامعية التي تمُ ليها الظروف املوضوعية للمعاش والتنظيم
يف تافياللت .فالكثري من املشكالت التي تثريها هذه النوازل ما تزال قائمة اليوم ،ويوجد
كثري من التشابه بينها وبني ما ملسناه يف وثائق تافياللت يف القرنني  17و .18إن مرد هذا
تتطور
التشابه هو العالقة بني تلك املشكالت والظروف املوضوعية لتافياللت التي مل
ّ
بكيفية غري مدركة توحي بنوع من اجلمود وعدم احلركية يف البوادي املغربية .فهذه امليزة هي
التي جعلتنا نطمئن وبكل ثقة إىل استخدام تلك النوازل املتع ّلقة بالقرن  15يف دراسة حول
التطور البطيء»(.((2
وخاصة ملعرفة اجلوانب البنيوية ذات
تافياللت يف القرنني  17و،18
ّ
ّ
وبدوره و ّظف حممد القبيل يف دراسته القيمة «مسامهة يف تاريخ التمهيد لظهور
دولة السعديني»( ،((2جمموعة من الفتاوى وخاصة فتاوى «املعيار» للونرشييس ،لدراسة
املالبسات التارخيية للسياسة املرينية يف القرن 14م ضمن تفاعلها مع األوضاع العامة
لرشفاء املغرب يف ذلك العهد ،الستكناه أسباب وصول الرشفاء السعديني إىل احلكم يف
( ((1املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.

(19) Larbi Mezzine, Le Tafilalt contribution à l’histoire du Maroc aux XVIIe et XVIIIe siècle,
Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines -Rabat, 1987, p. 77 - 78.
(20) Ibid., p.77 - 78.

( ((2نرشت هذه الدراسة ألول مرة يف جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،العدد ( 4-3مزدوج)،
 ،1978وأعيد نرشها يف كتاب للمؤلف نفسه حتت عنوان :مراجعات حول املجتمع والثقافة يف املغرب
الوسيط ،الدار البيضاء :دار توبقال للنرش ،1987 ،ص.126-79
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منتصف القرن 16م.

لقد و ّظف حممد القبيل آراء بعض الفقهاء يف ظاهرة ا ّدعاء الرشف التي ّ
تفشت بشكل
ملحوظ منذ العهد املريني ،ونفور العامة من أرشاف فاس يف فرتة نفوذهم( .((2كام أنه سار
املهمة «املجتمع والسلطة والدين يف املغرب يف هناية العرص
عىل النهج نفسه يف أطروحته ّ
الوسيط»( ،((2حيث حاول من منطق داخيل لألحداث ،أن يتجاوز األحداث السطحية إىل
أسباهبا العميقة باستقراء ما أسامه بـ«الصمت املعرب» الذي خيدم البحث يف املدى الطويل
عىل شاكلة الطريقة الربوديلية.

وهكذا درس حممد القبيل من الداخل تناقضات النظام املريني ،ليصل يف النهاية
إىل األسس املفسرّ ة الحتضار هذا النظام ،وميالد نسق آخر وهو الرشف السعدي .ومل
مصدرا ال
يو ّظف يف هذه الدراسة الفتاوى املتع ّلقة بنوازل «املعيار» والتي تشكّل وبرأيه
ً
ينضب للمعطيات االجتامعية والسياسية والدينية والثقافية بوجه عام ،وإنام استعمل كذلك
كتابات فقهية عامة لبعض فقهاء الفرتة عىل غرار حممد العريب الفايس امللقب بابن احلاج
(ت1336 :م) وابن عباد (ت1390:م) ،وزروق (ت1493:م).
ولقد شكّلت هذه النصوص الفقهية بالنسبة للباحث مادة تارخيية ال ّ
تقل أمهيتها عن
املصادر األخرى ،وذلك بالنظر إىل كون تلك الفتاوى «ترتبط بالواقع ارتبا ًطا وثي ًقا وذلك
ألهنا معدّ ة للتطبيق اليومي ،وأحيانًا إلصالح الواقع ،وال تتجاهل الواقع امللموس واملثال
املقتبس من احلارض أو املايض القريب ،بل ال تتجاهل الرقم أحيانًا»(.((2
مرة بالفتاوى
مترس أكثر من ّ
من جهته حممد مزين -وهو الباحث املغريب الذي ّ

( ((2و ّظف القبيل أكثر من عرشة نوازل هبذا الصدد منها ما يتع ّلق بالسب والقدح يف النسب الرشيف والتنصرّ
جراء ذلك ،وقد خلص املؤ ّلف إىل القول« :واملالحظ أن هذه النوازل قد بدأت ضئيلة تدخل يف حكم
النادر يف منتصف القرن الثامن ،ثم أخذ عددها يتزايد يف القرن التاسع .واملالحظ أيضا أن األحداث التي
تعكسها هذه النوازل قد وقعت يف خمتلف عواصم املغرب ومل تقع يف فاس وحدها ،ومعنى هذا وال شك
مطروحا يف سائر أقطار الشامل اإلفريقي.
أن مشكل عالقات األرشاف بغريهم من فئات املجتمع كان
ً
ومع ذلك فإن املفروض مبدئ ًّيا أن املشكل مل يكن قائماً بنفس األسلوب يف خمتلف العواصم وإنام كان أشدّ
حدّ ة بفاس منه بتلمسان والقريوان ،بسبب العالقات اخلاصة التي ربطت األرشاف يف املايض باملرينيني
دون غريهم من حكّام املغرب الكبري» .حممد القبيل :مسامهة يف التمهيد لظهور دولة السعديني ،جملة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،عدد  ،1978 ،4-3ص.115

»(23) Mohammed Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du «Moyen Âge
(XIVe siècle-XVe siècle) Paris, Maisonneuve et Larose, 1986.
(24) Ibid., p. 31.
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وشكّل مثالاً يف تت ّبع استعامل النوازل الفقهية يف الكتابات التارخيية املغربية -اعتمد هو
اآلخر يف دراسته حول «فاس وباديتها»( ،((2عىل النصوص النوازلية وهي مواد أثبت
خصوبتها بالنسبة للبحث التارخيي املغريب املعارص.

وقد جلأ الباحث حممد مزين إىل هذه النوع من النصوص لسدّ الثغرات التي تطرحها
املصادر التقليدية ،وأن «هذا النوع من املصادر هو عكس السابق (املصادر التقليدية) من
حيث القضايا التي يوردها عبارة عن نوازل عرضت عىل املفتي بفاس .وهي تصف للقارئ
أسباب وقوع القضية ومالبساهتا ،وهي بالتايل تطرح أمام الباحث معطيات يستحيل
الوصول إليها بدوهنا.

فالنزاعات حول توزيع املياه وبيع ورشاء األرايض واإلرث واملعامالت التجارية يف
إنتاج األرض وغري ذلك ،كله يمكن الوقوف عليه يف هذه الكتب وباخلصوص يف كتاب
«املعيار» للونرشييس ،و«اجلواهر املختارة» للزيايت ،و«العمل الفايس» أليب زيد عبد الرمحن
الفايس.((2(»...
اتّبع حممد مزين من الناحية املنهجية مسلكًا منهج ًّيا «جيمع بني تقصيِّ املعلومات
الواضحة والرصحية عرب هذه املصادر ،ثم بنائها حسب تصميم يعتمد التسلسل
الكرونولوجي والتحليل االقتصادي»(.((2

هكذا إذن يكون الباحث حممد مزين قد َّأرخ فعلاً الستغالل الفتاوى يف الكتابات
وخاصة يف بحثه املهم حول «حصيلة استعامل النوازل يف الكتابة
التارخيية املغربية املعارصة،
ّ
التارخيية» ،والذي خلص فيه إىل أن كتب النوازل قد استعملت من لدن أصحاب االجتاه
اجلديد يف الكتابة التارخيية املغربية كمصدر يعبرّ عن ُبنى اقتصادية واجتامعية وفكرية ،أو أهنا
قرئت قراءة متثيلية ،أي كل نازلة مت ّثل ظاهرة متفشية يف املجتمع املدروس عىل املدى الزمني
الطويل ،وعىل املجال املكاين الواسع .كام أن كل هذه االستعامالت لكتب النوازل كانت
تطور ،وعن ارتباط املجاالت املغربية وتكاملها وتشابه بنياهتا(.((2
للتعبري عن ّ
كثريا منذ ثامنينات القرن املايض،
غري أن تلك الطفرة يف استعامل الفتاوى قد تق ّلصت ً
بفعل عوامل ذاتية وموضوعية ّ
املهتمني
يلخصها حممد مزين يف النص التايل« :إن بعض
ّ

( ((2حممد مزين ،فاس وباديتها مسامهة يف تاريخ املغرب السعدي ،الرباط :منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية.1986 ،
( ((2املرجع نفسه ،ص.15 :
( ((2املرجع نفسه ،ص.16 :
( ((2حممد مزين ،حصيلة استعامل كتب النوازل الفقهية يف الكتابة التارخيية املغربية ،مرجع سابق ،ص.83
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بالتاريخ املغريب عرب كتب النوازل الفقهية ،أخذوا يبحثون عن خمرج ملا يمكن أن نطلق عليه
أزمة جراء ق ّلة املصادر النوازلية املح ّققة ،أو عدم توفري منهج واضح الستعامل تلك الكتب،
والناجم بدوره عن اخللل يف تكوين الباحثني يف ميدان التاريخ»(.((2

وللحدّ من الفتور أو النقص الذي عرفه جمال النصوص الفقهية املح ّققة ،فقد
اتجّ ه اهتامم بعض الباحثني إىل حتقيق بعض الفتاوى والنوازل عىل غرار ما قام به التهامي
الزموري يف دراستة وحتقيقه القسم اخلاص باحلسبة من «نوازل ابن سهل» ،ونرشت املقدّ مة
والنص العريب بتقديم من كلود كاهني ومقدّ مة نقدية حلليمة فرحات يف املجلد  14من جملة
هسبرييس تامودا سنة .1973

أما عبد العزيز خلوف فقد قام حتت إرشاف روجي إدريس سنة  1978بتحقيق
ودراسة جمموعة من النوازل مستخرجة من «جامع مسائل األحكام» للربزيل .وقد أوضح
يف تقديمه هلذا العمل املنشور بمجلة كلية اآلداب بالرباط( ،((3ويف مقال له عن قيمة فقه
مصدرا تارخي ًّيا
النوازل التارخيية( ،((3أمهية هذا النوع من النصوص حيث اعترب فقه النوازل
ً
ومنجماً ثر ًّيا بالنسبة للبحث التارخيي ،وذلك بالنظر إىل واقعية النص الفقهي الذي يكون
املؤرخ االجتامعي يف
شاهدً ا ووثيق الصلة بالفرتة الزمنية التي عارصها املفتي ،وهي تفيد ّ
متسها من قريب.
املجاالت احلياتية التي ّ
ومن بني األبحاث التارخيية اجلا ّدة التي حاولت هي األخرى استغالل النوازل
الفقهية ،نجد البحث املتم ّيز الذي قام به عمر بنمرية يف رسالته «النوازل واملجتمع مسامهة
يف دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط» والتي اعتمد فيه بشكل يكاد يكون كل ًّيا عىل
النوازل الفقهية ،ويف مقدّ متها كتاب «املعيار» والذي يعترب يف نظر الباحث قطب املصنفات
املغربية يف أدب النوازل(.((3

وال يقف األمر عند هذا احلدّ  ،بل إن الباحث قد أظهر كفاءة عالية فيام يتع ّلق بمنهجية
املؤرخ؛ فمن املعروف
استغالل هذا النوع من املصادر والتي مل توضع أصلاً لكي يستعملها ّ
أن كتب النوازل والفتاوى هي نصوص مجعت من أجل الفقهاء واملشتغلني بالفقه ،ولذلك
( ((2املرجع نفسه ،ص.86 :
( ((3حتقيق خمطوطة «جامع مسائل األحكام» للربزيل ،العدد  ،6-5مزدوج ،1979 ،ص.177-175
( ((3ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﻠﻮف ،ﻗﻴﻤﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﻨﻮازل اﻟﺘﺎرﺨﻳﻴﺔ ،جملة البحث العلمي ،السنة  ،16العدد  ،30-29سنة
 ،1979ص.81-73
( ((3عمر بنمرية ،النوازل واملجتمع مسامهة يف دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط ،الرباط :منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،2012 ،ص .29
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هتتم بعامل الزمن أو املكان إلاَّ
أيضا صعوبة
ً
نادرا .ولعل هذا األمر هو ما يفسرّ
ً
فهي ال ّ
استغالل الفتاوى أو النوازل باعتبارها مستندات قانونية.

وعىل غرار عمر بنمرية أظهر حممد فتحة هو اآلخر يف أطروحته «النوازل الفقهية
واملجتمع أبحاث يف تاريخ الغرب اإلسالمي من القرن  6إىل 9هـ15-12/م» نجاعة
خيص استعامل النصوص النوازلية ،ليس فقط عىل مستوى الرصيد الذي جتمع
كبرية فيام ّ
أيضا من الناحية
لدى الباحث من جماميع الفتاوى وهي يف هذه الباب كثرية( ،((3وإنام ً
املنهجية حيث أسهم الباحث يف تقديم قراءة منهاجية للنوازل الفقهية واق ًفا بشكل ٍّ
متأن
عند مسألة بالغة الداللة وترتبط بالفصل بني اخلطاب التارخيي واخلطاب الفقهي.

ﷺ را ًبعا :النوازل الفقهية والبحث التارخيي..
صعوبة االستثامر وإشكالية التناول

إذا كان ّ
املؤرخني قد أمجعوا عىل أمهية النوازل الفقهية يف البحث التارخيي ،فإن
جل ّ
أيضا عىل بعض الصعوبات أو املشاكل التي تعرتي هذا النوع
معظم هؤالء ما فتئوا يؤكّدون ً
من التآليف ،ولعل أبرزها هي مسألة احلدود الفاصلة بني الفقه والتاريخ داخل النازلة.
ويعدّ الوعي هبذه املسألة رش ًطا أساس ًّيا يف التعامل مع هذا النوع من األدبيات أو املصادر(.((3
املؤرخ وهو يروم
يعترب استعامل النوازل للغة الفقهية من أهم الصعوبات التي تعرتي ّ
استغالل هذا النوع من النصوص ،واألمر ال يقترص هنا عىل رضورة التمكّن من نوايص
بتخصص آخر رديف وهو فقه اللغة ،باعتباره
أيضا
اللغة العربية فحسب ،وإنام اإلملام ً
ّ
املؤرخ عملية اإلحساس الدائم باملسافة الزمنية واملعرفية ،التي تفصل بينه وبني
ّ
يسهل عىل ّ
عامل الفقيه.

إن املشتغل يف جمال النوازل الفقهية جيد نفسه أمام مفاهيم ومصطلحات وتراكيب
لغوية ذات امتدادات قانونية واجتامعية خيتلط فيها املعياري بالواقعي؛ «فالفقيه يامرس
القانون عرب لغة استعامل لغة مستمدة من عامله الفكري ،وانطال ًقا منها يامرس عملية حتليله
للوقائع التي تطرح عليه ،مستفيدً ا ممّا و ّفره له الرشع اإلسالمي من مفاهيم نظرية غنية ،والتي
( ((3حممد فتحة ،النوازل الفقهية واملجتمع ،أبحاث يف تاريخ الغرب اإلسالمي من القرن  6إىل  9هـ-12/
15م ،عني الشق  -الدار البيضاء :منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،1999 ،ص.15-9
( ((3حممد استيتو ،النوازل وطبيعة مصادرها وحدود توظيفها يف الكتابة التارخيية ،جملة كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،وجدة ،رقم  ،7العدد اخلامس ،1995 ،ص.127

النوازل الفقهية والتاريخ ..إضاءة إبستيمولوجية

93

يبت يف القضايا التي كانت تطرح عليه عىل صورة قضايا أو نوازل»(.((3
كان عىل أساسها ّ

وإىل جانب مشكل اللغة الفقهية املم ّيزة للنصوص النوازلية ،فإن استغالل هذا النوع
أيضا إشكالاً حقيق ًّيا آخر يتع ّلق بام هو واقعي وبام هو افرتايض.
من النصوص أو املصادر يثري ً

تضمنت أجوبة املفتي أو الفقيه عىل
إن ما نعنيه بالواقعي هنا هو تلك النوازل التي ّ
أسئلة الناس .وإذ تكسو النازلة هنا صفة الواقعية فألهنا ال هتتم إلاَّ بقضايا وقعت ونزلت
بالفعل .وال يكون احلكم يف النازلة واقع ًّيا أي مقبولاً وقابلاً للتطبيق بني الناس إلاَّ إذا كان
املجتهد أو الفقيه قد عرف واقعهم ،وفهم ظروفهم وأحواهلم ومشكالهتم.

وتبدو واقعية النازلة حسب عمر بنمرية من خالل عدّ ة عنارص ،كأن يذكر املستفتي
أو الفقيه مكان أو زمان النازلة ،أو مها م ًعا ،أو يذكر األشخاص املتنازعني حول قضية ما،
أو ترد يف سياق السؤال أو اجلواب عبارات رصحية من قبيل «وهذه النازلة كثرية الوقوع
عندنا» ،أو «جرت العادة بالبلد» أو «احلالة عندنا اآلن» إىل غري ذلك من العبارات(.((3
كثريا ما تدل عىل بعض عنارص واقعية النازلة ،حيث
كام أن البنية اللغوية للسؤال ً
يبدو أن املستفتي من العوام ،فيستعمل عبارات من اللغة العامية ،ذات تراكيب ركيكة
تطبعها التلقائية(.((3

وعمو ًما فإن هناك جمموعة من القرائن التي يمكن اعتامدها كمؤشرّ ات للتأكّد من
واقعية النازلة ،كأن يلحق املستفتي سؤاله بمجموعة من الوثائق مثل العقود أو الرسوم
يوضح هبا قضيته ،وغال ًبا ما تكون هذه العقود ،املثبتة إما جز ًءا أو كلاًّ  ،مذ ّيلة بأسامء
والتي ّ
الشهود والقضاة الذين صادقوا عليها.

كام أن تتعدّ د اإلجابات حول مشكلة اجتامعية معينة ،هو مؤشرّ آخر ّ
يدل عىل واقعية
كثريا ما يعني أهنا
النازلة ،حيث إن وجود أو مشاركة أكثر من فقيه يف معاجلة قضية ما ً
كانت مطروحة بحدّ ة ،أو أن يدمج املفتي ضمن جوابه أمثلة ملموسة مستمدة من حميطه
االجتامعي(.((3
أيضا أمام نوازل فقهية قد يصعب
املؤرخ جيد نفسه ً
وبخالف ما هو واقعي فإن ّ
التح ّقق من واقعيتها ،وذلك بالنظر إىل عدّ ة مؤشرّ ات والتي تؤكّد فعلاً عىل أهنا كانت

( ((3عمر بنمرية ،النوازل واملجتمع مسامهة يف دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط ،مرجع سابق ،ص.52
( ((3املرجع نفسه ،ص.53
( ((3املرجع نفسه والصفحة نفسها.
( ((3املرجع نفسه والصفحة نفسها.
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افرتاضية ،أي عبارة عن أسئلة طرحت من قبل أشخاص مع ّينني عىل املفتي ليديل فيها برأيه،
وعادة ما يطرح هذا النوع من النوازل -حسب عمر بنمرية -من قبل طلبة املفتي ،أو من
قبل بعض الفقهاء من زمالء املفتي(.((3
أيضا صورة أسئلة أو استشكاالت حول جانب من
وكثريا ما تأخذ هذه النوازل ً
ً
(((4
جوانب الفقه ،أو حول بعض املفاهيم املستعملة من قبل كبار الفقهاء .

ويعترب توطني النوازل الفقهية يف الزمان واملكان من أصعب املشاكل التي يواجهها
املؤرخني املغاربة الذين حاولوا
املؤرخ عند حماولته استغالل هذا النوع من املصادر ،ومعظم ّ
ّ
استغالل هذا النوع من النصوص هم مقتنعون متا ًما بأمهية هذا املشكل؛ ذلك أن أغلب
النوازل يصعب توطينها زمن ًّيا.
ولعل هذا املشكل يطرح -وحسب أمحد التوفيق -باخلصوص بالنسبة لكل من يريد
أي اعتامد عىل
التأريخ لفرتة تارخيية قصرية(((4؛ ألنه يف غياب مؤشرّ ات تارخيية واضحة فإن َّ
أمرا حمفو ًفا بالكثري من املخاطر واإلشكاالت املنهجية.
املادة النوازلية قد يكون ً
والواقع أن مشكل الزمن يف النازلة ال يتو ّقف عند هذا احلدّ  ،بل إنه يظهر عىل
التطور الذي قد يكون انتاب بعض بنيات املجتمع،
اخلصوص عند حماولة تت ّبع إيقاعات
ّ
(((4
فالنوازل ظ ّلت تطرح مشاكل يبدو وكأهنا متشاهبة .
من هنا تبدو أمهية الدعوة إىل وضع هذه النوازل يف إطار زمن خاص ،وذلك هبدف
إخراج هذه النوازل من زماهنا الفقهي الذي تطبعه األبدية والرسمدية إىل الزمن التارخيي.

وعالوة عىل صعوبة حتديد زمن النازلة ،فإن األمور تتع ّقد أكثر عندما يصبح من
أيضا حتديد مكان النازلة ومعظم النوازل ال تشري إىل هذا العنرص .واحلال هنا هو
العسري ً
أن معرفة ترمجة املفتي وبأكرب قدر ممكن من التفاصيل (من ذلك مثلاً  :تاريخ وفاة املفتي
استقر هبا والوظائف التي شغلها وإشعاعه العلمي ومشاخيه
وتن ّقالته واألماكن التي
ّ
أمرا رضور ًّيا ألهنا مفتاح النازلة بل إهنا قد تساعد كذلك عىل تأطري
وتالمذته ،تصبح ً
النازلة(.((4

( ((3املرجع نفسه والصفحة نفسها.
( ((4املرجع نفسه.
( ((4أمحد التوفيق ،املجتمع املغريب يف القرن التاسع عرش (إينولتان  ،)1912 -1850مرجع سابق ،ص.39
( ((4املرجع نفسه ،والصفحة نفسها.
( ((4حممد فتحة ،النوازل الفقهية واملجتمع ،أبحاث يف تاريخ الغرب اإلسالمي (من القرن  6إىل 9هـ/
15 - 12م) ،مرجع سابق ،ص.20
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وال تقف الصعوبات التي تثريها النوازل الفقهية عند هذا احلدّ  ،بل إهنا غال ًبا ما
كانت تعكس أوضا ًعا تارخيية خيتلط فيها البنيوي بالظريف إشكالية اخلاص والعام(.((4

ﷺ عىل سبيل اخلتام

اهلي،
يف هناية هذا التحليل يمكن التأكيد بأن قراءة النصوص النوازلية ليست باألمر نِّ
بمجرد النظرة اخلاطفة أو الرسيعة ،كام أن التعامل معها
فمسائلها ال تكشف عن قيمتها
ّ
يستلزم يف واقع األمر استحضار كل الصعوبات أو املشاكل التي يثريها النص النوازيل،
املؤرخ.
وخاصة إذا أخذنا بعني االعتبار أن كتب الفتاوى مل توضع أصلاً لكي يستعملها ّ
للمؤرخني املغاربة من رضورة
ويف هذا السياق ،من أجل حتليل النازلة كان ال بد
ّ
اإلملام بعلم أصول الفقه والسيام باملباحث املتع ّلقة بداللة األلفاظ والرتاكيب يف معانيها
الوضعية ومعانيها االصطالحية ،وقراءة كتب النوازل قراءة رمزية تأويلية إىل جانب القراءة
األفقية السطحية التي ّ
ظل عليها االعتامد حتى اآلن ،وما تتط ّلبه تلك القراءة التأويلية من
والتمرس بتقنيات البحث املعارصة مثل استخدام احلاسب
وتطوره
ضبط القاموس الفقهي
ّ
ّ
اإللكرتوين ،وعلم اإلحصاء وغريها والعمل اجلامعي يف خمترب متعدّ د االختصاصات.

( ((4عمر بنمرية ،النوازل واملجتمع مسامهة يف دراسة تاريخ البادية باملغرب الوسيط ،مرجع سابق ،ص.57
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ﷺ مقدّ مة

مع بدايات القرن اهلجري الثاين ُأ ِّس َست العديد من العلوم اإلسالمية
التي م ّثلت حينها رضور ًة لبناء املجتمع املسلم معرف ًّيا ومدن ًّيا .وقد ترافق
تأسيس هذه العلوم مع انفتاح املجتمع املسلم عىل معطيات احلضارة اليونانية
عن طريق ترمجة تراثها الفكري والعلمي.

ّ
ولعل من أبرز ما ساهم يف تقعيد وتنظيم تلكم العلوم :اإلفادة من املنطق
األوروسطي الذي شكّل يف حينها -ولقرون متطاولة -املنهج العلمي للبحث
والدراسة ،واألساس يف تبويب العلوم وتقسيم مسائلها وآلية االستدالل فيها.
ومن شواهد تأ ُّثر العلوم اإلسالمية باآللية املنطقية وال ُع َقالئية يف
قسم إىل :عبادات ،وعقود،
التبويب :التقسيم احلايل ألبواب الفقه ،إذ ُي َّ
وإيقاعات ،وأحكام.
وقد ُب ِّو َبت هذا التبويب اعتام ًدا عىل التقسيم الثنائي القائم عىل الرتديد

* كاتب من السعودية.
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بني اإلجياب والنفي ،فاألحكام الفقهية :إ ّما متع ّلقة باآلخرة أو ال ،فاألوىل هي أحكام
العبادات ،واألخرى :إ ّما أن حتتاج إىل عبارات لفظية حمدّ دة َأ ْو لاَ  ،فالثانية هي :األحكام،
واألوىل :إما أن ُيشرتط فيها وجود طرفني َأ ْو لاَ  ،فاألوىل :العقود ،والثانية :اإليقاعات.
ويمكن متثيلها بالتشجري التايل:
أحكام الفقه

متعلق باألمور األخروية
العبادات

متعلق باألمور الدنيوية
حتتاج إىل عبارة لفظية

العبارة بني اثنني

العبارة من طرف واحد

العقود

اإليقاعات

ال حتتاج إىل عبارة
األحكام

وهذا النوع من التقسيم ،كام يظهر ،عقيل بحت مل ُي ْب َن اعتام ًدا عىل الواقع الفقهي
ُبح َث مسائل الزواج ،مثلاً  ،وهي من
واستجابة لطبيعته الترشيعية .إذ من املفرتض أن ت َ
املسائل املتع ّلقة باألرسة يف الباب ذاته الذي تُبحث فيه مسائل الطالق ،ولك ّنّ ،
ألن الزواج
ٍ
بحث يف
بح ُث يف العقود ،بينام الطالق ،ألنه ينعقد بطرف واحدُ ،ي َ
ال ينعقد إلاَّ بطرفنيُ ،ي َ
باب اإليقاعات.

ومل ينحرص التأ ُّثر بالتبويب ،وإنام طال العديد من آلية االستدالل ومعاجلة املسائل
الفقهية.

وبخاصة مع بدايات تأسيس هذه العلوم ،إذ ال منهج علم ًّيا
وال غرابة يف ذلك،
ّ
متداولاً سوى املنطق األوروسطي يف حينها ،فال يمكن عزل العلوم عن ظروف نشأهتا
وتكوهنا.
ُّ
وكان تأ ُّثر هذه العلوم نابع من تأ ُّثر رجاالهتا بالثقافة اليونانية الوافدة ،وكذلك
بسبب هيمنة بعض العلوم عىل بعض ،كام هي احلال مع علم الكالم الذي كان حلداثة نشأته
نظرا حلالة الشحن الكالم ّية املتبادلة بني
مقارن ًة مع كثري من العلوم اإلسالمية ،وكذلك ً
الفرق اإلسالمية دور يف هيمنته عىل جمموعة من مسائل علم األصول ،مثلاً .
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ولذلك تتأثر النتائج العلمية باملنهج الذي ُعوجلت به ،وكذلك تتأ ّثر بالثقافة التي
املتخصص ،وإن كان العلم حيتكم إىل جمموعة من القواعد واألسس العلمية
ينتمي إليها
ّ
التي فرتق هبا عن بقية احلقول العلمية األخرى.

وهذه األخرية هي حمور الدراسة التي تعالج دور املنابع الثقافية واحلركية يف االجتهاد
الفقهي لدى الدكتور عبداهلادي الفضيل  ،Fوذلك انطال ًقا من نقاط رئيسة ثالث ،هي:
تأ ُّثر الفقيه باخللفية الثقافية التي ينتمي إليها يف معاجلة املسألة الفقهية ،وشواهد عىل بعض
وأخريا ،دور املنابع احلركية
املنابع الثقافية وأثرها يف االجتهاد الفقهي عند العالمة الفضيل،
ً
يف االجتهاد الفقهي عند العالمة الفضيل.

ﷺ أولاً  :احلضور الثقايف وأثره يف االجتهاد الفقهي

لكل عل ٍم من العلوم قواعده وأسسه التي تُبنى من خالهلا مسائله وقضاياه ،وكذلك
جمموعة املعارف والعلوم التي يرتكز عليها يف التأسيس لتلكم املسائل واالستدالل عىل
صحتها.
ّ

ولك ّن هذه األسس وتلكم املعارف ال تعطي املعاجلة والنتيجة ذاهتا لدى كل باحث
وخمتص يف احلقل العلمي الذي ينتمون إليه ،وإنام ّ
خمتص أدواته وآليات معاجلته وطرقه
لكل ّ
التي قد تعطي نتائج مغايرة ملختص آخر عالج املسألة نفسها ،تصل يف بعض حاالهتا إىل
درجة التضا ّد .وما ذلك إلاَّ ملجموعة من العواملّ ،
لعل من أبرزها :اخللفية الثقافية التي
يرجع إليها ٌّ
املختصني.
كل من
ّ
قسموا الفقهاء إىل:
أمر ينطبق عىل مجيع العلوم تقري ًبا ،بام فيها علم الفقه ،فقديماً ّ
وهو ٌ
يتوسل
فقيه ذوقي يلتمس يف معاجلة املسائل الفقهية الذوق العريف والفقهي ،وآخر صناعي ّ
وح ْرفية مبالغة ،فيعالج املسألة صناع ًّيا.
القواعد الفقهية واألسس العلمية بآلية َ
وهي من النقاط التي يثريها الدكتور الفضيل يف أكثر من مناسبة ،فيذكر -أثناء حديثه
النص،
عن ظهور املعاين من النصوص الرشعية -أمهية الرجوع إىل العرف لتحديد مفهوم ّ
ذلك ّ
أن «الذي يتحكّم يف هذا الفهم العريف هو ما يمتلكه الفقيه من ذوق أديب يوقفه عىل
نكت التعبري ودقائق الرتكيب اللفظي ،كام ّ
حس
أن الذي حيكّم فيه هو ما حيمله الفقيه من ٍّ
اجتامعي يدرك به عرفيات النص التي يضيفها االستعامل االجتامعي عىل مغزاه ومؤ ّداه التي
هي فوق القواعد ،والتي هي من نتائج الطريقة االجتامعية العرفية يف التعامل مع الصياغات
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الكالمية ودالالهتا ،ومن هنا ن ُِع َت هذا الفقيه بالفقيه الذوقي»(((.

ثم يضيف الدكتور الفضيل مع ّل ًقا« :ومن الواضح ّ
أن الفقيه الذوقي هو األقرب إىل
ّ
(((
طبيعة وواقع فهم النصوص الرشعية» .

وهي نقطة يعيد احلديث عنها أثناء تناوله مشكلة التعارض بني األحاديث ،فيذكر ّ
أن
من عوامل استطاعة الفقيه َّ
فك التعارض بينها« :مستوى فهم وثقافة الفقيه ومدى سالمة
كبريا عىل التايل:
منهجه عند التعامل مع النص ،ويعتمد هذا اعتام ًدا ً
وبخاصة النحو والداللة واملعجم.
 )1فهم اللغة العربية :تارخيها وعلومها وآداهبا
ّ
 )2دراسة النص يف إطار ظروفه التي ولد فيها.
النص مرتب ًطا بالواقع التطبيقي له كام ّدة حتمل حكماً رشع ًّيا.
 )3دراسة ّ
ف لتنظيم عالقات
 )4وأعني هبذا النظرة إىل الفقه اإلسالمي كنظام حياة ُو ِّظ َ
اإلنسان باهلل وباملجتمع والدولة.
 )5الذوق األديب والفني إلدراك النكت العلمية والدقائق الفنية يف النص.
 )6التعامل مع النص كمفردة من مفردات الكالم االجتامعي ،ال وحدة خاضعة
للتحليل الكالمي أو الفلسفي.
إن اختالف املستوى بني الفقهاء من حيث الفهم والثقافة عامل آخر ومهم من
عوامل حصول التعارض»(((.

وتطبي ًقا هلذه الفكرة التي يعرضها الدكتور الفضيل ،يذكر بعض األمثلة لتأ ُّثر
نظرا للخلفية الثقافية التي ينتمون إليها ،ومن األمثلة عىل ذلك حديثه عن تأ ُّثر
الفقهاء ً
الرشيف املرتىض يف وضعه لكتابه (الذريعة إىل أصول الرشيعة) ،الذي ُيعدّ من أوائل
الكتب األصولية اإلمامية ،بام سبقه من جتارب وبام لديه من ثقافة ،يقول الدكتور الفضيل
«وأمر طبيعي أن تكون نسبة
بعد استعراضه للمصادر األصولية السنّية التي رجع إليها:
ٌ
املراجع السنية فيه أكثر من املراجع اإلمامية؛ لعدم وجود مؤ ّلفات يف أصول الفقه اإلمامي
ٍ
حينئذ عن أن يستفيد يف التبويب ملواد أصول
غري خمترص أستاذه الشيخ املفيد ،فال غنى له
باجلو
وأيضا ال غرابة أن نجده يتأ َّثر
الفقه ،ومسالك البحث فيها فن ًّيا من جتارب سابقيهً .
ّ
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،الوسيط يف فهم النصوص الرشعية ،بريوت :مركز الغدير ،ط1426 ،2ﻫ
 2005م ،ص .73((( الدكتور عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .74
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،بريوت :مركز الغدير ،ط– 1426 ،2
2005م ،ج.569 /2
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الفكري املهيمن آنذاك عىل املؤ ّلفات األصولية ،حيث ُطبِ َعت بطابع احتواء علم الكالم
وبخاصة أنه من أعالم املتك ّلمني واملؤ ّلفني فيه»(((.
لعلم األصول،
ّ
ويف ٍ ٍ
قصة االختالف حول حتليل
مثال ثان ،يذكر الشيخ الفضيل يف إحدى حمارضاته ّ

القصة« :كان من
اقتناء جهاز (الراديو) بداي َة دخوله األسواق العراقية ،فيقول حول هذه ّ
املجالس املم ّيزة التي حرضهتا آنذاك ،بخصوص مسألة اقتناء الراديو جملس املرجع الديني
الشيخ حممد رضا آل ياسني  Fالذي يعدّ من أبرز مراجع احلوزة الدينية يف ذلك الوقت.
وكان حضوري برفقة سامحة الوالد ،وكان ذلك يف جملس اإلفتاء الذي يرشف عليه الشيخ
آل ياسني .ويف ذلك املجلس أشار الشيخ إىل أنه قد ورده استفتاء حول جواز اقتناء الراديو،
فتنوعت آراؤهم بني املؤ ِّيد واملعارض والبني
وسأل طالبه أعضاء جملس اإلفتاء عن رأهيمّ ،
بني .وكان يناقش صاحب ّ
كل رأي ،ما دفع بأكثرهم إىل التو ّقع بأن الشيخ سيفتي بجواز
اقتناء الراديو يف هناية املطاف .وبسبب ذلك اندفع أحد املؤ ّيدين لإلفتاء باحلرمة وخاطب
الشيخ بيشء من احلدّ ة وأنه جيب أن يفتي باحلرمة لئلاَّ يشيع استعامل أمثال هذه األجهزة يف
النجف وبني أيدي املؤمنني املتدينني .وهنا كان للشيخ حممد رضا آل ياسني موقف حازم
جتاه مثل هذه املواقف املتشدّ دة ،إذ خاطب ذلك الطالب بأنه لن يفتي باحلرمة ،وجيب أن
شارحا رأيه بأن الراديو يعدّ من قبيل
ُيعطى هذا املوضوع ما يتناسب وحكمه الرشعي،
ً
الوسائل العادية املستعملة بصورة يومية ،ففي حال كان استعامهلا يف الوجه املح ّلل ،كان
حمرم»(((.
املحرمة ،فهو ّ
اقتناؤها حملّلاً  ،وإن كان االستعامل يف املواد ّ

ثم يع ّلق الدكتور الفضيل عىل هذه احلادثة بقوله« :وتعلي ًقا عىل هذه القصة ،نجد
ّ
أن الروحية التي تعامل هبا الشيخ حممد رضا آل ياسني قد ترجع يف جانب كبري منها إىل
اخللفية الفكرية والرتبوية التي نشأ عليها الشيخ ،فهو من الكاظمية ،وأهايل الكاظمية غال ًبا
ما يرت ّددون عىل بغداد كام يرت ّدد أهايل بغداد عىل الكاظمية .ومن يعيش يف العاصمة تكون
تنوع فكري وثقايف أكرب ،وال
فرصته يف االنفتاح عىل األجواء العاملية وما يرافق ذلك من ّ
يبعد أن يكون لذلك مدخليته يف فهم املوضوعات وإعطائها احلكم الذي يتناسب ومتغيرّ ات
العرص»(((.
بمثال ٍ
ٍ
ثالث وأخري ،وذلك أثناء حديثه عن السيد حممد باقر الصدر
ونختم األمثلة
((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.69 – 68 /1
((( احلضارة اإلسالمية بني دواعي النهوض وموانع التقدُّ م ،حمارضات الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،بريوت:
مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط2013 ،1م ،ص .182
((( املصدر السابق ،ص .183

أثر املنابع الثقاف ّية واحلرك ّية على االجتهاد الفقهي عند الدكتور عبد اهلادي الفضلي

101

 Fوإفادته من انفتاح املجتمع النجفي عىل الثقافات املعارصة وأثر ذلك عىل تطوير
الدرس األصويل ،إذ يقول حول ذلك« :عندما انفتحت الدراسة احلوزوية يف النجف
األرشف عىل نظريات ونتائج العلوم االجتامعية احلديثة ،أفاد منها العلامء املتط ّلعون لتطوير
مناهج الدراسة يف احلوزة العلمية لتكون بمستوى مقتضيات املعارصة.
وعوامل هذا:

 -قراءة الدوريات العلمية.

 -قراءة الكتب والدراسات يف العلوم احلديثة.

 إنشاء كلية الفقه وإدخال أكثر من علم من العلوم االجتامعية يف برناجمها الدرايس،أمثال :علم االجتامع ،وعلم النفس ،والرتبية وأصول التدريس ،والتاريخ احلديث،
والفلسفة احلديثة ،وعلم القانون من خالل نظرية االلتزام ،وتاريخ األدب العريب.
وكان من أولئك العلامء احلوزويني املتط ّلعني للتطوير ،وهم قلة جدًّ ا ،أستاذنا الشهيد
الصدر»(((.

ثم يضيف الفضيل« :كانت العوامل املشار إليها فيام تقدّ م قد ه ّيأت ألستاذنا املفكر
ّ
(((
املريب أن ينطلق يف تطوير الدرس األصويل ليضعه يف موضع املعارصة املطلوبة له»  ،ويعدّ د
بعدها جمموعة من النواحي التي جدّ د فيها الشهيد الصدر أصول ًّيا ،وهي:
 جتديده يف تصنيف املواد األصولية. جتديده يف إضافة عنرص التطبيق األصويل. -جتديده يف توسيع دائرة عالقة األصول بالعلوم األخرى(((.

ﷺ ثان ًيا :الدكتور الفضيل :منابعه الثقافية وأثرها عىل اجتهاده الفقهي

معريف ّما عىل معطيات احلقول العلمية
ال ُت َعدُّ مسألة انفتاح الباحث ضمن حقل
ٍّ
األخرى واإلفادة منها خلَلاً منهجيا بقدر ما هي إثراء لذلكم احلقل وجتديد فيه يف أحيانٍ
ًّ
كثرية ،وهي نقطة ييضء عليها عامل األحياء األملاين آرنست ماير يف كتابه «هذا هو علم
كثريا ما
البيولوجيا» ،إذ يقول هبذا الشأن« :إن اإلملام بام جيري خارج جمال ّ
ختصص الفرد ً

((( الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،أصالة االجتهاد عند الشهيد الصدر ،بريوت :املركز اإلسالمي الثقايف ،ط،1
1437ﻫ 2016 -م ،ص .69 – 68
((( الدكتور عبد هلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .71
((( انظر :املصدر السابق ،ص .77 – 71
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توجهات جديدة
يكون هو العامل احلاسم يف إحراز تقدّ م معريف .ويف أحوال كثرية تظهر ّ
ختصصه ،لكي يرى هذا
للبحث عندما خيطو
املتخصص خطوة إىل اخللف خترجه من دائرة ّ
ّ
(((1
التخصص جز ًءا من حماولة كربى لتفسري عامل األحياء بكل تباينه املدهش» .
ّ
ولذلك يحُ سب للدكتور الفضيل إفادته العلمية من احلقول التي طرقها أثناء تناوله
للمسائل الفقهية ،ويمكن اإلضاءة عىل جمموعة من الشواهد ،وذلك انطال ًقا من العناوين
التالية:

 )1اهتامماته اللغوية وحضورها يف البحث الفقهي:

مدر ًسا يف كلية الفقه التابعة جلمعية منتدى النرش
منذ أن التحق الدكتور الفضيل ِّ
مدر ًسا للنحو والرصف العربيني،
بالنجف األرشف ،انشغل بالدرس اللغوي ،فكان ّ
ووضع يف ذلك كتابيه« :خمترص الترصيف» ،و«خمترص النحو» .كام أنه حيمل شهاديت
املاجستري والدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،ويضاف إىل ذلك نرشه للعديد من الدراسات
والكتب اللغوية.

