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 بسم ا الرمحن الرحيم     

 
  التحريرةكلم

 
 

 دورة جديدة من عمر "إسالمية املعرفة"نستفتح بصدور العدد اخلامس من 
 ولقد . واملنهجييالح الفكرصرف عربه طورا جديدا يف مسرية اإلونستش, الة

ول حفزا لعق, وطّن املعهد العاملي للفكر اإلسالمي نفسه على املرابطة يف هذا الثغر
من أجل توطيد قواعد صلبة وإرسال ,  الباحثنيجلهوداملفكرين والعلماء وتنسيقا 

 تتكامل وتتساند مع اجلهود املتصلة اليت ،تقاليد راسخة لنهضة علمية ومعرفية شاملة
وتطلعا , سعيا للشهود احلضاري, ما انفكت فصائل األمة وقواها احلية تبذهلا

 . قاعدة التسخري وقياما باحلق والعدلاستواء يف ذلك كله على, لالستخالف
 خطابا خاصا يتوجه -وال ينبغي له أن يكون-وليس خطاب إسالمية املعرفة 

بل إنه , وإن كان املسلمون هم املقصودين به ابتداء,  سواهماملسلمني دونإىل 
واملفكرين  عقول الفالسفة ما فتئت تؤرق اليتخطاب منشغل باإلشكاليات الرئيسة 

ولقد تزايدت أصوات .  فلسفة ومصادر وغاياتاملعرفة اإلنسانيةبقضايا  املهتمني
التحذير واإلنذار إزاء تطرف الفلسفات املادية ذات التوجهات احلصرية واألحادية 

 معىن املعرفة عندها إىل جمرد معادالت من الرموز اليت حتيل يوشك أن يتحولاليت 
فك يف احنسار ن اـ ما ع املعرفةموضوفمفهوم الواقع . على معطيات مادية باهتة

 لدينا إال مقوالت لغوية وعمليات يبقيفال , يوشك أن يبلغ حد التالشي والندثار
 ذهنية يتلهى ا اإلنسان ويدير 

 ـ الذات العارفةـ بعـدما   فإذا بالذكاء .للمعينبواسطتها لعبة احلياة الفاقدة 
بية املتجاوزة لعامل املـادة     وقطيع عن أسباب وجوده الغي    , جرد من أبعاده الروحية   

 اإلدراكية يف احلس ومعطياته والعقل      املعرفية وقواه  وحصرت قدراته , واملتعالية عليه 
 الطبيعـي   فإذا بالـذكاء  .  انفك مفهومه هو اآلخر يف تراجع واحنسار       ام, وقوانينه
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 Artificial االصـطناعي املتعـاظم  " الـذكاء "يتوارى أمـام األجهـزة ذات   
Intelligence. 

 Paul Fayerband  نقرأ عن اية العقل لفاير باندوليس غريبا عندها أن 
مبوت اإلنسان كما كان سلفت هلم .  كذلك أن يبشر فالسفة آخرونعجيباوليس 

كناية عن اية الدير قوة مؤثرة يف احلياة اإلنسانية , . اإللهمن قبل قد أعلنوا موت 
 حتمها منطق اليتالن النتائج الطبيعية فهؤالء مل يفعلوا شيئا سوى إع. وموجهة هلا

,  اجلهد املعريف فيهااملهيمنة وشكلالفكر الفلسفي الذي وجه تطور احلضارة الغربية 
سواء أكان ذلك على مستوى العلوم الطبيعية أم على , مضامني ومناهج وغايات

 Roger Tiriggمستوى العلوم اإلنسانية واالجتماعية وحق عندئذ لروجر تريغ 
إىل أن الواقع واحلقيقة يف خطر وأن يدعو بكل قوة  ثاله غري قليلني ـ أن يصرخوأم

الذي ) امليتافيزيقي ( على قاعدة من الفكر الفلسفي واملعرفة وتأسيسها إقامة ةضرور
 موضوعي موجود باستقالل عن رهو أممبا . يستعيد فيه الواقع مفهومه الشامل

, األدوات اليت يستخدمها لتحصيل املعرفةاإلنسان الذات العارفةـ وعن املناهج و
 والالدينية الفلسفات املاديةمتحررا يف ذلك من الرتعات احلصرية اليت فرضتها 

 .Reality at risk, rationality and science  :كتابيةراجع خاصة (احلديثة

ولئن كانت مثل هذه املواقف الفلسفية ال تعرب عن نفسها جبرأة ووضوح يف 
 ,التعليميةإال أن هلا رواسب تثوي يف نظمهم , ملسلمني بالقدر الكايفجمتمعات ا

وتطبع مبيسمها اجلهود العلمية والبحثية يف , وآثارا تسري يف مناهجهم التربوية
 .خمتلف جماالت املعرفة
 السائدة اليوم ليست يف حاجة إىل املراجعة على مستوى فاملعرفة اإلنسانية

وإمنا هناك , على مستوى تأويالا الفلسفية فحسبمصادرها ومناهج حتصيلها أو 
حاجة ماسة وملحة إىل إعادة النظر يف مفهوم الواقع نفسه الذي يشكل موضوع 

 ذلك أنه يف إطار الثورة على التقاليد اليت دشنها العقل الغريب باسم .املعرفيةالعملية 
 وأساسية من دائرة  أبعاد له مهمةواستبعدت Reality الواقعاحلداثة تقلص مفهوم 
وكرست بدالً عن ذلك رؤية وضعية حصرية ال يتجاوز , النشاط املعريف لإلنسان
 األبعاد املادية للوجود الطبيعي -يف أحسن األحوال- مفهوم الواقع فيها



7 كلمة التحرير

والذي ميكن إخضاعه ألدوات الرصد , واالجتماعي التارخيي الذي حييط باإلنسان
  .توافرة لديهوالتجربة والقياس واإلحصاء امل

 ة النظرة الوضعية احلصرية املشار إليها أعادوليس هناك من شك يف أن 
 نظرا جديدا يف فلسفة املعرفة ورؤية مغايرة ملصادرها -ضرورة–ستقتضي 
 سائر وجتلياته يفاألمر الذي سيكون له آثاره ,  كما أسلفنا القولاوغاياومناهجها 

إسالمية " يعيد عرفان عبد ايد يف مقالته, دد هذا العإلنسانية يفجوانب الثقافة 
.  الرئيسة املتعلقةطرح اإلشكاليات" املعرفة ومنهجية التثاقف احلضاري مع الغرب

مبا قبل املنهج سعيا لتأسيس فلسفة التسخري والتآلف مع الطبيعة يف مقابل فلسفة 
لفكر والفعل اإلنسانيني وجتاوزا للمقابالت الثنائية املتنافية اليت حتكم ا, الصراع معها

  .املادية احلضارة الوضعية يف إطار
 ورقته مجلة من القضايا املنهجية األساسية اخلاصة فيناقش يفأما طارق البشري 
متعرضاً ملا ترتبط به تلك , اإلسالمية والقانون الوضعي بالدراسة املقارنة للشريعة

 والقاعدة حلكم الفقهياالقضايا من أطر فكرية مرجعية هي اليت يكتسب فيها 
 يربط معاجلته أنوال يفوت الكاتب . القانونية مكانتهما ويؤديان وظائفهما

حميالً على األبعاد املؤسسية والثقافية اليت , التارخيي واالجتماعيللموضوع بالسياق 
اختذا الدراسة املقارنة للشريعة والقانون يف جتربة املسلمني احلديثة وخاصة يف 

 .مصر
د عماد الدين خليل يف حبثه جدل الوحدة والتنوع وآليتهما يف التجربة ويرص

 التجليات واألشكال اليت اختذها ذلك -يف حدود- مستقصيا, التارخيية للمسلمني
 ذلك كله وحماوالً ربط, على املستويات الفكرية والثقافية واالجتماعية والسياسية

 االجتماع اإلنساين6ا اإلسالم لتنظيم باإلطار املرجعي والقيم األساسية اليت جاء. 
جرى استهالله يف هذا العدد " آراء"وقد أضيف إىل الة باب جديد بعنوان 

 النظر حنو مسألة توطئة الفقه وجعله الذي صوبمبقالة الشيخ يوسف القرضاوي 
هوا  للتطبيق مرتبطاً موم الناس واملشكالت احلقيقية اليت يواجللفهم قابالًميسراً 

وال شك يف أن ذلك يثري مجلة من اإلشكاالت املنهجية اخلاصة بالتعامل . يف حيام
ونأمل أن .  مسائلهوتشعب, وتنوع مناهجه, مع التراث الفقهي بتعدد مدارسه
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يكون مقال الشيخ القرضاوي قد فتح الباب ملزيد من احلوار العلمي حول ذلك 
 .كله

للبحث  العلماء واملفكرين مشروعاً أما عبد الوهاب امليسري فيطرح على
الذي ميثله يف ,  يكتسي أمهية خاصة يف سياق عالقة املسلمني مع اآلخروالدراسة

ورمبا اندرج املشروع الذي .هذه احلالة الغرب حبضارته وثقافته ذات االمتداد العاملي
بعلم "يدعو املسريي املفكرين والباحثني إىل النهوض به فيما مساه بعضهم 

الذي نظر من خالله الغرب إىل املسلمني " االستشرافعلم "يف مقابل " ستغراباال
 .تارخياً وحضارة

نتطلع إىل أن " قضايا للبحث"وقد استفتحنا ذا املشروع باباً جديداً بعنوان 
 .يكون منرباً ملشاريع أخرى حنتاج إىل لفت اهتمام الباحثني والدارسني إليها

كما ,  ومراجعتني لثالثة كتبذلك قراءة عن  فضالً-وقد تضمن هذا العدد
 عن -كتباً ومقاالت-اشتمل على ثالثة تقارير وقائمة إحصاية ملا صدر من دراسات

 ".العاملانية"مسألة 
 .واهللا املوفق إىل سواء السبيل

    
 .هيئة التحرير                                         

 



 

 
 حبوث ودراسات 

 
 

 إسالمية املعرفة
 ومنهجية التثاقف احلضاري مع الغرب

                                                 
 *عرفان عبد احلميد فتاح

 
باعتبارها , أود أن أقدم تعريفاً لألسلمة, قبل الدخول يف مناقشة املوضوع

وأجعل هذا التعريف ,  يف تراثنامل ألتق مبا مياثله لفظاً, مصطلحاً مستحدثاً جديداً
 .أساساً ملناقشة املوضوع من مجيع جهاته

ذي بعدين أو ,  عنوان املنهج فكري يف التثاقف احلضاري-يف فهمي-األسلمة
 :معنيني متضايفني
من أجل , وسعيه احلثيث, ويراد به جهد الفكر اإلسالمي املعاصر: األول منهما