كثريا من الدرس اللغوي يف معاجلة املسائل الفقهية ،ويعود ذلك إىل بدايات
وقد أفاد ً
كتاباته الفقهية ،ففي بحثه املنشور بمج ّلة النجف ،العدد  ،7عن شهر ذي القعدة 1382ﻫ
املوافق لشهر نيسان /أبريل 1963م ،عن املضاربة ودورها يف تداول وتوزيع الثروة ،يقول
–مقارنًا بينها وبني الرشكة كعنوا َنينْ ِ فقه َّيينْ ِ متغايرين« :-يف لغة العرب ،ال يقترص (باب
أيضا،
يعم صدور الفعل من طرف واحد ً
املفاعلة) عىل معنى املشاركة املشار إليه ،وإنام ّ
ثم يع ّقب
كام يف أمثال :املسارعة ،واملتابعة ،واملوافقة ،واملطاوعة ،واملساملة ،وما شاكلها»ّ ،
مقوماهتا وخصائصها
مستفيدً ا من هذه املعلومة الرصفية بقوله« :الرشكة معاملة بذاهتا ،هلا ّ
التي تفرتق هبا عن املعامالت األخرى ،وأن املضاربة معاملة أخرى غريها ،تتم ّيز بمقوماهتا
أيضا؛ ّ
جمرد االلتقاء بينهام من وجه –وهو االشرتاك يف الربح هنا– ال يتأتى
وخصائصها ً
ألن ّ
رب ًرا العتبار إحدامها نو ًعا من األخرى»(.((1
م ّ
مثال ٍ
ويف ٍ
ثان ،أثناء حديثه عن داللة الكلمة يف دروسه األصولية ،وبحثه عن
اجلر ودالالهتا يف النصوص الرشعية ،يقول« :يف ضوء ما انتهينا إليه من ّ
أن حروف
حروف ّ
( ((1آرنست ماير ،هذا هو علم البيولوجيا ،ترمجة :د .عفيفي حممود عفيفي ،الكويت :سلسلة عامل املعرفة،
عدد  ،277يناير 2002م ،ص .13
( ((1الشيخ عبد اهلادي الفضيل ،املضاربة ودورها يف تداول وتوزيع الثروة ،جملة النجف ،العدد  ،7السنة ،5
ذو القعدة 1382ﻫ  -نيسان 1963م ،ص .49 – 48
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اجلر ال حتمل معنى ،ولكن هلا وظيفة ،يرجع الستفادة املعنى الذي و ّظفت (إىل) يف اآلية
ّ
ِ
ِ
ِ
وهك ُْم َو َأ ْي ِد َيك ُْم إِلىَ ا َمل َرافِقِ
ِ
ِ
َ
الصالة فا ْغس ُلو ْا ُو ُج َ
الكريمة ﴿ َيا أيهُّ َا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا إ َذا ُق ْمت ُْم إلىَ َّ
وامسحو ْا بِر ُؤ ِ
وسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َب ِ
ّ
وألن
أيضا.
ني﴾ ،لتقوم بإبراز الوضوءات البيانية ً
َ ْ َ ُ ُ
الوضوءات البيانية د ّلت عىل أن االبتداء يف غسل اليد من املرفق ال حتمل (إىل) يف اآلية عىل
الغاية واالنتهاء ،وإنام حتمل عىل معنى (مع) أو عىل معنى بيان احلدّ »(.((1
ويفيد من درسه اللغوي يف دروسه الفقهية ،فيقول الفضيل مع ّل ًقا عىل آلية املعاملة
املعاطاتية وما ُيشرتط فيها من اإلجياب والقبولّ :
(قبلت)
«إن التحليل اللغوي ملفاد عبارتيَ :
ُ
و(رضيت) ُيثبِ ُت ّ
أن مفادمها إخباري ال إنشائي؛ ألنهّ ام وسيلة إلظهار ذلك امليل النفيس إىل
ُ
ِ
اليشء املعروض .ذلك ّ
ب عندما يقول( :بعتك هذا الكتاب) –مثل– إنه ينشئ
أن املوج َ
(رضيت بالبيع) ،خيرب عن قبوله لذلك اإلنشاء
البيع) أو
البيع ،وعندما يقول القابِل:
ُ
ُ
(قبلت َ
(رضيت)؛ ّ
ألن اإلخبار
(قبلت) أو
يصح تقديم القبول إذا كان بلفظ
ورضاه به ،وهلذا ال
ُ
ُ
ّ
ثم يأيت اإلخبار بقبول
ال يكون إلاّ عن يشء واقع ،فال بدّ من سبق اإلجياب ليكون اإلنشاءّ ،
ذلك املنشأ»(.((1

ويف بيانه حلقيقة الغناء ،يذهب الدكتور الفضيل إىل ّ
أن حتديد ذلك مل يرد يف النصوص
تعرف مفهوم الغناء بام يكشف عن حقيقته وحيدّ د ماهيته ،ويرجع هذا
الرشعية ،ذلك أهنا «مل ِّ
–فيام أقدِّ ر– إىل ّ
أن ظاهرة الغناء من الظواهر االجتامعية التي ختتلف باختالف املجتمعات،
وتتطور سع ًة وضي ًقا بتغيرُّ ظروفها زمانية ومكانية»(.((1
ولذلك ينتقد حماوالت الفقهاء يف بيان حقيقته انطال ًقا من النصوص الرشعية؛ ألهنا
تعرفه ،ما جيعل أمر حتديده عائدً ا إىل العرف العريب ،أي :الرجوع إىل معاجم اللغة.
مل ِّ
عرفوا القضاء انطال ًقا من
وهو االنتقاد نفسه الذي وجهه إىل الفقهاء ،حينام ّ
النصوص الرشعية ،فيام كان املفرتض هبم اللجوء إىل العرف العريب من خالل مراجعة
املعاجم اللغوية .يقول الفضيل حول هذه الفكرة« :ويبدو يل ّ
عرفوا القضاء بأنه:
أن الذين ّ
والية حكم أو والية عىل احلكم ،قصدوا التفريق بينه وبني القضاء يف املذاهب اإلسالمية
يصح إلاّ باجلعل الرشعي من ِق َبل املعصوم .وإلاّ فالوالية
من حيث إنه يف الفقه اجلعفري ال ّ
( ((1عبداهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.185 /2
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،بريوت :مركز الغدير ،ط1435 ،2ﻫ 2014 -م،
ج.168 /3
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،بحوث فقهية معارصة ،بريوت :مركز الغدير ،ط1435 ،1ﻫ 2014 -م،
ص .135
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من لوازم القضاء الرشعي؛ ألهنا سلطة أو صالحية يمنحها الرشع للقايض ليوظفها يف
وليصح هبا قضاؤه»(.((1
حماهلا املنصوص عليها،
ّ

يعرف بالتعريف اللغوي؛
ثم يع ّلق الفضيل بقوله« :فاألقرب إىل طبيعة القضاء أن َّ
ّ
خيتص التعريف بالقضاء
أن
وألجل
وحكم،
كمحاكمة
القضاء
طبيعة
واقع
من
ألنّه مستمدّ
ّ
اإلسالمي ،يق ّيد بقيد الرشعية»(.((1
وقريب من هذه املعاجلة ،يناقش الفضيل مسألة والية املرأة ،وعدم داللة ﴿ َق َّوا ُم َ
ون﴾
ٌ
عىل عدم أهلية املرأة للوالية ،إذ يقول يف ذلك« :كلمة ﴿ َق َّوا ُم َ
ون﴾ ليست حقيقة رشع ّية
مصطلحا فقه ًّيا .ومن هنا ،ال ُبدَّ من حتديد املراد منها من خالل االستعامالت اللغوية
وال
ً
االجتامعية ...ونستفيد من هذاّ :
أن القوامية ال تعني القيمومة التي فهم منها املستد ّلون
والترصف ،وإنام تعني إناطة مسؤولية رعاية مصالح النساء وتدبري شؤوهن َّن
التس ُّلط
ُّ
بالرجال ،ومن أظهر مصاديق تلك الرعاية وذلك التدبري :وجوب إنفاق الرجل عىل
أن القوامية غري القيمومةّ ،
زوجته ...ونخلص من كل ذلك إىلَّ :
وأن اآلية الكريمة ال
(((1
يصح» .
يتم االستدالل هبا وال ّ
إطالق فيها وال عموم ،وعىل هذا ،ال ُّ
ٍ
مهمة ،وهي اآللية التي يقرتحها يف قراءة
ويف مثال أخري ،يشري الفضيل إىل نقطة ّ
النصوص الرشعية ذات العالقة باألحكام الفقهية ،التي يطغى عليها األساليب اإلنشائية
يف التعبري ،وهي خالف القضايا املنطقية ذات الصبغة اخلربية ،إذ يقول حول هذه الفكرة:
«يأيت قرص املنطقي القضية عىل اجلملة اخلربية التا ّمة ،ألهنا موضوع املنطق الذي يبحث
واضحا بينه وبني اللغوي الذي يبحث
فيه باعتباره الوحدة األساسية يف االستدالل ،فار ًقا
ً
اجلملة مطل ًقا :خربي ًة وإنشائية .ويف الفقه؛ ّ
ألن النصوص الرشعية التي يتعامل معها الفقيه
وضوحا»(.((1
أكثرها أساليب إنشائية ،يأيت الفارق بينها أكثر
ً

 )2اإلملام التارخيي الواسع

منذ بواكري الدراسات التي نرشها الدكتور الفضيل ،كتابه الق ّيم (من البعثة إىل
الدولة) ،الذي ّ
املحمدية منذ بداياهتا األوىل يف مكّة
تتلخص فكرته يف ربط جمريات الدعوة
ّ
املنورة ،وبيان ترابطها ،ومتهيد كل مرحلة سابقة
املكرمة إىل وصوهلا ملرحلة الدولة يف املدينة ّ
ّ

( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .226 – 225
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .226
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .252 – 251
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.145 /2
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باملرحلة التي تليها.

وعند مطالعة مقدمة الكتاب ،نجد لدى العالمة الفضيل إملا ًما جيدً ا بالتاريخ
نموذجا للمنهج
املهمة ،فكان كتابه
اإلسالمي ،ما ّ
ً
أهله إىل وضع جمموعة من املالحظات ّ
جمرد رسد لألحداث دون حتليل وتفسري هلا،
املقرتح يف تدوين السنة النبوية ،بحيث ال تكون ّ
ودون رابط عضوي بينها.

مدونًا بعض ملحوظاته عىل كتب السرية النبوية« :مل
يف مقدّ مة كتابه يقول الفضيل ِّ
وبخاصة القديمة منها -لكل حوادث الدعوة اإلسالمية يف خمتلفتؤرخ كتب السرية
ّ
ِّ
جماالهتا وأدوارها تأرخيًا جيمع شتى صورها ويستوعب مجيع تفصيالهتا ،ويستعرض كل
جوانب احلادثة الواحدة ،ويربط بني احلادثة واألخرى يف األسباب والنتائج ،يسلسل بني
احلوادث يف مواقعها من الزمن واألعوام ،كشأن ما نلمسه يف بعض التاريخ احلديث ،وربام
كان املؤرخون القدامى ُي َ
تطور الدراسات التارخيية ،وال س ّيام
عذرون يف ذلك بحكم طبيعة ّ
وهم نتاج بيئات هلا خصائصها وألوان نشاطاهتا املحدودة.

وظاهرة ثانية نلمسها يف تاريخ السرية هي عنايته باجلانب اجلهادي (العسكري أو
احلريب) من حياة الدعوة اإلسالمية أكثر من عنايته باجلوانب األخرىّ ،
ولعل طبيعة حياة
ربر طغيان هذه الظاهرة.
العرب حينذاك ت ّ
املؤرخ والعوامل التي
وظاهرة ثالثة نراها يف تاريخ السرية ً
أيضا ،هي أثر شخصية ّ
دون فيه وقائع السرية ،والعوامل التي من وراء قلمه ..أثر كل أولئك
صاغتها واملجال الذي ّ
(((1
وتأثريه يف حمتوى العرض ويف أسلوبه» .
كام ّ
مقرراته الدراسية يف العلوم
أن العالمة الفضيل التزم املنهج العلمي يف كتابة ّ
املقررات :رسده
أهم ما يتناوله يف املقدّ مة العلمية ٍّ
ألي من تلكم ّ
الرشعية ،فكان من بني ّ
لتاريخ العلم ونشأته ،بل إنه يتناول جمموعة من مسائل تلكم العلوم بالبحث التارخيي،
كام هي احلال مع األبواب الفقهية التي حرص عىل بدئها بذكر تاريخ تلكم العبادة أو تلكم
املعاملة.

وال ّ
أثر هذا اإلملام التارخيي الواسع يف املجاالت العديدة التي طرقها
شك أن يظهر ُ
وقرأ حوهلا .ويمكن ذكر بعض الشواهد الدالة عىل ذلك:
املحجة البيضاء ،ط1437 ،2ﻫ -
( ((1الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،من البعثة إىل الدولة ،بريوت :دار
ّ
2016م ،ص .20 – 19
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أثناء حديثه عن ريادة الشيخ املفيد يف تأسيس املدرسة األصولية اإلمامية ،يقارن
بني نشأة املذهب اإلمامي الفقهي وبني بقية املذاهب الفقهية اإلسالمية ،ف ُيظهر أسبقية
املذهب اإلمامي ،وذلك انطال ًقا من اإلملام التارخيي املتت ّبع ،فيقول الفضيل -حول مدرسة
الصحابة« :-بدأت بمدرسة الرأي ،وكان رائدها ورئيسها اخلليفة عمر بن اخل ّطاب ،وبعد
فقيها من فقهاء املسلمني املشار إليهم ،تركّزت عىل يديه مدرسة
وفاته وتربيز ابنه عبد اهلل ً
مركزا هلا عن
احلديث ،وسارت املدرستان جن ًبا إىل جنب ،واختذت مدرسة الرأي الكوفة
ً
طريق عبد اهلل بن مسعود الذي كان يعدّ أبرز تالمذة عمر بن اخل ّطاب ،وأبرز من تبنّى منهج
وفكر مدرسة الرأي ،وأخذت طابعها الواضح عىل يد إمام املذهب أيب حنيفة النعامن بن
ثابت الكويف.
مركزا هلا ،واشتهر من أعالمها
املنورة
ً
أما مدرسة احلديث ،فاختذت من املدينة ّ
الفقهاء السبعة :سعيد بن املس ّيب ،وعروة بن الزبري ،وأبو بكر بن عبد الرمحن املخزومي،
وعبيد اهلل بن عبد اهلل ،وخارجة بن زيد بن ثابت ،والقاسم بن حممد بن أيب بكر ،وسليامن بن
يسار ،وانتهت رئاسة هذه املدرسة إ ٰىل إمام املذهب مالك بن أنس ،وعن طريقه انترشت يف
البلدان اإلسالمية»(.((2

مهمة يف املقارنة بني املدرستني األساس
وانطال ًقا من هذه الفكرة يشري الفضيل إىل نقطة ّ
(أهل البيت والصحابة) ،ففي الوقت الذي متتدّ فيه أوالمها امتدا ًدا طول ًّيا حمافظة عىل ّ
اخلط
منهجا ومادة ،نجد املذاهب السنية
واملنهج نفسه« ،ما يثبت لنا قدمها ،وسالمتها من التغيري
ً
تسري خال ًفا لذلك ،فاملذهب الظاهري يرفض الرأي ومتطوراته من قياس واستحسان وما
كثريا عن احلديث
إليهام ...،واملذهب احلنفي يتمسك بالرأي إىل أبعد احلدود التي بعدت به ً
(السنة) .واملذاهب السنية األربعة األخرى مجعت بني الرأي واحلديث مع ميل إىل احلديث
أكثر من قبل املذهب احلنبيل ،وأكثر منه من قبل املذهب السلفي ...،ومعنى هذا أن مذهب
الصحابة تش ّعب إىل هذه املذاهب مع ما بينها من االختالف يف املنهج .ومن الطبيعي أن
االختالف يف املنهج يب ّعد أن تكون الفروع امتدا ًدا تا ًّما لألصل»(.((2
كام أنه أثناء احلديث عن خمُ س فاضل املؤونة ،يقدّ م العالمة الفضيل بح ًثا تارخي ًّيا عن
املؤونة ،فيشري الفضيل إىل أن الواقع االجتامعي اليوم تغيرّ فيام يرتبط بتموين املنزل من قبل
عا ّمة الناس ،فيقول« :من املفيد أن أشري إىل منشأ التعبري بفاضل املؤونة ،أي من أين جاء
( ((2الدكتور الفضيل ،الشيخ املفيد مؤسس املدرسة األصولية اإلمامية ،أعامل مؤمتر ألفية الشيخ املفيد  -قم،
بترصف واختصار.
الدراسة رقم 1413 ،117ﻫ 1371 -ﻫ .ش ،ص ّ ،6 - 5
الترصف.
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ص  ،121مع بعض ّ
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هذا التعبري؟ ،إذ يرتبط هذا التعبري بواقع اجتامعي كان الناس يعيشونه يف عرص صدور
النصوص الرشعية ،وهو أن الناس كانوا يمتارون قوت سنتهم من الطعام ومستلزماته،
كاحلطب وخالفه يدخرونه مريةً ،ومنه أخذ تعريف املرية بأهنا الطعام يدخره اإلنسان.
وكذلك تعريف املؤونة بأهنا ما خيزنه اإلنسان من مواد غذائية ،كالرز والرب والتمر والزيت
أيضاُ -س ّمي مكان ادخار الطعام خمزن املرية ،وخمزن املؤونة...،والسمن وما إليها .وله
ً
فالنصوص الرشعية التي قالت :عىل املسلم أن خيمس ما فضل من مؤونته ،تعني أن خيمس
الباقي مما ادخره من مرية السنة .أما اآلن وحيث تغيرّ الوضع االجتامعي وتغيرّ ت معه
أساليب املعيشة ،ومل يعد ادخار املرية مألو ًفا ،ينظر املسلم إىل املوجود عنده من املواد الغذائية
ومستلزمات طهيها كالنفط والغاز والفحم يوم هناية سنة الدخل فيخمسه»(.((2
ويف تعريفه ملصطلح (االجتهاد) الفقهي ،يناقش الفضيل إحدى الفقرات الواردة يف
احلجة عىل احلكم،
بعض تعريفاته ،فيقول مع ِّل ًقا« :يبدو أن التعبري عن االجتهاد بتحصيل ّ
جاء من واقع األعامل الفقهية االستداللية التي قام هبا الفقهاء بد ًءا من كتاب (هتذيب
األحكام) للشيخ الطويس الذي هو رشح استداليل لكتاب (املقنعة) للشيخ املفيد ،وحتّى
يومنا هذا ،حيث تركّزت يف معظمها عىل رشح املتون الفقهية ،فعمل الشيخ الطويس يف
(التهذيب) –مثل– هو البحث عن دليل فتوى الشيخ املفيد يف (املقنعة) الذي هو متن
فقهي.
بينام املطلوب –هنا– هو أن ننظر إىل وظيفة املجتهد من واقعها ،ال من واقع األعامل
التي يقوم هبا الفقهاء .وواقع وظيفة االجتهاد هي :البحث يف النص الرشعي الكتاب
والسنة الستنباط احلكم منه»(.((2

 )3االطالع عىل مناهج البحث العلمي احلديثة

مارس الدكتور الفضيل الكتابة املنهجية منذ بواكري مشاركاته العلمية ،فكتب:
«الرتبية الدينية» ،و«خالصة املنطق» ،و«مبادئ أصول الفقه» ،و«خمترص الترصيف»،
و«خمترص النحو».
وقد اتّسمت كتاباته األوىل باملنهجية احلديثة التي أفادها من ا ّطالعه اخلاص عىل مناهج

( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،مبادئ علم الفقه ،بريوت :مركز الغدير ،ط1431 ،2ﻫ 2010 -م ،ج/2
.273 - 272
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد ،بريوت" مركز الغدير ،ط1426 ،2ﻫ 2005 -م ،ص
.186 – 185
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البحث احلديثةّ ،
ثم التزامه الدراسة األكاديمية يف
ولعل اللتحاقه مبك ًّرا بكلية الفقه ،ومن ّ
دورا يف انفتاحه عىل املنهجية العلمية احلديثة يف البحث والتبويب والتقسيم.
جامعة بغداد ً

ولقد كان لتجربته الواسعة هذه أثرها عىل درسه الفقهي ،وذلك ما يطالعه القارئ
لرتاثه يف شواهد عدة ،منها:

من املقرتحات التي يذكرها العالمة الفضيل :ختليص الفقه وأصوله من هيمنة
القواعد املنطقية ،ويقرتح بدلاً من ذلك اختاذ املنهجية العلمية احلديثة التي تنسجم وطبيعة
علم األصول وعلم الفقه ،وممّا يذكره حول هذه الفكرةّ :
لتصور
«إن اللغة التي تستعمل ماد ًة
ُّ
املنطق هي اللغة العلمية ،ومن املمكن قولبة أساليب اللغة العلمية وفق متط ّلبات الصور
املنطقية ،ولكن من غري املمكن قولبة اللغة االجتامعية يف حتاور أبناء املجتمع وفق قوانني
وتطورها للسنن االجتامعية ال
املنطق؛ ألهنا سابقة عليها ،وألهنا ختضع يف وضع أساليبها
ُّ
القوانني العلمية»(.((2

ويف أثناء حديثه عن مصطلحي اإلطالق والتقييد األصوليني ،يقول الفضيل حوهلام:
وينصون عىل ّ
ّ
خاص،
أن اإلطالق والتقييد ليس هلم فيهام اصطالح ّ
«إن األصوليني يرصحون ّ
وإنام أخذومها من العرف االجتامعي بام هلام من معنًى لغوي عريف ،وكذلك األلفاظ التي
يطلق عليها املطلق ،التي هي أسامء األجناس وأخواهتا ،هي األخرى يقولون بأهنا مفاهيم
عرفية ،فكان املفروض منهج ًّيا أن تعرف وتفسرَّ هذه املفاهيم من خالل الفهم العريف هلا،
ولك ّن التزام األصوليني باملنهج الفلسفي فرض عليهم أن يعرفوها تعري ًفا فلسف ًّيا بام أوقعهم
يف املفارقة املذكورة»(.((2
ومن املفردات التي نادى العالمة الفضيل بدراستها وفق طبيعتها املنهجية :رشط
احلياة يف مرجع التقليد ،وذلك بقوله« :عند قيام السرية العقالئية ،ال أرى بحاجة إىل أن
نعتمد معطيات الفلسفة ،كام جاء يف بعض كتب الفقه االستداللية؛ ّ
ألن الترشيع اعتبار،
أمره بيد معتربه ،فمتى استفدنا من السرية املتّصلة بزمان احلضور جواز التخيري أغنتنا عن
الرجوع إىل غري ذلك»(.((2

وعندما يعدّ د الفضيل رشوط العقد يف املعامالت ،يشري إىل ما يذهب إليه بعض
الفقهاء من رضورة إيقاعه بالعربية ،اعتام ًدا عىل قاعدة القدر املتي ّقن من الروايات ،وهي
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.153 /2
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.411 /2
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد ،مصدر سابق ،ص .154
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معاجلة عقلية رصفة ،فيام يذهب العالمة الفضيل إىل عدم اشرتاطه ،اعتام ًدا عىل سرية العقالء
القائمة عىل إجراء كل جمتمع عقوده بلغته التي يتعامل هبا(.((2
املدونات الفقهية :ما
املهمة التي ذكرها العالمة الفضيل مبك ًّرا عىل ّ
من امللحوظات ّ
منهجا جديدً ا للبحث الفقهي ،وذلك يف دراسة
ذكره بخصوص التبويب الفقهي ،فاقرتح
ً
منشورة يف جم ّلة «اإليامن» النجفية يف عددها املزدوج اخلامس والسادس لسنة 1383ﻫ/
1963م ،إذ يقول هناك« :إن الذي أقرتحه حول املنهج يدور حول جوانب ،هي:

 -1حول طريقة التبويب :إن الطريقة القديمة املتبعة يف تبويب الفقه تقوم يف عا ّمة
ٍ
أساس من تقسيمها -عىل ضوء تقسيمه -إىل أربعة أقسام،
مؤلفاته ومدوناته املتقدّ مة عىل
هي:
 .1العبادات.
 .2العقود.
 .3اإليقاعات.
 .4األحكام.
واليشء املالحظ -هنا -وجود االستطراد بكثرة ربام تذهب إىل حدّ بجامعية الباب
ومانعيته ،أما متى حاولنا مماشاة متط ّلبات األوضاع االجتامعية للمسلمني بغية تيسري فهم
يبوب الفقه إىل:
الفقه لدهيم ،فاملقرتح مراعاة املناهج احلديثة يف التبويب ،أمثال :أن ّ
 .1أحكام الفرد ،ويراعى فيه أصنافه ،وهي :الطفل ،والرجل ،واملرأة.
 .2أحكام األرسة.
 .3أحكام املجتمع.
 .4أحكام الدولة»(.((2

وبعد هذا املقال بأكثر من  30عا ًما ،رجع املؤ ّلف إىل مناقشة الفكرة من جديد بصورة
نضجا واستيعا ًبا يف كتابه الفقهي «دروس يف فقه اإلمامية» ،حيث أشار هناك
موسعة أكثر
ً
ّ
إىل أمهية إعادة النظر يف تبويب علم الفقه ،إذ يقول« :استمدا ًدا من الواقع التطبيقي الذي
يقرره املنهج العلمي احلديث من وجوب مراعاة احلاجة إىل
يعيشه اإلنسان املسلم ،ومما ّ
الفقه يف عامل احلياة املعاشة للمسلم ،وبغية أن ترتابط موضوعاته تراب ًطا عضو ًّيا وفق ما هلا
أقسمه إىل األبواب التالية:
من أهدافُ ،
رأيت أن ّ
( ((2انظر :الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.164 /3
( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،قضايا وآراء ،بريوت :دار الزهراء ،ط1414 ،1ﻫ 1993 -م ،ص .59

110

دراسات وأحباث

 .1أحكام العبادات.
 .2األحكام الفردية.
 .3أحكام األرسة.
 .4األحكام االجتامعية.
 .5أحكام الدولة.
 .6أحكام احلقوق املالية العا ّمة.
 .7أحكام املعامالت االقتصادية.

ويشمل قسم أحكام العبادات أمثال :الطهارة ،الصالة ،الصوم ،االعتكاف ،احلج،
العمرة ،الزيارة ...إلخ.
ويندرج يف باب األحكام الفردية أمثال :أحكام التك ّلم ،أحكام االستامع ،أحكام
القراءة ،أحكام اللباس ،أحكام الزينة ،الرياضة البدنية ،أحكام البرص ،أحكام األكل،
أحكام الرشب ،أحكام السكن ،أحكام االلتزامات (النذر والعهد واليمني) ...إلخ.
ويدخل يف قسم األرسة أمثال :الزواج ،الطالق ،اخللع واملباراة ،الظهار ،اإليالء،
اللعان ،الرضاع ،احلضانة ،الرتبية ،النفقة ،الوالية ،املرياث ...إلخ.

ويف األحكام االجتامعية أمثال :الرقابة االجتامعية (األمر باملعروف والنهي عن
املنكر) ،التكافل االجتامعي ،تويل األمور احلسبية من قبل عدول املؤمنني ،املنشآت
االجتامعية اخلريية ...إلخ.

ويف أحكام الدولة أمثال :رئاسة الدولة ،اجلهاز احلكومي ،أجهزة اإلدارة املحلية،
الوظائف االجتامعية للدولة ،الوظائف الدولية للدولة ،الدفاع ،اجلهاد ...إلخ.

ويف احلقوق املالية العا ّمة أمثال :الزكاة ،اخلمس ،الكفارات املالية ،الصدقات العا ّمة،
ربعات اخلريية ،األنفال ،اخلراج ...إلخ.
األوقاف العا ّمة ،ر ّد املظامل ،النذور املالية ،الت ّ
ويف املعامالت االقتصادية أمثال :التجارة ،الزراعة ،الصناعة ،امللكية ،الرصافة
واملصارف (البنوك) ،الرشكات ،املضاربة ،القرض ،احلوالة ،الكفالة ،اإلجارة ...إلخ»(.((2
وعندما يتناول الفضيل موضوع البنوك ،يستعرض جمموعة من اخلطوات التي يراها
منسجمة مع املنهجية العلمية احلديثة التي يتبنّاها ،مبتعدً ا عن املنهج الفلسفي ،فيقول حول
ذلك« :يف جمال حتديد موضوع البنك وتشخيصه ،عىل الباحث اتباع اخلطوات التالية:

( ((2الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.279 - 278 /1
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الرجوع إىل أنظمة البنوك التجارية املدونة ،تلك البنوك التي يتعامل معها
املسلمون ،سواء كانت قائمة يف البالد اإلسالمية أو يف خارجها.
الرجوع إىل نامذج من أوراق املعامالت املعقودة بني البنوك والعمالء.
الرجوع إىل القرارات البنكية الصادرة عن إدارات البنوك وجمالسها بشأن
املعامالت املرصفية.
الرجوع إىل الكتب والرسائل املؤلفة يف املوضوع ،وكذلك البحوث واملحارضات
التي تُعنى هبذا الشأن.

وموجب هذا يعود إىل أن مفاهيم املسائل والقضايا املرصفية بعدُ ملا تدخل دائرة الفهم
ميسورا لكل أحد ،ليصح االعتامد عىل
العريف وتستقر يف أذهان الناس حتى يصبح فهمها
ً
الفهم العريف واإلرجاع إليه .ويعود هذا إىل أهنا بعدُ ملا تنترش وتشيع يف أوساطنا االجتامعية
االنتشار والشيوع اللذين حيققان هلا فهماً عرف ًّيا يعتمد عليه عند الرجوع إليه .وأؤكد عىل
هذا؛ ألن اتباع املنهج الفلسفي -كام هو معروف مما صدر من الكثري منهم -عند عدم القدرة
عىل تشخيص املوضوع أو عدم وضوحه ،أو ألجل االحتياط بغية أن يتيقن الباحث من
دخول املوضوع واحدً ا من املحتمالت ،يأخذون باملنهج املذكور ،فيعفون أنفسهم من عناء
حماولة التحديد ،مكتفني بطرح كل املحتمالت ،وحماولة معرفة حكم كل واحد من هذه
املحتمالت التي تردد املوضوع بينها حسب اعتقاد الباحث»(.((3
وهليمنة املنهج الكالمي يف معاجلة بعض املسائل األصولية ،يعدّ د العالمة الفضيل
أبرز الفروق بني املنهجني ،ليتَّضح لدارس األصول الفارق بينهام ،يقول حول ذلك:
«لتجلية الفرق بني املنهج الكالمي واملنهج اللغوي االجتامعي الذي ينبغي اتباعه يف علم
األصول نقول:
إن املنهج الكالمي –ألجل أن يصل إىل ّ
 ّأن الكلمة أو اجلملة أو األسلوب موضوع
هلذا املعنى– يعتمد عالئم احلقيقة التي منها التبادر ،فمتى تبادر املعنى عند سامع اللفظ إىل
الذهن فإنه املعنى احلقيقي ،أي ّ
إن اللفظ موضوع له.
 بينام يعتمد املنهج اللغوي االجتامعي استقراء النصوص الرشعية يف تطبيقاهتا عىلمواردها ،ومالحظة االستعامل االجتامعي الراهن.

ونحن –هنا– حيث نبحث عن داللة األلفاظ التي عنونت بألفاظ العموم عندما
نرجع إىل أهل اللغة –وهم العرب– ونالحظ طريقتهم يف الفهم واإلفهام ،أي أسلوهبم يف
( ((3الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.38 – 37 /5
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خاصة نراهم يفرقون بني نوعني من
االستعامل من حيث اللفظ والداللة ،ويف جمال التطبيق ّ
هذه األلفاظ ،أو قل :إهنم يصنفوهنا إىل جمموعتني ،مها :جمموعة تفيد االستغراق بنفسها،
وجمموعة ال تفيد االستغراق إلاّ بمساعدة قرينة السياق»(.((3

 )4االنفتاح عىل الثقافة املعارصة

يشري الشاعر السيد مصطفى مجال الدين ،وهو من رفقاء درب العالمة الفضيل ،إىل
تنوع
حالة االنفتاح الثقايف الذي عاشته النجف األرشف أيام دراسته العلمية ،فيشري إىل ّ
الكتب واملجلاّ ت التي كان يقرؤها جيله من طلبة احلوزة العلمية ،وذلك يف قوله« :إن
النجف التي عشناها مدينة قارئة ،تتصل -رغم انغالقها -بالعامل اخلارجي عن طريق الكتب
والصحف واملجالّت التي تردها بانتظام ،ومن خمتلف البلدان ،كَـ(العرفان) و(الربق) من
لبنان ،و(ألف باء) و(جملة املجمع العلمي) من دمشق ،و(املقتطف) ،و(املق ّطم) ،و(اهلالل)،
ثم (الرسالة) ،و(الثقافة) ،و(الكاتب املرصي) من مرص.
كام صدرت يف النجف نفسها صحف وجمالّت ليست عىل الشكل املتح ّفظ الذي
يعيشه جمتمعها ،كمجلة (النجف) التي صدرت يف العرشينيات»(.((3

بالتنوع الثقايف والعلميُ ،يالزمه ذلك
وعندما يبدأ اإلنسان مسريته العلمية متس ّل ًحا
ُّ
طوال هذه املسرية املباركة ،فتظ ّلله هذه املعارف وتنري له كثري من مسالكه وتفتح له العديد
من املغالق .وهذا ما يظهر من كتابات ومؤ ّلفات العالمة الفضيل ،حيث االطالع الواسع
والغزير ،واملنفتح عىل العديد من الثقافات واملعتقدات واأليديولوجيات .وهو ما ينعكس
تال ًيا عىل املادة التي يبحث فيها وحوهلا ،إذ حياول استيعاب ما كتب حوهلا وما تناوهلا من
دراسات وأبحاث .وهي املالزمة التي يظهر أثرها عىل إنتاجه العلمي ،بام يف ذلك آراؤه
االجتهادية .إذ يمكن تب ّينه من الشواهد التالية:
عند تناوله ملوضوع س ّن اليأس عند املرأة ،يعالج الفضيل اختالف س ّن يأس املرأة
القرشية ( 60عا ًما) عن غري القرشية ( 50عا ًما) ،وينطلق يف بيان االختالف الوارد يف
الروايات من الواقع امليداين ،ويقول يف ذلك« :يف ضوء أن ظاهرة احليض من الظواهر
الصحية البدنية للمرأة ،وينشأ من واقع تكوينها اجلسامين الطبيعي ال طريق إىل معرفة
شؤوهنا تفصيلاً إلاَّ عن طريق الدراسات امليدانية ،أمثال القيام بعمل استبيانات واالستفادة
من نتائج إحصاءاهتا.
( ((3الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.314 - 313 /2
املؤرخ ،ط1415 ،1ﻫ 1995 -م ،ص .21
( ((3السيد مصطفى مجال الدين ،الديوان ،بريوت :دار ّ
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وبقرينة ما أفادته التقارير العلمية من خالل الدراسات امليدانية التي قام هبا باحثون
علميون من أن مدة سن اإلخصاب -التي هي سن احليض -ختتلف باختالف العوامل،
أمثال :املناخ والوراثة والساللة ،نستطيع أن نقول :إن القرشية يف الرواية ذكرت من باب
املثال لبيان تأثري عامل الساللة ،ال خلصوصية يف القرشية ذاهتا.

ويؤيده مساواة النبطية هلا يف الستني كام ورد يف املروي الذي أشار إليه الشيخ املفيد،
والنبط -كام هو معلوم تارخي ًّيا -ساللة من السالالت البرشية.

ويف هديه ،يكون التحديد بالستني بيانًا ألعىل حد تصل إليه سن اإلخصاب ،وتكون
اخلمسون بيانًا للغالب.

وهبذا يتم اجلمع بني الروايات ...يف بيان أكثر مدة احليض بالثامن والعرش حيث محل
الفقهاء الثامنية عىل الغالب والعرشة عىل أهنا احلد األعىل»(.((3

وقري ًبا من هذه املعاجلة ،يتناول الفضيل مسألة اجتامع احليض مع احلمل ،إذ يرجع
إىل ما تثبته التقارير الطبية ،فيقول جام ًعا بني مؤدى الروايات وما تثبته التقارير الطبية« :إن
القول باالجتامع مفاده جواز أن حت ّيض املرأة احلبىل من غري نظر فيه إىل بيان وقت احليض
عند احلامل .وإن القول بعدم االجتامع ناظر إىل بيان الغالب من حال املرأة احلبىل من أهنا
ال حتيض ،فليس فيه شمول يستوعبه بنفيه .وإن القول بانقطاع احليض عند استبانة احلمل
أيضا؛ ألن بيان وقت جميء احليض مل حيدّ د فيه املجيء بام قبل االستبانة أو عندها
ال ينافيه ً
أو بعدها .وعىل هذه املؤديات حتمل الروايات ،وال تعارض بينها كام ذهب إليه بعضهم.
وال محل عىل التقية؛ ألن اإلفتاء برؤية املرأة الدم أثناء احلمل ال يثري سخط احلاكم املتسلط.
فليس كل ما يوافق املذهب السني الرسمي حيمل عىل التقية؛ ألن التقية معناها اخلوف من
وقوع املفتي حتت طائلة ظلم احلاكم وجوره .والنتيجة :جواز اجتامع احليض واحلمل»(.((3
أثناء تِعداد رشوط املعاطاة يف املعامالت ،يذهب الفضيل إىل عدم اشرتاط التل ّفظ

أي مؤشرّ ُيستدل به عىل الرتايض بني طريف املعاملة ،وذلك
يف املعاملة ،ويذهب إىل قبول ّ
ألهنا «ظاهرة اجتامعية عامة وقديمة قدم املجتمعات البرشية توارثتها جمتم ًعا بعد آخر ،ولو
حاولنا معرفة واقعها من خالل الدراسة امليدانية ،لرأينا أن الناس مسلمني وغري مسلمني،
يتعاملون مع املعاطاة برتتيب مجيع اآلثار الرشعية أو القانونية أو العرفية التي ترتب عىل
( ((3الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.140 – 139 /2
( ((3الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج ،150 /2مع اختصار وترصف يسريين.
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املعاملة املالية املرشوعة»(.((3

ثم يع ّلق الفضيل عىل النتيجة التي ذهب منتقدً ا اآللية التي يتّبعها الفقهاء يف معاجلة
ّ
املتعاملني
هذه املسائل ،وذلك بقوله« :إن الطريق املنهجي السليم ملعرفة إرادات وقصود
َ
هو االستفسار منهم مبارشة ،إما شفه ًّيا أو حترير ًّيا ،بواسطة ما يعرف حدي ًثا ﺑاالستبانة أو
يدون فيه من أجوبة يتبني الباحث معرفة ما أراد معرفته .وهذا
االستبيان الذي من خالل ما ّ
مل حيدث من الفقهاء الذاهبني املذهب املذكور ،فلم ُيذكر أهنم قاموا بحملة استفسارات من
بالترصف أو التملك والتمليك.
الناس عماّ يقصدونه أثناء تعاملهم باملعاطاة ،هل هو اإلذن
ّ
والزم هذا أن الفقهاء درسوا هذه املسألة يف إطارها النظري بعيدً ا عن إطارها التطبيقي.

ومن ناحية نظرية ،حيث أهناهم الدليل الذي اعتمدوه إىل أن العقد هو نتيجة التعاقد
اللفظي ،ال تكون املعاطاة -عىل هذا -عقدً ا .وألهنا جارية بني الناس ومل حيصل ردع من
الشارع املقدّ س عنها ،فال توجيه رشع ًّيا هلذا اللون من التعامل إالّ بأن يقال :إهنا إذن يف
الترصف ...،فاملسألة نظر ًّيا هي هكذا ،ولكنها تطبيق ًّيا غريه متا ًما ،وذلك أن الناس من غري
شك يف ذلك -ألنه مشاهد ومعروف بالوجدان -يقصدون من املعاطاة ترتيب مجيع آثار
العقد اللفظي»(.((3
وهناك نقطة يعيد الفضيل احلديث عنها أثناء تناوله لرشعية بعض وسائط البيع
احلديثة ،كاهلاتف واإلنرتنت وآلة البيع الذايت ،إذ يرى «أن اإلبانة عماّ يف النفس من الرضا
بالبيع هو ِ
الز َم ُة اإليقاع ،أي :إن اإليقاع يدل عليها ضمنًا .فاملقصود من استعامل الوسيلة
كالكتابة وأمثاهلا ليس إبراز وإظهار الرضا ،وإنام املقصود هبا إيقاع املعاملة ،ومن وجودها
يفهم الرضا .وهذا ما يدركه كل متعامل؛ ألنه من الظواهر االجتامعية العامة التي تعرف
عن طريق املامرسة واملشاهدة .وهذا يسلمنا إىل التوسع بصيغة العقد إىل ما يشمل القول
والفعل وما يقوم مقامهام من إشارة أو كتابة»(.((3
وهذه النتيجة النهائية التي يذهب إليها العالمة الفضيل كان الزمها قبول مجيع
معامالت البيع احلديثة ،فام دام «مل يرد يف النصوص الرشعية ما يدل عىل حرص إيقاع العقد
واإلبانة عن الرضا يف التلفظ والنطق ،ومل يرد عنه املنع من الكتابة يكون جواز التعامل
باملراسلة كام هو املعروف اآلن يف عرصنا هذا مرشو ًعا .ويدخل حتت عنوان الكتابة :ما
يعرف بالربق (تلغراف  ،)Telegraphوهو جهاز لنقل الرسائل من مكان إىل آخر بعيد

( ((3الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.191 /3
( ((3عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.192 – 191 /3
( ((3عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.166 /4
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بوساطة إشارات خاصة .والتلكس  Telexوهو الرسالة بواسطة طب ّاعة ُبعدية .ومثله
الفاكس  ،Faxوالربيد اإللكرتوين .((3(»E-mail

أيضا :ما يذكره الفضيل بخصوص التفريق بني القرضني :االستهالكي
ومن األمثلة ً
نظرا لدوره اإلنتاجي يف حتريك املال
واإلنتاجي ،إذ يرى حرمة األول وحلية الثاين ،وذلك ً
شارحا هذا الرأي« :وبعكسه -القرض االستهالكي-
وتداوله بني الناس ،وهو ما يب ّينه
ً
القرض اإلنتاجي ،فإن األموال التي تؤخذ عن طريقه تستعمل لإلنتاج واالستثامر بام يأيت
عاملاً فاعلاً يف حركة تداول املال بني الناس عن طرق التجارة والصناعة والزراعة وما
إليها .ومن البدهييات العقلية :إن املعلول يدور مدار علته وجو ًدا وعد ًما ،أي إن وجدت
ع ّلته انوجد ،وإن عدمت انعدم .وع ّلة حتريم الربا -كام أفادت الروايات املذكورة -هي
منعه من تداول املال عن طرق املعامالت املرشوعة ،والقرض اإلنتاجي -كام هو معلوم-
عامل مهم وقوي من عوامل تداول املال .وعليه :فبدل أن يكون الربا سب ًبا ملنع تداول املال
صار سب ًبا لتداوله.
ومعنى هذا :إن علة التحريم انحرست ،أو قل انعدمت ،وعىل أساس من البدهيية
املشار إليها :إن انعدام العلة -هنا -يستلزم انعدام املعلول ،وهو التحريم .والنتيجة :هي
حرمة القروض االستهالكية ،وإباحة القروض اإلنتاجية»(.((3

ﷺ ثال ًثا :الفضيل منابعه احلركية وأثرها عىل اجتهاده الفقهي

فيتحسس ما حوله من
تعرف حميطه اخلارجي بصورة تدرجيية،
ّ
يبدأ اإلنسان يف ّ
أيضا
ظواهر طبيعية وكونية متسائلاً حول العديد من هذه الظواهر ،إىل أن يبدأ تدرجي ًّيا ً
ثم الفكرية واأليديولوجية ،وذلك بنا ًء عىل
يف إدراك العديد من الظواهر االجتامعية ،ومن ّ
يتع ّقله من أطروحات حوهلا ،وما ينفتح عليه من تساؤالت وما يقدّ م له من إجابات.

الكم اهلائل من املعلومات وتصارع األيديولوجيات ،ال يستطيع اإلنسان
ومع هذا ّ
وبخاصة عندما يتبنّى مرشو ًعا
إلاّ أن يتّخذ أمامها موق ًفا حمدّ ًدا يؤمن به ويناضل من أجله،
ّ
يسعى للوصول إىل حتقيقه ،كام هي احلال مع عالمتنا الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،الذي
كان أحد مؤسيس حزب الدعوة اإلسالمية يف مخسينيات وستينيات القرن املايض ،وسبق
ذلك انتامؤه إىل جمموعة من اجلمعيات واملؤسسات الثقافية والعلمية التي كانت حتمل
( ((3عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.167 /4
( ((3عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ج.252 – 251 /5
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مرشو ًعا إصالح ًّيا هنضو ًّيا.

وهي نقطة يشري إليها يف إحدى حمارضاته التي عنونهَ ا بـ(تعدُّ د الس ُبل) ،إذ يشري هناك
إىل أن اإلنسان ال يستطيع أن يقف حمايدً ا دون أن حتديد موقعيته وموقفه ممّا حييط به من
عرض أمامه من أفكار ومبادئ وأيديولوجيات ،فال بدّ من أن حيدّ د السبيل
أحداث ومما ُي َ
الذي يريد أن يسلكه ،فيقول مب ّينًا حمورية هذه الفكرةّ :
أهم موضوعات
الس ُبل من ّ
«إن تعدُّ د ُّ
هزا عني ًفا وال تزالّ .
فكل ما نجده اآلن من اضطراب ومن
هزت العامل ًّ
الساعة اليوم التي ّ
عدم استقرار يف هذا العامل ،ومن ضحايا تذهب يف سبيل احلق أو يف غري سبيله ،ومن دماء
تُراق يف سبيل إعالء كلمة اهلل أو يف هذا السبيل ،كلها نابعة من هذا املوضوع ،ذلك أنه
موضوع له أمهيته الكبرية اآلن ،ويف هذا الظرف العاملي املعيش»(.((4
ولذلك ،ال يمكن إغفال مواقفه املبدئية وأثرها عىل حركية االجتهاد لديه ،فإن هلا
حضورها ،كام ّ
وأثرا يف اجتهاده الفقهي .وكام تناولنا يف نقطتها
دورا ً
أن لتعدّ د املنابع الثقافية ً
الثانية تلكم املنابع ،من املهم بيان هذه املبادئ ،وذلك ضمن العناوين التالية:

نظاما شاملاً للحياة
 )1إيامنه باإلسالم ً

يشري العالمة الفضيل يف أكثر من مناسبة ،ومنذ كتاباته التأسيسية األوىل ،أن اإلسالم:
نظام إهلي شامل للحياة ،وقد عبرّ عن ذلك يف مناسبات عدّ ة ،فيقول يف إحداهاّ :
«إن الرؤية
التي يقدّ مها اإلسالم –نظر ًّيا وتطبيق ًّيا– يف التعامل مع احلضارات اإلنسانية تضع اإلسالم
وفكرا له القدرة عىل قيادة احلياة عىل هذه األرض ،بمرونة وصالحية عالية ،تعطي
نظا ًما
ً
ِ
قوة
لإلنسان األمل يف أن يعيش بسعادة وكرامة وهبتها له السامء ،ودون منَّة من نظام أو ّ
مسيطرة ،كام هي احلال مع بقية األنظمة واحلضارات األخرى»(.((4
وانطال ًقا من هذا املبدأ ،يدعو الدكتور الفضيل إىل «أن تكون الرشيعة اإلسالمية
ّ
يمهد لكونه النظام العا ّم
اليوم هي مصدر الترشيع األول،
وألن يكون بالشكل الذي ّ
حلياة املسلمني ولرفاهية العيش لدهيم .وهذا ال يتأتّى إلاّ بعدما يؤمن املسلمون أن الدين
اإلسالمي يم ّثل نظا ًما شاملاً للحياة ،وعلينا أن نعمل سو ًّيا لئلاّ يكون ديننا اإلسالمي
منحرصا يف أداء الصالة والصالة والصوم والزكاة واخلمس فحسب ،بل جيب أن يكون
ً

( ((4الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،اإلسالم والتعدُّ د احلضاري ،بريوت :مركز احلضارة لتنمية الفكر
اإلسالمي ،ط2014 ،1م ،ص .89
( ((4عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .117
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نظا ًما شاملاً جلميع جوانب احلياة اإلنسانية»(.((4

وانطال ًقا من إيامنه هبذه الشمولية ،يستنكر الفضيل اقتصار املادة الفقهية التي يتناوهلا
الفقهاء عىل املسائل الفردية العبادية ،فيقول –بعد استعراض املادة الفقهية يف أهم املتون
الفقهية لدى املسلمنيّ :-
مقترصا عىل الفقه
«إن التدوين الفقهي –منذ البداية– كان
ً
الفردي ،وأعني به الفقه الذي يرتبط بأفعال املكّلف باعتباره فر ًدا ،ال جمتم ًعا ودولة ،ذلك
ّ
هتتم بتنظيم عالقة الفرد باهلل تعاىل ،كام يف الصالة والصوم واحلج،
أن األحكام املذكورة ّ
وعالقة الفرد بنظريه اإلنسان اآلخر كام يف املعامالت ،أمثال :البيع واإلجارة ،وكام يف
األحوال الشخصيةّ ...
إن هذا يدفعنا إىل إثارة التساؤل حول هذا التضييق يف مساحة
املبحوث فيه من املواد الفقهية ،ذلك ّ
ألن الفقه اإلسالمي هو نظام حياة املسلمني ،واملفروض
فيه أن يتناوهلا من مجيع جوانبها وأطرافها ،فال يرتك جزئية من جزئ ّياته إلاّ ووضع ملساته
عليها ،سواء كانت عبادية تن ّظم عالقة اإلنسان باهلل تعاىل ،أو معاملية تن ّظم عالقة اإلنسان
بنظريه اإلنسان ،أو اجتامعية تن ّظم عالقة اإلنسان بمجتمعه ،أو اقتصادية تن ّظم عالقة الفرد
واملجتمع والدولة بالثروة واملال ،أو سياسية حملية تن ّظم عالقة املواطن بدولته ،أو دولية
تن ّظم عالقة الدولة اإلسالمية باألخريات من الدول»(.((4
وبعد استعراضه لألسباب التارخيية التي حرصت املادة الفقهية يف واقعها احلايل،
يشري الفضيل إىل أمهية توسيع هذه املادة لتشمل كافة جوانب احلياة ،وذلك ملجموعة من
العوامل ،يعدّ دها يف مخسة عوامل ،هي:
 )1انفتاح املسلمني عىل الثقافة القانونية الغربية.
 )2اعتامد الكثري من الدول اإلسالمية للقوانني الوضعية املتأثرة بالقوانني الغربية.
 )3انبثاق احلركات اإلسالمية الداعية إىل إقامة احلكم اإلسالمي يف بالد املسلمني
بديلاً عن حكمهم بالقوانني الوضعية الدخيلة.
 )4قيام اجلمهورية اإلسالمية يف إيران وصدور دستورها اإلسالمي.
 )5انفجار الثورة الثقافية يف إيران التي كان من نتائجها الكم اهلائل من إحياء الرتاث
اإلسالمي(.((4
ولذلك يستنكر الفضيل عىل جمموعة من الفقهاء بعض ما يصلون إليه من عدم وجود
ّ
يستدل عىل وجود ذلك من خالل األدوار
نصوص رشعية تفيد مرشوعية الدولة فقه ًّيا ،إذ

( ((4عبداهلادي الفضيل ،احلضارة اإلسالمية ،مصدر سابق ،ص .154
( ((4عبداهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد ،مصدر سابق ،ص .260
( ((4انظر :عبداهلادي الفضيل ،املصدر السابق ،ص .263 – 262
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التي مارسها نبينا الكريم حممد  ،Kإذ يعدد هذه األدوار يف النقاط التالية:
 )1إنشاء ديوان إدارة أموال الصدقات ،والرسائل الصادرة عن النبي  ،Kوكتّاب
النفوس ،والعهود.
 )2هتيئة الدور لتعليم القرآن الكريم واألحكام الرشعية.
 )3إبرام املعاهدات وإقامة العالقات بني الدولة اإلسالمية والدول األخرى،
واجلامعات والقبائل املجاورة.
 )4بعث الرسل والوفود إىل الدول األخرى وقبائل العرب.
 )5جتهيز اجليوش للدعوة إىل اإلسالم وللدفاع عن الوطن.
 )6تعيني األمراء والعماّ ل يف البلدان التابعة للدولة اإلسالمية.
 )7تعيني القضاة.
ِ
(((4
 )8القيام بشؤون احلسبة .
ثم يع ّلق مع ّق ًبا عىل هذه األدوار بقوله« :وإذا قارنَّا هذا الكيان السيايس بالدول غري
اإلسالمية التي كانت قائمة آنذاك ،كدولة فارس ودولة الروم ،ال نرى فار ًقا من حيث
التنظيامت إلاّ يف حدود االختالف يف الواقع املدين بني العرب ،حيث كانوا أممًا عشائرية
وأ ّمية ،والفرس والروم فقد كانوا أممًا متمدّ نة من حيث العمران .وهذا يدعونا –وبكل ثقة
وأمانة– أن نطلق عىل الكيان السيايس اإلسالمي عنوان( :دولة)؛ ألنه متو ّفر عىل عنارصها
ومتوافر عىل رشوطها»(.((4
مغايرا ملرجع التقليد ،إذ يضع
تصو ًرا
وانطال ًقا من هذه الرؤية ،يضع العلاّ مة الفضيل ّ
ً
من بني رشوطه« :الكفاءة اإلدارية» ،ذلك أن «إدراك تو ّفر هذا الرشط يف املرجع الديني،
واالنطالقة إىل التامس تو ّفره بوعي ،وحتقيق وجوده يف الواقع العميل بحرص وجدّ ية مطلب
ّ
يستدل هبا عىل لزوم توفر هذا الرشط هي أد ّلة والية الفقيه عقلي ًة
رضوري ،واألد ّلة التي
ونقلي ًة»(.((4
ولبيان مراده من الكفاءة اإلدارية ،يضع الفضيل جمموعة من املهام التي يراها ضمن
وظيفة املرجع الديني الرشعية ،وهي:
 )1تعيني الوكالء يف األطراف والبلدان.
 )2جباية احلقوق املالية الرشعية.

( ((4انظر :دروس يف فقه اإلمامية ،ج.110 – 107 /5
( ((4املصدر السابق ،ج.110 /5
ترصف يسري.
( ((4عبداهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد ،مصدر سابق ،ص  ،115 – 114مع ّ
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 )3توزيع احلقوق املالية وتوظيفها فيام خيدم اإلسالم وحي ّقق املصلحة للمسلمني.
 )4اإلرشاف عىل احلوزات العلمية إدار ًّيا وعلم ًّيا.
 )5اإلفتاء أو احلكم يف حتديد املوقف من القضايا العا ّمة التي عىل الدين أن يقول
كلمته فيها.

ثم يع ّلل ذكر هذه املهام ،بقوله« :ويرجع هذا إىل ّ
أن مرجع التقليد عندنا –نحن
ّ
معارش اإلمامية– يقوم بوظيفة النيابة العا ّمة عن اإلمام  Cالذي هو رأس املسلمني
واملسؤول األول عن إدارة شؤوهنم وتسيري قضاياهم الرشعية»(.((4

يفرق الفضيل بني نوعني من الفقهاء ،ومها« :املجتهد
وانطال ًقا من هذه الرؤيةّ ،
املفتي ،وهو من تتو ّفر فيه الرشوط التي ذكرها الشيخ اجلنايت وما ذكرناها يف رسالتنا يف
املدرس الذي له القدرة عىل البحث اخلارج ،ولكن يف حدود املقارنة بني
التقليد ،واملجتهد ّ
األقوال ،واملوازنة بني أدلتها وترجيح ما ينهيه إليه البحث .وعليه ،فليس كل من يباحث
اخلارج هو جمتهد إفتاء ...،وعىل األمة إذا أرادت أن ختتار املجتهد لإلفتاء واملرجعية يف
التقليد أن تتأكد من تأهله بالرشوط املطلوبة ،أي إنه فوق مستوى جمتهد الرتجيح وبمستوى
رتبة اإلفتاء ومركز املرجعية»(.((4

 )2طرح املشاريع العلمية املنسجمة ومبدئية شمول اإلسالم

منذ بداياته النجفية األوىل ،ارتبط العالمة الفضيل باجلمعيات واملؤسسات الثقافية
ِ
النشطة يف حينها ،وال خيفى تأثري هذه البدايات عىل طبيعة املعاجلات التي يقدّ مها العلاّ مة
يف مؤ ّلفاته ودراساته البحثية .ولذلك نجده ال يكتفي باملعاجلة النظرية البحتة ،وإنام يقرتح
جمموعة من الربامج واملشاريع التي من شأهنا خدمة الفكرة التي يقدّ مها بديلاً للواقع الفعيل.

قسمه إىل :فردي ومجاعي ،مب ّينًا حاجة
ومن ذلك ما ذكره عن أنواع االجتهاد ،إذ ّ
ملحة ،وذلك ببيانه الذي يقول فيهّ :
«إن حدوث الثورة
األمة إىل األخري منهام بصورة ّ
بتطور اآللة،
تطو ًرا ضخماً يف احلياة من حيث التمدُّ ن ،وذلك ُّ
الصناعية يف الغرب أحدث ُّ
التطور املدين تطور يف احلضارة ،ومت ّثل هذا بوضوح يف وجود املؤسسات املالية،
وتبع هذا
ُّ
وتطور أجهزة العالج الطبي وأدواته،
تطور عامل الطب
ُّ
أمثال :البنوك والرشكات ،ويف ُّ
وتطور وسائل اإلعالم ووسائط املواصالت ووسائل االتصاالت.
ُّ
وكل هذه وأمثاهلا ال بدّ من أن يقول الفقه اإلسالمي كلمته فيها ،وأن تدخل ترشيعاته

( ((4املصدر السابق ،ص .109 – 108
( ((4املصدر السابق.271 – 270 ،
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كأنظمة هلا ارتباط مبارش بواقع حياة الناس ،ذلك ألن الفقه هو نظام حياة املسلمني ين ّظم
عالقاهتم عىل خمتلف أنامطها وخمتلف مستوياهتا وخمتلف شؤوهنا فردي ًة واجتامعية وسوامها.

وقد ال يتأتّى هذا بسهولة عن طريق االجتهاد الفردي ،بسبب ما يتط ّلبه تنقيح
واضحا جيعله يف متناول الفقيه بيرس ليبحث –بدوره– عن حكمه فيام لديه
تنقيحا
املوضوع
ً
ً
من نصوص وقواعد أفيدت من عمومات وإطالقات النصوص ،ذلك للفرق بني البحث
الفردي والبحث اجلامعي ،ففي البحث الفردي يقوم الفرد بإعداد كل ما يرتبط بموضوع
أيضا حمدودة
بحثه ،وألن طاقته كفرد طاقة حمدودة ،ووقته حمدود ،وقدراته العلمية والفنية ً
منتجا نتائج تب ّعد كل ما يسببه اختالف الفتاوى يف القضايا العا ّمة
يعرس عليه البحث بح ًثا ً
(((5
من حرج للناس ومن شلل حلركة األعامل واملال» .
وكان ما ذكره أعاله بمثابة متهيد ،ليقدّ م مرشوعه فيام يتع ّلق بحركة االجتهاد التي
يطمح أن تصل إليها احلالة اإلسالمية ،وذلك بقولهّ :
«إن جمال االجتهاد اجلامعي وحمله
مرت أمثلتها يف هذا النص .والذي يقوم باالجتهاد اجلامعي –عادةً–
القضايا العامة التي ّ
اهليئات الفقهية واملؤسسات الفقهية.

ويتح ّقق هذا االجتهاد يف الواقع املوضوعي عن طريق :البحث اجلامعي املشرتك ،أو
إعداد البحوث يف املسألة من قبل أكثر من فقيه ،ثم عقد جملس أو ندوة ملناقشتها ،واخلروج
يتم االتفاق عليها من قبل اجلميع ،أو اخلروج بفتوى األكثر مع
من ذلك بفتوى مجاعية ّ
املوافقة عليها من اجلميع .وتصبح الفتوى إلزامية يف حق مجيع املسلمني أو املواطنني بتبني
الدولة هلا ،ذلك ّ
أن من خصائص أحكام الدولة :اإللزام ،كام هو معروف»(.((5
ولبيان مرشوعية االجتهاد اجلامعي ،يشري الفضيل إىل ّ
تتعرض
أن «(آية النفر) مل ّ
لكيفية ممارسة االجتهاد ،فلم تعرب عن لزوم اقتصار املجتهد عىل االجتهاد الفردي ،كام
أهنا مل ترش إىل ّ
أن له أن يامرس االجتهاد اجلامعي .وهذا يعني :أنه يمكن أن يكون فرد ًّيا
ويمكن أن يكون مجاع ًّيا؛ ّ
ألن كلاًّ منهام يصدق عليها أنه اجتهاد.

واالقتصار عىل اجلانب الفردي منه إنام هو من باب األخذ بأظهر املصداقني ،اتبا ًعا
للوضع املألوف لالجتهادات األخرى يف العلوم األخرى يف تلكم العصور.
مع أنه –يف الواقع– هو نوع من تالقح وتالقي وتوافق اجتهادات فردية عند مسألة
واحدة؛ ألن هناك رضورات اقتضت ذلك ،بسبب تطورات أوضاع أمور الناس وشؤوهنم

( ((5املصدر السابق ،ص .215
( ((5املصدر السابق ،ص .218
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حضار ًّيا ومدن ًّيا .واملسألة –حلداثتها– ال تزال موضع بحث ،وهي معروضة أمام فقهائنا
للتوسع يف دراستها واالنتهاء إىل ما ينتهي إليه من نتائج»(.((5
ُّ
وكمقدّ مة لالجتهاد الفقهي ،يقرتح العالمة الفضيل «دراسة بعض العلوم التي تعدُّ
علو ًما مساعدة للدارس والباحث يف جمال التخصص .وقد اصطلح عىل هذه العلوم:
املقدمات واملبادئ .ومقدمات علم الفقه هي:
 علوم اللغة العربية. علوم القرآن. علوم البالغة. علوم احلديث. التاريخ االجتامعي لعرص الترشيع. احلياة االجتامعية املعارصة للفقيه. علم املنطق. علم أصول الفقه.(((5
 القواعد الفقهية» .وبعض ما ذكره العالمة الفضيل أعاله يدرسه طالب احلوزات العلمية يف صورهتا
التقليدية ،وبعضها من اقرتحاته التطويرية ،كام هي احلال :مع علمي احلديث والرجال.
وكذلك دراسة التاريخ االجتامعي لعرص الترشيع ،الذي أراد منه« :أن يدرس الباحث
الفقهي حضارة ومدنية العرص الذي صدرت فيه النصوص الرشعية ،فيتعرف املجتمع
العريب آنذاك يف خمتلف أطواره العرفية وتقاليده االجتامعية وشتى شؤون حياته املعاشية،
ليعرف هبذا القرائن املعنوية (قرائن املقام) وما إليها مما له مدخلية مبارشة أو غري مبارشة يف
إلقاء الضوء عىل تفسري حمتوى النص وبيان مؤداه .وبخاصة أن أكثر النصوص احلديثية هي
أجوبة ألسئلة عن واقع كان يعيشه السائل ويعايش أحداثه.
وقد ال نصل إىل حتديد أمثال :األوزان واملكاييل ووحدات القياس األخرى
والعمالت النقدية ،وبعض املفاهيم االجتامعية التي كانت تسود عرف ذلكم العرص إلاَّ
هبذا»(.((5

( ((5املصدر السابق ،ص .225
( ((5دروس يف فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.63 /1
( ((5املصدر السابق ،ج.73 /1
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كام ّ
أن دراسة احلياة االجتامعية املعارصة للفقيه ،من اقرتاحات العالمة الفضيل
يتعرف الفقي ُه احلضار َة واملدنية للعرص الذي يعيش فيه ويقدّ م
التطويرية ،وقد أراد هبا« :أن ّ
له نتائجه الفقهية من آراء وفتاوى.
ذلك ألن الفقه هو النظام الشامل والقانون العام حلياة اإلنسان املسلم ،فإذا مل يعرف
الفقيه حياة املسلم الذي يريد أن يقدّ م له فقهه يف مجيع أبعادها وأنامطها وأطوارها االجتامعية
قادرا عىل تنظيم حياة املسلم املعارص له»(.((5
حضارية ومدنية ،مل يعد فقهه ً

ومن املشاريع العلمية التي يقرتحها العالمة الفضيل يف جمال االجتهاد الفقهي:
تأليف ومجع األحاديث وفق تصنيفات من شأهنا املسامهة يف عملية االستنباط الفقهي،
ومن ذلك ما اقرتحه حول وضع جمموع باألحاديث اإلدارية التي تتم ّيز عن األحاديث
الترشيعية ،إذ إن األوىل صادرة لوضع ترشيعات حمدودة ضمن ظروف معينة ،بينام صدرت
الثانية عن املعصوم بخصوص ترشيعات ثابتة .وذلك أثناء حديثه عن مشكلة التعارض بني
األحاديث ،فقد يكون التعارض ناشئ عن طبيعة احلديثني املتعارضني :أحدمها ترشيعي،
واآلخر إداري.
يقول العالمة الفضيل حول هذه الفكرة« :عدم التفرقة بني احلديث الترشيعي
واحلديث اإلداري قد يوقع يف االعتقاد بأن هناك تضار ًبا بني احلديثني اللذين وردا عىل
موضوع واحد ،أوهلام ترشيعي واآلخر إداري ،واختلف يف احلكم عليه ،كأحاديث املتعة،
حترمها.
حيث الترشيعية منها حت ّللها ،واإلدارية ّ
وكأحاديث حدّ الرسقة ،فالترشيعية توجبه ،واإلدارية تسقطه ،وعند علمنا ّ
بأن
أحدمها املعينّ ترشيعي واآلخر إداري يرتفع التعارض املوهوم.
ّ
جر إىل إجياد تعارض ال
إن عدم التفرقة بني احلديث الترشيعي واآلخر اإلداري ّ
أساس له .والذي ينبغي أن ُي ْع َم َل حلل هذه املشكلة هو تدوين قوائم كاملة لألحاديث
اإلدارية املنب ّثة يف كتب احلديث وموسوعاته من خالل إحصائيات وافية ،لتكون تلكم
القوائم املرجع يف هذا املجال»(.((5
ويف سياق املوضوع ذاته ،أثناء احلديث عن مشكلة التعارض ،يشري العالمة الفضيل
إىل ّ
أن من أسباهبا ظاهرة الوضع يف احلديث ،وللحدّ من تأثري هذه الظاهرة ،يقرتح مرشو ًعا
ختصهاّ ،
حديث ًّيا آخر ،فيقولَّ :
حتل مشكلة التعارض
«إن إفراز األحاديث املوضوعة يف قوائم ُّ

( ((5املصدر السابق نفسه.
( ((5دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مصدر سابق ،ج.552 /2
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كام أنه ،بعد احلديث عن حمدودية املادة الفقهية املبحوثة واقتصارها يف العديد من
املتون عىل اجلوانب العبادية البحتة ،يقرتح العالمة الفضيل إدخال املواد التالية:
« )1إدخال الفقه االجتامعي بأنامطه املختلفة إىل جانب الفقه الفردي يف برامج
الدراسات الفقهية احلوزوية.
 )2التطوير يف إعداد الرسائل العملية بإدخال مجيع املسائل املستحدثة ضمن الرسالة
ويف موضعها املناسب هلا.
متخصصة يف كل مركز من مراكز الدراسات الفقهية الكربى،
 )3إنشاء مكتبة فقهية
ّ
وفتح فروع هلا يف املعاهد التابعة هلا.
 )4إنشاء مركز خاص للبحوث الفقهية ،يقوم باألعامل التالية:
 فهرسة الكتب واملوسوعات الفقهية فهرس ًة تفصيلية. حتقيق الرتاث الفقهي حتقي ًقا علم ًّيا متقنًا. إعداد البحوث والسائل الفقهية. إعداد التقارير للموضوعات اجلديدة ،أمثال :البنوك املالية ،وبنوك الدم،وبنوك املعلومات ،والرشكات املالية ،وقضايا الطب ،ومستحرضات األدوية
العالجية ،ومستحرضات مواد التجميل ،وإلخ ،..لكي تقدّ م إىل الفقهاء
املجتهدين لدراستها واإلفتاء فيها وحوهلا.
املتخصصة واإلكثار منها.
 )5االستمرار بإصدار جمالت البحوث الفقهية
ّ
 )6إصدار نرشات تُعنى بشؤون وأخبار عامل الفقه والفقهاء.
 )7إصدار موسوعة فقهية دورية ،يعاد النظر يف تدوينها ومن ثم طبعها كل مخس
سنوات عىل األكثر.
 )8إنشاء دور نرش لإلنتاج الفقهي.
 )9استمرار وجود املجامع الفقهية الراهنة وإنشاء أخرى مماثلة هلا ،لتقوم باألعامل
التالية:
 عقد املؤمترات الفقهية.إقامة الندوات الفقهية.إلقاء املحارضات الفقهية. -إعداد اللقاءات الفقهية.

( ((5املصدر السابق ،ج.555 /2
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 )10إنشاء مراكز لإلعالم الفقهي.

ومن املفيد أن أذكر هنا اإلضافة اجلديدة يف عامل االجتهاد ،وممارسة االستنباط ،وهي:
عنرصا أساس ًّيا من عنارص االجتهاد»(.((5
أخذ ومراعاة أثر الزمان واملكان يف االجتهاد
ً

حترر اإلنسان وحفظ كرامته
 )3اآلراء الفقهية املنسجمة وروحية اإلسالم يف ُّ

يتحدّ ث الدكتور الفضيل عن دور الترشيع اإلسالمي يف حفظ كرامة اإلنسان ،وأن
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم﴾( ،((5إذ يقول
ذلك يعد من أسسه املهمة ،وينطلق من اآلية الكريمةَ :
حوهلا« :إن هذا املسؤول هو يف ّ
تصور بحال أن خضوع اإلنسان
حمل تكريم وترشيف ،وال ُي َّ
خلالقه فيام فرضه اهلل عليه من ترشيعات يتناىف والكرامة التي وهبها اهلل له .وهذه اآلية
الكريمة يمكن عدّ ها حاكم ًة عىل الترشيعات اإلسالمية من حيث عدم وجود ترشيعات يف
الفقه اإلسالمي تؤ ّدي إىل هدر كرامة اإلنسان أو ّ
حتط من مكانته .فكرامة اإلنسان حمفوظة
َّ
ملخ ًصا-يف مجيع أحكام الترشيع اإلسالمي بموجب هذه اآلية الكريمة .ولذلك يمكننا
أن نقول بأن اإلنسان يف موقعيته يف هذه احلياة هو مسؤول كريم»(.((6
وانطال ًقا من هذا املبدأ ،يعالج العالمة الفضيل بعض املسائل ذات احلضور
اإلسالمي الواسع اليوم ،ومن أبرزها :مسألة الصلح مع إرسائيل ،ومعها مسألة العمليات
ّ
للمحتل األجنبي.
االستشهادية التي ين ّفذها املسلمون املقاومون

يرصح العالمة الفضيل –بعد تناول القضية الفلسطينية تارخي ًّيا وسياس ًّيا– بوجوب
إذ ّ
«العمل من أجل اسرتجاع أرض فلسطني بكاملها ،كام ال جيوز التعامل مه هذه الدولة التي
مت ّثل القاعدة االستعامرية للدول الغربية .وموقف إيران من رفض السالم نابع من هذه
الرشعية؛ ذلك ّ
أن إرسائيل مغتصبة ألرض إسالمية هي للمسلمني عا ّمة ،وبإمجاع فقهاء
املسلمني كا ّفة»(.((6
وأثناء حديثه عن العمليات االستشهادية ،وما يعرف تارخي ًّيا لدى املسلمني بالتضحية
والفداء ،يقول ،رضوان اهلل عليه« :قد أكّدت النصوص الرشعية املروية عن أهل البيت
 Aأن من يقتل يف سبيل اهلل شهيد ،تُرتَّب عليه أحكام الشهيد ،من حيث عدم التغسيل
( ((5عبداهلادي الفضيل ،التقليد واالجتهاد ،مصدر سابق ،ص .265 – 264
( ((5سورة اإلرساء ،اآلية.70 :
( ((6الدكتور عبد اهلادي الفضيل ،الوحدة اإلسالمية أسس البناء ومفاعيل اهلدم يف املجتمع املسلم ،مركز
آفاق للدراسات – سيهات ،ط1437 ،1ﻫ 2016 -م ،ص .77
( ((6عبداهلادي الفضيل ،بحوث فقهية معارصة ،مصدر سابق ،ص .314
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والتكفني والتحنيط ...،وال فرق يف ذلك بني أن يكون يف زمن احلضور أو الغيبة .وإذا قتل
فيه جرى عليه حكم الشهيد يف ساحة اجلهاد مع الكفار عىل أساس أنه قتل يف سبيل اهلل»(.((6

ثم يع ّقب بقولهّ :
«إن التضحية بعنوان الدفاع عن احلق إلسقاط سلطان جائر مل يرتدع
ّ
عن جوره وظلمه تدخل حتت عنوان :اجلهاد الدفاعي ،الذي يتح ّقق بإحدى وسيلتني:
جتهيز اجليش ،أو التضحية املنفردة»(.((6
مفر ًقا بني التضحية واالنتحار ،إذ عدّ األخري بأنه :جمرد «قتل اإلنسان نفسه عن
ِّ
احلق .وعىل هذا فالفرق بينهام
عمد» ،بينام التضحية« :بذل النفس يف سبيل اهلل دفا ًعا عن ّ
(((6
واضح ،وهو أن االنتحار غاية ،بينام التضحية وسيلة إىل غاية» .

النتائج

ﷺ اخلامتة :النتائج والتوصيات

 )1تأثرت العلوم اإلسالمية بد َء تأسيسها باملنطق األوروسطي ،ما جعل املنهجية
العقلية يف معاجلة مسائلها وتبويبها هي الغالبة .وهي املنهجية التي ال تراعي –يف العديد
من أمثلتها– طبيعة العلوم وتطبيقاهتا اخلارجية ،ما يدعو إىل إعادة النظر يف هذه املنهجية
واستبداهلا بمنهجية تنسجم وطبيعة كل علم وحقل معريف.
أيضا باخللفية الثقافية
 )2كام تتأثر نتائج العلوم بمنهجية املعاجلة داخل كل علم ،تتأثر ً
ختصص فيه.
واملبدئية التي ينطلق منها كل
متخصص داخل احلقل العلمي الذي ّ
ّ

ّ )3
يتدخل فهم الفقيه للغة العربية -يف نحوها ورصفها وداللتها ومعاجلة مفرداهتا،
وهي لغة النصوص الرشعية– يف معاجلة تعارض األدلة التي يواجهها يف بحث مسائله
الفقهية .كام ّ
للنص يف إطار ظروفه التي ولد فيها ،وكذلك آلية ربطه للنص
تتدخل دراسته ّ
بالواقع التطبيقي .ومما يؤ ّثر عىل آلية ّ
فك تعارض األد ّلة :نظرة الفقيه إىل الترشيع اإلسالمي
للنص
تذوقه األديب والفني
ّ
وحدود صلته بواقع احلياة املعارصة ،ويضاف إىل ذلكّ :
الرشعي ،والتعامل مع النص كمفردة من الكالم االجتامعي.
فقها وأصولاً باجلانب الثقايف:
 )4من الفقهاء الذين بينّ العالمة الفضيل تأ ّثرهم ً
الرشيف املرتىض ،حيث بينّ تأ ّثره باألجواء الكالمية التي هيمنت زمنًا عىل املسائل

( ((6املصدر السابق ،ص .328 – 327
( ((6املصدر السابق.329 ،
( ((6املصدر السابق ،ص .333
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وبخاصة أنه من متك ّلمي اإلمامية ،والشيخ حممد رضا آل ياسني الذي كان
األصولية،
ّ
اخلاصة بمستحدثات املسائل ،والشهيد السيد حممد
النفتاحه الثقايف أثر عىل بعض الفتاوى
ّ
باقر الصدر الذي كان لثقافته املعارصة أثر عىل حتديث الدرس األصويل اإلمامي يف النجف
األرشف.

 )5الهتاممات العالمة الفضيل اللغوية أثرها عىل اجتهاده الفقهي ،ومن أمثلة ذلك:
صحة تقديم
ترجيحه للرأي الفقهي يف عَدّ املضاربة با ًبا فقه ًّيا مستقلاًّ عن الرشكة ،وعدم ّ
القبول يف املعامالت الفقهية عىل العرض من قبل البائع ،مثلاً  ،لكون صيغتي القبول
لـ(قوامون)
والرىض إخبار ،وال يكون اإلخبار إلاّ عن يشء واقع .وإفادته املعنى اللغوي
ّ
ثم اعتامده يف مسألة والية املرأة ،وتفريقه بني
من االستعامالت اللغوية االجتامعية ،ومن ّ
وبخاصة أن معظم النصوص
االستعاملني :اإلخباري واإلنشائي يف النصوص الرشعية،
ّ
التي يتعامل معها الفقيه إنشائية ،ما يتط ّلب معاجلة ختتلف عن اإلخبارية ،ومن ذلك االبتعاد
ختتص يف معظمها باجلمل اإلخبارية التي ال يواجهها
عن املعاجلة املنطقية ،وهي معاجلات
ّ
كثريا.
الفقيه ً
 )6يظهر أثر اإلملام التارخيي الواسع عند العالمة الفضيل يف تأكيده أصالة املذهب
أيضا يف
اإلمامي،
وبخاصة مع املقارنة مع بقية املذاهب اإلسالمية األخرى ،ويظهر ذلك ً
ّ
معاجلته ملفهوم املؤونة أثناء احلديث عن خمُ س فاضل املؤونة ،ويف نقده لبعض تعريفات
االجتهاد الفقهي وبيان خلفيات تلكم التعريفات.
 )7من شواهد تأثر اجتهاد العالمة الفضيل باطالعه عىل مناهج البحث احلديثة:
معاجلة اإلطالق والتقييد يف النصوص الرشعية معاجلة عرفية؛ ألهنام يف األصل مفهومان
عرفيان ،وتناول مسألة تقليد امليت ابتدا ًء بناء عىل السرية العقالئية؛ لصلتها بالترشيع الذي
أمرا عقالئ ًّيا بحتًا ،كام يقرتح العالمة الفضيل تبوي ًبا فقه ًّيا ينسجم
هو أمر اعتباري ،وليس ً
وطبيعة األحكام الفقهية ،وذلك يف تبويب سباعي يشمل املسائل الفقهية ضمن األبواب
التالية :أحكام العبادات ،واألحكام الفردية ،وأحكام األرسة ،واألحكام االجتامعية،
وأحكام الدولة ،وأحكام احلقوق املالية العامة ،وأحكام املعامالت االقتصادية.

 )8ومن شواهد حضور ثقافته املعارصة يف اجتهاده الفقهي :معاجلته ملسألة اختالف
س ّن اليأس عند القرشية عن س ّن اليأس عند غريها بأنه راجع إىل الوراثة والساللة ،وهو ما
تقره التقارير الطبية ،وكذلك رأيه الذي يذهب فيه إىل اجتامع احلمل واحليض عند املرأة،
ّ
وصحة أنواع البيوع احلديثة عن طريق :اهلاتف والفاكس واإلنرتنت وآلة البيع الذايت.
ّ

أثر املنابع الثقاف ّية واحلرك ّية على االجتهاد الفقهي عند الدكتور عبد اهلادي الفضلي
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 )9انطال ًقا من نظرة العالمة الفضيل لإلسالم كنظام شامل للحياة ،يستنكر َقصرْ َ
املادة الفقهية عىل مسائل العبادات وبعض املعامالت الفردية ،ويرى رضورة شموليتها
جلميع مناحي احلياة ،مستلهماً ذلك من التجربة النبوية التي ن ّظم فيها نبينا الكريم K
حضورا للترشيعات
املجتمع املسلم ضمن مهام وأنظمة أشبه بالدولة احلديثة ،ما يفرض
ً
مهية موقع املرجعية الدينية ،يضع هلا العالمة الفضيل جمموعة
التي تتناسب وهذه الرؤية .وأل ّ
التصورات التي تنسجم ورؤيته لشمولية النظام اإلسالمي.
من
ُّ

 )10يقرتح العالمة الفضيل جمموعة من املشاريع النهضوية تتع ّلق بتطوير عملية
وبخاصة ما يرتبط بقضايا األمة
االجتهاد الفقهي ،منها :االنفتاح عىل االجتهاد اجلامعي،
ّ
وبخاصة
التخصصية،
واملجتمع وتطويره من خالل العديد من املؤمترات واللجان الفقهية
ّ
ّ
مهمة وذات طبيعة جديدة ،كام
مع ما تشهده احلياة املعارصة من تعقيدات وتطورات رسيعة ّ
املمهدة لعلمية االستنباط الفقهي ،منها :دراسة
أن العالمة الفضيل يقرتح جمموعة من املواد ِّ
علمي الرجال واحلديث ،والقواعد الفقهية ،والتاريخ االجتامعي لعرص الترشيع ،واحلياة
خاصة باألحاديث
االجتامعية املعارصة للفقيه .ومن املشاريع املقرتحة :وضع جماميع حديثية ّ
اإلدارية املختلفة عن األحاديث الترشيعية ،وكذلك جماميع باألحاديث املوضوعة.
 )11ومن آراء العالمة الفضيل املنسجمة والروح املبدئية املخلصة لإلسالم ولكرامة
ّ
العدو الصهيوين
املحتل األجنبي ،بام يف ذلك
اإلنسان :رأيه الرصيح يف رضورة التخ ُّلص من
ّ
بصحة العمليات الفدائية ،وتفريقه
ووجوب اسرتجاع كامل أرض فلسطني املحتلة ،وإفتاؤه
ّ
بينها وبني العمليات االنتحارية.

التوصيات

 )1للمنهجية احلديثة يف التبويب ومعاجلة املسائل العلمية دورها يف اخلروج بنتائج
تعالج متط ّلبات احلياة املعارصة ،وكذلك تساهم يف جتسري العالقة بني معطيات الدرس
الرشعي وخمرجات الدرس األكاديمي احلديث ،ما حي ّقق تكاملاً منشو ًدا بني احلوزة
ليتعود
املقررات الدراسية وفق هذه املنهجية،
ّ
واجلامعة .ما يتط ّلب جهو ًدا جادة يف حتديث ّ
يرسع يف تطويرها وتراكم التجربة
الدراس عليها ،ولتكون مدار الدرس والتدريس ،ما ّ
حوهلا.

 )2أفاد العالمة الفضيل من اهتامماته اللغوية يف تطوير الدرس اللغوي ،ويمكن
التخصصات العلمية يف رفد ما خيدم عملية االجتهاد الفقهي ،ويمكن
توسيع اإلفادة من
ّ
يتخصص كل مسار يف رفد
تطبيق ذلك بأن تضع اجلامعات اإلسالمية مسارات علمية،
ّ
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تطور من الرؤية حول املوضوعات التي يدرسها
الدراسات الفقهية باملادة واملعاجلة التي ّ
الفقهاء وهلا جوانب علمية أخرى.

 )3اقرتح العالمة الفضيل تبويب الفقه تبوي ًبا سباع ًّيا ،شملت بعض تلكم األبواب
املادة الفقهية املبحوثة ضمن املتون التقليدية ،فيام تفتقد األبواب األخرى إىل مادة فقهية
مدونة بصورة مستقلة ،وإنام متناثرة ،سواء يف كتب الفقه ضمن أبواب ال تتبعها من الناحية
ّ
لاً
املنهجية ،كام هي احلال مع أحكام الغناء مث  ،أو أهنا مبثوثة ضمن املصادر غري الفقهية،
كام هي احلال مع بعض القيم األخالقية ،من قبيل :التجسس والنميمة والغيبة ،التي تعدّ
املحرمات ،مثلاً  .ومن املهم أن تتبنى املؤسسات البحثية
أحكا ًما فقه ًّيا لكوهنا ضمن دائرة ّ
تناول هذه العناوين بالبحث والدراسة الفقهيني ،بحيث ترتاكم هذه الدراسات ،لتشكّل
كبريا من متط ّلبات املعاصرَ ة.
جممو ًعا فقه ًّيا
معارصا ،يلبي جز ًءا ً
ً
 )4اقرتح العالمة الفضيل جمموعة من املشاريع البحثية من شأهنا تطوير وتيسري
عملية االجتهاد الفقهي ،منها :وضع جماميع حديثية لألحاديث اإلدارية الصادرة عن النبي
املهم أن
 Kوأهل بيته  ،Aوكذلك وضع جماميع حديثية لألحاديث املوضوعة ،ومن ّ
جتد هذه املشاريع طريقها إىل النور.

دراسات وأبحاث
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م� ع�صرا لمعلو م� �إ لى د و ل� ا لإ� عل م
الدكتور عبد الفضيل ادراوي*

ﷺ اإلعالم ونزوع اهليمنة

مع منتصف القرن املايض فرض احلديث عن عرص املعلومات وثورة
رئيسا يف الدوائر السياسية والثقافية ،بسبب احلركة
املعلومات نفسه موضو ًعا ً
التوسع ّية اهلائلة التي غدت مت ّيز االشتغال اإلعالمي ،فقد فرض نفسه يف الزمن
ُّ
املعارص قوة إمرباطورية واسعة األطراف ،متتدّ بامتداد العامل وتراقب حركة
األرض والفضاء مجي ًعا ،حتى دخل العامل برمته عرص

الكندي
«القرية العاملية» ( )Global Villajeالذي تن َّبأ به العامل
ّ
الشهري مارشال ماكلوهن ،فالبرشية يف كل املعمورة أضحت حتت نفوذ هذه
اإلمرباطورية.
وتب ًعا لذلك صارت األوطان والدول إىل حالة (الدولة اإلعالمية
العاملية الواحدة) ،حيث هتدّ مت احلدود وتق ّلصت املسافات املكانية والزمانية
عىل حدٍّ سواء.
* كاتب وباحث من املغرب .الربيد اإللكرتوينd_abdelfdil2006@hotmail.com :
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يتم ذلك من خالل مؤسسات وهيئات إعالمية عمالقة كشبكات ّ
البث العاملية
ّ
( )CNNو( )ITNوغريمها ،وباستخدام تقنيات إعالمية واتصالية قوامها االنفجار
التيكنولوجي املبهر ،بام جعلها قوة خارقة وحاسمة يف التأثري والتوجيه والتحكم ،حتى قال
ّ
(((
كاليون جونز بأن «أ ّية أمة حتكم اإلعالم فإهنا حتكم العامل إىل حدٍّ ما» .

حتول اإلعالم تدرجي ًّيا إىل أحد «األسلحة املتطورة املعتمدة عىل ذكاء الكمبيوتر
فقد ّ
ودهاء اإلنسان»((( ،ال ّ
يقل خطورة وفتكًا عن السالح التقليدي ،بل يتقدّ مه ليه ّيئ الطريق
أمامه ،ويوجد األرضية املناسبة الستعامله .فبدونه ال يكون «بإمكان األسلحة التقليدية
(((
كثريا ما تتصدّ ر اجليوش يف املعارك
أن تطلق طلقاهتا أو حت ّلق بطائراهتا»  .بل إن «اللغة ً
واحلروب»(((.