والثقايف , احلضاري املادي: متثله يف بعديههضم مجيع ما أجنزه الفكر الغريب و
 . املعنوي

ففيه التنبيه على وجوب تأمني حترير تلك املنجزات ضمن مفاهيم : أما الثاين
وربطها بإطار قيمي , وذلك بإعادة تفسريها, ومادية وإحلادية, ال دينية, فلسفية
 .سالمالذي بلغ كماله وختامه باإل, موصول ومتصل باهلدي اإلهلي, إسالمي

, ومن مث انفصاله ومتيزه, توضح استقاللية املصطلح وتفرده, وذه الداللة الثانية
اليت نادى وبشر ا , واالنصهار الثقايف Westernization عن دعاوى التغريب

) أخوند زاده ومري آغا الكرماين: أمثال( فالسفة القومية العلمانيون من الفرس

                                                 
م، أستاذ الفلسفة والفكر اإلسـالمي  1965/ه1385  دكتوراة يف الفلسفة اإلسالمية من جامعة كمربدج، بريطانيا،  *

 ماليزيا-باجلامعة اإلسالمية العاملية 
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؛ )طه حسني وسالمة موسى: أمثال( والعرب )ضياء كوك ألب: أمثال(واألتراك 
 1:ةلألمواليت استهدفت إلغاء اهلوية العقائدية والثقافية واألخالقية 

The Total Obliteration of Religious, Cultural and Ethical Identity 
إمنا يعرب عن منهج فكري , ببعديه وداللته املتضايفتني: وهكذا فإن التعريف

, جاهزاً أكثر من كونه يقدم حالً، Acculturation   احلضاريطموح يف التثاقف
ومن هنا فإن .  األمة اإلسالمية وفكرها املعاصرهللمشكالت اليت تواج, وناجزاً

 :مها, املصطلح ينطوي على قضيتني متالزمتني

, االستعداد الفكري والنفسي للحوار احلضاري والثقايف مع الفكر الغريب -أ
 ).والتكنولوجيا(ته وقيمة احليادية األساسية يف العلم واملعرفة وهضم ومتثل إجنازا

وهو ,  وإن هذا االستعداد ينبغي أن يكون مصحوبا بشرط أويل مسبق-ب
بالغرق فيه واالستسالم ملفاهيمه الفلسفية , احلذر من االنصهار الثقايف يف الغرب

                                                 
فقد مساها جالل , تلفة مبسميات خماهلوية الثقافية لألمة اإلسالميةمسي اإلسالميني هذه احملاوالت اليت استهدفت حمو  1     

مث عاد , وكان من دعاة القومية العلمانية املتطرفة, الذي اعتنق املاركسية) 1969ت(آل أمحد ـ املفكر اإليراين املتمرس
وعده  West Intoxication   غه رب زه ده كي( بالتسمم الغريب -إىل دينه وعقيدته اإلسالمية وحج البيت احلرام

اقتباساً ملصطلح االغتراب واالستالب احلضاري , اصر وشعوره العميق باالغتراب الثقايف والروحيسبب مأساة املسلم املع
الذي جعل هذا االستالب , املفكر اإلسالمي الالمع) 1977-1922(وأكد التسمية على شريعيت, من الفلسفة الوجودية

نهما أخذ اخلميين املصطلح وأشاعه يف خطاباته وع, الثقايف واالغتراب الروحي للمسلم املعاصر قضية أساسية يف كتاباته
 .الثورية
) 1982( منشورات جامعة بيل نيوهافنReligion and politics in iran   :مقدمة نيكي كيدي لكتاب: انظر
 ).1979( هيوسنت Culture and civilization  :على شريعيت: وأيضا

 , و باالختراق الثقايف الغريب للعامل اإلسالميأ Westernization ومساها مفكرون عرب معاصرون بالتغريب
 : انظر مقاليت
": الثقافة العربية ومسألة االستقالل الثقايف: " وحممد عابد اجلابري" حدة الثقافة العربيةواحلركات املناوئة ل: "أمحد مطلوب
العلمي  دة العربية وامعمركز دراسات الوح: منشورات, وحدة الثقافة العربية وصمودها بوجه التحديات: ضمن كتاب

 وتتردد يف هذه األيام تسميات أخرى . 1944بريوت , العراقي
 أمحد لطفي السيد وطه حسني : أما عند املناصرين للدعوة أمثال. االستعمار الثقايف والصليبية الثقافية:مثل

المية  ووجوب االنصهار التام يف فإن التغريب كان حماولة للتخلص من كل وجوه الثقافة العربية اإلس, وسالمة موسى 
على اختالف  ألوانه , أن نكون شركاء األوروبني يف تراثهم العقلي:" كما يقول طه حسني-وذلك,ثقافة الغرب
وقد تراجع ". على اختالف ضروبه وأحنائه, ويف  تراثهم املادي,ويف تراثهم الديين على اختالف مذاهبه وحنله , وأشكاله

واملستعمرون يف هذا العصر :" يف كتابه مرآة اإلسالم فذكر ويدعو إليه وذلك, كان يبشر بهطه حسني عن مجيع ما 
ولكنها ستقطع السباب , ضروباً من العلم قد خترجهم من اجلهل) أي املسلمني(احلديث ليوشكون أن يفرضوا عليهم 

, اليوم والغد: سالمة موسى: أيضاوراجع . 260ص, "حتماً بينهم وبني تارخيهم وتغنيهم يف األمم املستعمرة إفناء
واإلطالع على تقومي املستشرقني لنظرية حماكاة , وللمقارنة واالستزادة, 9-7ص,1928, املطبعة العصرية: القاهرة
 : انظر.الغرب

GIBB, H,A,R: STUDIES ON THE CIVILIZATION OF ISLAM, LONDON : ROUTLEDGE 
AND KEGAN PAUL 1962, P 333. 

    .412ص, كرمي عزقول: الترمجة العربية, الفكر العريب يف عصر النهضة: ت حوراينألرب: وأيضا
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لقومية العلمانية  االنصهار الذي رامه ودعا إليه مفكرو الثقافة ااالكلية؛ هذ
وصياغة ,  وتنحيته عن احلياة العامة للمسلمنيمإقصاء اإلسال: " من ورائهاواستهدفو

 2".هذه احلياة وفق مسلمات الفكر الغريب ومنطلقاته الفلسفية
إسالمية "و" األسلمة"يلزمنا عند احلديث عن , ومن هذا التعريف وبناء عليه

فهما , معنيان متالزمان ومتضايفان: ث أمامن حي, تأكيد الداللتني معاً" املعرفة
, يشكالن معال حزمة واحدة تأىب االنفصام ونسقا فكريٍا واحدٍا ال تفاوت فيه

 .وما معاً تتحدد بوضوح هويته املنهجية املستقلة املتميزة عن دعاوى التغريب
 أعين موقفنا العام من إجنازات, وبقدر تعلق األمر بالداللة األوىل للمصطلح

ونطمح إىل ,  فإين ال أرى سبيال نطرق به باب املستقبل الذي ننشده لألمة,الغرب
ونتجاوز به حاالت التخلف واجلمود والركود واستهالك , حتقيقه يف واقعها املعيش

واحلرص , سواء عن اختيار أو عن اضطرار, إال األخذ بتلك املنجزات, احلضارة
واحلرص على , بال كسل اضطرار,  جهدوبكل ما أوتينا منت, على هضمها ومتثلها

بال كسل وال عجز وال متاوت؛ مع , وبكل ما أوتينا من جهد, هضمها ومتثلها
باعتبارها منجزات نشأت يف "الكف عن توجيهه االنتقادات العاطفية املبسترة إليها؛ 

ن ضرباً م, وهي االنتقادات اليت عدها أناس من الغربيني ومنا, 3"بيئة إحلادية كافرة
 ال مسح -حىت ال نكون, التعويض  النفسي الذي نربر به سقوطنا احلضاري والثقايف

الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم  * قُلْ هلْ ننبئُكُم ِبالْأَخسِرين أَعماالً﴿ -اهللا
 ).103،104:الكهف (﴾يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ صنعاً

أو ما يصطلح عليه يف , وموقف الفكر اإلسالمي من عمليات اهلضم والتمثيل
أو (Cultural  Borrowing) الثقايفنظرية االستمداد : األنثروبولوجيا الثقافية ب

, راسخ وثابت ومبسوط يف تراثنا, معروف(Acculturstion)  عمليات التثاقف
, السيد أحد أهم خصائصهحىت غدا هذا املوقف , خاصة الكالمي والفلسفي منه
وشكل ركنا مكينا يف بنيته األساسية وحتول يف وعيه , إبان حركته وانطالقته األوىل
بالقدرة الفطرية :"اصطلح كبار املستشرقني على تسميتها, التارخيي إىل قوة موروثة

 Inherited Power For "4"املوروثة لإلسالم على اهلضم والتمثل الثقايف  املتنوع

                                                 
مؤسسـة بافاريـا للنشـر واإلعـالم واخلـدمات،      : مـونيخ (اإلسالم كبديل، الترمجـة العربيـة   :  مراد هوفمان 2

 .25ص ) 12(، واهلامش 21ص ) م1992/ه1412
 .77ص:  املصدر السابق  3
 :ظر  ان 4
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Crossj– Cultural Absorption اليت جعلت الفكر اإلسالمي خيتص مبيزة ":
وعدوا هذه القوة  Unity in Diversity 5والتنوع مع الوحدة, الوحدة يف التنوع

: يأت له مبقتضاها,قابلية كامنة واستعدادا فطريا للفكر اإلسالمي: املوروثة
إن " : أجنتس جولدزيهرإمكانات اإلبداع والتأصيل وإعادة بناء األفكار يقول

 وقدرته على امتصاص اآلراء ومتثلها كما أكد قدرته على هاإلسالم قد أكد استعداد
فأصبحت ال تبدو على حقيقتها , صهر تلك العناصر األجنبية كلها يف بوتقة واحدة

إن :"ويقول برنارد لويس. 6"وحبثت حبثا نقديا دقيقا, إال إذا حللت حتليال دقيقا
بل هي , للثقافات القدميةرغم أصوهلا مل تكن جمرد مجع آيل , الميةاإلساحلضارة 

 وذلك بأن ،انبعث فيه هذه العناصر لتكون حضارة جديدة, باألحرى خلق جديد
 من مراحل لكل مرحلةوهذه العملية مسة مميزة . إسالمية عربية إىل صورانتقلت 

 على اإلسالمي  للفكرواملورثة الكامنة -وقد التمس هلذه القدرة. 7"هذه احلضارة
  .اهلضم والتمثيل
سنداً ومرجعية يف ,  مناصروها من علمائنا القدامى, البناء والتركيبوإعادة

وذلك من عدة وجوه , صلوات اهللا عليه, كتاب اهللا اخلالد وسنن نبيه الكرمي
بال تفاوت , ذو حلقات متتابعة, هدي إهلي: القرآن وشريعة اإلسالميف تعاليم :منها
أن نؤمن باألنبياء واملرسلني مجيعاً : فنحن ملزمون عقيدةً, تفريق بني نبوة ونبوةأو 

لَ ِإلَيكُم وِإلَهنا نـزلَ ِإلَينا وأُنـزوقُولُوا آمنا ِبالَِّذي أُ﴿ :وأال نفرق بينهم قال تعاىل
ن مأمورون شرعاً وهلذا فنح, )46:العنكبوت( ﴾وِإلَهكُم واِحد ونحن لَه مسِلمونَ
ال نفَرق بين أَحٍد ِمن ﴿عليهم الصالة والسالم , أال نفرق بني األنبياء والرسل

 ). 285: البقرة (﴾رسِلِه
وجعلُه اإلسالم ,  ربطُ القرآن الكرمي اإلسالم باحلنيفية والتسويةُ بينهما-ب

أن : - واهللا أعلم-الةوهو أمر قصد به أص, داللة ومعىن, مكافئاً للحنيفية السمحاء
                                                                                                                    
Von Grunebaum, G.E.: Modern Islam: The Search For Cultural  Identity 
(Berkely: California University press, 1962) p:249. 