ﷺ اإلعالم وعنارص التمكني ا ُمل َمركز

مقومات اخلطاب الرسمي املهيمن واالستعالئي،
يتمتّع اخلطاب اإلعالمي بكل ّ
بام يستند إليه من عنارص قوة ومتكُّن ،ظاهرة وخف ّية .فاإلعالم يتّخذ غال ًبا صورة اخلطاب
املركزي أو الرسمي؛ ألنه ينتج يف حضن السياسة الرسمية ،ويكون عىل وفاق مع اجلهاز
ختصص
احلاكم ،ومع مؤسسات اهليمنة اإلدارية والتنظيمية ،التي حتتاج دائماً تغطية إعالمية ّ
هلا املؤسسة اإلعالمية ،وترتبط بالقوى السياسية واالجتامعية املتمكنة من وسائل السلطة
ومشموالت احلاكم ،تنطق بلسانه وتعبرّ عن تط ّلعاته وختدم مصاحله ،وتلمع صورته .فهي
تعبرّ بصدق عن إرادة اهليمنة الرسمية ،سع ًيا نحو احلفاظ عىل قداستها ،ومتتيعها بمرشوعية
االستمرار والبقاء.
ومن بدهي القول :إن السلطة القائمة «ختلق جمموعة من الناس يتحدّ ثون باسمها،
ويعبرّ ون عن أقواهلا»((( ،من كتاب وبلغاء ومنظرين وشعراء وسياسيني ورجال قانون

((( صحيفة كريستيان ساينس مونيرت ،عدد مايو  .1991يف تعليق له عىل مدى نجاح شبكة  CNNيف توجيه
الرأي العام العاملي بام فيه الشعوب اآلسيوية (اليابان والصني حتديدً ا) بخصوص حرب اخلليج ضدًّ ا عىل
توجهات حكومات هذه الدول.
((( فضيل األمني ،اإلعالم االسالمي أمام التحدي اإلعالمي العاملي ،ضمن أعامل ندوة :مستقبل العامل
االسالمي ،شيكاغو ،منشورات املؤسسة املتحدة للدراسات والبحوث ،1991 ،ص .43
((( املرجع نفسه ،ص .43
((( انظر :عامد عبد اللطيف ،اسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري يف اخلطاب السيايس ،القاهرة :اهليئة املرصية العامة
للكتاب2012 ،
((( أوكان عمر ،مدخل لدراسة النص والسلطة ،أفريقيا الرشق ،ط  ،1991 ،2ص .124

املتلقي وسطوة اإلعالم ..من عصر املعلومة إىل دولة اإلعالم
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وغريهم ،وقبل ذلك رجال اإلعالم واملشتغلون بمؤسساته الرسمية ،فهم بداهة «عىل وفاق
مع الدولة ،أو يف موقع اخلدمة هلا ،أو العمل أداة من أدواهتا»(((.

الرسمي ،املنتقى بعناية فائقة ،بام
اإلعالمي
اخلطاب
فعرب املؤسسة اإلعالمية ُينتَج
ُ
ّ
ّ
السيايس ،القائم عىل اإلخضاع والتوجيه ،والساعي نحو بسط
يزيد من إمكانات النفوذ
ّ
السيطرة وحتقيق اهليمنة أو اإلبقاء عليها وإطالة أمدها ،عرب حماولة نسج عالقات تواصلية
خفية مع اجلمهور ،ابتغاء النفاذ إىل املشاعر والقلوب ،ورجاء إقامة أجواء من احلميمية
واإلجيابية املوهومة جتاه اآلخرين ،وربام النيل من بعض اخلصوم وحتطيم شخصيتهم(((.

الرسمي يشكل خطاب املركز،
وال يعزب عن الذهن أن ما تنتجه مؤسسة اإلعالم
ّ
ويتّخذ شكل النموذج الذي له دوره املؤثر واملستوعب لكل فعاليات الكالم واخلطابات
األخرى .فهو يفرض قواعد تتعاىل يف شكل مقاييس وأخالقيات خاصة ،استنا ًدا إليها
تُعطى الرشعية واالعرتاف أو تنتزعان عن أي خطاب آخر ،قد ال يثبت والءه للمركز.

ﷺ اإلعالم وريب الكلمة أو غايات التأثري اخلفي

إن املؤسسة اإلعالمية املهيمنة «ختلق أدوات رمزية عديدة ختتفي وراءها»((( ،ويف
مقدّ متها لغة اإلقناع الرسمية ،فتعبرّ عن نفسها بالكيفية التي تريد ،وتستغل الطاقات البرشية
واملؤسساتية املتاحة ،وتقول ما تريد قوله ،أيان وحيثام تريد .وقد تتجاوز ذلك إىل انتهاج
سبيل العنف واإلرغام عرب مقوالهتا الكربى (املاكروفيزيائية) أوالصغرى (امليكروفيزيائية).

يتم ذلك وفق سمت حجاجي يتوسل بـ«جمموع تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن
تبعث عىل إذعان املتلقني للقضايا التي نعرضها عليهم أو تزيد يف درجات هذا اإلذعان»(((،
بغاية «التأثري يف اإلنسان بأن جيد نفسه مدفو ًعا إىل العمل أو مه َّي ًأ إلنجاز عمل حمتمل»(،((1
((( جابر عصفور ،بالغة املقموعني ،ضمن كتاب مجاعي :املجاز والتمثيل يف العصور الوسطى ،منشورات
جملة ألف ،الدار البيضاء :املركز الثقايف العريب ،ط ،2ص .6
((( عامد عبد اللطيف ،اسرتاتيجيات اإلقناع والتأثري يف اخلطاب السيايس( ،خطب الرئيس السادات
نموذجا) ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،2012 ،ص .120-119
((( بيري بورديو ،الرمز والسلطة ،ترمجة :عبد السالم بن عبد العايل ،الدار البيضاء ،دار توبقال،1986 ،
ص.47

(9) CH PERLEMAN ET L OLBRECHTS TYTECA; TRAITE DE LARGUMENTATION
PRESSES UIVERSITAIRES DE LYON 1981, P. 92.
(10) Ibd, P. 92.
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والسعي «إىل إحداث أثر يف اآلخر»( ،((1من أجل تغيري طبيعة االختيارات السلوكية
واألخالقية والعقدية يف املجتمع.

يف حمرض اخلطاب اإلعالمي إذن نكون معنيني برضورة التعامل مع اللغة أو الكلمة
بوصفها أداة غري بريئة وال عفوية يف التواصل؛ ألهنا ال تنفصل عن املنتِج (املؤسسة
اإلعالمية) ومراميه السياسية اخلفية وأغراضه األيديولوجية املضمرة.

إن السلطة السياسية وقوى اهليمنة والتحكم اإلعالمي ختتار لغتها اخلاصة ،وتنتقي
أساليبها املؤثرة ،ولو اقتىض األمر التهجني بني خطابات متناقضة يتداخل فيها الديني
والغيبي ...إلخ .فاملهم التأثري
واملادي
والدنيوي ،والعلمي واخلرايف ،واملقدّ س واملدنّس،
ّ
ّ
الف ّعال لتثبيت اهليمنة ،واستمرارية الوضع والقبول به ،أو عىل األقل السهو عنه ونسيانه.
وتتوسل مؤسسات اإلعالم الكربى باسرتاتيجيات خطابية نوعية يف مقدمتها حجة
ّ
اجلهة أو (أمرباطورية األنا) وهي حجة صامتة غري معلنة لكنها فاعلة ومؤثرة.

ذلك أن املتلقي ال يملك سوى التقبل واالستجابة ،ملوقعه (األدنى) يف مقابل
(األعىل) ،ألن املؤسسة اإلعالمية هي صاحبة اخلرب ،وهي سيدة املبادرة ،واملحددة لطبيعة
اخلرب أو املادة اإلعالمية ،فال فرصة للمت َل ّقي ألية مناقشة أو تدخل يف املادة املعروضة.
فاملؤسسة اإلعالمية تبدو مطلعة عىل كل يشء وهلا طرقها اخلاصة التي ال جمال للشك فيها
أو ردها (حجة السلطة والثقة املزعومة).
بذا يتح ّقق نوع ما يمكن نعته بـ«التواصل األحادي االجتاه»( ،((1الذي يكون فيه
ِ
ينمق
املرسل هو صاحب املبادرة ،واآلخذ بزمام األمور ،بصفته «املرسل الوحيد»ّ ،
اخلطاب ،ويرش احلشد بكالم منتقى ومدروس ،خيلق قناعات تضمن حتقيق ما سامه بليثب
«مقصدية األثر»(.((1
ولعل أبرز جت ّليات نجاح إمرباطورية اإلعالم الرسمية ،قدرهتا عىل بلورة رأي عام
عاملي ( )Global Opinionبشأن األحداث والقضايا الكربى ،من خالل آلية التكرار،
ّ
بوساطة الرتكيز عىل قضايا ومواقف بعينها ،تقدم للمتلقي صباح مساء ،بال ملل وال كلل،

(11) OLERON L argumentation Que sais-je Presses Universtaires de France, Mai 1983 p. 15.

( ((1أ .مولز  -ك .زيلتامن  -ك .أوريكيوين ،يف التداولية املعارصة والتواصل ،ترمجة وتعليق :حممد نظيف،
أفريقيا الرشق ،ط ،2014 ،1.ص .14-13
( ((1هنريش بليث ،البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص ،تر .وتع :حممد العمري ،إفريقيا
الرشق ،1999 ،ص .24 - 22
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حتى تصبح مألوفة ومقبولة ،عملاً بمقولة أحد مديري عمليات اإلشهار ملنتوج (كوكا
كوال)« :إن التكرار بمقدوره أن يوصلنا إىل أ ّية غاية ،إن قطرة املاء تنتهي إىل اخرتاق
املوجه واملحكم ،بشكل متواصل ومن دون انقطاع،
الصخرة ،وإذا متكّنتم من التصويب
ّ
فإن املسامر حتماً ينفذ يف الرأس»(.((1

( ((1نقلاً عن :حممد الويل ،االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية ،الرباط :منشورات دار األمان ،ط،2
2005م ،ص .248
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أ
فق ن أ
أ
س�س و ا ل�ت� ص�يل..
� صو ل ا ل��ه ب�ي�� ا ل�ت� ي

أ
ر� � ن�مو �ذ�جً ا
محمد عا ب�د ا ل�ج ا ب� ي
يوسف اغزيل املجاهد*

ﷺ مقدمة

تناول الدكتور حممد عابد اجلابري أصول الفقه يف كتابه (بنية العقل
تكون
العريب)((( ضمن مبحثي البيان والربهان ،عىل أساس أن الفكر العريب قد ّ
من ثالثة نظم رئيسة هي :البيان ،والربهان ،والعرفان .ومن ثم يرتبط البيان
باألدب ،والبالغة ،والنقد ،واللغة ،والفقه ،وأصول الفقه ،وعلم الكالم .يف
حني ،يقرتن الربهان بالفلسفة ،بينام يقوم العرفان عىل التصوف والوالية.
رجح اجلابري قيمة الربهان االستداليل املنطقي األرسطي عىل
وقد ّ
البيان والعرفان؛ ألن الفالسفة ينطلقون من مقدّ مات يقينية ،ويصلون إىل
نتائج يقينية.

وما هيمنا يف هذه الدراسة هو التو ّقف عند منظور حممد عابد اجلابري إىل
علم أصول الفقه؟ وكيف عالج اجلابري إشكالية التأسيس والتأصيل؟ هذا ما
* باحث من املغرب.
((( حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء ،املغرب،
الطبعة األوىل ،سنة 1986م.
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سوف نربزه يف املباحث التالية:

ﷺ املبحث األول :مرحلة تأسيس علم األصول

لقد كان َه ُّم علامء أصول الفقه هو االجتهاد واالستنباط والبحث عن األحكام
الرشعية ،واستكشاف قوانني تفسري اخلطاب الرشعي ،والبحث عن تقنيات حتليله .لذا،
كان َه ُّم العقل عندهم هو استثامر النص ضمن آلية االجتهاد ،وصار املعقول هو معقول
انصب االجتهاد األصويل عىل أحكام التكليف ،والدالالت اللغوية ،ومصادر
النص .وقد
َّ
الترشيع اإلسالمي ،واستجالء مقاصد الرشيعة اإلسالمية.
وقد بدأ تأسيس أصول الفقه ،يف الثقافة العربية اإلسالمية ،بدراسة الدالالت
اللغوية يف ضوء رؤية بيانية حمضة .ويعني هذا أنه من الصعب أن نجد كتا ًبا أصول ًّيا ال
يتناول الدالالت اللغوية؛ ألن االستنباط واالجتهاد مرتبطان بالنص الرشعي من جهة،
وبلغة اخلطاب الرشعي من جهة ثانية.

ويعني هذا أن الدالالت اللغوية األصولية ذات طبيعة لغوية ومنطقية وسيميائية عىل
حدٍّ سواء ،ما دامت تدرس عالقة ّ
الدال باملدلول ،واملطابقة بني الداللة واالستدالل ،أو بني
ترصف العقل فيها(((.
طرق داللة اللفظ عىل املعاين ،وطرق ّ

أي كتاب من الكتب املؤ ّلفة
ويف هذا الصدد ،يقول حممد عابد اجلابري« :إذا تص ّفحنا َّ
يف أصول الفقه ،قديمة كانت أو حديثة ،فإننا سنجد أبواب اخلطاب أو املبادئ اللغوية
حسب تعبري القدماء ،أو القواعد اللغوية حسب تعبري بعض املعارصين ،تشغل عادة
ما ال يقل عن ثلث حجم الكتاب .وهذا يشء جيد تربيره يف تصورهم ملوضوع عملهم
أساسا ،وجوه داللة األدلة عىل األحكام
ذاته .ذلك ألنه إذا كان علم أصول الفقه يدرس،
ً
أساسا النصوص :القرآن والسنة ،فإن الشاغل األول والرئييس
الرشعية ،واألدلة هنا هي
ً
ألصحاب هذا العلم سيكون ،بالرضورة ،هو ضبط العالقة بني اللفظ واملعنى يف اخلطاب
الذي يتعاملون معه ،اخلطاب الرشعي .وبام أن هذا اخلطاب قد ورد بلسان عريب فإن عملية
الضبط تلك ،ستمتد بالرضورة إىل هذا اللسان ككل»(((.
مهه األول هو التس ُّلح باللغة العربية ،والتمكُّن من
ويعني هذا أن األصويل سيكون ُّ
أساليب العرب من أجل فهم النصوص الرشعية ،وبناء علم أصول الفقه نظري ًة وتطبي ًقا.
((( حممد عابد اجلابري ،بنية العقل العريب ،ص.48
((( حممد عابد اجلابري ،املرجع نفسه ،ص.49-48
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وهنا ،يمكن احلديث عن جمموعة من أمهات أصول الفقه التي ال يمكن االستغناء
عنها يف املجال األصويل ،ومن بني هذه املؤ ّلفات كتاب (العمد) للقايض عبداجلبار
(415هـ) أستاذ احلسن البرصي ،وكتاب (الربهان) إلمام احلرمني عبداهلل اجلويني
النيسابوري (478هـ) أستاذ الغزايل ،وكتاب (املستصفى من علم األصول) للشيخ الغزايل
(505هـ) ،و(املعتمد يف أصول الفقه) للحسن البرصي (436هـ) ،و(املحصول) لفخر
الدين الرازي (606هـ) ،و(اإلحكام يف أصول األحكام) لآلمدي (630هـ) ،و(روضة
الناظر يف جنة املناظر) للحافظ ابن قدامة احلنبيل ،وكتاب (الرسالة) ملحمد بن إدريس
الشافعي ،و(األحكام يف أصول الفقه) البن حزم األندليس ،و(اللمع يف أصول الفقه)
أليب إسحق الشريازي ،و(قواطع األدلة يف األصول) أليب املظفر السمعاين ،و(املخترص
عيل بن عقيل بن
يف أصول الفقه) البن اللحام ،و(الواضح يف أصول الفقه) أليب الوفاء ِّ
حممد البغدادي احلنبيل ،و(مجع اجلوامع يف أصول الفقه) لعبد الوهاب بن عيل السبكي تاج
الدين ،و(اإلشارة يف أصول الفقه ويليه احلدود يف األصول ويليه تقريب الوصول إىل علم
األصول) لسليامن بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي املالكي وحممد بن أمحد بن
جزي الكلبي ،وغريها من املصادر األصولية القيمة والثمينة.
ولقد أشاد ابن خلدون بعلم أصول الفقه ،وقد استعرض تارخيه ورجاله ومؤ ّلفاته
بشكل مقتضب؛ حيث يقول يف كتابه (املقدمة)« :اعلم أن أصول الفقه من أعظم العلوم
قدرا وأكثرها فائدة ،وهو النظر يف األدلة الرشعية من حيث تؤخذ منها
الرشعية وأجلها ً
األحكام والتآليف .وأصول األدلة الرشعية هي الكتاب الذي هو القرآن ثم السنة املبينة له.
فعىل عهد النبي ﷺ كانت األحكام تتل ّقى منه بام يوحى إليه من القرآن وبينه بقوله وفعله
بخطاب شفاهي ال حيتاج إىل نقل وال إىل نظر وقياس .ومن بعده صلوات اهلل وسالمه عليه
تعذر اخلطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر .وأما السنة فأمجع الصحابة رضوان اهلل
تعاىل عليهم عىل وجوب العمل بام يصل إلينا منها قولاً أو فعلاً بالنقل الصحيح الذي يغلب
عىل الظن صدقه .وتع ّينت داللة الرشع يف الكتاب والسنة هبذا االعتبار ،ثم ينزل اإلمجاع
منزلتهام إلمجاع الصحابة عىل النكري عىل خمالفيهم .وال يكون ذلك إلاَّ عن مستند ألن مثلهم
ال يتفقون من غري دليل ثابت مع شهادة األدلة بعصمة اجلامعة فصار اإلمجاع دليلاً ثابتًا يف
الرشعيات .ثم نظرنا يف طرق استدالل الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون
األشباه باألشباه منهام .ويناظرون األمثال باألمثال بإمجاع منهم وتسليم بعضهم لبعض يف
كثريا من الواقعات بعده صلوات اهلل وسالمه عليه مل تندرج يف النصوص الثابتة،
ذلك .فإن ً
تصحح تلك املساواة
فقاسوها بام ثبت وأحلقوها بام نص عليه برشوط يف ذلك اإلحلاق.
ّ
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بني الشبيهني أو املثلني .حتى يغلب عىل الظن أن حكم اهلل تعاىل فيهام واحد وصار ذلك
دليلاً رشع ًّيا بإمجاعهم عليه .وهو القياس وهو رابع األدلة واتّفق مجهور العلامء عىل أن هذه
هي أصول األدلة ،وإن خالف بعضهم يف اإلمجاع والقياس ....ثم بعد ذلك يتعينّ النظر
يف داللة األلفاظ وذلك أن استفادة املعاين عىل اإلطالق من تراكيب الكالم عىل اإلطالق
يتو ّقف عىل معرفة الدالالت الوضعية مفردة ومركبة .والقوانني اللسانية يف ذلك هي علوم
النحو والترصيف والبيان وحني كان الكالم ملكة ألهله مل تكن هذه علو ًما وال قوانني ومل
ٍ
حينئذ حيتاج إليها ألهنا جبلة وملكة .فلام فسدت امللكة يف لسان العرب قيدها
يكن الفقه
املتجردون لذلك بنقل صحيح ومقاييس مستنبطة صحيحة وصارت علو ًما حيتاج
اجلهابذة
ّ
إليها الفقيه يف معرفة أحكام اهلل تعاىل .ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب
الكالم وهي استفادة األحكام الرشعية بني املعاين من أدلتها اخلاصة من تراكيب الكالم
وهو الفقه .وال يكفي فيه معرفة الدالالت الوضعية عىل اإلطالق ،بل ال بد من معرفة
أصل
أمور أخرى تتو ّقف عليها تلك الدالالت اخلاصة ،وهبا تُستفاد األحكام بحسب ما َّ
أهل الرشع وجهابذة العلم من ذلك ،وجعلوه قوانني هلذه االستفادة .مثل أن اللغة ال تثبت
قياسا ،واملشرتك ال يراد به معنياه م ًعا ،والواو ال تقتيض الرتتيب ،والعام إذا أخرجت أفراد
ً
اخلاص منه هل يبقى حجة فيام عداها ،واألمر للوجوب أو الندب وللفور أو الرتاخي،
والنهي يقتيض الفساد أو الصحة ،واملطلق هل حيمل عىل املقيد والنص عىل الع ّلة ٍ
كاف يف
ّ
التعدّ د أم ال ،وأمثال هذه .فكانت كلها من قواعد هذا الفن .ولكوهنا من مباحث الداللة
كانت لغوية .ثم إن النظر يف القياس من أعظم قواعد هذا الفن ألن فيه حتقيق األصل والفرع
فيام يقاس ويامثل من األحكام وينفتح الوصف الذي يغلب عىل الظن أن احلكم ع ّلق به يف
األصل من تبينّ أوصاف ذلك املحل أو وجود ذلك الوصف يف الفرع من غري معارض
يمنع من ترتيب احلكم عليه يف مسائل أخرى من توابع ذلك كلها قواعد هلذا الفن .واعلم
أن هذا الفن من الفنون املستحدثة يف امللة وكان السلف يف غنية عنه بام أن استفادة املعاين من
األلفاظ ال حيتاج فيها إىل أزيد ممّا عندهم من امللكة اللسانية .وأما القوانني التي حيتاج إليها
خصوصا فمنهم أخذ معظمها .وأما األسانيد فلم يكونوا حيتاجون إىل
يف استفادة األحكام
ً
النظر فيها لقرب العرص وممارسة النقلة وخربهتم هبم .فلام انقرض السلف وذهب الصدر
األول وانقلبت العلوم كلها صناعة -كام ّقررناه من قبل -احتاج الفقهاء واملجتهدون إىل
سموه
حتصيل هذه القوانني والقواعد الستفادة األحكام من األدلة فكتبوها فنًّا قائماً برأسه َّ
أصول الفقه .وكان أول من كتب فيه الشافعي ريض اهلل تعاىل عنه .أمىل فيه رسالته املشهورة
تك َّلم فيها يف األوامر والنواهي والبيان واخلرب والنسخ وحكم العلة املنصوصة من القياس.
أيضا
ثم كتب فقهاء احلنفية فيه وح ّققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها .وكتب املتك ّلمون ً
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أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة األمثلة منها والشواهد
كذلك إلاَّ أن كتابة الفقهاء فيها ّ
جيردون صور تلك املسائل عن الفقه،
وبناء املسائل فيها عىل النكت الفقهية .واملتك ّلمون ّ
ويميلون إىل االستدالل العقيل ما أمكن ألنه غالب فنوهنم ومقتىض طريقتهم ،فكان لفقهاء
احلنفية فيها اليد الطوىل من الغوص عىل النكت الفقهية والتقاط هذه القوانني من مسائل
الفقه ما أمكن .وجاء أبو زيد الدبويس من أئمتهم فكتب يف القياس بأوسع من مجيعهم،
ومتّم األبحاث والرشوط التي حيتاج إليها فيه ،وكملت صناعة أصول الفقه بكاملهّ ،
وهتذبت
ومتهدت قواعده ،و ُعني الناس بطريقة املتك ّلمني فيه .وكان من أحسن ما كتب فيه
مسائلهّ ،
املتك ّلمون كتابه الربهان إلمام احلرمني ،واملستصفى للغزايل ،ومها من األشعرية ،وكتاب
العهد لعبد اجلبار ورشحه املعتمد أليب احلسني البرصي ومها من املعتزلة .وكانت األربعة
قواعد هذا الفن وأركانه .ثم خلّص هذه الكتب األربعة فحالن من املتك ّلمني ّ
املتأخرين ومها
اإلمام فخز الدين بن اخلطيب يف كتاب املحصول وسيف الدين اآلمدي يف كتاب األحكام.
واختلفت طرائقهام يف الفن بني التحقيق واحلجاج ،فابن اخلطيب أميل إىل االستكثار من
األدلة واالحتجاج ،واآلمدي مولع بتحقيق املذاهب وتفريع املسائل»(((.
املؤسس احلقيقي ألصول الفقه.
ومن جهة أخرى ،يرى اجلابري أن الشافعي هو ّ
يف حني ،يعدّ ابن حزم أول من انزاح عن التقليد البياين ،واجتهد يف بناء أصول الفقه وفق
قواعد العقل من جهة ،ووفق خطاب نقدي جتاوزي من جهة أخرى.

ويف هذا ،يقول اجلابري« :بخصوص أصول الفقه جيب التذكري بأن هذا العلم الذي
أسسه الشافعي ،كان قد نضج واكتمل عندما ظهر ابن حزم .وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد
إىل أن ثالثة من الكتب األربعة األمهات يف هذا العلم (كتاب العمد للقايض عبد اجلبار،
وكتاب الربهان للجويني ،وكتاب املعتمد أليب احلسني البرصي) كانت قد ظهرت يف ذات
الفرتة التي عاش فيها ابن حزم .أما الكتاب الرابع ،وهو املستصفى ،فإن أمهيته ترجع إىل أنه
يلخص الكتب الثالثة املذكورة تلخيصا منظام واضحا وبأسلوب تركيبي يمتاز به الغزايل
مؤلفه .وإذن فيجب النظر ،بادئ ذي بدء ،إىل كتاب األحكام يف أصول األحكام البن حزم
عىل أنه من جيل هذه الكتب األمهات ،ولكن ال بوصفه واحدا منها يقرر نفس األصول
واملسائل كام قررها األصحاب ،انطالقا من الشافعي أو من أيب حنيفة أو من مالك ،بل
بوصفه يقع خارجها يشجب التقليد ،تقليد األئمة حتى ولو كانوا من الصحابة ،ويقرتح
((( ابن خلدون ،املقدمة ،اجلزء الثالث ،حتقيق :عبد اهلل حممد الدرويش ،دمشق  -سورية :دار البلخي ومكتبة
اهلداية ،الطبعة األوىل 2004م ،ص.1031:
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طريقة جديدة متاما يف إعادة تأسيس األصول وتأصيلها»(((.

ومنو ًها
ويضيف اجلابري مشيدً ا بدور الشافعي يف تأسيس أصول الفقه من جهةّ ،
بالنقد األصويل التجاوزي عند ابن حزم من جهة أخرى« :لقد حرص الشافعي األصول
كام رأينا يف أربعة هي :القرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياسّ ،
ودشن القول يف تأسيس هذه
سينكب األصوليون من بعده عىل تعميقه وتفريعه من خالل آرائهم
األصول ،وهذا ما
ّ
ومناقشاهتم حول طرق داللة األلفاظ وأنواعها ورشوط اخلرب وأنواعه وحجية اإلمجاع
وصوره وأركان القياس وإشكالية التعليل فيه ،وهي اآلراء واملناقشات التي أمجلنا القول
فيها يف الفصول األربعة األوىل من قسم البيان من هذا الكتاب .ويأيت ابن حزم ليعود بعلم
األصول ،هذا العلم الذي نام وترعرع ونضج واكتمل ،إىل نقطة الصفر ليستأنف النظر ال
فيام ّقرره الشافعي وحسب ،بل فيام ّقرره أساتذة هذا األخري وتالمذته»(((.
تطور علم أصول الفقه :مرحلة
ومن هنا ،يشري اجلابري إىل مرحلتني أساسيتني يف ّ
تأسيس علم أصول الفقه من الشافعي إىل الغزايل ،ومرحلة تأصيل أصول الفقه مع ابن
حزم من جهة ،والشاطبي من جهة أخرى.

ويرى اجلابري أن أبا احلسن البرصي قد ركّز ،يف كتابه (املعتمد يف أصول الفقه)،
عىل الدالالت اللغوية ،والبحث يف طرائق االستدالل التي توصل الفقيه أو األصويل إىل
استنباط األحكام الرشعية ،بمعرفة اآلليات اللغوية والنحوية الدالة عىل األحكام الرشعية.
وبعد ذلك ،تناول األحكام الرشعية من إباحة ،وكراهية ،وحرمة ،وندب ،وحالل .كام
خصص جز ًءا من كتابه يف املفتي واملستفتي واإلصابة يف االجتهاد ،دون أن ينسى اإلشارة
ّ
إىل مصادر الترشيع كالقرآن ،والسنة ،واإلمجاع ،والقياس .ويف هذا الصدد ،يقول أبو
احلسن البرصي يف مستهل كتابه« :اعلم أنه ملا كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية
االستدالل هبا وما يتبع كيفية االستدالل هبا ،وكان األمر والنهي والعموم من طرق الفقه،
وكان الفصل بني احلقيقة واملجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن األمر والنهي والعموم ما الذي يفيد
عىل احلقيقة وعىل املجاز ،وجب تقديم أقسام الكالم وذكر احلقيقة منه واملجاز وأحكامهام
ليصح أن نتك ّلم يف أن األمر إذا استعمل يف
وما يفصل به بينهام عىل األوامر والنواهي،
َّ
الوجوب كان حقيقة .ثم احلروف ،ألنه قد جيري ذكر بعضها يف أبواب األمر فلذلك قدّ مت
عليها .ثم نقدّ م األوامر والنواهي عىل باقي اخلطاب ،ألنه ينبغي أن يعرف فائدة اخلطاب
يف نفسه .ثم نتك ّلم يف شمول تلك الفائدة وخصوصها ويف إمجاهلا وتفصيلها .ونقدّ م األمر
((( حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.529-528
((( حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.529
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عىل النهي لتقديم اإلثبات عىل النفي ،ثم نقدّ م اخلصوص والعموم عىل املجمل واملبينّ ؛
ألن الكالم يف الظاهر أوىل بالتقديم من اخلفي .ثم نقدّ م املجمل واملبينّ عىل األفعال؛
ألهنام من قبيل اخلطاب ،وألن املجمل كالعموم يف أنه ّ
يدل عىل رضب من اإلمجال ،فجعل
معه .وتقدّ م األفعال عىل الناسخ واملنسوخ؛ ألن النسخ يدخل األفعال ويقع هبا كام يدخل
اخلطاب .ونقدّ م النسخ عىل اإلمجاع؛ ألن النسخ يدخل يف خطاب اهلل سبحانه وخطاب
رسوله ﷺ دون اإلمجاع .ونقدّ م األفعال عىل اإلمجاع؛ ألهنا متقدّ مة عىل النسخ ،والنسخ
متقدّ م عىل اإلمجاع ،وألن األفعال كاألقوال يف أهنا صادرة عن النبي ﷺ .وإنام قدّ منا مجلة
أبواب اخلطاب عىل اإلمجاع ،ألن اخلطاب طريقنا إىل صحته ،وألن تقديم كالم اهلل سبحانه
وكالم نبيه أوىل .ثم نقدّ م اإلمجاع عىل األخبار؛ ألن األخبار منها آحاد ومنها تواتر .أما
أيضا أمارات ،فجاورنا بينها وبني
اآلحاد فاإلمجاع أحد ما يعلم به وجوب قبوهلا ،وهي ً
القياس .وأما املتواتر فإهنا وإن كانت طري ًقا إىل معرفة اإلمجاع ،فإنه جيب تأخريها عنه كام
أخرناها عن اخلطاب ملا وجب أن نعرف األدلة .ثم نتك ّلم يف طريق ثبوهتا ،وإنام ّ
ّ
أخرنا
القياس عن اإلمجاع ،ألن اإلمجاع طريق إىل صحة القياس ...ثم يأيت بعد ذلك الكالم يف
أخريا الكالم يف املفتي واملستفتي واإلصابة يف االجتهاد ،وبذلك ختتم
احلظر واإلباحة ،ثم ً
أبواب أصول الفقه عادة»(((.
ويتبينّ لنا أن أبا احلسن البرصي قد نظم أبواب أصول الفقه ،بالرتكيز أولاً  ،عىل
مبحث الدالالت اللغوية الذي يسعف الفقيه واألصويل يف استنباط األحكام الرشعية،
واالهتامم ثان ًيا ،بمبحث األدلة الرشعية من قرآن ،وسنة ،وإمجاع ،وقياس ،واالعتناء ثال ًثا،
بمبحث األحكام الرشعية من إباحة ،وحظر ،واالختتام بمبحث االجتهاد والفتوى واملفتي
واملستفتي .بيد أنه قد نيس مبحث املقاصد الرشعية ،وهو مبحث مهم يف أصول الفقه ملعرفة
األغراض من األحكام الرشعية ،كام هو مثبت يف القرآن والسنة م ًعا.
ومن هنا ،يتّضح لنا أن أصول الفقه هلا مستند لغوي وبياين ،مادام هذا العلم يركّز
كثريا عىل الدالالت اللغوية ،ويبحث عن العالقة بني ّ
الدال واملدلول ،أو بني اللفظ واملعنى
ً
من أجل استثامره يف بناء اخلطاب الرشعي األصويل .وهبذا ،يكون منهج األصويل بياين
بشكل خاص ،مادام يستثمر الدالالت اللغوية يف بناء احلكم الرشعي والتكليفي.
ويرى اجلابري أن علم أصول الفقه يقوم عىل ثنائية اللفظ واملعنى من جهة ،واألصل
والفرع من جهة أخرى .ويف هذا ،يقول الباحث« :إذا نظرنا إىل البحث األصويل من الزاوية

((( أبو احلسن البرصي ،املعتمد يف أصول الفقه ،حتقيق :حممد محيد اهلل ،دمشق  -سورية :املعهد العلمي
الفرنيس للدراسات العربية ،طبعة 1984م ،ص.14-13
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اإلبستمولوجية املحض ،ويف ضوء هذا الوصف الذي قدّ مناه لبنية علم األصول ،أمكن
أساسا -بحث يف الداللة ،داللة النص وداللة معقول النص.القول -بدون تر ّدد :-إنه
ً
أما البحث يف داللة النص فقوامه عملية استقراء واسعة ألنواع العالقات التي تقوم بني
اللفظ واملعنى يف اخلطاب البياين قصد ضبطها وصياغتها يف قواعد .وأما البحث يف داللة
معقول النص أو معنى اخلطاب ،حسب تعبري بعض األصوليني ،فيدور حول حمور رئييس
واحد هو القياس .والقياس الفقهي هو متديد حكم األصل ما ورد فيه نص إىل الفرع ما مل
يرد فيه نص ،باعتامد معقول ذلك النص نو ًعا من االعتامد .وإ ًذا ،فهناك مستويان متاميزان،
ولكن متكامالن ،يف البحث األصويل :املستوى الذي حموره اللفظ /املعنى يف عالقتهام
الثنائية كزوج ،واملستوى الذي حموره األصل /الفرع والذي ّ
حيتل فيه الزوج اللفظ /املعنى
موقع األصل»(((.
ويعني هذا ك ّله أن علم أصول الفقه ،عند اجلابري ،يستند إىل ثنائيتني بنيويتني مها:
ثنائية اللفظ واملعنى املتع ّلق بالدالالت اللغوية التي تساعد األصويل عىل استنباط األحكام
الرشعية ،وثنائية األصل والفرع التي حتيلنا عىل القياس من جهة ،واالجتهاد من جهة ثانية.

وبام أن عمل األصويل لغوي حمض ،مادام ُيعنى بدراسة الدالالت اللغوية للوصول
إىل األحكام الرشعية ،فعمله ،إ ًذا ،بياين بامتياز .عىل عكس الفالسفة الذين يعنون بالربهان
واالستدالل املنطقي يف بناء املعرفة امليتافيزيقية ،يف حني يعتمد أصحاب الوالية والتصوف
عىل القلب والعرفان الوجداين واللدين.
ويرى عابد اجلابري أن تناول األصوليني للدالالت اللغوية والقياس عىل حدٍّ
سواء كان من منطلق لغوي بياين حمض ،سواء أكان ذلك من الناحية النظرية أم من الناحية
التطبيقية .ويف هذا يقول اجلابري« :يتناول البحث األصويل العالقة بني اللفظ واملعنى من
ناحيتني ،نظرية وتطبيقية.
يدور النقاش من الناحية النظرية حول ثالث مسائل رئيسة:
 -1أصل اللغة هل هو توقيف أم اصطالح.
 -2جواز أو عدم جواز القياس يف اللغة.
 -3األسامء الرشعية مثل الصالة والصيام والزكاة ...إلخ.

وإذا كانت أبحاث األصوليني حول أصل اللغة إنام هي امتداد ملناقشات اللغويني
ربر االنشغال هبا يف ميداهنم ،إذ ال تتع ّلق هبا مسائل علمهم تع ّل ًقا
واملتك ّلمني ،وال يشء ي ّ
((( حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.51:
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مبارشا ،فإن مناقشاهتم حول املسألة الثانية املتع ّلقة بجواز أو عدم جواز القياس يف اللغة هلا
ً
ربرها داخل حقل تفكريهم؛ ذلك ألن القول بثبوت اللغة بالقياس قد ينجم عنه استغناء
ما ي ّ
(((
الفقيه عن استعامل القياس الفقهي يف بعض املسائل» .

ويضيف الباحث قائلاً « :وهكذا ،فالقول بثبوت القياس يف اللغة (تسمية اليشء
باسم يشء آخر الشرتاكهام يف ع ّلة التسمية) يمكن أن ترتتّب عنه نتائج فقهية .ولذلك كان
رب ًرا -كام قلنا -داخل أصول الفقه .وقد اختلف األصوليون يف هذا املوضوع
البحث فيه م ّ
كبريا .والظاهر أن الغالبية العظمى منهم ال جييزون هذا النوع من القياس ألنه
اختال ًفا ً
التقول عىل العرب وبالتايل إىل إفساد اللغة التي نزل هبا القرآن .وهم
يؤ ّدي يف نظرهم إىل ّ
سموا الفرس أدهم
ّ
حيتجون بأن العرب مل يراعوا مثل هذا القياس يف تسميتهم األشياء ،فقد ّ
يسمون الثوب األسود أدهم وال الثوب األمحر كُميتًا.
لسواده ،وكُميتًا حلمرته ،ولكنهم ال ّ
أما بخصوص املسألة النظرية الثالثة يف البحث اللغوي األصويل ،وهي تتع ّلق
باألسامء الرشعية ،فإن النقاش حوهلا يرجع يف أصله إىل متييز املعتزلة واخلوارج وبعض
الفقهاء بني ثالثة أصناف من األسامء :األسامء اللغوية التي ّ
تدل عىل ما وضعت له أول
خصصت له بالعرف واالستعامل مثل الدابة التي ّ
تدل
مرة كرجل وحجر إلخ ،أو عىل ما ّ
خصصها العرف واالستعامل
يدب عىل األرض ،ثم ّ
يف أصل الوضع اللغوي عىل كل ما ّ
عىل ذوات األربع .واألسامء الدينية أي التي حتمل معنى دين ًّيا كلفظ اإليامن ،ولفظ الكفر،
ولفظ الفسق ،إلخ ...واألسامء الرشعية كالصالة التي ّ
تدل لغة عىل الدعاء ورش ًعا عىل مجلة
األفعال واألقوال املعلومة .ويبدو أن الذي أثار املشكل أول مرة هو القايض الباقالين أحد
أقطاب األشاعرة .لقد اعرتض عىل القول بأن الشارع نقل األسامء الرشعية هذه من معناها
حمتجا بأن هذه
الذي تواضعت العرب عليه ،وهو املعنى اللغوي إىل معنى آخر رشعيًّ ،
نص عىل ذلك هو نفسه ،وبالتايل
األسامء وردت يف القرآن ،والقرآن نزل بلغة العرب كام ّ
فال بد أن تكون معاين هذه األسامء الرشعية ممّا كان يعرفه العرب من لغتهم وإلاَّ مل تكن
عربية .والشارع مل ينقل هذه األسامء من معنى إىل معنى آخر ،بل أبقاها عىل معناها اللغوي
أمورا أخرى تنضم إىل ذلك املعنى ،وبه أصبحت رشعية .فالصالة لغة:
األول ،ثم رشط ً
الدعاء ،ويف الرشع دعاء اشرتط الشارع فيه الركوع والسجود وقراءة الفاحتة  ...إلخ ،هذا
ويبدو أن املسألة يف أصلها مسألة كالمية ،أعني تنتمي إىل علم الكالم .فاملعتزلة الذين
يقولون بالتأويل .أي :برضورة نقل املعنى اللغوي يف اآليات املتشاهبات التي تفيد التجسيم
إىل معناها اللغوي إىل معنى رشعي خاص .أما األشاعرة الذين يعارضون التأويل كام
((( حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.51
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يامرسه املعتزلة ،فقد كان عليهم أن يفسدوا حجة خصومهم تلك ،وقد تولىّ الباقالين ذلك
كام رأينا»(.((1

ومن الناحية التطبيقية ،يرى اجلابري أن األصوليني كانوا ينطلقون من عقل بياين
يف تناول القضايا التي تتع ّلق باخلطاب الرشعي .ويف هذا يقول الباحث« :أما اجلانب
التطبيقي من هذه األبحاث ،وهو يتع ّلق مبارشة بتفسري اخلطاب الرشعي ،فيتناولون فيه
أنواع الداللة ،داللة اللفظ عىل املعنى ،كام استخلصوها باالستقراء من كالم العرب .وهذا
يف احلقيقة ما يشكّل العمود الفقري يف البحث األصويل .وبام أن ما هيمنا يف موضوعنا ليس
يقرره األصوليون يف هذه املسألة أو تلك بل أخذ فكرة عامة ،ولكن واضحة،
استقصاء ما ّ
عن نوع القضايا التي و ّظفوا فيها تفكريهم والتي من خالهلا تشكل وتقولب عقلهم ،العقل
البياين مجلة»(.((1
ومن هنا ،فلقد اهتم األصوليون ،عىل مستوى التطبيق ،بقضايا اخلاص والعام
واملشرتك التي تتع ّلق باللفظ ،باعتبار املعنى الذي وضع له أصلاً .
فقسموه إىل
وقد حتدّ ث األصوليون عن اللفظ باعتبار املعنى الذي استعمل فيهّ ،
حقيقة رصحية ومكنية من جهة ،وجماز رصيح وكناية من جهة أخرى.

ونص وظاهر من جهة،
ّ
وقسموا اللفظ باعتبار درجة وضوح معناه إىل حمكم ومفسرّ
ّ
واخلفي واملشكل واملجمل واملتشابه من جهة أخرى.

وينقسم اللفظ ،باعتبار طريق داللته عىل املراد منه ،إىل أربعة أقسام -حسب احلنفية-
إىل داللة العبارة ،وداللة اإلشارة ،وداللة النص( ،((1وداللة االقتضاء.

فيقسمون الداللة إىل صنفني :داللة املنظوم وداللة املفهوم ،وهي
أما الشافعيةّ ،
ويسمى هذا األخري بدليل اخلطاب ،وهو أنواع
قسامن :مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة،
ّ
عدّ ة :مفهوم الصفة ،ومفهوم احلرص ،ومفهوم الرشط ،ومفهوم الغاية ،ومفهوم العدد.
يسمى بالداللة باملعقول أو داللة
ويمكن إدراج القياس ضمن أصناف الداللة ،أو ما ّ
معنى اخلطاب كام يفعل كثري من األصوليني.
وخيلص اجلابري إىل النتيجة التالية« :الواقع أن اليشء األسايس الذي ال بد أن

( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.53-52
( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.53
( ((1تعني داللة النص داللة الداللة ،وفحوى اخلطاب ،وحلن اخلطاب ،وقياس األوىل ،والقياس اجليل ،أو
القياس يف معنى النص.
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يلفت نظر الباحث اإلبستمولوجي يف علم أصول الفقه ،وهو أن النشاط العقيل داخله
نشاط وحيد االجتاه :يتّجه دائماً من اللفظ إىل املعنى كام يف علم اللغة وعلم النحو وعلم
البالغة .صحيح أن األحكام الرشعية إنام تؤخذ من أدلتها ،وأهم هذه األدلة وأصلها مجي ًعا
كبريا مع إشكالية اللغويني والنحاة ،إشكالية
القرآن .غري أن األصوليني انساقوا انسيا ًقا ً
اللفظ واملعنى ،فجعلوا من االجتهاد اجتها ًدا يف اللغة التي نزل هبا القرآن ،فكانت النتيجة
(((1
فعمقوا يف العقل البياين ،ويف النظام
أن شغلتهم املسائل اللغوية عن املقاصد الرشعية ّ .
املعريف الذي يؤسسه ،خاصيتني الزمتاه منذ البداية :األوىل هي االنطالق من األلفاظ إىل
املعاين ومن هنا أمهية اللفظ ووزنه يف التفكري البياين ،والثانية هي االهتامم باجلزئيات عىل
حساب الكليات (االهتامم باللفظ وأصنافه إلخ ...عىل حساب مقاصد الرشيعة) .إهنام
كرسهام اللغويون والنحاة يف العقل البياين»(.((1
نفس اخلاصيتني اللتني ّ
تأسس علم أصول الفقه عىل العقل البياين من جهة ،وانبنى عىل ثنائية اللفظ
ومن هناّ ،
واملعنى من جهة أخرى .ويعني هذا أن علم األصول مل تُب َن أسسه ومنطلقاته التقعيدية عىل
مقاصد الرشيعة كام فعل أبو إسحق الشاطبي ،بل أسس عىل منطلقات لغوية وبيانية؛ ممّا
ساهم ذلك يف إغالق باب االجتهاد.

ويف هذا يقول اجلابري« :أما يف جمال الفقه ،فلقد كان من نتائج إعطاء األولوية
للفظ عىل املعنى أن أخذ الفقهاء يرشعون للفرد واملجتمع انطال ًقا من تع ّقب طرق داللة
األلفاظ عىل املعاين ،أي من املواضعة اللغوية عىل مستوى احلقيقة واملجاز م ًعا فأمهلوا ،أو
مهشوا إىل درجة كبرية ،مقاصد الرشيعة كام الحظ ذلك الشاطبي ،فأصبحت
عىل األقل ّ
فعوضا عن بناء الترشيع عىل قواعد
مقاصد اللغة -إذا جاز التعبري -هي املتحكّمة .وهكذا
ً
ك ّل ّية تستخلص من األحكام الرشعية اجلزئية وتعتمد ّ
تتطور
توخي املصلحة العامة ،التي ّ
بتطور العصور ،كام نادى الشاطبي بذلك ،بدلاً من سلوك هذا املسلك العقيل رهن الفقهاء
ّ
الترشيع بقيود العالقة بني اللفظ واملعنى ،وهي عالقة حمدودة مهام يكن من اتّساع لسان
العرب ،فكان ال بد أن يتقوقع الترشيع ضمن حدود معينة ال يتعدّ اها ،ممّا جعل من اللفظ
وطرق داللته عىل املعنى-الطرق املحدودة املحصورة باملواضعة التي ُأ ّقرت يف فرتة معينة-
كان ال بد أن ينتهي إىل استنفاذ مجيع اإلمكانيات التي تتيحها اللغة ،وهي إمكانيات حمدودة،
خصوصا واللغة املعتمدة هنا لغة حمدودة ،لغة العرب قبل وقوع االختالط .هذا يف حني أنه
ً
( ((1جيب أن نستثني من ذلك كتاب :املوافقات يف أصول الرشيعة ،أليب إسحق الشاطبي الذي سلك مسلكًا
خاصا أراد به إعادة تأصيل األصول .انظر :اجلابري ،بنية العقل العريب ،ص ،72اهلامش .25
ًّ
( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.58
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تؤسسها املصلحة العامة واملثل
أسس الترشيع أصلاً عىل مقاصد للرشيعة ،وهي مقاصد ّ
لو ّ
ٍ
العليا ،وليس املواضعة اللغوية ،ملا انغلق باب االجتهاد سيصبح معناه حينئذ حتجيم مقاصد
الرشيعة وجتميدها ،وبالتايل تركها واخلروج عنها ،وهذا ما حصل بالفعل ألنه مل يكن من
تطور احلياة ضمن قوالب اللغة ،ألنه مل يكن يف وسع داللة األلفاظ عىل املعنى
املمكن جتميد ّ
تطورات عرب العصور واألجيال ،فكانت النتيجة اللجوء إىل اتخّ اذ
تغطية مجيع ما يستجد من ّ
الفروع أصولاً والقياس عليها والسقوط بالتايل يف إشكالية ال حل هلا ،إشكالية التعليل يف
الفكر البياين»(.((1
ويعني هذا أن أصول الفقه مل جيدّ د ،بشكل كبري ،مواضيعه النظرية والتطبيقية ،مادام
يستند إىل مباحث اللغة من جهة ،ويعتمد ك ّل ًّيا عىل العقل البياين من جهة أخرى.

يؤسس العلامء أصول الفقه عىل مقاصد الرشيعة اإلسالمية التي تتجدّ د
وبالتايل ،مل ّ
بتجدّ د العصور واألمكنة واألجيال ،كام يتبينّ ذلك بشكل جيل عند أيب إسحق الشاطبي يف
كتابه (املوافقات يف أصول الرشيعة)(.((1

ويرى اجلابري أن بناء أصول الفقه عىل البيان خطأ منهجي وإبستمولوجي جسيم،
ويف هذا اإلطار ،يقول الباحث« :واخلطأ الذي وقع فيه البيانيون ،فيام نعتقد ،هو أهنم جعلوا
من وسائل التنبيه التي يستعملها القرآن قواعد لالستدالل ومنط ًقا للفكر ،ولكن ال باختاذ
النص القرآين سلطة مرجعية وحيدة بل بقراءته بواسطة سلطة مرجعية أخرى هي عامل
األعرايب عامله الطبيعي والفكري الذي حتمله معها اللغة العربية التي جعلوا منها مرجعية
حكماً  ،بدعوى أهنا اللغة التي نزل هبا القرآن»(.((1
وهكذا ،ينتقد اجلابري املنظور البياين الذي اعتمده أغلب األصوليني األوائل الذين
ق ّيدوا علم أصول الفقه بمبحث الدالالت اللغوية ،بتم ّثل لغة العرب من جهة ،واالقتداء
بأساليب العرب يف كالمهم وتواصلهم من جهة أخرى.

ﷺ املبحث الثاين :مرحلة تأصيل األصول

يمكن احلديث عن َع َلمني من أعالم األندلس سامها يف إغناء أصول الفقه وإثرائه
وتأصيله وفق طرائق جديدة ختالف ما تعارف عليه األصوليون منذ القايض عبد اجلبار،

( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.103
( ((1أبو إسحق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،حتقيق :عبد اهلل دراز وحممد عبد اهلل دراز ،بريوت -
لبنان :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 2004م.
( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.252
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واجلويني ،وأيب احلسن البرصي ،والغزايل ،واآلمدي ،والشافعي ...الذين أرسوا دعائم
أصول الفقه عىل البيان اللغوي ،وقياس األصول عىل كالم األعراب بدل ترشيح القرآن
الكريم بطريقة مبارشة من أجل استكشاف األحكام الفقهية والرشعية التي تتع ّلق باملكلف.
وهذان العلامن مها :ابن حزم من جهة ،والشاطبي من جهة أخرى.

املطلب األول :ابن حزم وتأصيل األصول

يعدّ أبو حممد عيل بن حزم الظاهري األندليس (456-384هـ) من أهم الدارسني
العرب الذين أعادوا النظر يف علم أصول الفقه من منظور عقالين برهاين ،بعد أن كان هذا
العلم يدرس من منظور لغوي بياين قائم عىل القياس اللغوي ،واالستنباط التخميني.

مؤسس للمذهب الفقهي الظاهري
وغال ًبا ،ما ينظر الباحثون إىل ابن حزم عىل أنه ّ
جمرد
أسسه يف الرشق .ومن ثم ،فابن حزم ّ
الذي كان داود األصبهاين (270-202هـ) قد ّ
تابع للمذهب الظاهري املرشقي .يف حني يعدّ ابن حزم أول من أسس علم أصول الفقه عىل
أسس عقالنية برهانية كالشاطبي يف كتابه (املوافقات يف أصول الرشيعة).
هيتم ابن حزم بحجج العقول ،ورفض التقليد واالتّباع ،ويعني هذا أن ابن حزم
بحجة العقل ،ويتس ّلح بحجج العقل من أجل الوصول إىل احلقيقة ،والسيام يف حقل
يعتدّ
ّ
الرشيعة.

يقول اجلابري« :يصدر ابن حزم عن رؤية للعامل ترفض مجيع العنارص األساسية
يف الرؤية البيانية العاملة التي ش ّيدها املتك ّلمون .وبعبارة أخرى :يرفض ابن حزم الفيزياء
الكالمية ،ويتبنّى طبيعيات أرسطو ومفاهيمها ونظرياهتا الربهانية ،ولكن ال يف إطار من
التداخل والتلفيق ،بل يف أفق تأسيس البيان عىل الربهان ،عىل صعيد املنهج كام عىل صعيد
املفاهيم والرؤية»(.((1
يؤسس الرشيعة البيانية وعقيدهتا عىل أساس برهاين
ويعني هذا أن ابن حزم يريد أن ّ
يعتمد عىل االستقراء من جهة ،واالستنتاج املنطقي من جهة أخرى ،يقول اجلابري« :يذهب
ابن حزم أبعد ممّا سيذهب الغزايل بعده بام ال يقل عن نصف قرن ،فهو ال يقترص عىل الدعوة
أيضا.
إىل اعتامد املنطق األرسطي يف العقليات وحدها بل يدعو إىل اعتامده يف الفقهيات ً
كمجرد سالح للجدل كام أراده الغزايل بل يريده آلة للربهان،
وأهم من ذلك هو ال يريده
ّ
يؤسس البيان عقيدة ورشيعة عىل الربهان ،وليس عىل اجلدل والظن كام ارتىض
يريد أن ّ

( ((1حممد عابد اجلابري ،املرجع نفسه ،ص.535
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الغزايل ذلك .وبام أن طرق االستدالل ثالثة كام حرصها أرسطو :االستنتاج = القياس
اجلامع ،واالستقراء والتمثيل = القياس الفقهي ،وبام أن هذا األخري باطل يف نظر ابن حزم
كام رأينا فال يبقى إلاَّ االستنتاج واالستقراء»(.((1
يؤسس ابن حزم أصول الفقه عىل الربهان املنطقي األرسطي القائم عىل
وهكذاّ ،
االستنتاج واالستقراء والتمثيل ،ويبتعد عن املنظور البياين اللغوي الذي س ّيج أصول الفقه
يف اجلمود ،والتكرار ،والتقليد ،والتبعية املدرسية.

املطلب الثاين :الشاطبي واملقاصد الرشعية

يعدّ أبو إسحاق الشاطبي من األصوليني الذين جدّ دوا علم أصول الفقه ،وبلغوا به
مبلغ النضج العقيل ،برتكيزه عىل نظرية املقاصد الرشعية .وبذلك يكون من العلامء الذين
وابتكارا.
أصلوا أصول الفقه جتديدً ا وإبدا ًعا
ّ
ً
يقول اجلابري« :هناك شخصية علمية أندلسية عاشت بعد ابن رشد بنحو قرنني،
وعارصت ابن خلدون مل َ
حتظ بعدُ بام تستحق من االهتامم ،عىل الرغم من أهنا ترقى إىل
قمة ما وصل إليه العقل العريب يف
مستوى هذين الرجلني .واحلق أنه إذا كان ابن رشد يم ّثل ّ
ميدان الفلسفة ،وإذا كان ابن خلدون يم ّثل أوج الفكر التارخيي واالجتامعي والسيايس يف
الثقافة العربية اإلسالمية ،فإن الشاطبي (أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي
قمة ما وصل إليه
املتوىف سنة 780هـ ،قبل وفاة ابن خلدون بثامنية عرش عا ًما فقط) يم ّثل ّ
العقل العريب يف ميدان األصول .وال جيمع بني هذه الشخصيات الثالث كون كل منها
قد بلغ بامدة اختصاصه أوجها يف الفكر العريب اإلسالمي وحسب ،اليشء الذي جيعل
املقارنة بينهم نسبية ال غري ،بل إن ما جيمع بينهم يف نظر الباحث اإلبستمولوجي هو أهنم
يقعون عىل مستوى واحد من النضج العقالين ،عىل درجة واحدة يف جمال التجديد واإلبداع
العقليني»(.((2

ويعني هذا أن ابن حزم والشاطبي ينطلقان من عقالنية نقدية رامية إىل تأسيس البيان
عىل الربهان(.((2
وتتم ّثل العقالنية الربهانية عند الشاطبي -حسب اجلابري -أنه اعتمد عىل ثالث
خطوات منهجية فيها إبداع وجتديد يف جمال أصول الفقه ،منها اعتامده ،أولاً  ،عىل االستنتاج

( ((1حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.536
( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.552
( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.552
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أو القياس اجلامع ،واالستعانة باالستقراء ثان ًيا ،واعتبار مقاصد الرشع ثال ًثا.

ويعني هذا أن فكر الشاطبي يقوم عىل أن «كل دليل رشعي مبني عىل مقدّ متني،
إحدامها نظرية تثبت برضورة احلس أو برضورة العقل أو بالنظر واالستدالل ،أما الثانية
فنقلية تثبت بالنقل عن الشارع نقلاً
صحيحا .األوىل ترجع إىل حتقيق مناط احلكم يف كل
ً
يعم سائر اجلزئيات
جزئي فهو مقدّ مة صغرى ،والثانية ترجع إىل نفس احلكم الرشعي ،وهو ّ
التي من نفس النوع ،فهي مقدّ مة كربى .ومن خاصية املقدّ مة النقلية أن تكون مسلمة،
نظريها يف العقليات املقدّ مات املسلمة وهي الرضوريات وما تنزل منزلتها ،وأما خاصية
األخرى فأن تكون حتقيق مناط األمر املحكوم عليه .مثال األوىل ،حتريم اخلمر (=نص)،
ومثال الثانية التح ّقق من أن هذا املرشوب املعينّ هو مخر فعلاً (=نظر عقيل) .وين ّبه الشاطبي
إىل أن كون الدليل الرشعي يبنى عىل مقدّ متني ال جيب أن يلزم عنه أن األدلة الرشعية جيب
يقرره أهل املنطق يف شأن القضايا من اعتبار التناقض والعكس وما
أن يطبق عليها ما ّ
يقررونه يف شأن أشكال القياس اجلامع ،وإنام املراد تقريب الطريق املوصل إىل املطلوب عىل
ّ
أقرب ما يكون وعىل وفق ما جاء يف الرشيعة .وأقرب األشكال إىل هذا التقرير ما كان بدهي ًّيا
املتحري فيه إجراؤه عىل
يف اإلنتاج وما أشبهه من (قيايس جامع) اقرتاين أو استثنائي ،إلاَّ أن
ّ
عادة العرب يف خماطباهتا معهود كالمها»(.((2
ومن جهة أخرى ،لقد اعتمد الشاطبي عىل التأويل يف استخالص معنى اللفظ من
النص القرآين ككل ،باعتامد هذا النوع من االستقراء ،فإنه قد اعتمد هذا االستقراء نفسه
يف استخالص إحدى مقدّ متي القياس الربهاين الذي يركبه لالستدالل عىل ما يريد الربهنة
عليه ،أي هيدف الشاطبي إىل استخالص كليات الرشيعة وهي كليات استقرائية.
وقد استفاد الشاطبي من ابن رشد فيام خيص بناء أصول الفقه يف ضوء مقاصد الرشع.
ويف هذا ،يقول اجلابري« :وقد أخذ الشاطبي هذه الفكرة [يقصد مقاصد الرشع] عن ابن
رشد الذي و ّظفها يف جمال العقيدة ،ونقلها إىل جمال األصول فدعا إىل رضورة بنائها ،أعني
األصول ،عىل مقاصد الرشع بدل بنائها عىل استثامر ألفاظ النصوص الدينية كام دأب عىل
العمل بذلك علامء األصول انطال ًقا من الشافعي ،وبذلك يكون الشاطبي قد ّ
دشن قطيعة
إبستمولوجية حقيقية مع طريقة الشافعي وكل األصوليني الذين جاؤوا بعده .ولقد كان
الشاطبي واع ًيا هبذا متام الوعي ،وبذلك مل يرت ّدد يف الترصيح بأنه بصدد تأصيل أصول علم
الرشيعة .واهلدف هو إعادة بناء هذا العلم بالصورة التي جتعل منه علماً برهان ًّيا ،علماً مبن ًّيا
يرصح به يف أول مقدّ مة من املقدّ مات الثالث
عىل القطع وليس عىل ّ
جمرد الظن ،وهذا ما ّ

( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.553
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عرشة املنهجية التي استهل هبا كتابه ،حيث نقرأ له أول ما نقرأ بعد خطبة الكتاب قوله:
«املقدمة األوىل يف أن أصول الفقه يف الدين قطعية ال ظنية ،والدليل عىل ذلك أهنا راجعة عىل
ك ّل ّيات الرشيعة ،وما كان ذلك فهو قطعي .بيان األول ظاهر باالستقراء املفيد للقطع ،وبيان
الثاين من أوجه أهنا ترجع إما إىل أصول عقلية وهي قطعية ،وإما عىل االستقراء الكيل من
أيضا ،وال ثالث هلذين إلاَّ املجموع منهام .واملؤلف من القطعيات
أدلة الرشيعة وذلك قطعي ً
(((2
قطعي ،وذلك أصول الفقه» .

وهكذا ،يتبينّ لنا أن الشاطبي حياول تأسيس علم أصول الفقه وفق منهج عقالين
برهاين يقيني بامتياز ،يعتمد عىل التجريد والتقعيد وبناء القواعد األصولية وفق منطق
الك ّل ّيات الذي حيوي اجلزئيات يف طياته .وهبذا ،يعتمد عىل االستداللني العقيل والرشعي
يف بناء القواعد األصولية ،بالسعي نحو بناء منهجية أصولية رصينة قائمة عىل العموم
واال ّطراد ،والثبوت من غري ظن أو شك ،وجعل العلم حاكماً ال حمكو ًما عليه.
يف حني كانت املسامهات األصولية السابقة خاضعة للعقل البياين القائم عىل تبيان
العالقات بني األلفاظ واملعاين اللغوية ،أو كام قال اجلابري« :وبام أن األصوليني قد اعتمدوا
منذ الشافعي عىل االستنباط -استنباط املعنى من النص الديني -والقياس -قياس ما ليس
فيه نص عىل ما فيه نص ،-وبام أن االستنباط اجتهاد يف املعنى أي تأويل ،وبالتايل فهو
يقوم عىل الظن -يظن الفقيه أن املعنى املقصود هو كذا ،-وبام أن القياس الفقهي إنام يقوم
يف أقوى أنواعه عىل الع ّلة التي يظن الفقيه أهنا املقصودة باحلكم فإن الرشيعة يف جمملها
إنام تقوم عىل الظن ،وهذا باعرتاف الفقهاء أنفسهم .وما يريده الشاطبي هو ،كام قلنا ،بناء
الرشيعة ك ّلها عىل القطع وذلك بإعادة صياغة أصوهلا بصورة جتعل منها علماً برهان ًّيا»(.((2
تتنوع
جيرد الشاطبي الك ّل ّيات من جزئياهتا الفقهية،
ويسميها باملقاصد التي ّ
ّ
وهكذاّ ،
إىل مقاصد الشارع ومقاصد املك ّلف ،ومن َث َّم فقصد الشارع أربعة أنواع:
أول :قصد الشارع من وضع الرشيعة ابتداء ،وهو يف املرتبة األوىل؛ فالقاعدة الكلية
فيه هي أن الرشيعة إنام وضعت حلفظ مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة ،وهذه املصالح ال
تعدو أن تكون ثالثة أقسام هي :الرضوريات ،واحلاجيات ،والتحسينات.

والرضوريات تعني أنه ال بد منها يف قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت مل
جتر مصالح الدنيا عىل استقامة بل عىل فساد وهتارج وفوت حياة ،ويف األخرى فوت النجاة
( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.554
( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.555
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والنعيم والرجوع باخلرسان املبني .ومن َث َّم فمجموع الرضوريات مخسة هي :حفظ الدين،
والنفس ،والنسل ،واملال ،والعقل.

وأما احلاجيات فمعناها أهنا مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق املؤ ّدي
يف الغالب إىل احلرج واملش ّقة ،مثل الرتخيص للمسافر باإلفطار يف هنار رمضان بسبب ما
يلحقه من املش ّقة.
ومن جهة أخرى ،فإن الرضوري أصل ملا سواه من احلاجي والتكمييل .والثاين
أن اختالل الرضوري يلزم منه اختالل الباقيني بإطالق .والثالث أنه ال يلزم من اختالل
الباقيني اختالل الرضوري .والرابع أنه يلزم من اختالل التحسيني بإطالق أو احلاجي
بإطالق اختالل الرضوري بوجه ما .واخلامس أنه ينبغي املحافظة عىل احلاجي وعىل
التحسيني للرضوري(.((2
وأما التحسينات فمعناها األخذ بام يليق من حماسن العادات وجتنُّب األحوال
املدنّسات التي تأنفها العقول الراجحات ،وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق ،مثل إزالة
النجاسة وسرت العورة ،ولكل واحد من هذه األقسام ما هو كالتتمة والتكملة.

وتفهم
ثان ًيا :قصد الشارع يف وضعها لإلفهام ،بمعنى رضورة مراعاة اللغة العربيةُّ ،
أساليب العرب من أجل استيعاب مقاصد الرشع اإلسالمي.
ثال ًثا :قصد الشارع يف وضعها للتكليف بمقتضاها ،ومعنى ذلك أن ما ال قدرة
يصح التكليف به رش ًعا ،وإن جاز عقلاً .
للمك ّلف عليه ال ّ
راب ًعا :قصد الشارع يف دخول املك ّلف حتت حكمها ،معنى ذلك أن املقصد الرشعي
اختيارا كام هو عبد
من وضع الرشيعة إخراج املك ّلف من داعية هواه حتى يكون عبدً ا هلل
ً
يصح ألحد أن يدّ عي عىل الرشيعة أهنا وضعت عىل مقتىض
اضطرارا ،وبالتايل فال
اهلل
ّ
ً
واملحرم،
تشهي العباد وأغراضها ،إذ ال ختلو أحكام الرشع من اخلمسة التي هي :الواجب،
ّ
ّ
واملكروه ،واملندوب ،واملباح.
أسس أصول الفقه عىل أساس عقالين برهاين
وعليه ،نالحظ أن الشاطبي قد ّ
بامتياز .ومن َث َّم تعتمد منهجية الشاطبي عىل مفهوم املقاصد ،ومفهوم الكيل ،والطريقة
يؤسس الرشيعة (البيانية) عىل الربهان الكيل
الرتكيبية .ويعني هذا أن الشاطبي قد أراد أن ّ
واالستقرائي.

( ((2أبو إسحق الشاطبي ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،اجلزء األول ،ص.14-11
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يقول اجلابري« :لقد كان الفكر األصويل منذ الشافعي إىل الغزايل يطلب املعاين من
إعراضا يكاد يكون تا ًّما عن مقاصد الرشع ،وكان
معرضا
األلفاظ ،حسب عبارة هذا األخري
ً
ً
مفهوم الكيل غائ ًبا متا ًما عن احلقل املعريف البياين ،وقد أ ّدى غيابه إىل مشكلة األحوال يف علم
الكالم ،املشكلة التي أوقعت النظام املعريف البياين يف أزمة خانقة كام أبرزنا ذلك يف حينه .أما
يؤسس
يف أصول الفقه ،فلم يكن من املمكن أن يتبلور مفهوم الكيل يف أرجائه؛ ألن ما كان ّ
ربره بالسرب
أصول الفقه هو القياس ،والقياس هو محل جزء عىل جزء محلاً يبحث له عماّ ي ّ
والتقسيم ،أي بتحليل اجلزء املقيس واجلزء املقيس عليه إىل أجزاء هي صفات كل منهام،
والبحث فيها عن جزء واحد يصلح أن يكون هو املعنى أو اإلمارة أو الع ّلة -والكل بمعنى
مربرا للحكم .وأما الطريقة الرتكيبية التي قوامها االنتقال من
واحد -الذي يصلح أن يكون ً
جزئيات إىل الكيل الذي ينتظمها ،وذلك بواسطة االستقراء ،فإهنا لعمري الطريقة العلمية
ح ًّقا .إهنا اخلطوة التي يتجاوز هبا الفكر العلمي مرحلة املامثلة بمختلف أنواعها بام فيها
قياس الفقهاء .وإنه ملام يثري التقدير واإلعجاب م ًعا أن الشاطبي قد انتبه إىل نقطة الضعف يف
فألح عىل رضورة مراعاة العالقات اجلدلية بني
هذه الطريقة ،الطريقة االستقرائية الرتكيبيةَّ ،
يتكون منها ،واعتبار
الكيل وجزئياته ،وذلك باعتبار الكيل عند احلكم عىل اجلزئيات التي ّ
اجلزئيات عند األخذ بالكيل الذي ينتظمها ،كام أبرزنا ذلك آن ًفا.

لقد َّ
دشن الشاطبي نقلة إبستمولوجية هائلة يف الفكر األصويل البياين العريب ،نقلة
كانت جديرة ح ًّقا بأن حت ّقق املرشوع احلزمي الرشدي :تأسيس البيان عىل الربهان ،وذلك
انطال ًقا من مركز الدائرة البيانية نفسها ،علم الرشيعة ،ولكن النقلة التي بشرّ هبا الشاطبي
يف ميدان علم الرشيعة بقيت مثلها مثل النقلة التي بشرّ هبا ابن رشد يف ميدان احلكمة بدون
قابلة ،بدون مستقبل ،متا ًما مثل النقلة التي بشرّ هبا ابن خلدون يف ميدان ثالث بقي ينظر إليه
داخل الثقافة العربية اإلسالمية عىل أنه يقع خارج شجرة العلوم النقلية منها والعقلية ،إنه
ميدان األخبار غري الرشعية ،ميدان فن التاريخ»(.((2
مؤسسني حقيق َّيني ألصول الفقه تأصيلاً
وعليه ،فلقد كان ابن حزم والشاطبي ّ
وجتديدً ا وإبدا ًعا ،وفق منظور برهاين منطقي أرسطي.

ﷺ اخلامتة

وخالصة القول يتبينّ لنا ،مما سلف ذكره ،أن أصول الفقه هو ذلك العلم الذي
يدرس طرائق االستدالل واستنباط األحكام الرشعية من أدلتها النظرية والتطبيقية .ويعني

( ((2حممد عابد اجلابري ،نفسه ،ص.561
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هذا أن أصول الفقه ُيعنى باستخراج القواعد التي تساعد املجتهد عىل فهم النص الرشعي
واستخالص أحكامه الرشعية.

بيد أن علم أصول الفقه كان يدرس جمموعة من القضايا من منظور بياين لغوي
حمض ،كقضية األحكام التكليفية ،وقضية الدالالت اللغوية ،ومصادر الترشيع .بيد أن
ابن حزم حاول أن يعقلن علم أصول الفقه وفق منهجية برهانية قائمة عىل االستنتاج
متأثرا يف ذلك باملنطق االستداليل األرسطي.
واالستقراء والتمثيلً ،
أيضا ،يف كتابه (املوافقات يف أصول الفقه) ،من كبار األصوليني الذين
ويعدّ الشاطبي ً
أصلوا علم أصول الفقه ،ببنائه من جديد عىل أسس عقالنية برهانية ومنطقية من داخل
َّ
البيان الرشعي نفسه .ويعني هذا أنه قد اعتمد عىل االستقراء من جهة أوىل ،واالستنتاج من
جهة ثانية ،ومقاصد الرشع من جهة ثالثة.

كتب  -مراجعة ونقد

ن
� ا لمعا �ص ا ت
� ا لمسلما ت
ل�س �ا ت
�..
ا وي
ر

ا �ت�ج ا ها ت� و �إ ش�كا لي�ا ت�

الدكتورة نادية الشرقاوي*

الكتاب :خارج الرسب ..بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات احلرية.
املؤلف :فهمي جدعان.
النارش :الشبكة العربية لألبحاث والنرش  -بريوت.
الصفحات 281 :صفحة.
سنة النرش :الطبعة األوىل 2010م.

ﷺ مدخل

مهمة تتع ّلق بالبحث يف حقل النسوية
بداية ال بد من التنبيه إىل مالحظة ّ
يف العامل اإلسالمي ،وإنتاجات هذا احلقل يف الفكر اإلسالمي ،حيث إن ج ّلها
يفتقر إىل الدراسات املوضوعية األكثر عم ًقا بسبب األيديولوجيات املتحكّمة
يف هذا النوع من الدراسات ،بني مدافع تقليدي يرفض دون متحيص كل نقد
موجه للموروث الثقايف ،وال يم ّيز يف دفاعه عن النص بني النص وبني النقد
ّ
املوجه للتأويالت والفهوم الناجتة عن قراءة النص؛ ألنه يضعها يف منزلة النص
ّ
* باحثة يف القضايا النسائية يف اإلسالم من املغرب ،الربيد اإللكرتوين:

charkaouinadia@hotmail.com
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املؤسس نفسه.

وبني مهاجم يرفض االنطالق يف معاجلة قضايا النساء من داخل منظومة النص
املؤسس لإلسالم :القرآن والسنة الصحيحة ،باعتبارها املسؤول املبارش يف تكريس هتميش
ّ
واحلط من كرامتهن.
أدوار النساء
ولذلك نجد أن معظم القضايا املطروحة للمعاجلة مل تصل إىل احلل الشامل ألهنا مل
تسلك الطريق الصحيح يف البحث العلمي اجلاد الذي يتجاوز األيديولوجيات.

واختيارنا لكتاب املفكّر فهمي جدعان «خارج الرسب :بحث يف النسوية اإلسالمية
الرافضة وإغراءات احلرية» ،يرجع ألمهيته يف الساحة الفكرية ،فهو كتاب خيرج عن املألوف
ليشكّل إضافة نوعية للباحثني يف هذا املجال.

هذا الكتاب الفريد والغني بمعلوماته ،مؤ ّلفه رمز من رموز الفكر اإلسالمي
احلديث هو املفكّر الدكتور فهمي جدعان ،له مكانة خاصة ،وصاحب مؤ ّلفات متعدّ دة
حتظى باالحرتام والتقدير ،وتل ّقى الكثري من االهتامم اخلاص عند القارئ العريب جلديتها
ومالمستها للواقع.

الدكتور فهمي جدعان مفكّر فلسطيني ،درس يف السوربون الفرنسية وحصل عىل
شهادة دكتوراه الدولة يف اآلداب قسم الفلسفة اإلسالمية وعلم الكالم عام  ،1968شغل
عدّ ة وظائف يف جامعات عربية ودولية ،وحاز عىل جوائز دولية عدّ ة ،من أهم مؤ ّلفاته:
«أسس التقدُّ م عند مفكري اإلسالم يف العامل العريب احلديث» « ،1979نظرية الرتاث»
« ،1985املحنة :بحث يف جدلية الديني والسيايس يف اإلسالم» « ،1989الطريق إىل
املستقبل ..أفكار  -قوى لألزمنة العربية املنظورة» « ،1996املايض يف احلارض ..دراسات
يف تشكُّالت ومسالك التجربة الفكرية العربية» 1997م ،كام أسهم يف جمموعة من الكتب
منها «نحو عقلية إسالمية ُمتفتِّحة» 1987م ،ويف العديد من الكتب باللغة الفرنسية ،ونرش
العديد من األبحاث واملقاالت ،وساهم يف العديد من املؤمترات والندوات العلمية.
يعدّ كتاب« :خارج الرسب :بحث يف النسوية اإلسالمية الرافضة وإغراءات
ويتضمن مقدّ مة الطبعة األوىل والثانية وستّة
احلرية» ،من املؤ ّلفات املهمة يف موضوعه،
َّ
فصول ،مذ ّيلة باحلوايش يف آخر كل فصل ،باإلضافة إىل فهرس األعالم ومراجع البحث
األساسية.
ولإلشارة فاملدّ ة التي فصلت بني الطبعة األوىل والطبعة الثانية مل تكن سوى سنتني
فقط « »2012-2010لنفاذ نسخه ،وهذا دليل عىل نجاح الكتاب وحاجة املث ّقف إليه.
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كام تربز مالحظة يف غاية األمهية ،من خالل اال ّطالع عىل هذا الكتاب تعطي قيمة
بتنوع املصادر املعتمدة والثقافة املوسوعية للمؤ ّلف من حيث
مضافة للكتاب ،تتع ّلق ُّ
ا ّطالعه بلغات خمتلفة منها الفرنسية والعربية واألملانية ،وهذا دليل عىل اجلهد الكبري الذي
بذله املؤ ّلف ملالمسة األمور من مصادرها وأصوهلا.
حتدّ ث املؤ ّلف يف جمموع كتابه عن ستة فصول هي :الفصل األول :يف النسوية
اإلسالمية ،الفصل الثاين :مرافعة امرأة غاضبة ،الفصل الثالث :قفص العذارى ،الفصل
حرة ،الفصل اخلامس :العروس الغربية واألنا
الرابع :تلفزيون شاذ واجتهاد مسلمة ّ
الطاردة ،الفصل السادس :معركة التنوير.

ﷺ اإلطار العام للكتاب

حيق لنا أن نطرح تساؤلاً مهماًّ للكشف عن عالقة هذا الكتاب بباقي مؤ ّلفات املفكّر
ّ
خروجا عن مسريته الفكرية؟ أم
فهمي جدعان :فهل يشكّل هذا الكتاب بالنسبة للكاتب
ً
يؤسس له املؤ ّلف ويدخل ضمن خريطته الفكرية؟
أنه يدخل يف صميم ما ّ
املهم وبتت ُّبع جمموع مؤ ّلفات املفكّر فهمي جدعان التي
وجوا ًبا عن هذا التساؤل ّ
انطلقت من سنة 1968م ،والتي ذكر بعضها يف مقدّ مة الطبعة الثانية ،نالحظ أن هذا
ويؤسس له من خالل
املؤ ّلف ال خيرج عن اإلطار النظري الذي يؤمن به الدكتور جدعان،
ّ
حماور أساسية ثالثة يعتمدها يف كتبه لتشكّل بنا ًء متكاملاً يف معاجلة القضايا الراهنة وتقديم
البدائل املمكنة وهي:
أولاً  :نظرية الرتاث.
ثان ًيا :أسس التقدُّ م.
ثال ًثا :أفق اخلالص.

ﷺ حمتوى الكتاب :املقدّ مات

يشري فهمي جدعان يف مقدّ مة الطبعة األوىل إىل سبب التأليف الذي دفعه لنسج
خيوط هذا املؤ ّلف يف النسوية اإلسالمية ،وقد صاغ ذلك يف شكل سؤال يف غاية األمهية
هو« :ما الذي جعلني أذهب إىل دراسة أعامل امرأة صومالية تزعم أهنا ال تتحدّ ث إلاَّ باسم
مرشدة يف اآلفاق ،وثالثة أوغندية
اهلولندية التي يف داخلها ،وأخرى بنغالديشية شاردة أو ّ
ذات أصول هندية أو باكستانية أفىض هبا الرتحال إىل تلفزيون شاذ يف مقاطعة كندية ،ورابعة
ثمة نساء عربيات جديرات
تركية ذات أرومة قوقازية بات االندماج األملاين ديدهنا ،أليس ّ
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يتوجه النظر إىل مراجعة أعامهلن الفكرية وحتقيق الصلة بينها وبني قضايا العامل العريب
بأن ّ
ومصريه؟».

إذا وقفنا عند هذا السؤال نفهم أن اهتامم املؤ ّلف متو ّقف عند أربعة نامذج نسائية
تنتمي للجغرافية نفسها لكنها اختارت أن تعيش «احلرية» يف جغرافية ثانية ،ويف مقابل ذلك
يعدنا بتقديم نامذج مقابلة بديلة ختتلف عن النامذج املختارة يف الطريقة ،وإن كانت تشرتك
معها يف اهلدف املحدّ د الذي هو خدمة قضايا العامل العريب ومصريه والبحث عن حلول
ممكنة لتجاوز العقبات املوجودة.
فهل هذه النامذج البديلة فعلاً ح ّققت اهلدف املطلوب؟

ﷺ يف النسوية اإلسالمية

يعرف فهمي جدعان النسوية اإلسالمية فيقول« :هي تشكّل مساءلة النص
بداية ّ
عند نفر من املسلامت ال ينتمني إىل ما أسمته بعضهن اإلسالم العريب ،وإنام ينتمني إىل
شعوب إسالمية غري عربية ،ونشطن يف بيئاهتن األصلية أو يف بيئات غربية ،انتقلن إليها أو
وثمة بكل تأكيد من بينهن رائدات عربيات .فالنسوية
هاجرن إليها راغبات أو مكرهات ّ
اإلسالمية باختصار منطلقها :اإلسالم ،ومنهجها :إعادة القراءة والتأويل ،وهدفها :إنجاز
قراءة نسوية جديدة لإلسالم».
لتوطئة احلديث عن النامذج األربعة التي شكّلت النسوية الرافضة ،استوقفنا املؤ ّلف
يف الفصل األول مع النامذج التي مت ّثل النسوية اإلسالمية التأويلية ،وعىل رأسها :أسامء
بارالس صاحبة كتاب« :املؤمنات يف اإلسالم .»Believing Women in Islam
يمتدّ هذا الفصل ويناقش موضوع «النسوية اإلسالمية» التي ظهرت يف نظر املؤ ّلف
نتيجة أمرين اثنني:

األمر األول :احلداثة الغربية وقيمها اجلوهرية« :احلرية وحقوق اإلنسان» التي
شكّلت حراكًا إنسان ًّيا عمي ًقا حتى يف املجتمعات التقليدية ،وطرحت أسئلة حول مشكل
املرأة وعالقة ذلك باإلسالم وأحكامه وتعاليمه.
األمر الثاين :مسألة النص الديني اخلاص باملرأة وتوظيف االجتهاد لرفع املظاهر غري
العقالنية عن الرتاث الديني ،وتقريب أحكام النصوص من املعطيات واحلساسية احلديثة.
ويوضح لنا املؤ ّلف األسباب التي كانت وراء ظهور احلركة النسوية اإلسالمية،
ّ
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ويبينّ منهجية العمل يف هذه احلركة ،واهلدف املس ّطر واملتم ّثل يف« :قراءة جديدة لإلسالم
وفق منظور نسوي» ،فيقول« :وال يستثنى من هذه النسوية عربيات مفكّرات أو مث ّقفات
أكاديميات يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،يف أعامل هؤالء تشكّلت حركة :النسوية
وتوجه عملها
اإلسالمية احلقيقية ،التي جتعل اإلسالم نفسه منطل ًقا ومرجعية أولية هلا،
ّ
وفق منهج إعادة القراءة أو التأويل -للنصوص الدينية وللتاريخ اإلسالمي ،من أجلإنجاز قراءة جديدة لإلسالم وفق منظور نسوي ،يؤكّدن مجي ًعا أنه منظور قرآين وإسالمي»
(الصفحة .)25-24
فهذه النسوية اإلسالمية كام وجدت يف الفضاء الغريب للحرية جمالاً واس ًعا ،وجدت
أفكارا وتقاليد من البيئة األصلية وخربات مكتسبة من
أيضا مسلامت مهاجرات حيملن
ً
ً
انخراطهن يف احلياة اجلديدة ،فتشكّلت لدهين نسوية رافضة جلملة الرتاث الثقايف الذي
يسميها املؤ ّلف:
نشأن عليه،
ّ
ومسوغة بموقف غاضب ذي متع ّلقات الهوتية أو فلسفيةّ ،
«النسوية اإلسالمية الرافضة».

ويم ّثل املؤ ّلف هلذه النسوية اإلسالمية الرافضة بأربعة نامذج هي :البنغالديشية
تسليمة نرسين ذات اجلنسية السويدية ،الصومالية أيان حريس عيل ذات اجلنسية اهلولندية،
األوغندية إرشاد منجي ذات اجلنسية الكندية ،والرتكية نجالء كيليك ذات اجلنسية األملانية.
فضل أن يقدّ م لتأليفه بأرضية
هذه األسامء األربعة مع أهنا هي موضوع املؤ ّلف ،لكنه ّ
وصفية للوضعية الفكرية التي تشكّل طبيعة موضوع املرأة يف الفكر اإلسالمي والعريب
املوروث بني ثالثة أحوال :املنظور السلفي ،واملنظور اإلصالحي ،واملنظور التأوييل
النسوي.

وضح ذلك ،مل يكن هو اخلوض يف وجوه االختالف الذي حلق بأمر
هدف املؤ ّلف كام ّ
النساء وحفلت به التجربة اإلسالمية التارخيية ،بقدر ما كان هدفه إبراز األسباب الفكرية
التي أفرزت هذا االجتاه ،حيث قدّ م أمثلة من النصوص الدينية التي تقف عندها النسوية
اإلسالمية وتدعو إىل إعادة تأويلها ،ومن ذلك آية :القوامة والطالق والتعدّ د وأحاديث
الطاعة والوالية...
ويشري جدعان يف الوقت نفسه إىل جمموعة من األسامء النسويات اللوايت بحثن يف
سمته باحلركة النسوية الثورية والتي
هذا املوضوع ،منهن فاطمة املرنييس يف كتاباهتا بام ّ
مثلت هلا بثالث شخصيات نسائية رائدة :أم سلمة والسيدة عائشة وسكينة بنت احلسني،
ومنهن ليىل أمحد التي ركّزت عىل إبراز املظاهر احلا ّدة للنزعة األبوية البطريركية يف تأرخيها

158

كتب  -مراجعة ونقد

لقضية املرأة يف اإلسالم بد ًءا من عرص الوحي حتى العرص احلديث.

ويرى جدعان أن «يف مجيع األشكال النسوية يم ّثل دين اإلسالم طر ًفا أساس ًّيا
مركز ًّيا ،إذ إن جلميع القضايا التي أتيت عىل ذكرها ،وعرض هلا النسويون والنسويات
مدخلاً يف الرشيعة :التمييز اجلنيس ،وحقوق النساء ،وحرية النساء ،لذا يبدو أن القضية
النسوية يف هذه الفضاءات هي قضية نسوية إسالمية قبل أن تكون قضية نسوية بإطالق»
(الصفحة .)35

ويف سياق حديثه عن النسوية اإلسالمية يقدّ م املؤ ّلف تعري ًفا لـ«النسوية الرافضة» يف
مقابل باقي النسويات ،فبحسب املؤ ّلف النسوية الرافضة هي حركة تنهض يف وجه النسوية
اإلصالحية والنسوية التأويلية كلتيهام ،وتذهب بعيدً ا يف موقفها من النصوص الدينية ومن
الفلسفة الالهوتية أو الكالمية التي تستند إليها هذه النصوص.
ويبينّ املؤ ّلف من خالل عرضه أن تيار «النسوية اإلسالمية»((( قد تبلور مفهومه يف
عام  2006من خالل مؤمتر اليونسكو بباريس حول «النسوية اإلسالمية»((( الذي ناقش
املوضوع واملنهج واهلدف ،فاملوضوع هو مناقشة أوضاع املرأة ونضاهلا يف وجه النظام
األبوي (البطريركي) ،وكل أشكال التفاوت وعدم املساواة بني الرجل واملرأة وكذا حقوق
النساء.
أما املنهج الذي تبنته أوالء النسويات املشاركات فهو الدعوة إىل الرجوع إىل القرآن،
وإعادة قراءة تفسري النصوص الدينية اإلسالمية وتأويلها ،واهلدف هو تبينّ خطأ القراءة
التقليدية الذكورية للقرآن ،وعدم مرشوعية استبعاد النساء من املجاالت الدينية والعامة
ومن فضاء الديمقراطية ،والنهوض بحقوق النساء وتعزيز مبدأ املساواة ومكافحة مبدأ
التمييز بني اجلنسني.