 :  انظر    5
Von Grunebaum,G.E: Unity And Diversity in Muslim Civilization, 1955, p:17 

, وعلي حسن عبد القادر, حممد يوسف موسى, عربيةالترمجة ال, العقيدة و الشريعة يف اإلسالم:    أجنتس جولد زيهر 6
 .11ص )1959, دار الكتب احلديثة: القاهرة, الطبعة الثانية(وعبد العزيز عبد احلق

, 1954, دار العلم للماليني: بريوت, ترمجة نبيه أمني فارس وحممود يوسف زايد, العرب يف التاريخ: برنارد لويس   7
, ترمجة حممود توفيق حسـني    , الفلسفة اإلسالمية ومركزها يف التفكري اإلنساين     : الترزريتشارد ف : وانظر أيضاً , 192 ص

 .34ص, 1958, دار العلم للماليني: بريوت
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يف أصوهلا اليت مل يمسها التحريف , يستغرق اإلسالم األديان السماوية السابقة عليه
فيهيمن عليها مث يتجاوزها بإضفاء معىن الكمال , والتبديل أو الزيادة والنقصان

 .عليها برسالة اإلسالم اخلامتة الكاملة
 -الستسالم واالنقياد الطوعيتعين ا, فاحلنيفية اليت هي نقيض الشرك وضده

وأَنْ أَِقم وجهك ِللديِن )وأنْ أَِقم ﴿وخالق الوجود ,  املستنري لرب العاملني-اإلرادي
ِرِكنيشالْم ِمن نكُونال تِنيفاً ووقال تعاىل ،)105:يونس (﴾ح: ﴿ اِهيمرا كَانَ ِإبم
آل  (﴾انَ حِنيفاً مسِلماً وما كَانَ ِمن الْمشِرِكنييهوِدياً وال نصراِنياً ولَِكن كَ

دين الفطرة ": اإلسالم"ومساويها " احلنيفية"وهكذا فقد أضحت ، )67:عمران
والدين الذي فطر اهللا الناس , والطبع الذي جِبلت عليه اإلنسانية   مجعاء, السليمة

ن يالَ تبِديلَ ِلخلِْق اِهللا ذَِلك الد, اس علَيهاِفطْرةَ اِهللا الَّيت فَطَر الن﴿: عليه قال تعاىل
 ).30:الروم (﴾القَيم

ها اإلسالمِميه عن نـزامل, عنوانا لدين التوحيد اخلالص, فصارت احلنيفية وس
فال إله  ,توحيد األلوهية: دين التوحيد بوجوهه الثالثة, كل شوائب الشرك والوثنية
 ﴾وِإلَهكُم ِإلَه واِحد ال ِإلَه ِإلَّا هو الرحمن الرِحيم﴿: ىلإال اهللا وحده قال تعا

 ﴾فَِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَلَه أَسِلموا وبشِر الْمخِبِتني﴿ :، وقال تعاىل)163 :البقرة(
: قال تعاىل, وتوحيد الربوبية فال خالق يف الوجود إال اهللا رب العاملني, )34:احلج(
وخلَق كُلَّ شيٍء وهو ﴿: ، وقال تعاىل)3: فاطر( ﴾هلْ ِمن خاِلٍق غَير اللَِّهقُلْ ﴿

ِليمٍء عيٌء ﴿, ؛ وتوحيد الذات والصفات)101:األنعام (﴾ِبكُلِّ شيكَِمثِْلِه ش سلَي
ِصريالْب ِميعالس وه؛ )11:الشورى( ﴾و﴿هو ارصالْأَب ِركُهدال ت ارصالْأَب ِركدي و
ِبريالْخ اللَِّطيف وهومسيته احلنيفية السمحاءوألن اإلسالم ،)103:األنعام (﴾و  ,

أيا كانت صورا ومضموا وألما معا , نقيضان ملعاين الشرك والتعدد والوثنية
فقد "  السليمة والغريزة األصليةلداعي الفطرة احلق الذي يستجيب عنوان للدين

 فعلى اإلسالم حنيا ,القنوتك اإلسالم معناه يإن "هتف جوته من أعماقه 
 8."ومنوت
أما املصدر الثالث الذي استمد العلماء منه مرجعيتهم يف الدعوة إىل  -ج

ذلك أن اإلميان ". لإلكراه يف الدين" التثاقف فيتبدى يف رفض اإلسالم القاطع

                                                 
: الرئيس على عزت بيغـوفيتش : ، وقد استشهد مبقولته أيضا18  مقدمة كتاب مراد هوفمان، اإلسالم كبديل، ص  8

ت مؤسسـة بافاريـا للنشـر واإلعـالم واخلـدمات، الطبعـة األوىل              منشورا: اإلسالم بني الشرق والغرب، ميونيخ    
 .316ص) الترمجة العربية(م 1994/ه1414
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 اجلواين إال اليقنيال سبيل إ ليها , بالدين وشرائعه مسألة جوانية فردانية خالصة
 والنظر والتأملعة العقلية اليت هي مثرة االستبانة الصحيحة اوالطمأنينة النفسية والقن

 على ترويضاً قسريا_  يف منهج القرآن الكرمي –فليس اإلسالم , والتفكر والتدبر
اختيار مبين فال بد من سند وال بد من تفكري وتدبر مث ,  بالضغط واإلجلاءاألميان
ويحملَ عليه ,  اإلنسان لهليس القصد من اإلميان أن يذلَّلو,  واليقنياإلدراكعلى 

من غري قناعة وجدانية وعقلية؛ وهلذا جاء اخلطاب اإلهلي دائما موجهاً لقوم 
 .لعلهم يذَّكرون, يتفكرون

ثاقف  كان هلا أثرها العميق يف تنمية وإغناء عمليات التاالعتقاد هذهإن حرية 
ذلك أنّ املستفاد من تاريخ األديان .  بهواحلضارة احمليطةبني اإلسالم ودوائر الفكر 

 هو أن اإلكراه على االعتقاد ال يؤدي إال إىل ,سواءعلى حد , واألفكار الوضعية
ودعا , ونفخ فيه من روحه, سوءتني ال يليقان باإلنسان الذي كرمه احلق تعاىل

تان ءوهاتان السو,  به مسؤولية االستخالف يف األرضوأناط, املالئكة للسجود له
 9النفسوالتظاهر الكاذب باإلميان تقية على ,  يف النفاق العقائديإما االرتكاس: مها

Precautionary Concealmentافة سيف اجلالد وحاكم التفتيش  خم
وارج  اخل- يف التاريخ السياسي يف اإلسالم-واالستعراض العقائدي الذي ابتدعه

 غياب السلطة يف حتني الفرصةوإما .  وصاروا نسيا منسيا يف التاريخ,بسببهوهلكوا 
 .Totat Renegation والكماللالرتداء على األعقاب بالتمام 

واإلميان الذي كان سبيله االستنارة العقلية لألفراد , ومما يفسر القناعة اجلوانية
 الفطرة واحلنيفية دين :إلسالمابل للشعوب واألمم اليت اعتنقت , واجلماعات
 وبفعل إرادي وعن حرية واختيار ويقني مبين على االستبانة ,طواعية ,السمحاء

 ختلله من على ما -أننا مل نسمع يف تاريخ اإلسالم,  السويالسليمة واإلدراك
 -وغياب للقوة املركزية,  وتراجع يف السلطان السياسي,احنسار وانكسارحلظات 

 ومتردت على اإلسالم مث ارتدت عنها آمنت برسالةات وشعوب عن أفراد ومجاع
أن من شرح اهللا تعاىل صدره  : الذي تشهد له وقائع هذا التاريخ هوعقائدها بل

لإلميان باإلسالم قد غفل عن ماضيه اجلاهلي ونسيه وجتاوز تارخيه الوثين والتحم 
من  على اإلسالموصار أحرص , دنيا ودينا, بالدين احلق املبني عقيدة وشريعة

 -وهذه ظاهرة تارخيية متفردة وفريدة عجز املؤرخون. الفاحتني املبشرين به ابتداًء

                                                 
 .185؛ وأيضا بيجوفيتش، املصدر نفسه، ص118،119  مراد هوفمان، املصدر السابق، ص 9
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أن جيدوا هلا تفسرياً مادياً مباشراً ومقنعاً يعللون به سرعة انتشار -حىت يومنا هذا
 . يف بضع سننيماإلسال

الم وجعل اإلس, وتأسيساً على قواعد هذا املنهج القرآين يف وحدة النبوة
ومنع اإلكراه يف الدين غصبا , مساوياً ومكافئاً للحنيفية السمحاء والتوحيد اخلالص

من غري  , فقد أقر علماؤنا بفضل املتقدمني عليهم الباحثني عن احلقيقة اردة,وجرباً
ما داموا , أجناسهم وأصقاعهم وبصرف النظر عن, التفات إىل عقائدهم وأديام

ومل يدع أحد من علمائنا أنَّ إصابة ,  للكشف عنه والتماسه بذلوا اجلهد,حقرواد 
 وقدوم يف هذا ,وحدهم ميني املسلمني ملك - يف غريه النبوة-احلكمة واحلقيقة

إن مثلي : املعصوم اهلادي البشري الذي قال عن رسالته اخلامتة الكاملة,الكرمينبيهم 
 وأمجله إال موضع لبنٍة من زاوية  قبلي كمثل رجل بىن بيتاً فأحسنهاألنبياء منومثل 

فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هال وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة 
 "وأنا خامت النبيني 

 .باب خامت النبيني, رواه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء
ومن : "فيلسوف العرب األول,  يوسف يعقوب بن إسحق الكنديقال أبو

 الصغار اهلزيلة؛ فكيف بالذين هم أسباب منافعنا نذم من كان أحد أوجب احلق أال
, وينبغي أال نستحي منت استحسان احلق, أكرب أسباب منافعنا العظام احلقيقية اجلدية

ألنه  ,لناواألمم املباينة , وإن أتى من األجناس القاصية عنا, واقتناء احلق من أين أتى
 10". أوىل بطالب احلق من احلقشيء ال

 الذي مث ننظر يف" :وقال بلغة الواثق بدينه وعقله, وأكد ابن رشد هذه املقولة
 للحق منهم موافقوأثبتوه فما كان ) أي طالب احلقيقة من غري املسلمني(قالوه 
 ,عليهنبهنا ,  موافق للحقمنهم غريوما كان . وشكرناهم عليه, وسررنا به, قبلناه

  11".وعذرناهم, وحذرنا منه
أن , أعين اإلمام الغزايل,  لنقد فلسفة القدماءعقلية تصدت أكرب  ببالخيطرومل 
لو فتحنا " :أكد كما هألن,  قائله مبطلبدعوى أن,    يذكرهويهجره فال, يرد احلق

هذا الباب وتطرقنا إىل أن جر كل حق سبق إليه خاطر مبطل لزمنا أن جر كثرياً 

                                                 
دار : ، القاهرة)ءانجز(حتقيق حممد عبد اهلادي أبو ريدة . رسائل الكندي الفلسفية.  الكندي، أبو يوسف بن إسحاق 10

 . 60، ص1950الفكر العريب، 
وأيضا الكشف عـن  . فصل املقال وتقرير ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال.  ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد 11

 .32-31ص) 1972سلسلة ذخائر العرب، القاهرة، دار املعارف، (مناهج األدلة، حتقيق حممد عمارة
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فال يعاف العسل وإن , لعامي الغمرمن احلق وأقل درجات العامل أن يتميز عن ا
والعاقل ...   ال تغري ذات العسلأن احملجمةويتحقق , وجده يف حمجمة احلجام

سواء أكان قائله مبطالً أو , فإن كان حقا قبله, يعرف احلق مث ينظر يف نفس القول
عاملا بأن معدن ,  أهل الضاللأقاويلبل رمبا حيرص على انتزاع احلق من . حمقاً

 ومل يكن على ,بالربهانمؤيداً ,  كان الكالم معقوالً يف نفسهافإذ,  الرغامالذهب
 12".فلم ينبغي أن يهجر أو ينكر؟, خمالفة الكتاب والسنة

حبسب تعريفنا ملصطلح , على أن عملية التثاقف واالستمداد احلضاري
  تأويلوإعادة, وعملية نقد وحتليل, البد أن ختضع لرقابة عقائدية, "األسلمة"

وتفسري وبناء وتركيب ليأتلف الغريب املنتحل وينسجم مع مسلمات العقيدة 
 ما استمدوينضوي , اإلسالمية ومنهج القرآن الكرمي يف صياغة أمة هلا خصوصيتها

 من والعناصر املستمدة لإلسالم وإال بقيت املفردات األخالقيحتت اإلطار القيمي 
بنات راسخات راسيات وأصلية يف بىن  لإىل ولن تتحول تشكو الغربةالفكر الغريب 

بعيداً عن التعصب , الفكر اإلسالمي فعملية النقد الواعية والتحليل الذكي والدقيق
 Hetero-genetic  وغريب ومنتحلهو أجنيبمن شأا أن حتول ما , أو احملاباة

Culture ،إىل معرفة إسالمية فيها معىن االنتماء واألصالة Ortho-genetic 

Culture،  ا املستمدة جبذورهابعد أن انقطعت صلة العناصرالفلسفية وتصورا 
 .13ملإلسالاملبدئية املناهضة املضادة 

, إن عملية إعادة التأويل والتفسري والبناء والتركيب للمفردات املعرفية املستمدة
 اهلوى والتعصب أو وجمردة عنال بد أن تتحقق وجتري يف ضوء معرفة عميقة 

 أقام الفكر إيلواضع اخلالف اجلوهرية بني املفاهيم والتصورات الكلية احملاباة مل
واملنطلقات والقواعد العامة لإلسالم حىت حنفظ لعملية التثاقف , الغريب بنيانه عليها
 ارتكس يف قيعاا دعاة اليت خماطر العبثية واجلهالة ونبعدها عن أصالتها وجديتها

 : ا فيما يأيت اخلالف هذه نوجزهومواضع 14التغريب

                                                 
دار الكتـب احلديثـة،   : القـاهرة (مع أحباث يف التصوف لعبد احلليم حممود، . املنقذ من الضالل.  أبو حامد الغزايل 12

 .110، 109ص ) ه1385
 .17حدة والتنوع، ص، إشكالية الو  غوستاف فون جرونباوم، الوحدة والتنوع يف احلضارة اإلسالمية 13
 .م1991/ه1412دار عمار، : المي، عماندراسات يف الفكر العريب واإلس.   فتاح، عرفان عبد احلميد 14
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 على قانونأنه فكر أقام بنيانه وأسسه , أول ما يالحظ علي الفكر الغريب -1
 15 األقطاب املتعارضة املتضادةالصراع بنيهو قانون , ال خلف فيه, مطرد يف تارخيه

(The law of the struggle of the opposites). 

 والدافع املنشئ فعلى مدى تارخيه كان مبدأ الصراع سبب حركته اجلوهرية
 اطراد ال تفاوت فيه أمام ويف,  دائماالفكر الغريبوهكذا فأنت مع .األويل له
ومن له . وجود أحدها يقتضي نفي مقابله نفي إلغاء, هي أقطاب متضادة, ثنائيات

سيجد بذور هذه الثنائيات وجرثومتها ,  العام للفلسفة الغربيةخبالتاريدارية واهتمام 
صلة مر كوزة يف بواكري الفلسفة اليونانية يف القرن السادس قبل املولدة هلا متأ

, "الواحدية والكينونة املطلقة:" اع والصراع بني مذهبنـزمشخصة يف ال, امليالد
 املستمر والتدفق, ومذهب الصريورة) م.ق544( لبارمنيدس, اليت ال يعتربها تغيري
 )م.ق504(قليطس هلريا" والسيالن اخلالد
اع بني املثالية والطبيعة نـز التقابل والصراع بني ألضداد صورة المث اختذ هذا

من بعد ـ _ واختذ يف الالهوت املسيحي . وبني االمسية والواقعية تارة أخرى, تارة
, وبني السماوية واألرضي, وبني الروح واجلسد, اع بني الدين والدولةنـزصورة ال

حقيقة دينية  (The Theory of Double Truth) :احلقيقةانتهاء مبذهب ثنائية 
وحقيقة  ،(Knowledge Based on Faith)إميانية طريقها االستسالم واإلميان 

 Knowledge based on):علمية وضعية طريقها املعرفة العقلية النقدية

discursive reasoning)16 بوصفها نظاماً ,  الشيوعيةالعشرين بنيالقرن  وطوال
 . الية بوصفها نظاما دميقراطيا ليرباليا حراًوالرأمس, كُالّنيا سلطويا

وتكفي اإلشارة يف هذا الصدد إلىل أن ثالثة من أكابر فالسفة الفكر الغريب 
 ,كلهاممن حددوا له مساراته احلديثة واملعاصرة ويف مناشط احلياة , احلديث وعلمائه

                                                 
 .29_17السابق ص  املصدر  15
 بالتفرقة بني شهاديت العقل والوحي وأن سبيلها خمتلف القديس -ألول مرة يف الفكر الديين املسيحي-أكد القول    16
 :" حىت تتعقلبل آمن, ال تتعقل كي تؤمن: "فنقل على لسانه القديس توما األكويين مقولته املشهورة, غسطنيوأ

“seek not understand that thou mayest believe; but believe that thou mayest understand” 
[Aquinas, st. Thomas: on the gospel of st. john; xxix;six]. 

دينية : قتني إحدامهاويف الوقت ذاته صاد, وقد أكد القديس توما األكويين أيضا هذه التفرقة وأثبت القول حبقيقتني خمتلفتني
 :فقال, فلسفية عقلية: واألخرى, إميانية

“I know by reason that something is true because I see that it is true, but I believe that 
something  is true because god has said it” 

ومن مث فإن العلم واإلميان جيب النظر , نان بصورة جوهرية وبناء على التفرقة فقد أكد القول بأن الدليلني يف احلالتني متباي
 :لكل واحدة حجتها ودليلها, إليهما بوصفهما دائرتني من املعرفة

“in those two cases the cause of my assent is specifically a different  kind of assent” Gilson, e : 
reason and revelation in the middle ages, p.73. 
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ة واالجتماعية قد جعلوا مبدأ الصراع عنواناً ملذاهبهم وتفسريام للحياة الفكري
رائد  Auguste Comteأوجست كونت : وهم, وكذا الوجود الطبيعي املادي

 The Law of the الثالثة للفهم اإلنساين األطوارونظريته يف , الوضعية االجتماعية

Three Stages هذه األطوار ودعواه أن,  والعلم) امليتافيزيقيا(وهي الالهوت و 
 مرحلة سابقة تعترب بائدة وأن كل ,اإلنساينفهم كانت مراحل متتابعة يف تطور ال

وهكذا ألغى أوجست كونت . منقرضة ينتفي وجودها حبلول املرحلة الالحقة ا
وشبه هذه األطوار واملراحل ,  الديينالفلسفي والتفسري صور التجريدمشروعية كل 
 ففي .ملالكا النضج مث مرحلة من الطفولة إىل الشباب الفرد وترقيةحبياة اإلنسان 

 الظواهر الطبيعية بقوى غيبية مشخصة يف اآلهلة اإلنسان يفسر كان حلة األوىلاملر
 العقلي، التجريد إىلجتاوز اإلنسان التشخيص ) امليتافيزيقية( ويف املرحلة والرؤى،

 كما هو احلال يف املثل األفالطونية جمردة، مببادئ وقوىفصار يعلل الظواهر الطبيعية 
 اإلنسان بدأ بدراسة نالوضعية، فإ يف املرحلة العلمية إما أرسطو؛عند واحملرك األول 