هؤالء النسويات اتّفقن بداية يف مؤمتر برشلونة((( الذي عقد يف أكتوبر 2005م عىل
مجلة واحدة هي« :ليس اإلسالم هو الذي يضطهد النساء ،وإنام القراءة الذكورية له هي
التي تفعل ذلك» (الصفحة  ،)39وخرجن من هذا املؤمتر بمجموعة من النتائج ،منها:
((( النسوية اإلسالمية كمصطلح يرجع إىل عام  1992بطهران مع مقاالت الصحيفة النسائية
(نساء) ،التي كانت ترشف عليها شهال رشكت ،وتشارك فيها كل من :زيبا مري حسيني وأفسانه نجام باده.
((( كان من بني املشاركات الراحلة املغربية فاطمة املرنييس ،والباكستانية رفعت حسن ،واإليرانية زيبا مري
حسيني ،والباكستانية أسامء بارالس.
((( شارك يف هذا املؤمتر أربعامئة عضو من نساء السنغال وباكستان وإندونيسيا وإيران واملغرب وماليزيا
وفرنسا وأمريكا.
Zanan
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 -1األديان ال تضطهد املرأة.
يتضمن مبدأ املساواة بني الرجال والنساء.
 -2القرآن
ّ
متييزا أنطولوج ًّيا بني الرجل واملرأة.
 -3القرآن ال يقيم ً
 -4حق النساء جزء من احلقوق اإلنسانية التي تسعى إىل تعزيز حرية الدين والتعبري
والعمل والتع ّلم والعيش بأمن وسالم.

يشري املؤ ّلف مت ّثلاً هلذه النزعة إىل جمموعة من الباحثني والباحثات ،مثل :فاطمة
املرنييس وطارق رمضان وأمنية ودود وأسامء بارالس ورفعت حسن ،ويقف عند كل واحد
منهم ،ففاطمة املرنييس يف كتاباهتا اجلريئة التي تعتمد املقاربة االجتامعية يف منهجها التأوييل
تنطلق من األسس التالية:
 -1االنطالق من مرجعية اإلسالم نفسه وتارخيه.
 -2إعادة قراءة السرية النبوية يف سياقها التارخيي واالجتامعي والسيايس.
 -3مراجعة مجيع األحاديث التي جاءت يف شأن النساء.
ّ
املشخصة احلية للنساء يف املجال العام ،ونقض اخلليفة الثاين
 -4إبراز األدوار
عمر بن اخلطاب ومن بعده من الفقهاء هلذه األدوار.
أما طارق رمضان فبوصفه مهتماًّ بمسألة االندماج يف البيئة الثقافة الغربية ،حياول
أن يو ّفق بني مطالب احلداثة األوروبية والتعاليم اإلسالمية دون خمالفة األصول النصية،
ويدعو إىل إعادة النظر وطلب التدقيق يف بعض األمور لطاملا دافع العلامء عن رشعيتها
الدينية ،بسبب القراءة احلرفية أو التقليدية لألصول الدينية ،األمر الذي يتط ّلب يف نظره
االنفتاح عىل التأويل.
ويناقش طارق رمضان موضوع املرأة من خالل ثالثة حماور ،هي:

أول :تبدُّ ل مفهوم املرأة ،من املرأة األم والزوجة والطفلة ،إىل املرأة اإلنسان من جهة
وجودها ونفسيتها وروحانيتها.
ثان ًيا :مشاركة النساء يف اخلطاب اإلصالحي املعارص ،نقد التأويالت الفاسدة
واستخدام اهلوامش التأويلية التي تستخدمها النصوص.

ثال ًثا :االعرتاف بالشخوص (الظهور الرضوري) للنساء يف املساجد واملؤمترات
واجلامعة والفضاء العام.
وختتلف التأويلية اإلسالمية من الفضاء األورويب إىل القارة األمريكية ،فأمينة ودود
أكثر النسويات جرأة وإقدا ًما بام أحدثته يف العامل حني أقدمت عىل «إمامة الرجال والنساء»،
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مهمة هبذا اخلصوص ،وهي أن هذه الواقعة مل تكن األوىل يف التاريخ،
ويبينً املؤ ّلف مسألة ّ
فبعض فرق اخلوارج انفردوا بفتوى جواز خالفة املرأة ،وهنا نشري إىل أن اختالف املذاهب
العقدية أو الفقهية له دور كبري يف اختالف التعامل والتعاطي مع األحداث.

املسوغة التي دفعت أمينة ودود إىل هذا الفعل ،ومها:
ويشري املؤ ّلف هنا إىل املنطلقات ّ
 -1حرية املرأة وح ّقها يف تفسري النصوص الدينية ،وانتزاع هذا احلق من العلامء
والفقهاء الذكوريني.
يقر مبدأ التمييز اجلنيس بني املرأة والرجل.
 -2االقتناع أن القرآن نفسه ّ
أما أسامء بارالس الوجه النسوي التأوييل املرموق صاحبة كتاب« :املؤمنات يف
متنوعة ،لتبينّ أن معانيه
اإلسالم» ،فهي تسعى إىل إعادة قراءة املوقف القرآين يف قضايا ّ
تؤكّد املساواة التا ّمة بني اجلنسني ،معتمدة عىل منهجية تأويلية أو هريمينوطيقية مشت ّقة من
القرآن مضا ّدة ملنهج التفسري التقليدي القائم عىل قراءة خطية تقارب القرآن آية آية.
توضح اإلبستيمولوجيا واملنهج وطريقة قراءة القرآن بام هي مقدّ مات
فأسامء بارالس ّ
يعزز مبادئ املساواة
للنظر يف قضايا املرأة املختلفة ،ويف تأويل النصوص املتع ّلقة هبا تأويلاً ّ
والتحرير واألساس املضا ّد للبطريركية املزعومة يف القرآن.
ويعترب املؤ ّلف نموذج املشهد النسوي التأوييل اإلسالمي «رفعت حسن» النموذج
األكثر اكتاملاً وثرا َء ،باعتبارها هنضت يف وجه التمييز بني الرجل واملرأة والنزعة البطريركية
والقراءة الذكورية للنص الديني ،والتقاليد غري العادلة السائدة يف املجتمعات اإلسالمية،
وجهت ثقافة املسلمني ونظرهتم إىل املرأة.
فضلاً عن نقد بعض األصول غري القرآنية التي ّ
وترى رفعت حسن أن التمييز الذي تعاين منه املرأة املسلمة مر ّده إىل ثالثة مزاعم:

أول :االعتقاد أن أول املخلوقات من البرش هو آدم ،وأن حواء خلقت بعد ذلك من
ضلع رجل هو آدم.
ثان ًيا :االعتقاد بأن حواء كانت العامل األول يف خطيئة الرجل ويف طرده من اجلنة.

ثال ًثا :أن املرأة مل ختلق من الرجل فقط وإنام خلقت للرجل.

وتدحض رفعت حسن هذه املزاعم الثالثة بثالثة أمور:
 -1الزعم األول ال وجود له يف القرآن وإنام جاء يف سفر التكوين ،فالقرآن ال يذكر
حواء ،وبحسب القرآن خلق اهلل الرجل واملرأة م ًعا.
 -2أما الزعم الثاين فال يذكر القرآن أن حواء أغوت آدم ،وفكرة «عصيان آدم»
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ليست آتية من مفهوم اخلطيئة وف ًقا للقرآن ،وإنام من الوضع األويل لإلنسان،
ومن حرية اإلرادة التي جتعله ذا كفاية يف الشك والعصيان.
 -3أما الزعم الثالث فاملرأة مل ختلق خلدمة الرجل وتلبية رغباته ،واألمر ينعكس ،فكالمها
ُخلقا لعبادة اهلل ،وكالمها مدعوان عىل قدر املساواة ليكونا مؤمنني صاحلني.

يف هناية هذا الفصل خيتم املؤ ّلف بدراسة قامت هبا مارغو بدران األستاذة بمركز
الوليد بن طالل للتفاهم اإلسالمي املسيحي بجامعة جورج تاون ،وهذا احلديث الذي
ساقه املؤ ّلف عن مارغو بدران هنا ّ
يلخص لنا الستني صفحة من الفصل األول ،مجعت
فيها الوجوه البارزة للنسوية اإلسالمية الضاربة يف هنج التفسري أو التأويل ،مستحرضة
جغرافية املثال اجلديد يف النسوية اإلسالمية (إيران ،جنوب إفريقيا ،أمريكا الشاملية)،
وتدحض مارغو بادران دعوى مناهيض احلركة النسوية اإلسالمية الذين يدَّ عون أن هذه
احلركة صنعها الغرب بغرض إحلاق الرضر الفادح باإلسالم واملجتمع اإلسالمي ،إلاَّ أن
حقيقتها هي حتقيق العدالة االجتامعية يف فضاء األمة اإلسالمية واإلسهام يف تشكيل غرب
أكثر عدالة وإنصاف وتعددية.
كام أهنا تستقيص الفلسفة التي تقوم عليها النسوية اإلسالمية واملتم ّثلة يف مخس نقاط
مهمة ،هي:
ّ
املعزز ملبدأ
أول :جتديد فهم النصوص القرآنية وفق منهج اهلريمينوطيقا القرآنية ّ
املساواة املطلقة بني الرجل واملرأة.

ثان ًيا :الدور التقدُّ مي للنساء يف احلياة االجتامعية والسياسية ،وتأكيد حق املرأة يف
االجتهاد ويف إنتاج تفسري جديد يف شأن العالقة بني اجلنسني.
ثال ًثا :تأسيس املساواة بني اجلنسني عىل مبدأي اخلالفة والتوحيد.
راب ًعا :اعتامد مبدأ احلامية املتبادلة أو الدعم أو التعضيد املتبادل.

خامسا :مبدأ جهاد اجلنوسة ،ومعناه دخول النساء إىل فضاءات املجال العام ،وإىل
ً
املسجد وممارسة مجيع األنشطة املتع ّلقة هبذه الفضاءات.

ﷺ تسليمة نرسين أو مرافعة امرأة غاضبة

تسليمة نرسين أو «امرأة غاضبة» كام سماّ ها املؤ ّلف ،هي أول مثال ساقه املؤ ّلف
للنسوية الرافضة ،وبكلامت تعبرّ عن طبيعة غضبها يفتتح الفصل الثاين بصوهتا قائلة:
«أستطيع أن أقول :إنني منذ س ّن السادسة قد أدركت قسوة هذا العامل ،هذا العامل الذي ال
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يوجد فيه يشء أعظم شقاء من أن حييا إنسان ما حياة امرأة»(((.

بني فهوم اإلصالحيني التقليدية واملنظور التأوييل النسوي املجاوز لفهوم اإلصالحيني
واحلافظ ملكانة وقدسية النص الديني ،ظهرت احلرية يف أشدّ أشكاهلا عنفوانًا وحدّ ة مع فئة
والتحرر
«النسوية الرافضة» ،حيث اتجّ هت هذه الفئة إىل االستقالل املطلق والنقد اجلذري
ّ
من كل سلط ّة ،وبقدر ما حتمله هذه احلرية هلذه النسوية من اجلذب واإلغراءات فهي حتمل
هم «النسوية اإلسالمية» هو «إصالح اإلسالم» أو بمعنى
ً
أيضا بعض املخاطر ،فإذا كان ّ
مهها «رفض األساس امليتافيزيقي
آخر حسب املؤ ّلف «علامنية رصحية» ،فالنسوية الرافضة ُّ
أو الالهويت الذي يقوم عليه اإلسالم»(((.

يف سياق احلديث عن تسليمة نرسين ارتأى املؤ ّلف أن يقف وقفة مع بعض
أججت موضوع اإلسالموفوبيا يف الغرب ويف فرنسا بالذات ،والتي ترتّب
األحداث التي ّ
خصوصا «احلجاب» ،ومع بعض الكتابات النقدية
عنها إصدار قرار حظر الرموز الدينية
ً
التي تبينّ بعض املامرسات التعسفية للرجل عىل املرأة املسلمة ،فكان أول ظهور ملجموعة
«النسوية الرافضة» أو «نسوية الرفض اإلسالمي» ،بعد إصدار جملة شاريل إيبدو «بيان
االثني عرش»((( الذي دعا إىل التعميم الكوين حلرية التعبري ،وذلك بعد الرسوم الدانمركية
املسيئة لرسول اإلسالم.
تؤكّد تسليمة نرسين أن البيئة التي نشأت فيها ،هي التي دفعتها إىل اتخّ اذ هذا املوقف
من الدين واملجتمع والدولة وإىل التشدُّ د يف الرؤية النقدية وتعميق النزعة الدونية لدهيا،
دونته يف سريهتا الذاتية «طفولة يف صيغة املؤنث» ،والتي جعلتها تفكّر
وذلك حسب ما ّ
يف جمموعة من األسئلة املربكة عن املجتمع البنغايل الذي تنتمي إليه ومل جتد هلا جوا ًبا يف
طفولتها ،بخصوص سلطة الرجل ،احلجاب التعدُّ د ،الطالق ،توزيع اإلرث ،الشهادة...

تسميه «اهلذيان الديني» بلغة عنيفة وساخطة ولسان
كتاباهتا كانت مناهضة ملا ّ
ويوضح املؤ ّلف هذا االجتاه الذي مت ّثله تسليمة نرسين مع رفيقاهتا بقوله« :كانت
مقذع،
ّ
ّ
متجذرة يف جتليات الدين يف احلياة االجتامعية اليومية ،ويف استخدام
نسوية تسليمة نرسين
األصوليني اإلسالميني للدين يف حراكهم االجتامعي والسيايس ويف منظورهم الديني أو
الدنيوي للنساء ،هذا املنظور الصادر عند تسليمة نرسين ،عن طبيعة الدين نفسه وماهيته،
((( الصفحة  ،85مقتبس من كتاب :طفولة يف صيغة املؤنث ،لتسليمة نرسين.
((( الصفحة.87 :
((( بيان االثني عرش :م ًعا يف وجه التوتاليتارية ،نرش هذا العدد مارس عام  ،2006كان من بني املوقعني
تسليمة نرسين ،أيان حريس عيل ،إرشاد منجي ،سلامن رشدي.

النسويات املسلمات املعاصرات ..اجتاهات وإشكاليات

163

وفق ما مت ّثله من املعطيات الواقعية ومن طريقتها يف فهم النصوص» (الصفحة.)97 :

يقدّ م لنا املؤ ّلف جمموعة من األفكار التي تؤمن هبا تسليمة نرسين يف منهجها
الرافض ،فهي تنتقد النصوص احلديثية وتعتربها مسيئة إلنسانية املرأة وكرامتها ،وتدعو
إىل حتطيم قيود الدين واملجتمع الذي يامرس السلطة الضطهاد املرأة ،وتعترب الزواج بمثابة
ّ
وحق الزواج بأربع
حق الطالق ّ
الرق الرشعي الذي يمنح سلطة للرجل عىل املرأة بامتالكه ّ
يكرس الالمساواة
نساء ّ
مدونة األحوال الشخصية هي ّ
وحق الرضب ،وأن ّ
نص متييزي ّ
االجتامعية ،واحلجاب ما هو إلاَّ خطاب حيجب املرأة عن الفضاء اخلارجي ،كام تدعو إىل
إلغاء التفاوت بني الرجال والنساء يف اإلرث ،وتعترب أن هذا التمييز هو السبب يف خلق
مواطنات من الدرجة الثانية.
كام أهنا تحُ ِّمل الدين مسؤولية التعاظم والتفاوت املوجود بني الرجال والنساء،
وتعتربه مضا ًّدا للمساواة ،وما دامت الدولة واملجتمع متواطئان معه فجذور الظلم ال
يمكن أن يوضع هلا حدّ .
هذه األفكار التي تنادي هبا تسليمة نرسين تعكس النزعة املاركسية التي تش َّبعت هبا
من خالل قراءات كثرية ملنظري املذهب االشرتاكي ،أمثال لينني وجوركي وغريمها.

وتؤكّد تسليمة نرسين وترية االحتجاج والنقد والغضب يف وجه الدين واملجتمع
والدولة يف كتاهبا« :امرأة شا ّبة غاضبة» ،وتحُ ِّمل هذا الثالوث املقدَّ س معاناة وحمنة املرأة
البنغالية.

مل تقف هبا هذه األفكار ذات النزعة املاركسية عند هذه احلدود ،بل وصلت هبا
واضحا من خالل النقد احلا ّد لتوجهات
إىل بوابة اإلحلاد ،حيث أصبح موقفها العقدي
ً
وترصح تسليمة نرسين بذلك عالنية فتقول« :إنني ال أؤمن أبدً ا بام يذهب إليه
اإلسالم،
ّ
أولئك الذين يدافعون عن هذه الفكرة ،وأنا أعتقد خال ًفا لذلك ،أنه طاملا كان الدين ماثلاً
ثمة أصولية ،االثنان مرتابطان» (الصفحة.)106 :
فسيكون ّ
واضحا يف جمموع أشعارها ،التي عبرّ ت من خالهلا رفضها للمجتمع
ونجد ذلك
ً
الذي نشأت فيه بلغة عنيفة طالت كل أشكال املقدّ س حتى نبي اإلسالم ونسائه ،ومن تلك
العناوين« :حياة أخرى»« ،نساء :أشعار حب ونضال»« ،سرية ذاتية» ،وهي يف هذا األمر
حتاكي سلامن رشدي صاحب «آيات شيطانية» الذي كانت إىل جانبه يف توقيع بيان «االثني
عرش».
ولتدافع عن موقفها نرشت أرقا ًما تزكّي إحلادها وتبينّ أن عدد الالدينيني غري يسري،
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صحته ويف مدى استيثاقه.
وهو عدد يشكّك املؤ ّلف يف ّ

لكن تبقى مشكلة تسليمة نرسين الكبرية مع الدين تظهر يف شكل دفاع عن حقوق
النساء ،إذ َت ُعد كل األديان بال استثناء معادية للحرية وحلقوق النساء ،وال تعرتف بقوة
وسالحا يف أيدي احلكام من أجل بقاء الشعوب يف حالة جهل.
الدين بقدر ما تعدّ ه وسيل ًة
ً

ﷺ أيان حريس عيل :قفص العذارى

تعرض هلا املؤ ّلف قائلاً عنها:
أيان حريس عيل هي ثاين نموذج للنسوية الرافضة التي ّ
إن «طموحها احلقيقي أن تكون فولتري اإلسالم وأن هتاجم الدين وتسحق الدجال ،كانت
تستفز ،هكذا وصفها الربوفيسور أفشني إيليان».
فعلاً تريد أن
ّ
بعيدً ا عن الصومال بلدها األصيل اختارت أيان حريس عيل أن تقود معركتها من
أوروبا وبالضبط من هولندا ،ظهر حقدها عىل اإلسالم من خالل سيناريو وحوار فيلم
قصري كتبته بعنوان« :اخلضوع» ،ومن خالل سريهتا الذاتية املعنونة بـ«عىل سلم العذاب»،
لتعلن عداوهتا رصاحة لإلسالم فتقول« :فكريت املركزية هي أن الدين اإلسالمي والثقافة
اإلسالمية معاديان للنساء».

مت ّيزت طفولتها باالضطراب ،فقد عاشت حياة مليئة بالصدمات ،رأت فيها خنوع
نفورا من الدين ،فكان نقدها
وطاعة األم ،والمباالة وخيانة األب ،هذه احلياة خلقت لدهيا ً
لإلسالم واملسلمني ولنبي اإلسالم والقرآن راديكال ًّيا وعني ًفا ،استطاعت أن تصل إىل
هولندا ،البلد الذي تراه «بلد احلرية واالستقالل الذايت والفكر النقدي والديمقراطية ،بلد
سبينوزا» (الصفحة .)123
نجحت أيان يف أن حتصل عىل اجلنسية اهلولندية ،وبدعم حزهبا السيايس صارت
نجماً يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية ،عبرّ ت من خالل موقعها السيايس عن
املوجهة
راديكالياهتا يف نقد الدين اإلسالمي باللجوء إىل العنف اللفظي ،وإىل التكنولوجيا ّ
لصدم املخيلة بالصور واألصوات باإلساءة إىل الذات اإلهلية والصالة واآليات القرآنية،
ووضع عالقة اهلل باإلنسان موضع شك.
يؤكّد املؤ ّلف اضطراب أقواهلا يف الكثري ممّا تدعيه بشأن وجود اهلل والعامل اآلخر ،فقد
أظهرت إحلادها مبارشة بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب ،وزعمت أن هذه األحداث
كانت السبب املبارش وراء إحلادها ،كام أهنا زعمت أهنا مارست بعض النشاط يف صفوف
اإلخوان املسلمني يف الصومال وكينيا ،وهو ا ّدعاء غري صحيح حسب املؤ ّلف ،فقد أكّدت
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يف سريهتا الذاتية التي كتبتها أهنا منذ أكثر من أربع سنوات اكتشفت نفسها ملحدة ،وكان
ذلك مبارشة بعد قراءة الصفحات األوىل لكتاب« :البيان اإلحلادي» يف سنة .2002

تعتقد بإحلادها أنه جاء دور اإلسالم لكي يوضع عىل املحك ،مثلام حصل للمسيحية
مع سبينوزا يف نقده للمسيحية ،عىل حدِّ فهمها السطحي لعالقة سبينوزا بعالقة العقالنية
بني وجود اهلل وعدمه.

ربا أن «احلل
يرى فيها أفشني إيليان أهنا املرأة التي ستنقذ احلضارة اإلسالمية ،معت ً
للمشكلة اإلسالمية هو يف أن يأيت فولتري مسلم أو نيتشه مسلم ،أي أفراد مثلنا نحن
الزنادقة :أنا وسلامن رشدي وأيان حريس عيل» (الصفحة.)126 :

تنسب أيان حريس عيل نفسها إىل املوجة النسوية الثالثة التي ترفض أن تناضل باسم
اهلل أو باسم دين اإلسالم ،وهلذا نجد فهمي جدعان يركّز عىل نسف األسس الفكرية
خصوصا فيام تستدل به يف خطاباهتا املنسوبة إىل فالسفة الغرب فهي
التي تنطلق منها،
ً
شواهد حمدودة ومبسرتة ،بحيث ال حتتفظ من الفالسفة إلاَّ بالنقد السبينوزي والفولتريي
خيص النصوص الدينية يف اإلسالم فهي تعتمد اإلسالم الشعبي
لليهودية واملسيحية ،وفيام ّ
واألسطوري اإلفريقي أو اإلسالم الوهايب أو اإلسالم الواقعي املاثل عند املهاجرين ،وال
تطلب التح ّقق من دالالت النصوص الدينية أو االجتهاد يف فهم املشكل منها.

ويس ّطر املؤ ّلف بعض املقدّ مات املنهجية يف املقاربة التي تعتمدها أيان حريس،
ليتبينّ من خالهلا أن النسوية التي تتع ّلق هبا أيان حريس ال تعني أبدً ا «إعادة قراءة اإلسالم»
واالجتهاد يف تأويل نصوصه ،وإنام هي «نسوية انقالبية رافضة» تصدر عن عقل وجداين
مأزوم ،ومن هذه املقدمات:
أول :استخدام حق احلرية يف الفضاء الغريب وبمباركة النظام السيايس الغريب.
التحرر من الرقابة الدينية أو اإلهلية ومتعلقاهتا الدنيوية واألخروية.
ثان ًيا:
ّ

ثال ًثا :اعتبار القرآن ال يتعدّ ى أن يكون وثيقة تارخيية من صنع اإلنسان.

راب ًعا :دين اإلسالم دين اضطهاد وقمع وحظر للفكر النقدي وعائق للتقدّ م
االجتامعي للرجال والنساء.
خامسا :اعتامد خطاب عاصف استفزازي حا ّد وساخر للتغيري.
ً
سادسا :اإليامن بعلامنية املجتمع والدولة.
ً

املتفردة.
سابعا :املبدأ واملنتهى هو األنا الفردي واجلامعة ّ
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حولتها إىل هولندية حتمل قبعة الشوفينية اليمينية اهلولندية،
انتهازية أيان حريس التي ّ
أتاحت هلا أن تثأر لنفسها من كل صدماهتا لكنها جعلت منها ضحية هلذه احلرية ،فهي تفسرّ
خت ّلف عامل اإلسالم عن الغرب بثالثة عنارص:
 -1عالقة الفرد بر ّبه عالقة خوف وطاعة مطلقة.
 -2اإلسالم ال يعرف إلاَّ
مصدرا مرجع ًّيا واحدً ا وهو النبي.
ً
 -3األخالق اجلنسية املستمدة من القيم القبلية هي املتحكّمة يف وضع املرأة ،وأن
املاهية النسوية تتم ّثل حتديدً ا يف البكارة والعذرية.

وخصوصا النقطة األخرية املتم ّثلة يف انتقادها لألخالق اجلنسية،
هذه النقاط الثالث
ً
حتوله إىل واقع طبيعي ومرشوع،
تعكس جتربتها الشخصية مع املسكوت عنه الذي أرادت أن ّ
وهو األمر الذي أكّده املؤ ّلف وشدّ د عليه من خالل املحاور التالية:

أول :إبراز نقدها الالذع للدين اإلسالمي وبيان مظاهر الكراهية والقسوة والغضب
والتحامل التي تص ّبها عىل هذا الدين ،حتى أهنا وصفت نبي اإلسالم بكثري من األوصاف
تتفجر عىل
الشا ّذة ،ويف هذا السياق يقول املؤ ّلف« :أن نسوية الرفض عند أيان حريس عيل ّ
نحو غري عادي عند مسألة دقيقة حا ّدة ،ذات رجع خاص عندها بكل تأكيد ،هي مسألة
الع ّفة اجلنسية اإلسالمية املتم ّثلة يف البكارة ،ويف العذرية يف احلياة اجلنسية قبل الزواج ،وقد
يتبينّ املد ّقق هنا يف ألفاظها وعباراهتا وطريقة مقاربتها ،بل عيشها للمسألة ،أعراض عقدة
ّ
متجذرة يف أناها العميق ،هي عقدة البكارة والعذرية» (الصفحة .)138
ثان ًيا :إيامهنا الشديد بأن الغرب هو وحده الذي يقدّ م سيا ًقا للحرية حتى أهنا صارت
أمرا مطل ًقا فحتى هولندا التي حتتضنها وتدعمها
تقدّ م نفسها واحدة من الغرب ،ليس ً
جردهتا بعض الوقت من هذه اجلنسية (الصفحة .)146
ّ
ثمة إلاَّ إسالم واحد ،وأن اإلسالم مل يعرف إلاَّ القراءة الوهابية
ثال ًثا :زعمها أنه ليس ّ
وإقصاؤها لباقي التفسريات والتأويالت ،فيه هتميش لكثري من التأويالت والتفسريات
املوجودة يف الفكر اإلسالمي.

راب ًعا :تربهن بكل يقني عىل أهنا تتقن فن الكذب من خالل إنكارها لدور صدمات
طفولتها ومشكالت حياهتا األرسية وعالقتها بأمها وأبيها وأختها...

هذه هي معركة أيان حريس واضحة ب ّينة :عداء رشس لإلسالم ،ولكل أشكال
التسامح والتهاون باسم التعدّ دية الثقافية ،وتنكُّر للمجتمع الذي نشأت فيه ،ورفض تام
لكل ما له عالقة باخلالق.
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ﷺ إرشاد منجي مسلمة حرة :تلفزيون شاذ واجتهاد

إرشاد منجي وجه آخر من أوغندا ،تل َّقت تعليمها بداية يف مدرسة مسيحية ثم
التحقت بمدرسة دينية تقليدية إسالمية ،م ّثلت هلا هذه األخرية صدمة عنيفة قبالة املدرسة
املسيحية املتساحمة ،تساؤالهتا واحتجاجاهتا كانا سب ًبا يف طردها من املدرسة ،فكان لذلك
وشق الطريق
وقع كبري عليها حتى كادت خترج من دائرة اإليامن اإلسالمي لوال مقاومتهاّ ،
للتعرف إىل اإلسالم من وجهة نظر خاصة واجتهاد فردي.
ّ

أرشفت عىل برنامج خاص يف تلفزيون شا ّذ يف تورنتو يف كندا ،وأنتجت أفال ًما
سينامئية عن حياة املثليني يف العامل اإلسالمي ،كام أنتجت فيلماً وثائق ًّيا عن «اإلسالموية» أو
اإلسالم األصويل ،وكانت ضمن جمموعة املو ّقعني يف «بيان االثني عرش» إىل جانب سلامن
رشدي وأيان حريس عيل وتسليمة نرسين.

«The

ترأست حركة «مسلمة رافضة» ( ،)Muslim Refuznikهلا كتاب بعنوان:
 »Trouble with Islam Todayصدر يف عام  ،2003ون ُِق َل إىل لغات عدّ ة وأثار جدلاً
واس ًعا يف أنحاء خمتلفة من العامل.

تضع إرشاد منجي نفسها يف دائرة اإلصالح اإلسالمي الليربايل ،وعىل رأس القضايا
التي تثريها «نقد النص القرآين» ،وتطلق أسئلة كبرية حول «تناقضات القرآن» ،استعملت
يف ذلك لغة ساخرة بإرساف ينفر منها عموم املسلمني ،ومع أهنا ّ
متمسكة بانتامئها إىل
تظل
ّ
تسميه «إسالم الصحراء».
اإلسالم إلاَّ أهنا حتمل محلة شعواء عىل ما ّ
ورصحت بشذوذها اجلنيس ،ودافعت عن املثلية واملثليني
اشتهرت كنسوية،
ّ
املسلمني والسحاقيات املسلامت ،واعتربهتا قضيتها املركزية ،حاولت أن جتد لذلك سندً ا
التنوع هبة مباركة للطبيعة
وحجة من القرآن الكريم ،ولذلك تقول« :لقد جاء يف القرآن أن ّ
ّ
فام اخلطب إذن؟» (الصفحة .)161
ملاذا تجُ لد امرأة مغتصبة؟! ملاذا حيظر القرآن عىل املرأة أن تؤ َّم الصالة؟ ماذا يمكن أن
يقال يف شأن التاميز بني الرجل واملرأة؟ وأيهّ ام خلق اهلل أولاً  :آدم أم حواء؟

هذه هي التساؤالت التي تطرحها وتناقشها إرشاد منجي ،لتستنتج أن« :القرآن ليس
مساوات ًّيا عىل نحو بدهيي بالنسبة للمرأة ،وهو ليس بدهي ًّيا يف يشء ،اللهم إلاَّ أن يكون ذلك
يف طابعه امللغز» ،وتضيف« :إن املسلمني هم الذين يصدرون صكوك الغفران باسم اهلل،
والقرارات التي نتّخذها عىل أساس القرآن ال تمُ ىل علينا من السامء ولكن نتّخذها نحن
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بملء إرادتنا اإلنسانية» (الصفحة .)163

ينطوي املرشوع الليربايل الذي تدعو إليه إرشاد منجي يف شأن املرأة عىل وجهني:
تسميه «عملية اجتهادية» ،تبدأ من قدرات
األول نقدي راديكايل ،والثاين بنائي تأسييس ّ
تتحول قيمة الرشف إىل قيمة الكرامة،
النساء املسلامت عىل ممارسة األعامل التجارية بحيث ّ
ففي ذلك يكمن اإلصالح العميل لإلسالم ،وتستشهد بنموذج السيدة خدجية زوجة
الرسول األوىل.
تؤكّد إرشاد منجي أن تفسريها اخلاص للقرآن يقودها إىل ثالث رسائل:
األوىل :أن اهلل وحده يعلم حقيقة كل يشء علم اليقني.

الثانية :أن اهلل وحده حياسب غري املؤمنني ،ويوفق بني االختالفات يف النصوص.

أحرارا يف التعامل مع مشيئة اهلل دون قرس عىل اتّباع منهج
الثالثة :أن إنسانيتنا جتعلنا
ً
مفروض.

يف األخري ّ
يلخص فهمي جدعان عمل إرشاد منجي االجتهادي فيقول« :يظهر
هجرا تا ًّما التفسري
بوضوح أن عملية االجتهاد التغيريية التي تقودها إرشاد منجي ،هتجر ً
احلر فيه ،وذلك لتقويض اإلسالم القبيل ذي األسس
احلريف للقرآن وتتَّجه صوب التفكري ّ
البدوية العربية ،وتنقية السجل البائس للعامل اإلسالمي يف جمال حقوق اإلنسان ،الذي
يشمل حقوق املرأة» (الصفحة .)172

ﷺ نجالء كيليك ،العروس الغريبة واألنا الطاردة

«أ ًّيا ما كانت الرسالة اإلسالمية مجيلة ،فإن اإلسالم ينطلق من املبدأ القائل :إن
تتكون إلاَّ من الرجال ،أما النساء فإهنن لسن جز ًءا من اإلنسانية ،ال بل إهنن
اإلنسانية ال ّ
يشكلن هتديدً ا هلا» (الصفحة .)177

نجالء كيليك تركية األصل أملانية اإلقامة ،نشأت يف أرسة شديدة القسوة متارس شعائر
والدي أبدً ا مسلمني ملتزمني ،وقد
اإلسالم باعتبارها جز ًءا من الثقافة ،تقول نجالء« :مل يكن
َّ
أصبح نمط حياهتام يف إسطنبول أقرب إىل أن يكون غرب ًّيا ،مل تضع أمي حجا ًبا أبدً ا ،ومل خيطر
هلا ذلك ببال ...كنا نحتفي بشهر رمضان ويروق لنا الصيام فيه ،وكنا نحتفل بعيد األضحى
مثلام يحُ تفل يف أملانيا باألعياد املسيحية ،ألن ذلك جزء من الثقافة» (الصفحة .)179
انخرطت نجالء يف احلياة األملانية منذ الطفولة ،وخالل الثامنية أعوام األوىل من
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اإلقامة ساء حال األرسة ،وختلىَّ األب عن مسؤوليته عائدً ا إىل تركيا.

متحمسة
انتفضت عىل قانون األرسة ورفضت االلتزام بالتقاليد وأصبحت ثورية
ّ
للامركسية ،عملت قطيعة مع والدها؛ ألهنا كانت تعتربه سبب شقائها ،وكتبت سريهتا
الذاتية يف كتاب سمته« :األبناء الضالون :مرافعة من أجل حترير الرجل املسلم» ،تستحرض
فيه عالقتها بوالدهتا التي كانت دائماً يف موقع ضعف ،وعالقتها بوالدها الذي كان شديد
التس ُّلط والقسوة.
يف بحثها عن احلرية بدأت نجالء تثري الكثري من األسئلة ،وتضع العادات واألعراف
القديمة املرتبطة بالعقيدة اإلسالمية موضع شك ،وتعيش احلرية يف شكلها يف احلياة الغربية،
عرضت يف كتاهبا «العروس الغريبة» مسارها اجلديد يف البحث عن قضايا األقلية الرتكية
املسلمة يف أملانيا ،ومسألة اندماج األتراك املسلمني املطلق يف املجتمع األملاين بقيمه احلداثية،
بنقد جارح لألخالق والعادات والتقاليد الرتكية-اإلسالمية.

تنطوي أبحاث نجالء كيليك من خالل كتابيها عىل أطروحة مركزية حتكم العملني،
وهي أن الصعوبة يف االندماج آتية من الثقافة ومن الدين ،وألن هذين مضادان لقيم األنوار
واحلداثة فإنه ّ
تتم زعزعة قواعد هذين األصلني ،إن مل
يتعذر متا ًما إدراك االندماج إذا مل ّ
نقل :تدمري هذين األصلني ،فالثقافة والدين مضا ّدان لقيم الديمقراطية واحلرية وحقوق
تم
اإلنسان ،وأحد األمثلة التي تستشهد هبا عىل هذه احلالة ،العروس املستوردة التي ّ
تزوجيها بزواج قرسي أو بزواج مد ّبر عائل ًّيا.

وتستقيص نجالء حاالت عديدة لنساء أو فتيات تركيات مسلامت ومهاجرات
تكتنف حياهتن هذه األوضاع الكارثية التي وصفتها يف كتاهبا ،ويف الوقت نفسه تطرح
نجالء أسئلة كثرية حول احلجاب ،معتربة أن فرضية احلجاب كانت ألسباب خاصة،
مفتاحا رمز ًّيا للثقافة اإلسالمية ،وإجراء حلامية النساء من التعدّ ي اجلنيس
فأصبح
ً
للرجال.

ّ
ويلخص املؤ ّلف ما يتع ّلق بنجالء كيليك يف آخر الفصل ،ويبينّ أن املسلك الذي
هنجته أكرب سامته الغلو والتح ّيز لألنا وأنه منهج ال خيلو من الشطط فيقول« :ومثلام هي
حال النسويات الرافضات ،فإن سمة الغلو تلحق برؤى نجالء كيليك ومواقفها عىل وجه
العموم ...ثم إن نجالء كيليك يف مجلة عروضها وحتليالهتا هتمل إمهالاً كاملاً معاندة بلد
اهلجرة آلمال ومطامح ورغبات وحاجات املهاجرين الذين ترتضيهم عىل أرضها ...فضلاً
عن أشكال التمييز التي يلقوهنا يف احلياة اليومية ويف العمل».
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ﷺ معركة التنوير

يف آخر فصل من الكتاب يعرض املؤ ّلف جمموعة من االستنتاجات من خالل تت ّبعه
املهمة التي حتدّ د شكل النسوية الرافضة:
للنامذج األربعة التي عرضها ،وهذه جمموع النقاط ّ

املسوغ األوحد يف هذه
 -1هاجس «إصالح اإلسالم» عند النسوية الرافضة هو
ّ
التجارب ،منطلقه املساءلة والنقد حتى يف املسكوت عنه ،لتوسيع فضاءات احلرية التي
يرشعها عامل الغرب.
 -2ترصيح رموز النسوية الرافضة بأن فضاءات الغرب اإلنسانية أتاح هلن مساءلة
املقدّ س وحماورته ،والدخول يف حالة سجال.

 -3ال تفصل هؤالء النسويات بني دين اإلسالم وثقافة املسلمني ،فالطريق إىل حترير
املرأة من املظامل والقيود هو إصالح اإلسالم نفسه.
 -4مواطن «اخللل» التي تزعمها النسوية الرافضة ال تتط ّلب بذل جهود مضنية
تم تداوهلا قديماً قدم اإلسالم ،وتناوهلا الكثري من املسترشقني
إلبانتها وتوضيحها ،فقد ّ
املحدثني والباحثني املعارصين الذين انك ّبوا عىل دراسة اإلسالم.

 -5ما تنظر إليه «النسوية الرافضة» بكثري من الرفض ،تعتربه «اإلصالحية اإلسالمية»
جمرد شبه تلحق بقراءة النص الديني أو الواقع املعييش ،وحتتاج إىل تفسري وفق منهج التسويغ
ّ
والتخريج دون مساس بصدقية النص الديني وباألسس الالهوتية والفلسفية التي يستند
إليها ،أما السلفية أو االتّباعية اإلسالمية فتتع ّلق بمنهج التسليم بام جاء من غري جدال.

 -6خروج «نسويات الرفض» عن هذين املنظورين برغم زعمهن أهنن ينشدن
«تأويل اإلسالم» غري صحيح؛ إذ إن هذا النوع من التأويل ال يوجد إلاَّ عند إرشاد منجي،
أما تسليمة نرسين وأيان حريس ونجالء كيليك فيستند منهجهن يف اإلصالح إىل إحداث
انقالب حقيقي :علامنية إنسانية عند تسليمة نرسين ،ومساءلة الدين ّ
وحل العقدة اجلنسية
عند أيان حريس عيل ،ونقد الدين والثقافة والنزعة األبوية عند نجالء كيليك.

 -7بسبب احلساسية املفرطة عندهن وبسبب اخلربات الذاتية السيئة ،يغلب عىل
النسوية الرافضة يف االحتجاج عىل أحكام الدين ،اإلفراط االنفعايل عن طريق االستفزاز
املر أو السخرية اجلارحة من أجل الدفاع عن حقوق النساء ،واستعامل العنف اللفظي حتى
ّ
حق املقدّ س اإلسالمي :اهلل والنبي والقرآن.
يف ّ
هذا ّ
دونه الدكتور فهمي جدعان بكل جرأة عن احلركة النسوية املنتمية
ملخص ما َّ
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كثريا من وجوه ردود األفعال التي
إىل العامل اإلسالمي يف جغرافية الغرب ،وهي ّ
توضح ً
تواجهها نسوية العامل اإلسالمي ،التي حتارب وهتمش نتاجاهتا الفكرية بسبب اخللط املوجود
بني هذا النوع من النسوية املنطلقة من املنظومة الفكرية لإلسالم وبني النسوية الرافضة لكل
يوجهها املهامجون لإلنتاج النسوي منطلقها
ما له عالقة باإلسالم ،حتى أن كل التّهم التي ّ
حكمهم املطلق املستمد من احلكم عىل النسوية الرافضة التي ختدم أجندات غربية ،ويدعمها
الغرب يف وقت معينّ ألهنا تعلن رفضها رصاحة للدين اإلسالمي وال جتعله مرجعية هلا.
فهذا الكتاب يشكّل يف إطاره العام رؤية نقدية ملجموعة من النسويات اللوايت اخرتن
يغردن خارج البيئة التي نشأن فيها أو خارج الرسب ،مثلام اختار املؤ ّلف أن يعبرّ عن
أن ِّ
ذلك بذكاء ،متثيلاً منه لرسب الطيور الذي يرمز إىل اجلامعة ،فالذي خيرج من اجلامعة من
الطبيعي َألاَّ يستوعب معاناهتم وال يعيش مهومهم ،وباألحرى أن جيد هلم حلولاً .
واملفروض من الذي يريد أن يقدّ م حلولاً للجامعة أن يكون من بني جلدهتم ،وأن
اهلم وال هيرب من الواقع وينقلب عليه ،فهذه ليست إلاَّ حالة اليائس الذي
يعيش معهم ّ
ومترده مل يمنعه من السقوط يف ّ
فخ
خيتار اخلروج من الدائرة،
ويتمرد عىل التاريخ والبيئةّ ،
ّ
متمردات ورافضات ملجتمعاهتن ،ويعتربن أنفسهن ضحايا جمتمع
التيه واملعاناة ،فكوهنن ّ
متخ ّلف مل يمنعهن ذلك من أن يسقطن بفكرهن الشا ّذ ضحية جمتمع آخر يغري بشعار
والتحرر.
احلرية
ّ
وهنا نؤكّد نجاح املؤ ّلف يف عملية التوصيف والتمييز التي سطرها يف مؤ ّلفه ،فتقييم
املؤ ّلف الجتاهات النسوية يف حم ّله ،ينبني عىل أسس علمية ومقدّ مات منهجية ونتائج
صحيحة ،حيث وضع املؤ ّلف قلمه عىل التصنيفات بد ّقة املفكّر املستوعب للقضية التي
يتعامل معها ،ومجع املشرتك ،وم ّيز بني الفوارق.
املهم أن نخرج بنموذج واحد للحركة
وال يمكن بعد االنتهاء من قراءة هذا الكتاب ّ
النسائية اإلسالمية؛ ألن املنطلقات والدوافع ختتلف ،واألهداف ختتلف ،وبطبيعة احلال
فاملناهج ختتلف بني التشدّ د والوسطية يف تثبت الرؤية الصحيحة.

كتب  -مراجعة ونقد
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حممد هتامي دكري

السنَّة والشيعة يف الفتاوى والوثائق التارخيية.
الكتاب :االعرتاف ا ُملتبادل بني أهل ُّ
إعداد وحتقيق :عيل أنصاريان.
النارش :مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،بريوت.
سنة النرش :الطبعة األوىل2019 ،م.
«إن اخلالف يف الرأي رضورة اجتامعية وشأن طبيعي
ّ
ال يمكن دفعه ،ولكن هناك فر ًقا بني االختالف الذي تمُ ليه
العصبية املذهبية وبني االختالف الذي تمُ ليه احلجة والربهان..
فاألول خالف مذموم ،أما الثاين فهو خالف اإلنصاف
والبحث عن احلقيقة ،مع احرتام كل فريق لرأي خمالفيه».

الشيخ حممود شلتوت

ﷺ مقدّ مة :اجلذور التارخيية لالختالف

الرصاع بني أتباع و ُمق ّلدي املذاهب الفقهية والكالمية اإلسالمية ،ليس
وليد الساعة ،وإنام يرضب بجذوره يف أعامق التاريخ اإلسالمي ،وإن كان
للرصاع احلايل ما يم ّيزه من حيث االتّساع والرشاسة والتباس احلق بالباطل،
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ودخول أطراف خارجية إلذكائه ،مثل االستعامر الغريب والصهيوين.

أسست لالختالف حول قضايا
هناك حمطات مفصلية يف تاريخ اإلسالم واملسلمنيّ ،
ليتحول من اختالف يف الرأي
مهمة ،وهناك حمطات انفجر فيها الرصاع،
ّ
سياسية ودينية ّ
االجتهادي الفقهي أو الكالمي ،إىل رصاع طائفي وسيايس دموي عنيفُ ،سفكت فيه
املحرمة وانتهكت فيه احلقوق املصونة.
الدماء َّ
لقد اختلف مجُ تمع الصحابة بعد وفاة رسول اهلل  ،Kحول طبيعة نظام احلكم
ومن يتولىَّ القيادة والتوجيه يف الدولة اإلسالمية الفت َّية ،إىل فريق يدافع عن نظام اخلالفة،
وفريق آخر يرى أن اإلمامة املنصوص عليها هي السلطة الرشعية بعد رسول اهلل ،K
تم استيعابه والسيطرة عليه ملدّ ة قصرية ،رسعان ما سينفجر رصا ًعا
هذا االختالف الذي ّ
دمو ًّيا عىل السلطة ،فيام ُعرف يف التاريخ اإلسالمي بالفتنة الكربى ،عىل إثر مقتل اخلليفة
الثالث عىل يد الثوار يف املدينة.
وقد استمر هذا الرصاع عىل طول التاريخ اإلسالمي وإىل اآلن ،بأشكال متعدِّ دة
ومتنوعة ،كشفت عن ُعمق األزمة واملأزق الذي يعاين منه املسلمون يف املجال السيايس،
ِّ
تنظريا وممارسة.
ً

من جهة أخرى ،سيظهر يف الواقع اإلسالمي اختالف آخر ،سريتبط بفهم وتفسري وتأويل
النصوص الدينية وتعاليم الوحي ،وهذا االختالف سيأخذ أبعا ًدا رصاعية دموية يف عدد من
املحطات التارخيية ،بعد تأسيس املذاهب الفقهية والكالمية ،وانتشار التقليد هلا ،وظهور فئات
متعصبة داخل هذه املذاهب ،ترى نفسها عىل احلق والصواب املطلق ،وغريها يف ضالل مبني!
ِّ

وقد شهدت عدد من احلوارض اإلسالمية املشهورة يف التاريخ ،كبغداد عاصمة اخلالفة
العباسية لقرون ،حمطات رصاع دموية بني مقلدي معظم املذاهب اإلسالميةُ ،أزهقت فيها
آالف األرواح ،و ُد ِّمرت فيها الكثري من املمتلكات ،ومن ي َّطلع عىل ما كتبه املؤرخون ،كابن
األثري أو ابن كثري ،يف تارخييهام ،سيالحظ حجم ومدى العنف والرشاسة يف الرصاع الذي
وخصوصا الشيعة.
كان موجو ًدا بني احلنابلة وخصومهم من باقي املذاهب،
ً
فقد شهدت منطقة الكرخ ببغداد جمازر دموية ذهب ضحيتها آالف العوام من الشيعة
والسنة ،بسبب اعرتاض احلنابلة عىل مراسم إحياء عاشوراء من طرف الشيعة ،وكذلك
ُّ
اخلصومات التي كانت قائمة بني األحناف والشوافع ...إلخ ،رصاع يبدأ بتبادل األتباع تهُ م
التكفري والتضليل والتبديع خلصومهم املذهبيني ،وصولاً إىل إخراجهم من امللة والدين،
وانتهاء بإعالن اجلهاد الستئصاهلم والتنكيل اجلسدي هبم!..
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وبالطبع ،كانت هناك جهات مستفيدة من هذا الرصاع بني أتباع ومقلدي املذاهب،
مكونات املجتمع املذهبية ،يف إطار سياسة ِّفرق
هيمها إذكاء نار الفتنة بني ِّ
جهات سياسية ّ
تسد ،وإلبقاء حالة التوتّر والرصاع الداخيل ،وجهات من داخل املؤسسات املذهبية نفسها ،هلا
مصالح ومنافع شخصية ضيقة ،ال تتح ّقق إلاَّ يف ّ
ظل حالة التشنُّج والرصاع والتنافر املذهبي.

وبني اجلهتني هناك الضحايا الذين هم يف معظمهم من األتباع واملق ّلدين ،الذين
يعتقدون عن سذاجة وجهل ،أهنم يحُ سنون صن ًعا ،وأهنم يدافعون عن اإلسالم وينترصون
للحق والدين ،بتقديم أنفسهم قرابني يف حمرقة الرصاع املذهبي والطائفي ،الذي ال خيدم –يف
شو ُهه ،باإلضافة إىل مسامهته يف تدمري االجتامع اإلسالمي،
حقيقة األمر–اإلسالم ،وإنام ُي ِّ
وتوهني ُعرى األخوة اإليامنية التي تربط بني مجيع املسلمني ،عىل اختالف مذاهبهم الفقهية
والكالمية وتعدَّ دها.

أما ما يم ّيز الرصاع املذهبي اليوم عن األمس ،فيمكن احلديث عن أمرين أو
خصوصيتني ،األوىل أن الرصاع الذي تشهده الساحة اإلسالمية ،يقوده ويتولىَّ تفجريه
تتسمى غال ًبا بالسلفية ،وتسندها مجاعات أعلنت اجلهاد
متعصبة من املسلمني
مجاعات
ِّ
ّ
وسمت نفسها السلفية اجلهادية ،هي من أشعل احلرب املذهبية يف اآلونة األخرية ،بتضليلهم
َّ
السنية املشهورة والتيارات الصوفية ،وباقي
وتبديعهم وتكفريهم ،غالبية أتباع املذاهب ُّ
تغربني.
املذاهب الشيعية ،ناهيك عن خوضهم حر ًبا
رضوسا ضد العلامنيني واملث ّقفني ا ُمل ّ
ً

ومن ثم فإن الكتابات الصحافية التي تتحدّ ث عن رصاع ُسنّي شيعي غري دقيقة؛ ألن
ُمعظم الدعاة يف الفضائيات وعىل منابر املساجد ،والذين يتز ّعمون محالت التبديع والتكفري
املتعصبني من السلفية ،مع وجود بعض االستثناءات
ملخالفيهم املذهبيني ،هم من هؤالء
ِّ
التعصب والغلو يف
من باقي املذاهب ،ممّن انخرط يف هذا الرصاع كر ِّد فعل ،أو بسبب
ُّ
االعتقاد بصحة اختياراته املذهبية.
األمر الثاين ،دخول االستعامر الغريب والصهيوين –كعامل خارجي -ميدان
والتنوع املذهبي ،واالستفادة من بعض احلركات واجلهات
االستغالل السلبي هلذا التعدُّ د
ُّ
املذهبية والسياسية ،إلشعال نار الفتنة املذهبية ،داخل املجتمعات العربية واإلسالمية،
ألجل متزيقها اجتامع ًّيا وسياس ًّيا ،يف حماولة إلجياد دويالت وكانتونات سياسية صغرية
يسهل عىل االستعامر
ومتقوقعة عىل خصوصيتها املذهبية أو العرقية ،متناحرة فيام بينها ،ما ّ
السيطرة عليها والتحكُّم فيها ،وهنب ثرواهتا الطبيعية ،كام نشاهده اليوم.
مر التاريخ -دعوات
وبطبيعة احلال ،وانطال ًقا من ُسنّة التدافع كانت هناك –وعىل ّ
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ٌّ
وحث عىل
لنبذ الفتنة والرصاع ،والدعوة إىل اإلخاء والوحدة بني أتباع ومقلدي املذاهب،
تقديم مصلحة األمة ،والتحذير من اآلثار السلبية هلذا الرصاع عىل اجلميع ،دعوات وإن
كان أصحاهبا محُ ارصون أو ق ّلة ،إلاَّ أهنا كانت تُثمر بني احلني واآلخر مشاريع وحدوية
حتارص الفتن املذهبية ،وحتدُّ من آثارها السلبية ،كام تُساهم يف نرش الوعي بحقيقة التعدُّ د
املذهبي ،واملوقف الرشعي منه ،باإلضافة إىل الكشف عن االستغالل السيايس املشبوه له،
واألهداف الشيطانية واملصلحية ملن يقف وراء إذكاء نار الفتن املذهبية يف العاملني العريب
ووكال َء حم ِّليني لالستعامر الغريب
وح ّراس مذاهبُ ،
واإلسالمي ،من سياسيني ُمستبدين ُ
والصهيوين.

ﷺ حمطات معارصة ملواجهة فتنة الرصاع املذهبي

يف هذا الكتاب ،الذي بني أيدينا ،مل يتحدّ ث الكاتب عن جذور االختالف وأسبابه
ْصب عىل استعراض بعض أهم املحطات
الدينية والسياسية أو التارخيية ،وإنّام الرتكيز ان َّ
السنة والشيعة ،مع أن هذا العنوان غري دقيق
املعارصة ملواجهة فتنة الرصاع املذهبي بني أهل ُّ
–كام أرشنا إىل ذلك قبل قليلّ -
متعصب ،مع
ألن ما نُشاهده يف الواقع اليوم هو رصاع سلفي
ِّ
باقي املذاهب (السنية الثالثة :املالكية والشوافع واألحناف) والشيعة (اإلمامية والزيدية)،
واإلباضية والطرق الصوفية.
املتعصبون اجلُدد هم من يملك و يسيطر عىل عدد كبري من املنابر اإلعالمية،
فهؤالء
ِّ
واملؤسسات الدعوية ،يف العاملني العريب واإلسالمي وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية
ودول آسيا املسلمة ،وهم من يتّهم مقلدي باقي املذاهب بالتورط يف البدع واألعامل
واملعتقدات الرشكية املؤ ّدية إىل الكفر والزندقة.
املتعصبة ،عىل نرش أوجه
لكن رشاسة الرصاع مع الشيعة اإلمامية ،وتركيز السلفية
ّ
االختالف بني الشيعة والسنة بشكل عام ،واتّساع نطاق املواجهة بينهام ،يف ظل اهلواجس
السنة قاطبة وبني املذهب الشيعي اإلمامي ،لكن
املذهبية جعل الرصاع وكأنه بني أهل ُّ
احلقيقة بخالف ذلك.
وهذا ما سيظهر بوضوح عند اإلشارة إىل املحطات التقريبية واملشاريع التواصلية
والوحدوية بني علامء املذاهب السنية خاصة (الشوافع واألحناف واملالكية) يف بالد الشام
ومرص ،وعدد من املرجعيات العلامئية الشيعية اإلمامية يف ٍّ
كل من العراق وإيران ولبنان.
حيث نجد الوعي الصحيح بحقيقة االختالف والتعدُّ د املذهبي ،وكونه االبن
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الرشعي لالجتهاد الفقهي والكالمي املرشوع ،واإلدراك العميق ملخاطر الرصاع املذهبي
عىل اإلسالم و ُمعتنقيه ،ووحدة دوله االجتامعية والسياسة والدينية ،باإلضافة إىل الرغبة يف
والترسع
التعصب والغلو،
حمارصة ومعاجلة األسباب الداعية لالختالف والتحارب ،مثل
ُّ
ُّ
التنوع والتعدُّ د،
يف تكفري وتضليل املخالف املذهبي ،والتحذير من االستغالل السيايس هلذا ُّ
حولته هذا األسباب والدوافع ،من سبب يف إغناء البحث الفقهي والكالمي وإثراء
الذي ّ
الفكر اإلسالمي بشكل عام ،إىل حم ّطة ومنطلق للخصام والتنابز باأللقاب ،وتبادل التُّهم
بالتضليل أو اخلروج عن امل ّلة والدين.

ﷺ األزهر الرشيف وجواز التع ُّبد باملذهب اإلمامي

السنة والشيعة ،التي حتدّ ث عنها
من بني أهم املح ّطات التقاربية والوحدوية بني ُّ
الكتاب ،مرشوع التقريب الذي انطلق يف ستينات القرن املايض ،وكان حتت إرشاف
األزهر الرشيف ،مم ّثلاً يف شيخه حممود شلتوت ،واملرجعية الشيعية يف إيران ،مم ّثلة يف السيد
الربوجردي والشيخ القمي.

السنة والشيعة يف ظل أجواء سياسية وحدوية
وقد انطلق هذا املرشوع التقريبي بني ُّ
كذلك ،أثناء ُحكم مجال عبد النارص ملرص ،وقد أثمرت هذه اجلهود تأسيس دار للتقريب
كأهم جملة تقريبية ،كتب فيها
بني املذاهب يف القاهرة ،كام صدرت جملة «رسالة اإلسالم» ّ
مهمة يف جمال التأصيل للوحدة واألخوة
كبار علامء من الفريقني آنذاك ،دراسات وبحوث ّ
التعصب وال ُفرقة.
والتعارف ،ونبذ
ُّ
وقد ت ُّوجت هذه األنشطة العلمية التقريبية اجلا ّدة واملخلصة ،بفتوى لشيخ األزهر
«أن اإلسالم ال يوجب عىل ٍ
آنذاك الشيخ حممود شلتوت ،أكّد فيهاّ :
أحد اتّباع مذهب معينّ ،
ُ
وأن لكل مسلم احلق يف تقليد أي مذهب من املذاهب املنقولة نقلاً
ّ
واملدونة
صحيحا،
ّ
ً
أحكامها اخلاصة ،وبالتايل :جيوز التع ُّبد باملذهب الشيعي اجلعفري (اإلمامي) رش ًعا ،كسائر
السنة.»..
مذاهب أهل ُّ

التعصب
وأمهية هذه الفتوى ،ليس فقط يف موقفها العلمي والرشعي الصارم من
ُّ
املذهبي ،وإنام يف االعرتاف الرصيح والواضح برشعية تقليد املذاهب الفقهية والكالمية من
السنية املشهورة ،وعىل رأسها بالتحديد املذهب الشيعي اإلمامي ،باإلضافة
خارج املذاهب ُّ
إىل كوهنا صادرة من أعىل مرجعية ُسنية معتربة آنذاك.
وقد استُقبلت تلك الفتوى برتحيب من املرجعيات الشيعية يف الشام والعراق
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مهمة .كام أثمرت جهود التقريب هذه،
وإيران ،وكان هلا تداعيات اجتامعية وحدوية ّ
(السنية األربعة،
مهمة اعتمدت عىل آراء املذاهب الثامنية املشهورةُّ :
ُصدور موسوعة فقهية ّ
واجلعفري ،والزيدي ،واإلبايض ،والظاهري) ،حيث بدأ العمل فيها سنة 1960م باملجلس
األعىل للشؤون اإلسالمية ،ووضع برناجمها العالمة حممد فرج السنهوري ،بمساعدة كبار
رجال الفقه يف مرص آنذاك ،كام بدأ تدريس الفقه املقارن يف األزهر ،باعتامد مجيع املذاهب
املعرتف هبا.
ّ
فضل الرصاع عىل التقارب
وهذه الفتوى ،وإن كان البعض من
املتأخرين -ممَّن ُي ِّ
والوئام -قد شكّك يف صدورها ،إلاَّ ّ
أن النسخة األصلية هلا ،قد متّت املحافظة عليها يف
األرشيف التقريبي ،باإلضافة إىل ُّ
وأرخت هلا.
الشهرة اإلعالمية التي واكبتها َّ

كام أن االعرتاف بجواز التع ُّبد باملذهب اجلعفري ،واعتباره مذه ًبا إسالم ًّيا كباقي
السنة والشيعة ،مل يكن رأي الشيخ شلتوت فقط،
السنية ،والدعوة للتقريب بني ُّ
املذاهب ُّ
وإنام وافقه عىل ذلك كبار علامء األزهر آنذاك ،مثل الشيخ حممد الغزايل ،والدكتور حممد
الفحام ،ود .حممود زقزوق وزير األوقاف السابق ،والشيخ
فريد نرص ،واملفتي حممد
ّ
متويل الشعراوي ،..وغريهم كثري ،ممّن كان يكتب يف جملة «رسالة اإلسالم» التقريبية .وقد
تتضمن رصاحة االحرتام واالعرتاف
السنية بمواقف علامئية /شيعية،
َّ
ُقوبلت هذه الفتوى ُّ
السنية وعلامئها وتراثها االجتهادي كذلك.
باملذاهب ُّ
السنية ،فقد جاءت
أما ردود الفعل املدافعة عن الفتوى داخل األوساط العلامئية ُّ
لتؤكّد أن اهلدف من التقريب والفتاوى التقريبة ليس االنتصار ملذهب عىل غريه ،أو دمج
التعصب املذموم للرأي واملذهب ،ومتابعة
املذاهب ،وإنام اهلدف والغاية القصوى هي :نبذ
ُّ
البحث العلمي املوضوعي يف القضايا املختلف فيها وحوهلا ،والدعوة إىل الدين واملذهب
السلم االجتامعي ووحدة األمة.
بالتي هي أحسن،
ً
حرصا عىل ِّ

ﷺ مؤمترات التقريب والوحدة

مع انفجار الرصاع املذهبي وما واكب ذلك من فوىض فتوائية ،ورصاع سيايس
وحروب دموية عىل أرض الواقع ،تداعت بعض اجلهات ال ُعلامئية واملؤسسات العلمية إىل
عقد مؤمترات وندوات ملناقشة خماطر الرصاع املذهبي ،وتقديم التوصيات ملعاجلة أسبابه،
وهكذا ُعقدت العرشات من املؤمترات التقريبية والوحدوية ،شارك فيها عدد كبري من
ا ُملفتني والعلامء واملفكّرين والدعاة الوسطيني ،وكانت مناسبة للتذكري بمخاطر الرصاع
والتحرز من التكفري والتبديع،
التعصب والغلو،
والفرقة بني املسلمني والدعوة إىل نبذ
ُّ
ُّ
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ورضورة احرتام مقلدي املذاهب الختيارات بعضهم.

من بني أهم هذه املؤمترات ،املؤمتر الذي ن َّظمته مؤسسة آل البيت للفكر اإلسالمي
يف األردن (متوز  -يوليو 2005م) ،حتت إرشاف شبه رسمي من الدولة ،وقد شارك فيه
وفقيها و ُمفت ًيا ،من العاملني العريب واإلسالمي ،وقد متحورت األسئلة التي
قرابة  155عا ًملا
ً
والسني -عىل وجه اخلصوص -من املذاهب
أجاب عنها املشاركون عن املوقف الرشعي ُّ
السنية (الشيعة اإلمامية ،والزيدية ،واملذهب الظاهري ،واإلبايض ،والتيارات والطرق
غري ُّ
الصوفية ...إلخ) ،وما هي حدود التكفري ،والرشوط املعتربة يف اإلفتاء ملواجهة الفوىض يف
هذا املجال.
وقد جاءت األجوبة كلها ُمتَّفقة عىل ّ
معصو ُمو الدم
أن مقلدي مجيع املذاهب ُمسلمون ُ
والعرض واملال ،وأن اخلالف بني مجيع املذاهب هو خالف منهجي يف االستنباط األحكام
والسنة ،وأن مجيع مقلدي وأتباع هذه املذاهب ،متّفقون وجممعون عىل
الرشعية من الكتاب ُّ
األصول االعتقادية واملبادئ األساسية اإلسالمية ،ويشهدون الشهادتني إيامنًا وتصدي ًقا.

ومن بني أشهر الشخصيات التي شملها االستفتاء :د .عيل مجعة (مفتي مرص
السابق) ،د .مظفر شاهني (رئيس املجلس األعىل للشؤون الدينية الرتكية السابق) ،الشيخ
أمحد كفتارو (املفتي العام السابق يف سوريا) ،الشيخ سعيد عبد احلفيظ احلجاوي (املفتي
العام السابق لألردن) ،والشيخ حممد تقي العثامين (مفتي باكستان) ،والشيخ إبراهيم بن
حممد الوزير (رئيس املركز اإلسالمي للدراسات والبحوث بصنعاء  -اليمن) ،والشيخ
أمحد بن محد اخللييل (املفتي العام لسلطنة عامن) ،والشيخ يوسف القرضاوي (مدير مركز
السنة والسرية يف جامعة قطر).
بحوث ُّ

نصها عىل هذا النحو «من شهد أن ال إله إلاَّ اهلل
تقرر ّ
صدر عن هذا املؤمتر فتوى ّ
خالصا من قلبه ،فقد أصبح مسلماً  ،له ما للمسلمني ،وعليه ما عىل
وأن حممد رسول اهلل
ً
سمي هبا بعضهم
املسلمني ،وأضاف :وال عربة بالتسميات التي
يتسمى هبا الناس ،أو ُي ّ
ّ
بعضا ،كقوهلم :هذا سلفي ،وهذا صويف ،وهذا سني ،وهذا شيعي ،وهذا أشعري ،وهذا
ً
سميات واملضامني ،ال عىل األسامء
معتزيل ،وهذا ظاهري ،وهذا مقاصدي؛ ألن املدار عىل ا ُمل ّ
والعناوين(»..ص.)109
موحدة يف املوقف من التكفري للمخالف املذهبي ،ملا يرتتّب
كذلك جاءت الفتاوى ّ
عليه من الدعوة الستحالل الدم واملال وانتهاك احلقوق املحرتمة ،وبالتايل ،التورط يف
والتمزق فاالهنيار ،وهذا ما
وتعرض وحدة األمة للتفتُّت
ُّ
التداعيات االجتامعية السلبية ّ
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يرغب فيه أعداء اإلسالم ،ويسعون لتحقيقه بشتّى الطرق والوسائل.

أما بخصوص املوقف من مذهب الشيعةّ ،
فإن معظم االستفتاءات أكّدت برصاحة
عىل ّ
أن «اجلعفرية ُيؤمنون بأركان اإليامن وحيرتمون أركان اإلسالم ،ويلتقون مع بقية
السنة عن أئمة الشيعة ،كام تل ّقى أئمة الشيعة عن
املذاهب يف معظم الفروع ،وقد تل ّقى أئمة ُّ
السنة ،ممّا يؤكّد أهنم أمة مسلمة واحدة(»..ص.)101
أئمة ُّ

ومعتدلة
ﷺ مواقف ُمنصفة ُ

تم استعراضها يف هذا
وإىل جانب هذه املواقف الفتوائية املعتدلة والوسطية التي َّ
املؤمتر وغريه من املؤمترات والندوات األخرى ،هناك عدد كبري من الكتّاب واملفكّرين
السنة واحلنابلة والصوفية ،كتبوا باعتدال وموضوعية وإنصاف عن
اإلسالميني من أهل ُّ
السنية املعروفة ،وكانت هلم مواقف رصحية من املذهب الشيعي اإلمامي عىل
املذاهب غري ُّ
وجه اخلصوص.

وقد أشار الكاتب إىل  163شخصية علمية مشهورة عىل الساحة الفكرية اإلسالمية،
ممّن حتدّ ثوا عن التش ُّيع والشيعة بإنصاف وموضوعية وعلمية ،دون أن يمنعهم ذلك من
ذكر نقاط االختالف واالعرتاض والنقد ملا يرونه خمال ًفا لقناعاهتم أو اختياراهتم الفقهية
والعقائدية ،بل واملواقف من عدد من األحداث التارخيية.

من بني هؤالء :الكاتب املرصي أمحد هباء الدين ،والدكتور بدر الدين حسون (مفتي
سوريا) ،د .أمحد الرشبايص املرصي ،د .أمحد الطيب (شيخ األزهر حال ًّيا) ،املفكّر اإلسالمي
حوى،
الرتكي بديع الزمان سعيد النوريس ،الكاتبة بنت الشاطئ ،خالد حممد خالد ،سعيد ّ
زينب الغزايل ،عائض القرين ،الشيخ عبد احلميد كشك ،د .عبد الصبور شاهني ،الشيخ
عبداهلل حممد اهلرري ،د .عيل سامي ّ
النشار ،املفكّر واملناضل الفلسطيني فتحي الشقاقي،
املفكّر اللبناين فتحي يكن ،د .حممد سعيد رمضان البوطي ،حممد عبده يامين ،د .حممد كامل
الدين إمام ،د .وهبة الزحييل ...إلخ.
احلرة ،التي اتخّ ذ أصحاهبا مواقف شخصية
هذا عىل مستوى الكتابات العلمية ّ
منصفة من خمالفهم املذهبي ،وبالتايل يمكن االنطالق منها للتأسيس حلوار علمي ،بعيد
يتورط يف مواقف سلبية ختدم يف
عن مواقف التشنُّج
ُّ
والتعصب والغلو ،التي جتعل صاحبها ّ
هناية املطاف أعداء هذا الدين و ُمعتنقيه.
أشار الكاتب كذلك إىل بعض املح ّطات السياسية ،يف حماولة لالعرتاف الرسمي
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بالتش ُّيع كمذهب إسالمي ألتباعه حقوق املواطنة كغريهم من باقي املذاهب ،مثل ما وقع
يف سوريا وأفغانستان ،وعىل غرار ما وقع يف إيران بعد انتصار الثورة اإلسالمية ،فرغم أن
الدستور ينص عىل أن املذهب اجلعفري االثني عرشي هو املذهب الرسمي للجمهورية
أن املادة  13منه ،تُؤكّد ّ
اإلسالمية ،إلاَّ ّ
تضم
أن «املذاهب اإلسالمية األخرى ،والتي
ّ
املذاهب :احلنفي والشافعي ،واملالكي ،واحلنبيل والزيدي ،فإهنا تتمتّع باحرتام كامل،
وأتباع هذه املذاهب أحرار يف أداء مراسمهم املذهبية حسب فقههم ،وهلذه املذاهب االعتبار
الرسمي يف مسائل التعليم والرتبية الدينية واألحوال الشخصية (الزواج والطالق واإلرث
والوصية) ،وما يتع ّلق هبا من دعاوى املحاكم ،ويف كل منطقة يتمتّع أتباع هذه املذاهب
باألكثرية ّ
فإن األحكام املحلية لتلك املنطقة –يف حدود صالحيات جمالس الشورى– تكون
وفق ذلك املذهب ،هذا مع احلفاظ عىل حقوق أتباع املذاهب األخرى(»..ص.)178
(مقره يف طهران) ،وقد
يف الوقت الذي ين ّظم املجمع العاملي للتقريب بني املذاهب ّ
مؤمترا سنو ًّيا للتقريب ،حيرضه املئات من العلامء والفقهاء والدعاة
تأسس سنة 1990م،
ً
واملفكّرين من مجيع أنحاء العاملني العريب واإلسالمي ،يف تظاهرة تقريبية وتواصلية بني أتباع
ومقلدي مجيع املذاهب ،ال مثيل هلا يف العامل.
كام أن هذا املجمع ُيرشف عىل جامعة املذاهب اإلسالمية (تأسست سنة 1992م)،
السني الشافعي واحلنفي واملالكي ،ألهل السنة من اإليرانيني،
والتي ُيدرس فيها الفقه ُّ
يتخرجون منها يلتحقون باملؤسسات
وغريهم ممّن يرغب يف دراسة الفقه املقارن ،وعندما ّ
املذهبية الرسمية يف مناطقهم ،وهذه مبادرة ال يوجد هلا مثيل –عىل حدِّ علمنا -يف
املجتمعات املتعدّ دة املذاهب ،والتي يشكّل الشيعة أقلية فيها ،بل ال يوجد يف دساتري هذه
الدول ما يؤكّد احلقوق املذهبية لألقليات املذهبية.

ما يريد الكاتب الوصول إليه يف هذا الكتاب ،هو التأكيد عىل وجود حم ّطات تارخيية
السنة والشيعة ،فتاوى ومواقف اعرتافية وتصاحلية وإخائية ،وهذا
مهمة ،تبادل فيها أهل ُّ
ّ
هو املطلوب واملنشود ،وهو ما ُّ
والسنة التي
حتث عليه التعاليم الدينية ونصوص الكتاب ُّ
ِ
{وا ْعتَص ُموا بِ َح ْب ِل
التفرق ،يقول َّ
عز من قائلَ :
دعت إىل االعتصام بحبل اهلل ،وهنت عن ُّ
(((
ف َبينْ َ ُق ُلوبِك ُْم}  ،وقوله
ال َّل ِه مَجِي ًعا َولاَ َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة ال َّل ِه َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم َأعْدَ ا ًء َف َأ َّل َ
تعاىل{ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َف َّر ُقوا ِدين َُه ْم َوكَانُوا ِش َي ًعا َل ْس َت ِمن ُْه ْم فيِ شيَ ْ ٍء}(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية .103
((( سورة األنعام ،اآلية .159
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كام ّ
حذر الرسول الكريم أ ّمته من التقاتل والتحارب فيام بينهم ،يقول  Kيف خطبة
حجة الوداع« :ال ترجعوا بعدي ك ّف ًارا يرضب بعضكم رقاب بعض» ،وقد عانت األمة عىل
طول التاريخ من ويالت التحارب والرصاع الداخيل.
لذلك ،نعتقد أن مواجهة ظاهرة الرصاع املذهبي ال يكفي فيها إصدار فتاوى
االعرتاف املتبادل بني العلامء واملرجعيات املذهبية ،وإنام معاجلة األسباب الرئيسة النفجار
وحتوله من اختالف يف االجتهاد الفقهي أو الكالمي أو املوقف من حتليل بعض
هذا الرصاعّ ،
ومتعصبة ،ثم إصدار فتاوى تكفري وإحالل دم
األحداث التارخيية ،إىل مواقف متشنِّجة
ِّ
املخالف املذهبي ،من طرف بعض جهلة الدعاة أو املفتني املتن ِّطعني ،من و ّعاظ السالطني،
الذين خيدمون مصالح ال عالقة هلا باالجتهاد املرشوع وال وحدة أو مصالح األمة.

ﷺ توصيات يف اخلامتة

تتم حمارصهتا
أما مواجهة الرصاع املذهبي -يف نظرنا– يمكن أن نضع هلا حدًّ ا أو ّ
بالتوصيات التالية:
البت فيها قضائ ًّيا
ويتم ّ
أول :التجريم الرشعي والقانوين ألي دعوة أو فتوى تكفرييةّ ،
املاسة بأمن الدولة واملجتمع.
وبرسعة عىل غرار باقي اجلرائم اخلطرية ّ
ثان ًيا :اعتامد الفتاوى التقريبية وفتاوى االعرتاف بإسالم مجيع مقلدي املذاهب،
بشكل رسمي وقانوين ،واعتبار خمالفتها أو نقضها جريمة يعاقب عليها القانون ،بعد
نرش الوعي واملوقف الصحيح من التعدُّ د املذهبي يف أوساط طلبة العلوم الدينية والدعاة
والعوام عىل حدٍّ سواء.
ثال ًثا :التو ُّقف عن االستغالل السيايس للتعدُّ د املذهبي ،واالختالف يف الرأي
واملشجعني عىل الرصاع بني مقلدي
االجتهادي ،وحتذير عوام الناس من اتّباع دعاة الفتنة
ّ
املذاهب ،وفضح نواياهم املصلحية والشيطانية.

راب ًعا :االعرتاف الرسمي برشعية التعدُّ د املذهبي يف كل بلد يوجد فيه مقلدون
ملذاهب خمتلفة ،وما يرتتّب عىل ذلك من حقوق ،واعتبار ذلك من حقوق املواطنة ،التي ال
أي جهة اجتامعية أو دينية
السلطة السياسية ،أو من ِّ
جيوز االعتداء عليها ،سواء من طرف ُّ
أو دعوية.
خامسا :التأكيد عىل االحرتام املتبادل بني مجيع أتباع ومقلدي املذاهب ،بحيث يجُ َّرم
ً
ألي مذهب بطريقة التهكُّم أو االستهزاء،
التعرض لالختيارات املذهبية الفقهية والكالميةِّ ،
ُّ
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كتب  -مراجعة ونقد

ألي مذهب ،أو التنابز باأللقاب املهينة
أو االنتقاص ا ُملشني من الرموز العلمية أو التارخيية ِّ
للمخالف املذهبي.
التعرف العلمي املوضوعي ،وجتنُّب الكذب واالفرتاء عىل
سادسا :التشجيع عىل ُّ
ً
يتم عرب الفضائيات والربامج احلوارية التي هتدف إىل اإلثارة اإلعالمية،
ال
وهذا
املخالف،
ّ
وتسجيل النقاط بني املتحاورين ،بل داخل اجلامعات واملؤسسات البحثية األكاديمية
املتخصصني يف الفروع العلمية الفقهية والكالمية والتارخيية وباقي
املتخصصة ،وبني
ّ
ّ
القضايا اخلالفية ،وهنا ال بدّ من التمييز بني البحث والنقد العلمي املوضوعي ،وما ينتج
السب والشتم واللعن
عنه من حقائق أو نظريات أو حتى ظنون معتربة علم ًّيا ،وبني خطاب
ّ
والقذف ،للرموز املذهبية العلمية والسياسية ،والتهكُّم واالستهزاء بآرائها ومواقفها،
فاملوقف األول هو املطلوب ،ألنه ينسجم مع املنهج العلمي الذي ينشد احلقيقة والصواب.

ساب ًعا :االلتزام يف الدعوة إىل املذهب ،بآداب ورشوط الدعوة ،من حيث التفريق
بني اإليامن بالدين ككل ،وبني االختيارات املذهبية االجتهادية ،والدعوة باحلكمة واملوعظة
واجلدال بالتي هي أحسن ،وجتنُّب كل ما ُيفيض إىل التشنُّج والرصاع والتقاتل.

ثامنًا :أن يستشعر الدعاة والعلامء ،وكل من يتصدّ ى للشأن الديني والدعوي
مسؤولية وخطورة الكلمة ،وأهنم سيقفون غدً ا أمام اهللّ ،
أي قطرة دم تهُ رق بغري حق،
وأن َّ
تطرف ،فإهنم سيسألون عنها غدً ا يوم القيامة.
بسبب فتوى أو موقف متشنِّج أو ُم ِّ
خصوصا بعد الكوارث التي
تاس ًعا :مل يعد الواقع االجتامعي العريب واإلسالمي،
ً
ُمني هبا بسبب الرصاع املذهبي واالستغالل السيايس هلذا التعدُّ د املذهبي ،يف حاجة إىل
مؤمترات أو ندوات وحدوية ،أو إىل صدور فتاوى تجُ ِّرم التكفري والرصاع والتقاتل بني
أتباع ومقلدي املذاهب ،وال تكفي فتاوى االعرتاف املتبادل بإسالم وإيامن أتباع املذاهب
اإلسالمية املتعدّ دة ،وإنام نحن يف حاجة لتطبيق بعض من هذه التوصيات التي خرجت هبا
هذه املؤمترات والندوات ،وتفعيل ما جاء فيها من دعوات للوحدة والتعارف والتواصل
واإلخاء بني املسلمني ،وإيصاهلا ملراكز القرار السيايس والقانوين ،ومراكز التعليم والتدريس
والتبليغ والدعوة ،لتحويلها إىل قرارات ُملزمة ،ومناهج تربوية ،وقيم دعوية واجتامعية،
ون َما لاَ
معيشة عىل مستوى التفكري والسلوك .يقول عز وجلَ { :يا َأيهُّ َا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا لمِ َ َت ُقو ُل َ
ون * َكبرُ َ َم ْقتًا ِعنْدَ ال َّل ِه َأ ْن َت ُقو ُلوا َما لاَ َت ْف َع ُل َ
َت ْف َع ُل َ
ون}(((.

((( سورة الصف ،اآلية .3
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شهد اإلعالم الرقمي حتدّ يات ّ
حتوالت نوعية
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وو ّظفت وسائله ملواكبة ّ
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حمركًا
جديدة من املضامني ،جتذب انتباه املتلقي .ويعترب اإلعالم الرقمي يف الزمن الراهن ّ
والتحوالت التكنولوجية،
التطورات
أساس ًّيا للحضارة ،كام يعترب النسق الرسيع الذي يم ّيز
ّ
ّ
عنرصا ف ّعالاً يف تنشيط املبادالت اإلنسانية واحلضارية عىل اختالف
وما شهده هذا القطاع م َّثل
ً
ومتهد ملستقبل جديد ومغاير حلركة
تؤسس ّ
مستوياهتا االقتصادية واالجتامعية والعلمية ّ
احلضارة اإلنسانية يف إطار ما أصبح يصطلح عىل تسميته بالقرية الكونية (.)Global village

إن اإلعالم الرقمي ووسائل االتصاالت أصبحا أداة لنرش الثقافة املعلوماتية،
واتّساع جماالت تطبيقاهتا ،وظهور مالمح النشاطات احلديثة وانعكاس آثارها عىل حركة
وبارزا أسهم يف نرش الثقافة الرقمية برسعة ،ممّا جعل البعض
الواقع اإلنساين
ً
انعكاسا مهماًّ
ً
يعتقدون أنه قام بتحويل احلضارات اإلنسانية من قارات كبرية متباعدة ،إىل بلدة صغرية
يتعرف مواطنيها إىل بعضهم بمختلف الوسائل احلديثة بفرتة زمنية قصرية.
ّ
والتعرف إىل
أما البعض اآلخر فيعتقد أن التغيرّ حدث يف سهولة تل ّقي املعلومة
ّ
اآلخرين ،أما فاعلية التغيرّ  ،ما زالت قيد البحث ،حيث يرى هذا الفريق أن العامل ما زال
كثريا من املجتمعات رغم حداثتها الظاهرية
يعتمد بصورة أساسية عىل ثقافاته املحلية ،وأن ً
ما زالت جمتمعات تقليدية تتبع مناهج أسالفها.
واملؤهلة
إن ارتفاع مستوى الوعي باإلعالم الرقمي ،ووفرة الكوادر البرشية العاملة
َّ
يف جماله ،وتطويره للتطبيقات املعلوماتية عرب استخدامات احلواسيب وشبكات املعلومات
حتول أشكال اإلعالم الرقمي.
واالتصاالت ونرشها ،يعترب من أهم املؤشرّ ات عىل ُّ
أما احلضارات وما هلا من تواصل وتفاعل وحوار ورصاع وصدام ،فهو موضوع
شغل الكثري من املهتمني والباحثني يف خمتلف املجاالت ،وهو موضوع قديم مستحدث ،ال
يلبث أن يسيطر االهتامم عليه ،عند كل تغيريات حتدث يف العامل ،أو يف املستويات اإلقليمية.
فاإلنسان هو نتاج حوار أو رصاع ،وأحوال العامل هي التي حتدث نتيجة هلذه احلوارات أو
الرصاع.
وبام أن أهم التغيرّ ات التي حدثت عىل املستوى العاملي يف جمال اإلعالم ،هو سيطرة
اإلعالم الرقمي وهيمنته من بني وسائل اإلعالم ،فمنذ بداية العام 2016م أصبح اإلعالم
الرقمي هو الوسيلة األكثر استخدا ًما بني شعوب العامل.

هذا الواقع هو ما ح ّفز الباحث لدراسة ما يمكن أن يحُ دثه اإلعالم الرقمي من
انعكاسات عىل التعارف بني احلضارات ،وذلك لريادته بني وسائل اإلعالم ،وملا أحدثته
من تغيرّ ات يف سهولة ورسعة وقلة تكلفة تناقل املعلومة ،باإلضافة إىل تأثرياته يف النموذج
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اإلعالمي ،حيث أصبح من السهولة واليرس لكل متفاعل ومتعامل مع اإلعالم الرقمي أن
يصبح مرسل للرسالة اإلعالمية.
لذا هتتم هذه الدراسة ببحث وتقصيِّ ودراسة االنعكاسات احلالية واملتو َّقعة لإلعالم
الرقمي عىل طبيعة التواصل بني احلضارات ،متّخذة من مفهوم التعارف بني احلضارات
أحد هذه الصور التي يفرتض نظر ًّيا أن يكون اإلعالم الرقمي ساهم يف تعزيزها.
وسيؤكّد هذا البحث أو ينفي هذه الفرضية األساسية التي بنت عليها الباحثة فكرهتا.

مشكلة البحث

يشهد العامل اليوم تغيريات متسارعة أ ّثرت يف كافة جوانب احلياة ،وتقود هذه
التغيريات وسائل اإلعالم واالتصال لتشكيل عقل جديد خمتلف معرف ًّيا ووجدان ًّيا وسلوك ًّيا
عن األجيال السابقة ،بل يكاد يكون إنسان اليوم يف مواجهة اآللة اإلعالمية الضخمة،
اإلعالم الرقمي ووسائله املستخدمة يف ّ
بث الرسالة اإلعالمية ،له انعكاساته يف التقارب
والتباعد بني الشعوب ،يمكن إن يسهم بفاعلية -إذا استخدم بطريقيه إجيابية– يف مساعدة
الشعوب من االستفادة القصوى من اإلمكانات املتاحة عىل التعارف بني احلضارات.
حيث إن مفهوم التعارف بني احلضارات هو املفهوم الذي حاولت املجتمعات الدولية تبنّيه
كمفهوم بديل لصدام احلضارات ورصاعها.
لذا تتم ّثل مشكلة البحث يف ّ
احلل الفكري الذي جاهد فيه الكثريون يف بحث السبل
التي تساعد عىل حوار احلضارات والتعارف بينها لعظم احلاجة إليها ملستقبل البرشية.

وبام أن اإلعالم الرقمي أصبح هو األكثر استخدا ًما يف وسائل اإلعالم املختلفة،
لذا يتبنّى البحث سؤال رئيس حياول اإلجابة عنه واملتم ّثل يف :ما هي انعكاسات اإلعالم
الرقمي عىل التعارف بني احلضارات؟ هل هي انعكاسات إجيابية أم سلبية؟

أمهية البحث

تربز أمهية هذا البحث عىل النحو اآليت:
 -1تسليط الضوء عىل فاعلية اإلعالم الرقمي وانعكاساته عىل التعارف بني
احلضارات.
 -2مواكبة اإلعالم الرقمي ملتغيرّ ات العرص احلضاري بشكل يسهل التعارف
اإلنساين.
 -3أمهية تطوير العنرص البرشي العامل يف وسائل اإلعالم الرقمي وتزويده
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بالتدريب املستمر والتعليم ،وحصوله عىل خمتلف أنواع املعرفة الرقمية إيامنًا
وتطور ونمو األمم ونشوء حضاراهتا
بأن العلم ما زال الرس الكامن وراء تقدّ م
ّ
اإلنسانية.
 -4إعطاء صورة للمؤ ّثرات اجلديدة الناجتة من اإلعالم الرقمي وما حتدثه من
تغيريات عىل مستوى العالقات الدولية.
 -5اخلروج بنتائج تثري اجلانب الفكري يف ٍّ
كل من اإلعالم الرقمي والتعارف بني
احلضارات.
 -6إبراز اجلانب القيمي يف الديانات الساموية الرامية إىل التعارف بني احلضارات.