 ونظريته Krl Marx ماركس وكارل .17خالصالعامل املادي من منظور جترييب 
 على قانون الصراع الطبقي احملتوم، وتشارلز دارون أقامهااملادية اجلدلية اليت 

Chales Darwin وأن احلياة صراع وأن البقاء  يف تفسري احلياة البيولوجيةونظريته 
 .     لألصلح

 وهو يسترشد يف منه وتطوره، ويصدر يف حركته اإلسالمي،أما الفكر 
 على - ال تفاوت فيهأيضا ويف اطراد - فقد شيد أبنيتهالقرآين،اجلوهرية عن املنهج 

اجلمع :  نظرية نقيضة ومضادة ملبدأ الصراع، أمسيتها يف دراسة سابقة بنظريةأساس
ومساها الرئيس علي  ،The Fusion of The Opposites :لتأليف بني النقيضنيوا

 بني الشرق والغرب املعمقة اإلسالم يف دراسته الفلسفية بيجوفيتش،عزت 
 Theأو ما ميكن تسميته بنظرية الوسط الذهيب . 18"الوحدة ثنائية القطب":بنظرية

Golden Middle Course. 
اليت هي الصفة املميزة لألمة " الوسطية"مي معىن وهكذا فهم أئمة الفكر اإلسال

 تقدير و، أ صنعة خملوقأو بشري،املسلمة، وهي وسطية ليست وليدة اختيار 
 جاء الوصف بالوسطية ا؛ وهلذ غري حمدد بزمنخلق إهلي وليدة :هي بل إنساين،

                                                 
 .78 ص )م1989/ه1409 (دار اجليل، دار عمار،: املدخل إىل معاين الفلسفة، بريوت:  عرفان عبد احلميد،فتاح   17
؛ بل إن الرئيس علي عزت قد أقام كامل دراسته على أساس أن             29،  17املصدر السابق، ص  .  علي عزت بيغوفيتش   18

 .الوحدة ثنائية القطب: الكرمي قائم على قانوناإلسالم أمكر الصراع بني األضداد، وأن منهج القرآن 
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 ,موزونوبقدر , بإدارة وتدبري إهليني: أي" جعلناكم" اآلية الكرمية بلفظ مسبوقاً يف
وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً ِلتكُونوا شهداَء علَى ﴿: فقال تعاىل, ال اضطراب فيه

 ,خياراً أي :وسطاً, )143:البقرة( ﴾الناِس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شِهيداً
 .ال تفريط عندكم وال إفراط, معتدلتني, متوسطني

 التوسط :مبعىن ,وسطاأمة " :الوسطيةيف تفسري قال اإلمام الفخر الرازي 
. وحقيقة الوسط يف البعد عن الطرفني, واالعتدال ونبذ معاين الغلو والتقصري معاً

 . 19" خيارهشيء والوسط من كل .رديئانوال شك أن طريف اإلفراط والتفريط 
ورد الشرع يف : "الوسطية وحقيقتهاوقال اإلمام الغزايل يف شرح معىن 

فال ينبغي أن يبالغ يف إمساك املال , ق بالتوسط بني كل طرفني متقابلنياألخال
وال أن يكون ممتنعاً , فيستحكم فيه احلرص على املال وال يف اإلنفاق فيكون مبذراً

 :اجلودبل يطلب . وال منهمكاً يف كل أمر فيكون متهوراً, عن األمور فيكون جباناً
وكذا , فإا الوسط بني اجلنب والتهور: جاعةوالش, فإنه الوسط بني البخل والتبذير

 .20"يف مجيع األخالق
 أن تحققينبغي هلا , وعملية اجلمع والتقريب والتأليف بني القطبني املتضادين

 مركباً جديداً يضم القضيتني املتصادمتني - التزاما مبنهج القرآن الكرمي-معرفياً
 ,ومؤقتاً وجود جتاور عرضي فهما ال يوجدان مع,  يف كيان واحد, املنفصلتني

صارت , ومن هذا املنطلق. وإمنا هو وجود تفاعل وتزاوج, مجعاً عبثياًوإال كان 
علي هي كما أشار الرئيس , املعرب عن جوهره, مهمة اإلسالم والفكر الصادر عنه

ف  أي االعترا:املستقبلالبحث عرب التاريخ املقّدر له يف : " عزت بيجوفيتش
 21".مث حماولة التغلب عليها, ة للعاملدواجية املبتدئواإلقرار باالز

وتقريراً ملبدأ اجلمع والتأليف بني , وتأسيساً على مبدأ نفي الصراع واالزدواجية
عة جنحت نـزفقد طرح الفكر اإلسالمي عن ساحته كل , األقطاب املتعارضة
اإلسالمية هب ومن يطلع على تاريخ الفرق واملذا.  أو التفريطبأتباعها إىل اإلفراط

عندما جعلوا , فقد وأد اخلوارج أنفسهم,  هذا الذي أثبتناه وقررناهيتحقق من
استمر مبدأ هلم وشعاراً؛ ومن , خصومهم العقائدينيالتطرف والتشدد واستعاض 

                                                 
 . من سورة البقرة143التفسري الكبري، تفسري اآلية .  الرازي، فخر الدين 19

، بـاب تفصـيل   258م، ص1964دار املعارف، : ميزان العمل، حتقيق سليمان دنيا، القاهرة.   الغزايل، أبو حامد 20
 .الطرق إىل ذيب األخالق

 293ص, "اإلسالم والـدين "وللتفصيل انظر الفصل الثامن بعنوان , 36ص, املصدر نفسه, جوفيتشعزت بي  علي  21
 .وما بعدها
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 وأوجب ,م جهد من أجل قطع كل صلة تارخيية -كاإلباضية- تارخيياًمنهم
 به إىل وانتهى األمر,  ال يطيقهم ماأوزار خمافة أن يتحمل من ,منهمالتنصل 
النـزاعات  كل مظاهر الغلو والتطرف واالستغراق يف ذونب, واالعتدالالتوسط 
 .22 الضيقة ويف الصراعاألحادية

 مذهب مجهور الشيعة -ويصدق هذا احلكم على التشيع اإلمامي االثين عشري
 وتربأ واملفوضة الذي طرد هو اآلخر عن ساحته الفكرية مذاهب الغالة -اليوم
وهكذا . 23دي الدين والعقله اليت خرجوا ا عن تعاليمهم اخلرقاء ومن ,منهم

مع الروح املوزونة , بل وتتضاد,  ال تتفق,أخرىعة غالية متطرفة نـزاحلال مع أية 
 .املمثلة للمنهج القرآين السديد

وألقطاب , كذلك طرح الفكر اإلسالمي عن ساحته كل املقوالت الثنائية
 ,الشهادةوعامل الغيب وعامل , والروح واجلسد,  فالدين والدولة,املتعارضة

كل , والفردانية واجلماعية, والدين والعلم, والوحي والعقل, واإلنساين واحليواين
املسترشد يف ,  والفكر الصادر والنابع عنه,اإلسالمهذه الثنائيات مل يعترف ا 

 والروح ,والسياسة الدين :ساحتهفاستوى على , اجتهاداته واستقراءته باهلدي اإلهلي
 يف نسق تأليفي ,والعقلوالوحي , واإلنساين واحليواين ,والشهادة والغيب ,واجلسد
 .فعله وتأثريه غاب معه قانون الصراع واختفى عن احلضور وزال ,وجامع

 مبين للحياة والوجود واإلنسانأن نرد كل تفسري : فاألسلمة تقتضينا بداهة
وأن خيضع كلُّ ,  املتصادمة وصادر عنهاألقطاب املتعارضةول بالصراع بني على الق

الذي فصلنا القول يف ,  ثنائية القطبوقانون الواحدية, تفسري منا ملبدأ الوسطية
 .خصائصه ومعامله

يؤكده وكما , يف مرجعيته التارخيية, إن الفكر الفلسفي والديين الغريب-2
 ومها من ,أصيل وثانيها ,ذايتأحدمها :  ثالثةكان نتاج مكونات,  مؤرخيهإمجاع

                                                 
, وأن املذهب اإلباضي, باضي من املعاصرين جهدوا وجيهدون من أجل قطع صلة املذهب باخلوارجإلأئمة املذهب ا   22

: عمر احلاج حممد صاحل بابا    : مثال: كرية وعقائدية انظر   تربطه باخلوارج األوائل صلة رحم ف      ال, مذهب مستقل قائم بذاته   
 وما بعدها؛ وبكـري بـن سـعيد         64ص, م1992\ه1413.الطبعة الثانية مكتبة اإلستقامة   , دراسة يف الفكر اإلباضي   

 19ص, املطابع العامليـة  : سلطنة عمان , روي, ه1409, الطبعة الرابعة , دراسات إسالمية يف أصول اإلباضية    : أعوشت
, حتقيق سيدة إمساعيـل كاشـف       , أصدق املناهج يف متييز اإلباضية  عن اخلوارج         : وسامل بن محود السيايب     , عدهاوما ب 
 . وما بعدها2ص

والشيخ املفيد أبو عبـد اهللا  . 1307, طهران, عقائد الشيعة اإلمامية: الشيخ الصدوق ابن بابوية القمي: أنظر مثالً   23
الطبعة , أصل الشيعة وأصوهلا  : والشيخ حممد احلسني كاشف الغطاء    .  ه1371تربيز  , ية  تصحيح عقائد اإلمام  : ابن املعلم 
 .م1962\ه1381:  النجف،التاسعة
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,  فغريب عنهماأما الثالث.  وضعيانإما مكونانأي , وتقدير إنساين, صنع بشري
 وهذه ,السماء ميت إىلألنه , وال ميت إليهما بوشيجة صلة وقرىب, غليهما ئطار

 :هي, املكونات الثالثة
النـزعات وغلبة , واملاديةعتها العلمية نـز اليت متيزت بالفلسفة اليونانية -
 . يف تفسري الوجود عليهااإلحلادية
,  السياسيةوالقانونية ونظمهاملعروف بإبداعاته اإلدارية التراث الروماين  -

اإلمرباطور ( يف الوثنية وعبادة األشخاص وروحه الغارقة, وتقاليده اإلمرباطورية
 ).املؤله

وهي ,  الروحانية واأللوهية اليت حاولت أن تسبغ عليهما ألوانا مناملسيحية -
 .24 تراث شرقي روحاين خالص,إليهماكيفما نظرت 

 ذو األصل الشرقي مع قواعد الفكر املكون الديينوحىت يأتلف وينسجم هذا 
وتتقمص كرها وقسراً , كان ال بد للمسيحية أن تتجرد من لبوسها الشرقي, الغريب