أهداف البحث

هدف البحث إىل حتقيق اآليت:
التعرف إىل وسائل اإلعالم الرقمي.
ّ .1
ّ
املتوخاة من اإلعالم الرقمي.
التعرف إىل الرسائل
ّ .2
التعرف إىل السلبيات الناجتة من انتشار اإلعالم الرقمي.
ّ .3
التعرف إىل مفهوم التعارف بني احلضارات.
ّ .4
 .5معرفة مرتكزات التعارف بني احلضارات.
 .6معرفة التحديات التي حتدّ من التعارف بني احلضارات.
 .7بيان العالقة بني اإلعالم الرقمي والتعارف بني احلضارات.
 .8معرفة انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف بني احلضارات.
 .9استقراء مستقبل انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف بني احلضارات ،بقراءة
الفرص واملهدّ دات.
 .10حماولة بناء اسرتاتيجية لقناة إعالمية رقمية تكون نموذج تساعد املجتمعات
التحرك ُقد ًما نحو التعارف بني احلضارات.
اإلنسانية يف
ّ

تساؤالت البحث

جييب البحث عن تساؤل رئيس مفاده :ما انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف
تم اقرتاح األسئلة التالية:
بني احلضارات ،ولإلجابة عن هذا السؤال ّ
 -1ما اإلعالم الرقمي؟
ّ
املتوخاة منه؟ وما يؤخذ عليه؟
 -2ما هي وسائل اإلعالم الرقمي ،والرسائل
 -3ما التعارف بني احلضارات؟
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 -4ما مرتكزات التعارف بني احلضارات؟
 -5ما حتديات التعارف بني احلضارات؟
 -6ما العالقة بني اإلعالم الرقمي والتعارف بني احلضارات؟
 -7ما انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف بني احلضارات؟
 -8ما مستقبل انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف بني احلضارات؟
 -9ما مستقبل انعكاسات التعارف بني احلضارات واإلعالم الرقمي وحمتواه؟

منهج البحث

يعتمد البحث عىل املنهج الوصفى التحلييل ملسح ع ّينة من خرباء اإلعالم الرقمي.

جمتمع البحث (اإلطار املكاين والزماين)

واملختصني فيه يف السودان وقطر،
تناول البحث العديد من جمتمع خرباء اإلعالم
ّ
اهتمت الباحثة باملجتمع الداخيل بكل ،من العاملني يف مؤسسات اإلعالم ،واألساتذة
حيث ّ
واملختصني
اجلامعيني ،والعاملني يف املراكز البحثية .كام شمل البحث جمتمع خرباء اإلعالم
ّ
العاملني يف شبكة اجلزيرة اإلخبارية.

أدوات مجع املعلومات

األدوات الثانوية :تعتمد هذه الدراسة عىل بعض األدوات البحثية املتم ّثلة يف مجع
املختصة ،من كتب ومراجع
املعلومات والبيانات وهي املراجع العلمية ،والدراسات
ّ
ومعاجم ودوريات وجمالت ورسائل علمية ومقابالت.
األدوات األولية :اعتمد الباحث عىل األدوات األولية التالية:

أ -االستبانة :وهي استُخدمت كأداة رئيسة الستقصاء الرأي اجلمعي لع ّينة من
واملختصني يف اإلعالم.
اخلرباء
ّ
واملختصني العاملني
ب -املقابلة :حيث أجرت الباحثة مقابالت مع خرباء اإلعالم
ّ
يف شبكة اجلزيرة اإلخبارية.

مصطلحات البحث

 -1اإلعالم الرقمي

لغة :اإلعالم يف اللغة :علم وفقه أي تع ّلم وتف ّقه ،وتعامله اجلميع أي علموه ،ويقال:
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ٍ
ِ ِ
استعلم يل خري فالن وأعلمنيه إياه .وقوله عز وجلَ :
{و َما ُي َعلِّماَ ن م ْن َأ َحد َحتَّى َي ُقولاَ إِ َّنماَ
ن َْح ُن فِ ْتنَ ٌة فَلاَ َت ْك ُف ْر}(((.
ِ
كس ِمعه علماً  :عرفه ،و َع ِل َم هو نفسه ،ورجل عامل وعليم مجعها علامء وعالم
و َعلمه َ
كجهال ،وعلمه العلم وتعلي ِ
وعال ًما وأعلمه إياه فتعلمه(((.
ماً
َّ
أما الرقمي لغة ،فمصدره رقم؛ فرقم رقماً ورقمه ،كان به رقمة((( .أما أصل كلمة
رقمية فهي ترمجة للمصطلح اإلنجليزي .Digital
اصطالحا :اإلعالم :هو كافة أوجه النشاط االتصالية التي تستهدف تزويد اجلامهري
ً
بكافة احلقائق واألخبار الصحيحة واملعلومات السليمة عند القضايا واملوضوعات
واملشكالت وجمريات األمور بطريقة موضعية.

اإلعالم الرقمي :هو وسائل اإلعالم التي تعتمد عىل احلساب اآليل يف إنتاج وختزين
وتوزيع املعلومات ،وتقدّ م ذلك بأسلوب ميسرّ وبسعر منخفض ،وتضيف التفاعل املبارش،
انتباها ،وتدمج وسائل اإلعالم التقليدية.
وتستلزم من املتلقي
ً

إجرائ ًّيا :حرصت الباحثة اإلعالم الرقمي يف الوسائل التي اعتمدت عىل اإلنرتنت
كوسيلة اتصال ،وبالتايل فإن اإلعالم الرقمي يف هذا البحث هو اإلعالم الذي يستخدم
املدونات ،وسائل التواصل االجتامعي،
وسائل (القنوات الرقمية ،الصحف اإللكرتونيةّ ،
اإلذاعات الرقمية ،ومواقع القنوات الفضائية يف اإلنرتنت).

 -2التعارف بني احلضارات

بعضا ،وهو من مادة (ع ر ف)
لغة :التعارف :مصدر؛ تعارف القوم أي عرف بعضهم ً
التي ّ
تدل عىل السكون والطمأنينة ،يقول ابن فارس :العني والراء والفاء أصالن صحيحان
ّ
يدل أحدمها عىل تتابع اليشء م ّتصلاً بعضه ببعض ،واآلخر عىل السكون والطمأنينة .ومن
هذا املعرفة والعرفان تقول :عرف فالن فالنًا عرفانًا ومعرفة وهذا أمر معروف وهذا يدل
توحش منه ونبا عنه.
عىل ما قلناه من سكون إليه؛ ألن من أنكر شي ًئا ّ
أما احلضارة :يف اللغة العربية فهي من الفعل «حرض» عىل وزن قعد ،يقال:
حضورا قدم من غيبته ،وحرضت الصالة فهي حارضة ،واألصل حرض
حرض الغائب
ً

((( ابن منظور ،لسان العرب ،ب.ت.871 :
((( الفريوز أبادي.155 :2004 ،
((( املرجع السابق.412 ،
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وقت الصالة ،و«احلرض» بفتحتني خالف البدو ،والنسبة إليه «حرضي» أقام باحلرض،
و«احلضارة» بفتح احلاء وكرسها :سكون احلرض ،واحلرض واحلرضة واحلارضة :خالف
سميت بذلك ألن أهلها حرضوا األمصار ومساكن
البادية ،وهي املدن والقرى والريفّ ،
الديار التي يكون هلم هبا قرار(((.
بعضا بحسب انتساهبم مجي ًعا إىل
اصطالحا :التعارف هو أن يعرف الناس بعضهم ً
ً
أب واحد وأم واحدة ،ثم بحسب الدين والشعوب والقبائل ،بحيث يكون ذلك مدعاة
للشفقة واأللفة والوئام ال إىل التنافر والعصبية.
أما احلضارة :فهي كل ما ينشئه اإلنسان يف كل ما يتّصل بمختلف جوانب نشاطه
وروحا ،ودن ًيا ودينًا(((.
ونواحيه ،عقلاً وخل ًقا ،مادة
ً
إجرائ ًّيا :هو جتاوز مرحلة احلوار والتحاور والتواصل واالتصال ،أي أن تسعى كل مجاعة
تفهمها وعلمها واإلحساس بأمهيتها.
ثقافية ملعرفة اآلخر ومعرفة حضارته ،واحرتامها ،أي ُّ

املوجهة للبحث
النظريات ِّ

 -1الغرس الثقايف.
 -2انتشار املبتكرات واملستحدثات.

الدراسات السابقة

عىل الرغم من ق ّلة البحوث والدراسات السابقة يف جمال اإلعالم الرقمي ،إلاَّ أن
الباحثة قد استعانت ببعض البحوث السابقة التي كانت بمثابة مساعد يف اكتساب بصرية
تتضمنها تلك البحوث والدراسات وأعانت عىل
جمرد استعراض للنتائج التي
ّ
أبعد من ّ
الفحص والتدقيق واكتشاف الطرق الصحيحة التي جيب أن يسلكها البحث.

ما يميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة

اهتمت الدراسة احلالية باإلعالم الرقمي الذي كان حمور معظم الدراسات السابقة،
ّ
وما يم ّيز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة هو بيان انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل
التعارف بني احلضارات ،حيث تتم ّيز هذه الدراسة بأهنا أول دراسة من نوعها تبينّ
انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف بني احلضارات.
((( ابن منظور ،لسان العرب1418 ،هـ :مادة :حرض.
وتطورها ،املجلس الوطني للثقافة والفنون
قيامها
وعوامل
((( حسني مؤنس ،احلضارة :دراسة يف أصول
ّ
واآلداب ،الكويت1995 ،م ،ص.24
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تقسيم البحث

ُق ِّسم البحث إىل أربعة فصول عىل النحو اآليت:

الفصل األول تناول اإلطار العام والدراسات السابقة ،ويشمل املقدّ مة ،مشكلة
البحث ،أمهيته ،أهدافه ،تساؤالته ،منهجه ،جمتمعه ،أدوات مجع املعلومات ،والدراسات
السابقة.

تطرق املبحث األول
اهتم الفصل الثاين باإلعالم الرقمي يف ثالثة مباحثّ ،
بينام َّ
ملفهوم اإلعالم الرقمي ،واملبحث الثاين ألنواع اإلعالم الرقمي ،واملبحث الثالث لوسائل
اإلعالم الرقمي.
أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان :احلضارات والتعارف بينها يف ثالثة مباحث:
املبحث األول تناول مفهوم احلضارة ،واملبحث الثاين اهتم بصدام احلضارات واحلوار
خصص للتعارف بني احلضارات.
بينها ،واملبحث الثالث واألخري ّ

أما الفصل الرابع والذي اهتم باجلانب امليداين من الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
فقد شمل اآليت :جمتمع الدراسة ،ع ّينة الدراسة ،توزيع أفراد ع ّينة الدراسة وف ًقا ملتغيرّ اهتا،
وأداة الدراسة وأسلوب تطبيق أداة الدراسة امليدانية النهائية واألساليب اإلحصائية .ثم
ختم الفصل بعرض نتائج اجلانب امليداين للدراسة ،وشملت عرض نتائج ثامين حماور وهي:
اإلعالم الرقمي ،التعارف بني احلضارات ،مرتكزات التعارف بني احلضارات ،العالقة
بني اإلعالم الرقمي والتعارف بني احلضارات ،انعكاسات اإلعالم الرقمي عىل التعارف
بني احلضارات ،حتديات التعارف بني احلضارات ،مستقبل انعكاس اإلعالم الرقمي عىل
تطور اإلعالم الرقمي.
التعارف بني احلضارات ،مستقبل التعارف بني احلضارات يف ظل ّ
ثم ختم البحث بأهم النتائج والتوصيات وقائمة املصادر واملراجع واملالحق.

النتائج

.1

.2

رغم تعدّ د املصطلحات والتعريفات التي حاولت أن تصف ظاهرة استخدام
اإلنرتنت كوسيلة وأداة إعالمية ،إلاَّ أن هنالك شبه اتفاق عىل مت ّيز اإلعالم الرقمي
بخصائص حديثة وخمتلفة مت ّيزه عن الوسائل التقليدية املكتوبة واملقروءة واملرئية،
حترره من قيود احتكار اجلهات اإلعالمية سواء كانت عامة أو
وهو خيتلف ً
أيضا يف ّ
خاصة.
يتم ّيز اإلعالم الرقمي عن اإلعالم التامثيل القديم بخاصية احلوار بني الطرفني،
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صاحب الرسالة ومستقبلها ،ومع ذلك فإن الفواصل بني اإلعالم اجلديد والقديم
ذابت؛ ألن القديم نفسه أعيد تكوينه وحتسينه ومراجعته ليلتقي مع اجلديد يف بعض
جوانبه.

.3

االتصال الرقمي بمستوياته املختلفة ال حيتاج إىل تواجد أطراف عملية االتصال يف
حتركت املسافات
مكان واحد ،ممّا و ّفرت إمكانية االتصال مهام تباعدت املسافات أو ّ
بني أطراف عملية االتصال.

.5

تطورات تكنولوجية يف جمال ّ
البث اإلذاعي يف السنوات السابقة ،حيث
شهد العامل ّ
أصبح بإمكان املستمع أن يستمع إىل الصوت ويشاهد يف الوقت نفسه عىل شاشة
الراديو عناوين النرشة اإلخبارية وأغلفة أقراص الشعراء وغريهم التي توجد عىل
الشاشة ،كام هو شأن التلفزيون.

.7

أصبح اإلنتاج والعرض والتقديم يف الوسائل اإلعالمية يتّسم بالتفاعلية ،التي
حت ّفز املشاهد عىل املشاركة يف األداء والعمليات واحلوار واالختيار ،وصولاً إىل
فورا ،وذلك كام يف حالة اإلعالن التفاعيل ،العرض
االستجابة لألفكار واملثريات ً
التفاعيل للسلع يف حاالت التجارة اإللكرتونية وكذلك اخلدمات التفاعلية ،فمن
خالل النقر أو التأشري عىل نقاط معينة يمكن اكتشاف املزيد عن هذه املعروضات.

.9

إن هنالك قوانني واحدة تدخل يف تشكيل الشعوب ويشعر بوجودها طبقة من

.4

.6

.8

تطو ًرا مهماًّ بفضل وسائل اإلعالم التفاعيل ،حيث أمكن
شهد قطاع الصحافة ّ
االستفادة من الرسعة من نقل املعلومات يف الصحيفة الورقية إىل ّقرائها عن طريق
نرشات إلكرتونية عىل شبكات اإلنرتنت ،وهذه الطريقة ساعدت الصحافة عىل
املكملة للنص .ومكّنت القارئ من احلصول
إرفاق الرسومات والصور والبيانات
ّ
عىل أشكال متم ّيزة لصحيفته بفضل إمكان اختيار موضوعات حمدّ دة بواسطة
«الكلامت املفتاحية».

تُسهم اإلذاعة املحلية بشكل أكثر إجيابية يف عرص الوسائط املتعدّ دة يف تقديم صورة
جديدة للثقافة والرتاث املحيل.

مهمة الرتويج للقيم الثقافية للعوملة،
إن وسائل اإلعالم اجلديدة تؤ ّدي بجدارة ّ
ونرشها يف خمتلف مناطق العامل ،فهي قادرة عىل حتقيق مساعي العوملة لتنميط ثقافة
الشعوب ،وقادرة عىل جتسيد ما يرمي إليه اإلعالم الغريب عرب الفيسبوك وتويرت
والواتس آب.
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الناس أو شعب من الشعوب أو أمة من األمم دون أن يعرف أحدمها اآلخر دون أن
تكون هذه القوانني نامجة عن العقل بل تكون آتية من احلس املشرتك.
ٍ
بكاف يف إقناع املنطق
 .10مل يعد التعريف التارخيي الذي خلقه عرص النهضة عن الثقافة
اجلديد ،حيث اضطرت األفكار اجلديدة التي محلها إليهم علم النفس ،وعلم
االجتامع ،وعلم األجناس إىل حتديد جديد ملعنى الكلمة ،لالنتقال من الفكرة
العفوية املوروثة إىل فكرة علمية جديدة.
 .11مفهوم رصاع احلضارات ال يم ّيز وال يفصل بني مفهوم الثقافة ومفهوم احلضارة ،فهو
يقسم
يرفض التمييز بينهام ويستعملها يف كثري من األحيان كمرادفني .وهذا ما جعله ّ
العامل إىل ثامين جمموعات حضارية ،وهذا التصنيف بينَّ أن احلضارة تعني باملفهوم
أيضا كيانات مغلقة إىل حدٍّ بعيد.
اهلنتنغتوين هي كائنات غائية ،حيوية ولكنها ً
وهذا ما جعل هنتنغتون ،يفرتض أن الثقافات العاملية ستكون الباعث لالنقسامات
الكربى بني الشعوب ،واملصدر املسيطر والسائد للرصاع الدويل.
تم توظيفها سياس ًّيا من قبل اإلعالم الغريب،
 .12نظرية رصاع احلضارات هي نظرية ّ
خصوصا بعد أحداث احلادي عرش من سبتمرب.
ً

 .13شهد احلادي والعرشون إحياء مفهوم حوار احلضارات ،وجتديد العمل به يف جمال
العالقات الدولية ،واستخدامه يف نقد وتقويض وحمارصة مقولة صدام احلضارات،
وبناء تراكامت فكرية وثقافية حوله ،وفتح أوسع نقاش دويل عابر للثقافات
والقوميات واللغات حوله ،والتأكيد عىل بناء اجلسور وتعزيز احلوار بني احلضارات.
نظرا الختالل
 .14احلالة الدولية الراهنة ال تسمح بتعارف ثقافات أو حضارات حقيقية ً
ميزان القوى الدولية ،بحيث لن يقود احلوار إلاَّ إىل فرض نمط حضاري عىل اآلخر.
 .15تعترب مقولة تعارف احلضارات أطروحة أطلقها املفكر اإلسالمي زكي امليالد ،كرؤية
مغايرة للنظرتني السابقتني ،بحيث يعترب أن األطروحات الثالث :رصاع احلضارات،
حوار احلضارات ،تعارف احلضارات؛ إنام تتعدّ د وختتلف بحسب اختالف أنساقها
املكونة لعنارصها
املعرفية وتعدّ دها .فكل واحدة منها هلا طبيعتها النسقية املتم ّيزة هباّ ،
ومكوناهتا الذاتية ومالحمها الكلية.
ّ
 .16جاءت مواقع التواصل االجتامعي وأصبحت الوسائل األكثر استخدا ًما بني وسائل
واملختصني يف اإلعالم ،تليها الصحف اإللكرتونية
اإلعالم الرقمي عرب ع ّينة اخلرباء
ّ
ومواقع القنوات الفضائية من حيث األمهية.

اإلعالم الرقمي وانعكاسا ُته على التعارف بني احلضارات
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 .17جاءت الرسائل اإلخبارية كأهم رسالة ّ
املختص يف اإلعالم من وسائل
يتوخاها
ّ
اإلعالم الرقمي.
 .18املجتمعات العربية املوجودة يف وسائل التواصل االجتامعي هي جمتمعات منقسمة
بشكل عام ،فهنالك انقسام عرقي وديني وطائفي ،حيث تواجه املجتمع العريب
النظرة السلبية لآلخر.
حيتم رصاع احلضارات ،ويعترب من أهم مرتكزات
 .19إن وجود ّ
التنوع احلضاري ال ّ
التعارف بني احلضارات ،ومن أهم الفرضيات التي تنفي مفهوم رصاع احلضارات.
فالتنوع احلضاري هو واقع وجودي ،أما رصاع احلضارات فهو ناتج إنساين.
ّ
 .20أثبتت عينة الدراسة أن صورة احلضارة اإلسالمية يف اإلعالم الرقمي ضعيفة ،فالعامل
اإلسالمي والعريب بشكل خاص يواجه رصاعات طائفية وعرقية وثقافية خمتلفة.
 .21هنالك العديد من التحديات التي تعوق التعارف بني احلضارات أمهها :التشدّ د يف
املعتقد ،وتضخيم الذات احلضارية ،والطغيان بالقوة السياسية والقوة املالية ،وهيمنة
مفهوم املصالح السياسية عىل العالقات الدولية ،والتعايل العرقي ،واستغالل القيم
األخالقية والدينية يف الكسب السيايس واالقتصادي ،ونظرية صناعة العدو
اخلارجي.
تطور اإلعالم الرقمي ،فقد كرس
 .22للتعارف بني احلضارات مستقبل متاح يف ظل ّ
املوجهة للمعلومة والصورة ،وبالتايل
اإلعالم الرقمي احتكار املؤسسات اإلعالمية ّ
أصبحت حرية احلصول عىل املعلومة فرصة ملزيد من التقدّ م واملعرفة باحلضارات
األخرى ،يف ظل االنفتاح وعدم وجود قيود عىل تبادل املعلومات والتواصل بني
الشعوب.

إصـدارات حـديثة

إعداد :حسن آل محادة*

دول اخلليج العريب
التحول املدين
وسؤال
ّ

الكاتب :حممد حمفوظ.
الن�ارش :منش�ورات ضف�اف  -بيروت/
أطياف للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 224 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
يف ه�ذا الكت�اب يط�رح املؤ ّل�ف
األسئلة احلقيقية عىل املشهد اخلليجي ،من
أج�ل بلورة إجابات وطني�ة عنها ،خترجنا
من أتون العديد من املآزق واإلشكاليات.
وه�ذا الكت�اب ه�و عب�ارة ع�ن

دراس�ات كُتب�ت يف أوق�ات وظ�روف
خمتلف�ة ،ولكنها مجي ًعا تس�عى نح�و بلورة
التح�ول يف منطق�ة اخللي�ج الع�ريب،
أف�ق
ّ
باتجّ�اه الدول�ة املدنية الت�ي ال تُلغي أحدً ا،
وتعمل عبر آلياهتا القانونية ومؤسس�اهتا
السياس�ية والتمثيلي�ة الس�تيعاب كل
مكونات وتعبريات املجتمعات اخلليجية.
ّ
الكتاب جاء يف فصلني ،مها:
الفص�ل األول :دول اخللي�ج
العريب ..قراءة يف التعدّ دية االجتامعية.
الفصل الثاين :دول اخلليج العريب
وحتدّ يات الواقع السيايس.
وتضمن خامتة ملفتة بعنوان« :نحو
حلف فضول إسلامي جديد» ،ق�ال فيها:

* تويرت@hasanhamadah :
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إصدارات حديثة

ونحس�ب أن جوهر حلف الفضول التارخيي الذي
ش�ارك فيه رسول اهلل  ،Kهو ما حتتاجه العالقة
اإلسالمية  -اإلسلامية ..فنحن مجي ًعا سنة وشيعة
ينبغي لكل مؤسساتنا وفعالياتنا الدينية واالجتامعية
والسياس�ية أن نرف�ض التع�دّ ي عىل بعضنا ،س�واء
التع�دّ ي املعن�وي ال�ذي يتع ّلق بمقدّ س�ات ورموز
املس�لمني ،أو التع�دّ ي امل�ادي ال�ذي يط�ال حي�اة
واقتصاد واجتامع املسلمني املعارصين.
نحن بحاجة إىل أن ننصت إىل األصوات
املعتدل�ة من اجلانبين ،ونتجاه�ل كل األصوات
املتطرفة س�واء من الس�نة أو الشيعة .أما اخلضوع
ّ
املتطرفني من كال اجلانبني فإنه سيدخل
ألجندات
ّ
ويؤسس إىل حروب
العالقة يف مرحلة الالعودة،
ّ
طائفية مستديمة.

أحباث التطوُّر

دراسات علمية مرتمجة
حترير :رضا أمحد.
ترمجة :عدنان أمحد احلاجي.
النارش :مكتبة املتنبي  -الدمام.
الصفحات 227 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
خالل اخلمسين عا ًم�ا املاضي�ة تضاعفت
املرات
العلوم واالكتشافات واالخرتاعات بآالف ّ
مقارن�ة بمجم�وع م�ا قدّ مت�ه البرشي�ة من�ذ عرشة
يتم تدوينها
آالف عام ،هذه العلوم واالكتش�افات ّ
بلغات عاملية غري اللغة العربية ،ومع تسارع العلوم
واملعارف ،كان ال بد من أن تواكب الرتمجة خمرجات
تلك العلوم حتى يتسنّى للفرد واملؤسسات العربية
التطور الرسي�ع؛ لذلك أدركت بعض
مواكب�ة هذا
ّ
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املؤسس�ات العربي�ة أمهي�ة الرتمج�ة؛ فأقدمت عىل
املهم�ة ،ولكن ال
ترمج�ة بعض الكت�ب واملجلاّ ت ّ
يزال هن�اك قصور وفجوة كبرية بني س�يل اإلنتاج
العلمي املتد ّفق بقوة وجمهودات الرتمجة املتواضعة،
فمؤسس�ات الرتمج�ة املحدودة ال تس�تطيع مواكبة
خصوص�ا تلك التي
خمرج�ات العلوم املتس�ارعة،
ً
تنرش يف املجلاّ ت العلمية.
يتضمن
جدي�ر بالذك�ر أن ه�ذا الكت�اب
ّ
خمت�ارات مرتمج�ة انتقاه�ا عدنان احلاج�ي بعناية
حس�ب وص�ف حس�ن س�لامن احلاج�ي -يفتقديم�ه للكت�اب ال�ذي خلا م�ن مقدّ م�ة بقلم
املرتج�م .وأه�م تل�ك املواضي�ع ه�و موض�وع
والتطور» ،فمن�ذ منتصف القرن
«نظرية النش�وء
ّ
التاس�ع عرش وبع�د أن كتب ش�ارلز دارون كتابه
«أصل األن�واع» ،ال ت�زال البح�وث والتجارب
تتوال�د لتؤكّد املبادئ األساس�ية التي ُبنيت عليها
تلك النظرية املش�ت ّقة من فكرة «الرصاع من أجل
البقاء» عرب آلية «االنتخاب الطبيعي».

قلقك السعي إىل املكانة
الشعور بالرضا أو املهانة

الكاتب :آالن ُدو ُبوتون.
النارش :دار التنوير للطباعة والنرش  -لبنان.
الصفحات 206 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 2م.
اش�تهر دو بوت�ون بكتاب�ه «ع�زاءات
الفلسفة» ،وهو يف هذا الكتاب يطرح مسألة حب
الن�اس وتقديرهم لن�ا ،واملكانة باملعن�ى الض ِّيق،
تشير إىل موقع املرء قانون ًّيا ومهن ًّيا داخل املجتمع
(مت�زوجُ ،ملازم ،يف اجلي�ش ...إل�خ) .ولك�ن
ّ

إصدارات حديثة
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باملعنى األش�مل ،وهو األوثق صل� ًة بموضوعنا
هنا ،تشري إىل قيمة املرء وأمهيته يف أعني الناس.
وي�رى أن قلق املكانة خبيث إىل حدٍّ جيعله
قادرا عىل إفس�اد مس�احات شاس�عة م�ن حياتنا،
ً
يس�اورنا خش�ية فش�لنا يف مجُ اراة قيم النجاح التي
يت�م جتريدنا -نتيج ًة
وضعها جمتمعنا ،وخش�ية أن ّ
هلذا الفش�ل -من رشف املنزلة واالعتبار؛ قلق من
أننا نشغل يف الوقت الراهن درج ًة بالغة التواضع،
ومن أننا قد ُ
ننزل إىل درجة أدنى عماّ قريب.
ويفرتض:
 أن لقل�ق املكان�ة ق�درة اس�تثنائية علىتوليد األسف واحلرسة.
 مث�ل كل ش�هية أخ�رى ،ف�إن اجل�وعللحكم
للمكان�ة ق�د تك�ون ل�ه فوائ�ده :يدفعن�ا ُ
التف�وق،
ويش�جعنا على
بنزاه�ة على مواهبن�ا،
ُّ
ّ
متطرف�ة يف غرابتها
ويمنعن�ا من اتّباع س�لوكيات ّ
ويش�دّ أفراد املجتمع م ًعا حول نظام قيم مشرتك.
ٍ
ش�هية أخرى يمكن لإلفراط
ومع هذا ،فمثل كل
فيه أن يكون قاتلاً .
 ّالس�بل ملعاجلة املس�ألة هي
لع�ل أنجع ُّ
حماولة استيعاهبا والتحدّ ث عنها.

خمتصر تاريخ الفلسفة
رتون.
الكاتب :نايجْ ل َوار ُب ْ
ترمجة :حممد مفضل.
النارش :دار الكتب العلمية  -بغداد /معنى للنرش
والرتمجة  -بغداد.
الصفحات 324 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
عندم�ا كن�ت أق�رأ الكت�اب اس�تعدا ًدا

لرتمجته ،ش�عرت بمتعة غريبة .أحسست وكأنني
للم�رة األوىل ،وكأن األفكار
أق�رأ ع�ن الفلس�فة
ّ
الفلس�فية املع ّق�دة أصبح�ت يف متن�اول اجلميع.
هك�ذا يتحدّ ث املرتج�م مفضل ويضي�ف قائلاً :
يتم ّي�ز الكت�اب بقدرته عىل تبس�يط ما ه�و مع ّقد
وعلى تلخي�ص ق�رون م�ن التفكير الفلس�في
العميق.
متكّن�ك ق�راءة ه�ذا الكت�اب م�ن معرفة
القضاي�ا األساس�ية الت�ي تناولته�ا الفلس�فة عرب
التاري�خ ،وق�د حدّ ده�ا املؤ ّل�ف يف مس�ألتني
رئيس�تني :عالقتن�ا بالواق�ع ،واختيارن�ا لطريق�ة
احلياة .ترتبط املس�ألتان بقوة م�ن حيث ّ
إن فهمنا
لطبيعة الواقع وعالقتنا به حيدّ دان فعلاً اختياراتنا
فيام يتع ّلق بطريقة احلياة.
ويق�ول علي حسين يف تقديم�ه :يف
الفصول األربعني من هذا الكتاب املمتع ،يأخذنا
واربرت�ون يف جول�ة زمني�ة لألفك�ار الرئيس�ة يف
قصصا مثرية لالهتامم
تاريخ الفلس�فة .وهو يقدّ م
ً
وغريب�ة يف كثير م�ن األحي�ان عن حي�اة وموت
ومواق�ف فالس�فة أث�اروا الكثري من األس�ئلة يف
حياهتم وبعد مماهتم.
على م�دى  40حكاي�ة ،يق�دّ م لن�ا
واربرت�ون بع�ض األدوار الت�ي ق�د يلعبه�ا
الفالسفة يف احلياة اليومية .هل جيب أن يكونوا
بمثاب�ة نخب�ة حاكمة كما اقترح أفالطون؟ أو
خمادعين مثلما أراد مكيافلي ،أو مثل س�قراط
يواجه القراء بـ(أس�ئلة ِ
حمرج�ة) حول الطريقة
ويش�جعهم على
الت�ي يعيش�ون هب�ا حياهت�م،
ّ
التش�كيك يف معتقداهم ح�ول الواقع واحلرية
واألخالق والدين والسياسة؟

إصدارات حديثة

األساطري العربية قبل اإلسالم
الكاتب :حممد عبد املعيد خان.
النارش :دار آفاق للنرش والدراسات  -القاهرة.
الصفحات 206 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
ِ
ب بطلب وأمر من األستاذ
هذا الكتاب كُت َ
أمح�د أمين وإرشاف م�ن الدكت�ور طه حسين،
وناق�ش في�ه املؤ ّلف موض�وع األس�اطري العربية
قبل اإلسلام ملا فيه من بح�وث علمية تؤ ّدي إىل
متيي�ز ما دخل يف األحاديث والتاريخ اإلسلامي
م�ن األفك�ار اجلاهلي�ة على ي�د كع�ب األحبار،
وعبي�د بن رشية ،ووهب بن من ّبه وغريهم ،وألنه
أيض�ا يؤ ّدي إىل توضيح بعض الغموض املالبِس
ً
للعقلية اجلاهلية.
يف تناول�ه هل�ذا املوضوع يق�ول املؤ ّلف:
تتهجم عىل العقيدة
إنه رأى البحوث الس�ابقة له ّ
اإلسلامية م�ن كل ح�دب وص�وب؛ لذل�ك
حتاش�ى أن يدخ�ل يف نق�اش دين�ي ،إلاَّ بقدر ما
يتط ّلب�ه اإليض�اح العلمي ،وبتعبيره« :فال يظن
ٌّ
ظان أنني درس�ت هذا البحث حتت شعور ديني
من قبل».
ت�وزع يف أربع�ة أب�واب
الكت�اب ال�ذي ّ
وع�دّ ة فص�ول أكد فيه املؤ ّل�ف إىل أن العريب كان
يش�عر بوج�ود إل�ه قبلام تط�رأ عليه ه�ذه العقائد
واملتوحش
اجلاهلي�ة ،وكذلك الف�اريس واهلندي
ّ
يق�ر كل ه�ؤالء
يف جن�وب أفريقي�ا وأسترالياّ ،
بوج�ود اهلل ،إذ يعب�دون النور واملظاه�ر الطبيعية
واحليوان الطومتي ،معتقدين أنه مظهر من مظاهر
الع ّلة األوىل ،فاإلقرار بوجود اهلل طبيعة كل نفس
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ُفط�رت عىل اإلنس�انية ،وكل رجل -س�واء أكان
متوح ًشا أو متحضرّ ً ا ،وسواء أكان عا ًملا أو أدي ًبا-
ّ
إذ تبرص يف أمور حياته اليومية ،وإذا راجع تاريخ
األم�م ،وإذا ح�اول أن يع�رف كن�ه ذات احلرارة
والن�ور ،وإذا حتّي�رّ يف تفسير الع ّل�ة وارتباطه�ا
باملعلول.

علم اجتماع الفلسفات..
والسيايس
التأثري االجتامعي ّ
يف نشأة الفلسفات واألفكار

الكاتب :رانْدال كولي ْنز.
ترمجة :فريق جسور للرتمجة.
مراجعة :خليفة امليساوي.
النارش :دار آفاق للنرش والدراسات  -بريوت.
الصفحات 1435 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2019 – 1م.
هل تنشأ األفكار والنظريات والفلسفات
نتيج�ة إلعامل العق�ل والتفكري واجل�دل والتأ ُّمل
ثمة أس�باب ودوافع اجتامعية ونفس�ية
فق�ط؟ إن َّ
وسياسية وحروب وأزمات اقتصادية ورصاعات
وتط�ورات علمي�ة
هوياتي�ة وطبقي�ة ومصلحي�ة
ّ
تكون األفكار
وتقنية تمُ ّث�ل أحيانًا املؤ ّثر األكرب يف ّ
ونشأة الفلسفات.
ه�ذا ما تتح�دّ ث عن�ه هذه املوس�وعة
الضخم�ة الت�ي ص�درت يف جملدين ضخمني
وبلغ�ت صفحاهتا  1435صفحة .وقد أمىض
ع�امل االجتامع األمريك�ي ران�دال كولينز 25
عا ًم�ا م�ن العم�ل البحثي املس�تمر م�ن أجل
إنجازه�ا ،وتت ّب�ع طبيعة الفلس�فات واألفكار
الت�ي نش�أت يف اليون�ان والصين القديمتين
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تك�ون األفك�ار
م�رورا باهلن�د والياب�ان ،ث�م
ّ
ً
واملذاهب يف تاريخ اإلسلام وعند املس�يحية
واليهودية يف العصور الوس�طى ،وليس انتها ًء
بالفلس�فات وامل�دارس الفكري�ة احلديث�ة،
ودارس�ا لطبيع�ة العالق�ات اجلداي�ة
راص�دً ا
ً
(الديالكتي�ك) بين ع�امل األفكار وع�امل املادة
واملجتمع والسياسة.
ي�رى ران�دال كولين�ز أن الباح�ث إذا
امتلك القدرة عىل فهم حركة وطبيعة الشبكات
تتضمنه من عالقات ورصاعات
االجتامعية بما
ّ
ودواف�ع ،فس�يتمكّن م�ن تقديم تفسير س�ببي
لظه�ور األفك�ار وتغيرّ اهت�ا ومعرف�ة العوام�ل
الفاعلة يف تشكيل املراحل الفكرية ،األمر الذي
يق�دّ م لنا عل�م اجتامع داخل ًّي�ا أو باطن ًّيا لألفكار
س�يأخذنا إىل م�ا وراء التفسيرات االختزالي�ة
التقليدية.

االتصال الدعوي

أسسه املعرفية وتطبيقاته املنهجية
الكاتب :حممد بابكر العوض عبداهلل.
الن�ارش :املعه�د العامل�ي للفك�ر اإلسلامي -
األردن.
الصفحات 308 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
ه�ذا الكت�اب حماول�ة إلع�ادة توجي�ه
اهتامم�ات البح�ث والدراس�ة يف حقلي الدع�وة
وتعبير ع�ن حقيق�ة التق�ارب
واالتّص�ال م ًع�ا،
ٌ
يف تقدي�م املق�والت واملس�ائل املتع ّلق�ة باإلعالم
وط�رق معاجلتها م�ن ناحية ،والدع�وة من ناحية
وختصصات
مقررات منهجية
ّ
أخرى ،ال بوصفها ّ

أكاديمية فحس�ب ،بل بوصفها ممارس�ات جارية
يف بنية املجتمعات اإلسالمية ،واستجابة لدواعي
التوفيق بني مس�ارات التطوي�ر والتزكية والتنمية
يف ه�ذه املجتمع�ات .ويظه�ر الكت�اب رغب�ة
القائمني عىل حقيل الدعوة واالتّصال يف إكساب
ختصصاهتم مزيدً ا من إحكام
معاجلاهتم ملحت�وى ّ
التنس�يق بني حدود املعرف�ة النظري�ة وامتداداهتا
التطبيقية.
وإذا كان العلم «منظومة من النظريات
واملناه�ج والوقائ�ع» واتخّ�ذ يف تعليمه ش�كل
الكت�اب املنهجي أو املرجع�ي ،أو جمموعة من
القراءات واملراجعات ،وغري ذلك من أشكال
التأليف العلمي؛ ّ
فإن ه�ذا الكتاب حياول بناء
ص�ورة م�ن التكام�ل املنهج�ي بني دراس�ات
االتّص�ال ودراس�ات الدعوة تفي�د يف تدريس
مس�اق علمي جديد ،موضوعه األس�اس هو
(االتّص�ال الدع�وي) ،وأن ه�ذا املس�اق قادر
الرحى وحم�ور االرتكاز
على أن يم ّثل قط�ب َّ
يف إع�ادة تأس�يس عل�م الدع�وة وتفعيل�ه يف
واق�ع املجتمعات اإلسلامية املع�ارصةِ ،
ومن
�م إع�ادة بناء صورة اإلسلام لدى اإلنس�ان
َث َّ
املعارص.

إرادة ُّ
التقدم
الكاتب :عيسى العيد.
النارش :دار االنتش�ار الع�ريب  -بريوت  /أطياف
للنرش والتوزيع  -القطيف.
الصفحات 206 :من القطع الوسط.
سنة النرش :ط2019 - 1م.
يف مقدّ مته يقول املؤ ّلف :مل تكن األفكار
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تتجدّ د رسي ًعا ،حيث إهنا تأخذ زمنًا طويلاً حتى
تتب�دّ ل؛ إذ ال توج�د عوامل مؤ ّث�رة عىل تغيريها
واس�تبداهلا ،فتصب�ح من�ذ تأسيس�ها عقي�دة ال
تتص�ارع مع أفك�ار أخرى لكي ينت�ج عن ذلك
الرصاع هزيمة أو نرص ،إنام تتس ّيد املشهد الثقايف
ث�م تزداد حيوي�ة مع َم� ْن يرثها من
وهت�رم ومن َّ
األجي�ال املتتالية عليها ،كل ذلك لعدم التداخل
الفك�ري واالنفت�اح على الثقاف�ات املختلف�ة
والت�زود منها وبعد ذلك إس�قاطها عىل األفكار
ّ
احلالية.
لك�ن يف ّ
ظ�ل االنفج�ارات املعلوماتي�ة
باتت األفكار قابلة للتجدّ د ،حيث صار االنفتاح
متاح�ا ورسي�ع احلصول
على األفك�ار املختلف�ة ً
عائ�ق لالس�تزادة م�ن
علي�ه ،فل�م يك�ن هن�اك
ٌ
املعلوم�ات واألفك�ار من خارج اإلط�ار املنتمي
إلي�ه ،باإلضاف�ة إىل أن األفك�ار اجلديدة صارت
مناسبة للزمن اجلديد والعكس من ذلك األفكار
القديمة ال تناس�ب العرص احلايل وال تنسجم مع
متط ّلبات احلياة.
ويف تقديم�ه للكت�اب يق�ول الدكت�ور
توفيق السيف :التقدّ م يعني -يف أحد وجوهه-
والتمرد على ما أفرزته
نقد املايض واحل�ارض،
ّ
احلي�اة الراهن�ة م�ن قواعد ،وم�ا ق�اد إليها من
مس� ّلامت ،نعلم أهنا خاطئة بالتجرب�ة الفعلية.
فلو كان�ت صحيح�ة ألعطتنا حي�اة أفضل...
إن البق�اء عىل ما أنت عليه هو اخليار األس�هل
واألكثر أمانًا .أما التقدّ م فيحتاج إىل جمازفات،
إن�ه -يف بع�ض وجوه�ه -رك�وب للمجهول
نح�و غاية ال ندرك أرسارها قبل أن نصل قري ًبا
منها.
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روح التفلسف
محود النقاري.
الكاتبّ :
الن�ارش :املؤسس�ة العربي�ة للفك�ر واإلب�داع -
بريوت.
الصفحات 105 :من القطع الكبري.
سنة النرش :ط2017 - 1م.
إن األصل يف حصول «الفلسفة» ممارس ُة
ٍ
ثمة وجب أن يكون
فعل هو «التفلس�ف»؛ ومن ّ
التعرف إىل أحوال
التعرف إىل الفلسفةّ ،
البد ُء يف ّ
وزعنا
التفلس�ف وأوصافه ومقتضيات�ه .وهكذا ّ
التعري�ف بمع�امل روح التفلس�ف على فص�ول
مخسة:
الفصل األول :التفلسف كـ«فعل».
كـ«جترؤ نظري
الفصل الثاين :التفلس�ف
ّ
مستشكل وفاحص».
الفص�ل الثال�ث :التفلس�ف كـ«بن�اء
للمفاهيم ون َْس ٍق بينها».
الفص�ل الراب�ع :التفلس�ف كـ«ق�راءة
وإنتاج».
الفصل اخلامس :التفلس�ف كـ«احتجاج
وحجاج».
ومن اخلالص�ات التي يؤكّدها املؤ ّلف يف
بحثه:
 -1أن إرس�اء التفلس�ف املفيد يف املجال
الت�داويل الع�ريب ترس�يخ لقيمة «احلري�ة الفكرية
املنضبطة وغري املرسلة».
 -2املأم�ول م�ن التفلس�ف أن يك�ون
تفلس� ًفا مفي�دً ا .وفائ�دة التفلس�ف تابع�ة لطبيعة
اتصال املتفلس�ف بمجال�ه الت�داويل اخلاص من

200

إصدارات حديثة

جه�ة ،ولس�عي أفق�ه يف االنفتاح على املجاالت
التداولي�ة املغاي�رة م�ن جه�ة ثاني�ة ،وإلحكام�ه
وإعامله ألدوات التفلسف من جهة ثالثة.
 -3ملا كان «التفلسف» فعلاً «احتجاج ًّيا»
من جهة ،وفعًل�اً «حجاج ًّيا» من جهة أخرى لزم

رضورة انضب�اط «التفلس�ف» يف املجال التداويل
الع�ريب كغيره من املج�االت التداولي�ة األخرى
بضواب�ط االحتج�اج واحلج�اج املرشوع�ة ،وال
يمكن اس�تيفاء هذا االنضباط مع اجلهل بأدبيات
ومنطقيات البحث واملناظرة.
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