:  فقالواجامع ووجيزنا بقول وهو ما عرب عنه علماؤ ,الرداء اليوناين الروماين
 دعوة سيدناللداللة على ما طرأ على جوهر , "ومل تتنصر الروم, ترومت املسيحية"

 وهكذا حتولت الدعوة .حقيقتها من زيادات وحتريفات عن – عليه السالم -عيسى
 ومؤسسات الهوتية نظمت هيكليتها اإلدارية ,مقدمة إىل كنيسة العيسوية السمحاء

                                                 
ومن . مادة املسيحية, انظر دائرة املعارف الربيطانية, علما بأن املسيحية صار ينظر إليها بوصفها ظاهرة غريبة خالصة   24

اليت مثلت يف بواكريهـا     (ومل تستقل املسيحية    ,  السالم وحوارييه مجيعا كانوا يهودا     الثابت تارخييا أن السيد املسيح عليه     
ا الدينية املميزة إال بعد مضي ما يقرب القرن مـن           هويت) وعرف أتباعها األوائل باليهود املتنصرين      , ثورة داخل اليهودية  

كذلك اعتـرب الفيلسـوف    ) 17 11مال الرسل أع,   اإلجنيل–ويف أنطاكية سمي التالميذ أول مرة مسيحيني       (الزمان  
: انظر يعقوب القرقسـاين   ( الوثين سليبوس يف أواخر القرن العاشر امليالدي يسمي النصارى ويذكرهم ضمن فرق اليهود              

إن عيسى  . 52ص, )املصدر نفسه (ويقول مراد هوفمان    )  م 1943- 1939: طبعة نيويورك , كتاب األنوار واملراقب  
ذكر أي سيئ إطالقا عن التثليث الذي هو أصل من األصول املسيحية الراسخة لدى أكثـر مسـيحيي                  عليه السالم مل ي   
ألن عيسى عليه السالم كما يبدو صدر يف تصوره للذات اإلهليـة عـن              , بعد القرون األوىل املسيحية   , العصور املتأخرة 

إن امع  :" مث يستطرد قائال  " اتبعوه من اليهود  واحلواريون الذين   , شأنه شأن كافة اليهود يف عصره     , التصور اليهودي هلا  
وهو تصور عيسى واملسـيحيني األوائـل هللا        , أو حيترم التصور اليهودي هللا    , م مل يلتزم  523املسكوين املنعقد بنيقية عام     

فبعثهـا  , يثوذلك بشأن مسألة التثل   , وإمنا طبيعة الدستور امللزم   , فأصدر ذلك امع قرارا ليس له طبيعة اإلعالن       , أيضا
: أو قـل  , فقد مت التخلص منها   , ههذ, أما كافة اآلثار واملخطوطات اليت عارضت عقيدة التثليث       , وتبناها عقيدة أساسية  

 :وملزيد من التفاصيل راجع) 53ص(إعدامها 
 .397ص, اجلزء األول, من يهوه إىل اهللا الد الثالث: طبيب تيزيين

العالقـات بـني    :" وولف كانك هيك  ,  وما بعدها  40ص  ,  الرد على النصارى   الفكر اإلسالمي يف  : عبد ايد الشريف  
ـ           , جملـة تـاريخ الكنيسـة     "  الفارسـية  ةالكنيسة الرومانية لإلمرباطور قسـطنطني األكـرب ونصـارى اإلمرباطوري

, د السادسا: عمان, )دورية مجعية الشؤون الدولية ( جملة الندوة , ترمجة عرفان عبد احلميد فتاح, م1973:شتوتغارت
 30-21ص ,  م1995متوز /ه1416العدد الثالث صفر 
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 تعبريا عن الروح التعددية اليت هي ,بالتثليثوظهر القول , م الرومانيةوفق النظ
واستعريت ألوان من الطقوس الرومانية , اهليلينية اليونانيةأخص خصائص الروح 

, ومت تشكيل نظام األكلريوس, القديسني والسيدة مرمي العذراء عليها السالم
, وإلغاء اخلتان, يوم األحدوتقديس , وأدخلت تقاليد العماد والقرابني املقدسة

 والعزوبية ومن مث ونظم الرهبنة, ير والصالة من غري طهارةنـزوجواز أكل حلم اخل
 وبدأ تاريخ الدين والبسيط، ايد سيدنا عيسىحتولت املسيحية من تاريخ " 

، أي بني 25" التام بني الدين والتاريخ وبني الفكرة والواقعاالنفصالاملؤسسات، ومت 
 ، وبينما هو إهلي توالالهووالسياسة ، وبني الروح واجلسد ، وبني العامل الدين 

 صدى ورجعا جاءت آخر هذه األقطاب الثنائيات املتضادة اليت إىلوما هو طبيعي، 
 . األولية املنشئة للفكر اليونايناجلرثومةملبدأ الصراع وتشبثا به، وهو 

ريب العلماين الوضعي  برز الفصل والتمييز بني الواقع الغ-أيضا-وهكذا
حماولة دؤوبة ومستمرة وقتاال "وصار التاريخ الغريب  والرسالة الشرقية الروحية،

 ، ومت" والواقعالدينمريرا ومتصال لتكوين وتقرير خطوط الفصل والتمايز بني 
 26".انفصال التاريخ عن العقيدة"

بط الواقع وعلى وجه خمالف ونقيض ملا جرى يف الفكر الغريب وحتقق، فقد ارت
والتاريخ يف الفكر اإلسالمي بوثاق قوي ومتني بالعقيدة والرسالة اإلسالمية اليت 

 فإقامة الدولة مبؤسساا ومقاصدها،حددت هلذا التاريخ مسات حركته اجلوهرية 
 ذلك ارتبط يف الوعي لوالثقافة، ك وازدهار العلم والسيادة، وانتشار القوة املختلفة،
 – ولزم عن هذا .والرسالةاملشترك، لألمة اإلسالمية بالعقيدة  العام والتارخيي،
 . أن تداخلت وتشابكت قضايا الواقع املادي بأصول الرسالة وتعاليمها-وجوبا

, لفعل والتوجيهوساد بني ظهرانينا تصور عام، ذاع وانتشر، وصارت له قوة ا
 عن االستجابة والعجز,  املاديمع الواقعأن اإلخفاق يف التعامل اجلدي : مؤداه

وعن الفشل يف الصدور ,  االرتباط بالرسالةعن ضعفالواعية لتحدياته إمنا ينتج 
وعلى حنو خمالف . ومنهجها الرباين,  والتراخي يف التزام هديها السماوي,عنها

وكل , هوتقييدا توكل غلبة شروط الواقع , احلياة العمليةونقيض فسر كل تقدم يف 
 بأنه انتصار ,احملن بأنه انتصار على ,احملنانتصار على بأنه , انتصار على احملن

                                                 
 .الفصل الرابع, 271ص, املصدر نفسه: علي عزت بيجوفيتش   25
, عمـان دار عمـار  , دراسات يف الفكر العريب اإلسالمي: ملزيد من التفصيل انظر كتابنا, 354ص , املصر السابق   26

 .21ص ) م1991\ه1412
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, واقع وفكروهكذا تقلّصت املسافة الفارقة الفاصلة بني ما هو . للرسالة والزم عنها
.  حد التطابقإىل,  إن مل نقل إن املفهومني قد توحدا,تاريخ وعقيدةوما هو 

كل  ,والدولة والدين ,والسلوك والتاريخ, واحلضارة والثقافة, فالعقيدة والرسالة
 املعيش إىل بل وحتول الواقع ,اإلسالمي جامعة يف بنيان الفكر ذلك حزمة واحدة

. والوفاء بشروط الرسالة, لصدق االنتماء للعقيدة, ساحة اختبار وميدان جتربة
 : 27وهكذا فنحن إزاء نظرتني وتصورين متباينني عن العالقة بني التاريخ والعقيدة

الفصل والتفريق بني الفكر والواقع وبني : يب كان مهه دائما تصور غر:أوهلما
 والصراع ,والتاريخ ألنه تصور نابع أصالة من القول بثنائية العقيدة ,والدنياالدين 
 كما أبناه , الناشئ عن ثنائية املكونات للفكر الغريب, بينهما

أو بني الدين , مع والربط بني العقيدة والتاريخ تصور إسالمي مهه اجل:وثانيهما
أحادية النشأة للعقيدة :بـ القولتصور كلي مبين على , ألنه هو اآلخر, والدنيا
 علي أشار الرئيس كما -وهلذا فإن اإلسالم, تاملتضادا ولزوم التوازن بني ,والتاريخ

ال يعرف كتابات الهوتية معينة باملعىن املفهوم يف أوروبا " -عزت بيجوفيش
 ,دينفكل مفكر إسالمي هو عامل . رف كتابات دنيوية جمردةكما أنه ال يع, للكلمة

 بقول إرنست ويستشهد" سياسيةكما أن كل حركة إسالمية صحيحة هي حركة 
 28".كل علماء الدين املسلمني كانوا أطباء:" بلوك

 اليت التفسريات والتأويالترفض كل : واألسلمة يف هذا املضمار تقتضينا
وبني , تقيم بذلك برزخا وحجرا بني الدين والدنياف, تفصل العقيدة عن التاريخ

 واحدة تأىب القرآن حزمةفهما يف شرع اإلسالم ومنهج , العلم وأصول الدين
." اآلخر ونسخهوالتنكر ألحد الطرفني يسوق ال حمالة إىل نفي الطرف , االنفصام
 صدفة  ال ينظر إليها على أا- والتصور اإلسالمي-يف املنهج القرآين-إن الدنيا

من غري ,  اليت هي آتية ال ريب فيها,لآلخرةوال على أا طيف خيال , عادية فارغة
أا وحدة إجيابية تامة  ولكن على,  ذاا على معىن مامنطوية يفإن تكون هي 

 للحيلة البشرية بالواقعية واالستجابة لطبيعة اإلسالمي جاتسم املنه هلذا فقد ,بذاا
 إنه .احلقيقيةف اليت حتيط حبياته يف الكون ومدى طاقاته وطبيعة الظرو, اإلنسان

                                                 
 .21-20 ص,ر السابق  املصد 27
: املصدر نفسـه (وجتدر اإلشارة هنا إىل املالحظة املهمة ملراد هوفمان . 282املصدر نفسه ص  , وفيشجعلي عزت بي   28

وإمنا الدين والدولة معا وذا يتحدد ويتأكد بداهة أن الدولة ليسـت            , ليس اإلسالم هو الدولة   : "حيث يقول ) 139ص  
أو , ختلـق االنسـجام والوئـام     , تعلق مبجالني لكنهما قائمان على أسس إسالمية      وإمنا األمر ي  , أو العكس , مرادفاً للدين 

 ". التساوق الذي ينبغي توافره يف العالقة اليت تربطهما
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وقوته , وفضائله ورذائله, هواستعدادات هوطاقات, اإلنسانيأخذ يف اعتباره فطرة هذا 
وال يتصوره ملكاً , األرضوظيفته يف  فال يسوء ظنه ذا الكائن وال حيتقر, وضعفه
ن مث ال يستقذر دوافع فطرته وم,  مبقتضيات  التكوين املادي.يلتبس ال ,نورانياً

 29".ومقتضيات هذا التكوين الفطري
 فكر ,عليهاوتأسيساً , صدوراً عن مرجعيته اليونانية,  إن الفكر الغريب:ثالثهما

,  األوائلاليونانإذ املعروف عن الفالسفة , مادي يف أغلب اجتهاداته ومذاهبه
يعترفوا أم يقروا ومل , م وأنصار مذهب الذرة منهاملدرسة األيونيةخاصة فالسفة 

فال , شيءأي مبوجود يكون عن ال , Creation Ex- nihilo من العدم باخللق
 تصور مادة أولية ساقهم إىل مما ,شيء إىل ال شيءوال ينفي , شيء يأيت من ال شيء
واصطلحوا عليها ,  مجيعها لألشياءئجعلوها األصل املنش, أبدية, أزلية, حية

 30.(Primodial Matter or Hylo): باهليوال
ولسنا هنا يف درس فلسفي متخصص حىت نقلب النظر فيما إذا كان هذا 

ومن مث , التصور يسوق لزاماً إىل إنكار التصور يسوق لزاماً إىل إنكار عملية اخللق
, أم أنه ظهر يف جنبات هذا التصور القول باخللق, وجود اخلالق تعاىل بإطالق
وهو ما أمساه أفالطون , ألشياء من هذه املادة األزليةوالقول بنوع خالق أحدث ا

 First( وأرسطو باحملرك األول الذي ال يتحرك, "Demiurge: "ـب

Cause=Premum Movemus(,  ومها املذهبان اللّذان يصطلح عليهما يف دراسة
ايت ونظرية الِقدم الذ, املذاهب الفلسفية تباعاً بنظرية الِقدم الذايت والزماين للعامل

 31.الزماينواحلدوث 
 عموماً هو سيادة املذهب الفكر الغريبإمنا الذي جرى وحتقق على ساحة 

: ووصفهم بقوله, هرية والزنادقةاملادي اخلالص الذي أمسى اإلمام الغزايل أتباعه بالد
وزعموا أن العامل ,  القادراملدبر العاملالدهريون طائفة من األقدمني جحدوا الصانع "

                                                 
وللمزيد عن هذا التوازن الفريد بني مطالب احلياة الدنيا ومطالب          , 57ص, خصائص التصور اإلسالمي  : سيد قطب   29

منشورات دار  : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها بريوت    : كتابنا: انظر,  إليها القرآن الكرمي   احلياة الروحية الصافية اليت دعا    
 .38-27ص , التصور اإلسالمي لأللوهية واحلياة اإلنسانية: الفصل اخلاص ب, م1993| ه1413, اجلليل

 :راجع   30
Copleston, F.S.J .: History of Philosophy, New York: The Newman: press , 1887; pp: 
22-75  
Zeller, e.: Outlines of the History of Greek Philosophy , English translation by: 
wihelm nestle; 13th ed., 

منشورات مؤسسة : عمان,  دراسة ونقد-الفلسفة يف اإلسالم: فصلنا القول يف املذهبني والفرق بينهما يف كتابنا  31
 .وما بعدها ،77ص, العامل بني القدم واحلدوث: لفص, م1984/ه1404 ،الرسالة
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ومل يزل احليوان من النطفة والنطفة من ,  وبال صانع,بنفسهكذلك , موجوداًمل يزل 
 32".وهؤالء هم الزنادقة, وكذلك يكون أبداً, احليوان

وقد بلغ التصور املادي للوجود غايته وصورته الغالية عند أتباع املدرسة 
اليت , ية اهلامة التالئالذين قرروا املباد, دميوقريطس وأبيقورس ولوقريطس: الذرية

,  القواعد املؤسسة لكل مذهب مادي يف الفكر اإلنساين عامة,بعدهمغدت من 
 :واليت ميكن تلخيصها فيما يأيت

وهو مؤلف من أجسام تتألف من ذرات ,  خارجهاشيءوال , العامل مادة"
وهذه الذرات أزلية . غري متناهية يف الكم والعدد, )Atomus(متناهية يف الصغر

 وال متايز بني هذه, ) الثالثية يف ِقدم املادة وقدم احلركة وقدم الزمانالنظرية( أبدية 
, املوجودات املختلفةفال فرق بني ذرات ,  فهي متماثلة يف الطبيعة والكيفية,الذرات

 33".إال من حيث العدد والشكل ونظام الترتيب
عله وغين عن البيان أن مقتضى هذا التصور املادي إنكار ما ليس مبادي، مما ج

 : تلحق به، أمههامفاهيم،منبعا ومصدرا لإلحلاد بكل دالالته، وترتبت عنه مجلة 
عقله، ومشاعره، وأحاسيسه، : كل ما هو موجود فهو مادي، حىت اإلنسان. أ

 كائن طبيعي، وهو مركب طبيعي -من هذا املنظور املادي-فاإلنسان . وأفكاره
ئق بيولوجية حيوانية، فال فرق كيمياوي ال غري، ومشاعره ال تعدو أن تكون حقا

بينه وبني احليوان نوعا، إمنا االختالف يف درجة التطور، وهذا يقتضي تأكيد ما هو 
 دراسة عضوية بيولوجية خالصة، ومن مث فال اإلنسانمشترك بينهما، وأن يدرس 

 بينهما،، إذ ال يوجد حد فاصل اإلنسانلم نفس احليوان وعلم نفس فرق بني ع
علم نفس اإلنسان : "د املذهب السلوكي يف علم النفس جون واطسنكما أكد رائ

ينبغي إقامته على غرار علم نفس احليوان املوضوعي التجرييب، مستعريا منه طريقته 
لذلك فال يوجد نوعان من علم النفس أحدمها إنساين . يف البحث ومناهجه وأهدافه

                                                 
وقد ميز  . 87ص, )ه1385رجب  , الطبعة اخلامسة (, حتقيق عبد احلليم حممود   , املنقذ من الضالل  : أبو حامد الغزايل  32 

اعلم أم على كثـرة فـرقهم واخـتالف       : " فقال, اإلمام الغزايل بني هذه املذاهب وما بشرت به من مقوالت مركزية          
وهم طائفـة مـن     , الدهريون): الصنف األول . (واإلهليون, والطبيعيون, الدهريون: هبهم ينقسمون إىل ثالثة أقسام    مذا

): الصنف الثاين   . (وزعموا أن العامل مل يزل موجوداً كذلك بنفسه ال بصانع         , األقدمني جحدوا الصانع املدبر العامل القادر     
 ...لطبيعة وعن عجائب احليوان والنباتوهم قوم أكثروا حبثهم عن عامل ا, الطبيعيون

فلم يبق عندهم للطاعـة     , فجحدوا اآلخرة وأنكروا اجلنة والنار والقيامة واحلساب      , وذهبوا إىل أن النفس متوت وال تعود      
ألن أصـل   , وهؤالء أيضا زنادقة  , وامكوا يف الشهوات اماك األنعام    , فاحنلَّ عنهم اللجام  , وال للمعصية عقاب  , ثواب
 ".منهم سقراط وأفالطون وأرسطو, وهم املتأخرون): الصنف الثالث. ( هو اإلميان باهللا واليوم اآلخر: مياناإل

 .33-32ص, املدخل إىل معاين الفلسفة: عرفان عبد احلميد فتاح   33
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 وأهدافه، إمنا علم النفس واآلخر، ولكل واحد منهما موضوعاته املختلفة ومناهجه
 وكانت النتيجة الالزمة عن مثل هذا .34"واحد، حيتل مكانه بني العلوم التطبيقية

التصور اختزال اإلنسان والعلوم، كما أشار سيد حسني نصر، وهو ما ال يستقيم 
) امليتافيزيقيا(إن اإلسالم يرفض تقليص العلم احلديث، تقليص : "مع اإلسالم

 النفس، وتقليص علم النفس إىل علم األحياء، واختصار علم وقصرها على علم
األحياء إىل الكيمياء، وتقليص الكيمياء إىل الطبيعة، ومن مث ترجع كافة عناصر 

 35."احلقيقة إىل أحط مستوى للوجود الظاهري، متمثال يف املادة
وهي تبقى أو تزول , ولكل جمتمع وعصر أخالقه, البشر قواعده اخللقية

 القرن السادس ا الذريون يفعة بشر نـزوهذه  .36" نفعية وضعية خالصةألسباب
, الذي مساه كوليه,  فقد أعلن بروتوغوراس,السفسطائيونومن بعدهم , قبل امليالد

 أن 37"األب التارخيي للوضعية املعاصرة: "  بالفلسفي املعروفمؤرخ الفكر 
 وهلذا ,نقيضه وال حكم أصدق من  وأنه ال رأي,مجيعهااإلنسان هو مقياس األشياء 
بنسبية عة املبشرة نـزوقد بلغت هذه ال". العندية: " بأمسى اإلسالميون مذهبه

 ذروا وايتها القصوى عند أبيقورس وفلسفته )Moral-Relativism(األخالق
وإمنا تستمد الفضائل قيمتها من , املادية حيث أنكر أن تكون الفضلية قيمة بذاا

 .38ملقترنة االلذات ا
الباب  قد فتح نسبية األخالق املادي للوجود والداعي إىل هذا التصورإن مثل 

اليت نادت وبشرت ,  الوضعية العلمانيةللقول بنظرية األخالق يف الفكر الغريب واسعاً
ثام يف  وهي النظرية اليت أوجزها جريمي بين,الدينيةباستقاللية األخالق عن العقيدة 

فهما , 39"اللّذة واملنفعة لسيدين مهاوعبد ,  أسري شهوتنياإلنسان: "ورةمقولته املشه
وقد . وحتددان له مقاصد احلياة , سلوكه اللتان تتحكمان يف أفعاله وتشكالن دوافع

عات خبيثة نـز النفعي املادي لألخالق هذا التصور الوضعيولدت يف رحم مثل 
, )Hedonism(وات وامللذات الشهواالستغراق يفمثل القول بإسقاط احلرمات 

 ).Nihilism(والفلسفات العدمية
                                                 

 .85  نقال عن بيجوفيتش، ص  34
 .74  نقال عن هوفمان، املصدر نفسه، ص 35
 .33-32ص, املدخل إىل معاين الفلسفة.  عرفان عبد احلميد،فتاح   36
 .32ص ,م1965القاهرة, الطبعة اخلامسة, أبو العال عفيفي,  الترمجة العربية,املدخل إىل الفلسفة: أزفلد كوليه   37
 .57ص, وكتابنا املدخل إىل معاين الفلسفة, 266ص , الفلسفة عند اليونان: حلمي مطر  38
 :ا إىل كتاب بنثاممشري, 200ص, نقال عن بيجوفيش   39

An introduction to the principles of morals and legislation. 
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:  وهي اليت تبشر ب,السابقتني وقرينتهماعة ثالثة هي صاحبة نـز ومثة -ج
 مستقل بوجود ه ,ذاتهوأن اإلنسان إله , حمورية اإلنسان الفرد الصمد يف الوجود

 ههذو, فال سلطان عليه خارج ذاته, يشرع لنفسه ما شاء كما أراد, بنفسه
وتقول بدين ,  تؤله اإلنسان وعقلهفلسفات إنسانية متطرفة دائماً إىل النـزعة أدت

الً يهتدي اإلنسان نـزوال تقر شرعاً م, ال تؤمن بالوحي والنبوة, eism :طبيعي
 وال تفرق بني أو حراماًوال تعرف حالالً , ومنتهياً عن نواهيه, مؤمتراً بأوامره, بنوره

 .40لالرذائل والفضائ
 والتزاماً مبا شرع اهللا تعاىل ,لديننا وفاًء ,تقتضيناإن أسلمة املعرفة اإلنسانية 

 رد كل هذه املقوالت اليت ,احلياةوتنفيذاً ملنهج القرآن الكرمي يف مناشط , لعباده
 ,تصورات ومفاهيم من ,بهويلحق , وما يلزم عنه, ولدت يف رحم املذهب املادي
 وهي ما أمساها ,الدعوة إليهاة يف العصر احلديث جددت حركة األنوار األوروبي

باعتبارها مجيعاً ، 41" للتنوير األورويبالوصايا العشر:" ـالدكتور حممد عمارة ب
من , تصورات ومفاهيم عامة تضاد اإلسالم ومسلماته اإلميانية وقواعده األخالقية

 :عدة وجوه واعتبارات؛ أمهها
وِجد بعد أنْ مل يكن , سالم خملوق حادث إن العامل املادي يف فلسفة اإل- ا

هللا تعاىل بفعل إرادي ال حيده زمان وأنه خملوق, فقد سبق وجوده العدم. 
أو أنه عامل , ة إن هذا العامل املخلوق ال تيسره الضرورة العمياء والصدف-ب

  مرة على لسان أمبادوقليسجاءت أول اليتوهي املقولة , ليس له غاية وقصد
إن يشاهد يف العامل اخلارجي من تغيريات ليست مسيرة  " :قاللذي ا) م.ق425(

 الذي قرره القرآن بل 42وحدمهالكنها املصادفة والضرورة , وفق هدف منشود
ال اضطراب يف خلقه وال ,  بقدِر ومقدار موزونشيءالكرمي هو أنه تعاىل خلق كل 

ن تفَاوٍت فَارِجِع الْبصر هلْ ترى ما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِم﴿ :قال تعاىل. تفاوت
 ،)49: القمر (﴾ خلَقْناه ِبقَدريٍءشإنا كُلَّ : (وقوله تعاىل, )3:امللك (﴾ِمن فُطُوٍر
 .)3:الطالق( ﴾قَد جعلَ اللَّه ِلكُلِّ شيٍء قَدراً﴿: وقوله تعاىل

                                                 
40 Gibb, A.H.R.: Studies on the Civilization of Islam, ed. By Standford j. Shaw   and William 

R. Polk, Beacon Books on World Affairs (Boston: Beacons prees, London: Routledge and 
Kegan Paul, 1962) p.203  

ربيـع  ,  الثاين دالعد, السنة األوىل (جملة إسالمية املعرفة    , املوقع الفكري البن رشد بني الغرب واإلسالم      : حممد عمارة   41
 .111-110ص ) 1995سبتمرب/ه1416اآلخر 

 .101ص , الترمجة العربية،تاريخ الفلسفة الغربية :برتراند رسل   42
 



 د فتاحعرفان عبد احلمي                                                     اخلامسالعدد: السنة الثانيةإسالمية املعرفة،      
 

28

– فليس أمر عبثا فال بد , إن اهللا عز وجل يوايل عنايته ورعايته ملخلوقاته- ج
 معا قد فصل ابن باالختراع وبالعناية من تثبيت القول –من وجهة النظر القرآنية 

  وهذا مبدأ عام وقاعدة 43واختذه دليال خمتارا على وجوده تعاىل, رشد القول فيهما
قال جالل الدين الدواين يف شرحه على منت , دينية أمجع عليها أئمة الفكر اإلسالمي

وهو –امجع السلف على أن العامل " :اإلجييدية للقاضي عبد الرمحن بن أمحد العض
وجد بعد : يأ, يكنبعد أن مل ,  حادث بقدرة اهللا–ما سوى ذاته تعاىل وصفاته 

 44".بعدية زمانية, العدم
حمكمة , وأن الطبيعة تسريها قوانني سببية,  مع إقرارنا بسنن الطبيعة-د

ان واإلسالم والقرآن مجيعا يقتضي منا تأكيد القول بأن فإن اإلمي, وضابطة لظواهرها
وأن العامل ليس كما يصوره , ليست من لوازم ذات الطبيعة, هذه القوانني الطبيعية

بل الذي طبع فيها هذه , 45 ملفهوم العلّية املاديةتعمل وفقاآلة , املذهب املادي
 :يلنـزلقائل يف حمكم التمقدر وموزون هو اهللا تعاىل ا,وأجراها على نظام, السنن
﴿ا الِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراِت واوما السلَقْنا خمو *  لَِكنو قا ِإلَّا ِبالْحماهلَقْنا خم

وليس على أي ,احلكمة مبقتضى: أي ,)39، 28:الدخان (﴾أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
ة  اليت تقول إن القوانني املطردة يف الطبيعة وهذا نقيض التفسريات املادي, حنو اتفق

 .هي من لوازم الطبيعة وشأن من شؤوا
إهلية  , القول بقيم أخالقية دينية مطلقة أسلمة املعرفة تقتضي منا أيضا تثبيت-ه

 مما يلزمنا ضرورة رفض القول باألخالق الوضعية العلمانية اوهذ, املصدر واملرجعية
 لعقيدةاليت فصلت األخالق عن ا

ألن الذي يقرره اإلسالم , رفض القول بأن اإلنسان حيوان اجتماعي طبيعي-و
ومحل , 46"خلق بفعل إهلي ال حيده زمان, هنوع مستقل قائم بذات:" هو أن اإلنسان

بل الذي , وأنه ليس كائنا له بعد واحد, مسؤولية األمانة واالستخالف يف األرض
ثالثي ,التكوينكائن ثالثي النشأة و:" اإلنسانهو أن , نفهمه من كتاب اهللا العزيز

                                                 
: ابـن رشـد   :انظر, عناية واالختراع اللذين اعتربمها دليلني شرعيني مستمدين مباشرة من القرآن الكرمي          عن دليلي ال    43

 137ص, م1964: القاهرة, الطبعة الثانية,  حممود قاسمقحتقي, الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد امللة
, م1962 :القـاهرة , السفة و املتكلمنيحممد عبده بني الف:شرح عضد الدين اإلجيي أورده سليمان دنيا يف كتابه   44
 31-30ص
 76ص, املصدر نفسه–مراد هوفمان    45
 إن استقاللية العلوم يف اتمعات الغربية استقالال غري :" حيث يقول75 ص, املصدر نفسه, مراد هوفمان   46

 وما بعدها  47ص, بيجوفيتش، املصدر نفسه: وانظر": ملتزم دفعها إىل اإلميان بالعامل ال بالدين
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وثالث , وجانب عقلي,  ففي اإلنسان جانب مادي حمض.47"احلاجة واملطالب
 من وجهة نظر إسالمية ال ينبغي أن يفهم ويفسر –ومن مث فإن التطور , روحاين

من , ألن التطور, كما تقول املذاهب املادية والوضعية,  على عقبيةارتداديا منكوصا
 املكنونة اليت أودعها الباري تعاىل يف النفس اإلمكانات: جهة نظر قرآنية يعينو

اليت حاجتها , وهي اليت ا ميكنه االرتقاء من مستوى النشأة احليوانية, اإلنسانية
إىل مستوى , وات البهيميةنـز احليوانية والتهاث وراء املطالب احلسية والشهواالل

وات واألرض حىت يتبني له احلق تعاىل ا خلق السمالتعقل والتدبري و التفكر يف
سنِريِهم آياِتنا ِفي الْآفَاِق وِفي أَنفُِسِهم حتى يتبين لَهم أَنه ﴿وعظمته يف خملوقاته 

ِهيدٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كبكِْف ِبري لَمأَو قمث مغالبة شهواته ، )53:فصلت (﴾الْح
ولَِكن ﴿ واإلنسانية السامية واملالئكة عامل الكمالاوزة حيوانيته بالعروج إىل وجم

 ،)79:آل عمران( ﴾كُونوا رباِنيني ِبما كُنتم تعلِّمونَ الِْكتاب وِبما كُنتم تدرسونَ
كما فسرها حرب األمة ابن , فقهاء وأهل عبادة وأهل تقوى, حكماء, علماء: أي
 .عنهمارضي اهللا , اسعب
  

                                                 
 ه1389, مطبعة السعادة: القاهرة, حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان, الدين: حممد عبد اهللا دراز   47

  بعدها اوم65ص, م1969



 
 
 

 منهج النظر يف دراسة القانون
 *مقارناً بالشريعة

                                                               
 

  البشريطارق 
 

-1- 
قد يكون تناويل هلذا املوضوع مما جيري على غري ما يتوقع السادة واضعو 

جيري اآلن على غري  بل إنه . وعلى غري ما فهمت أوالً مما هو مطلوب،برامج الندوة
وموضوعات .  غري ما شرعت بكتابته يف البدايةما بدأت به دراسة املوضوع وعلى
 وأول البحوث عن منهج ،"القانون والشريعة " احملور الثالث يف الندوة عن تدريس 

 وثالثهما ،دراسة القانون املقارن، وثانيهما عن املنهج املقارن يف دراسة الشريعة
 ومناهج ،ذه الورقة هو عن مناهج دراسة القانون مقارناً بالشريعةالذي تتعلق به ه

 . ومدى صالحية كل منها،تدريسها تدريساً مقارناً
 بدأت مبطالعة عينات للدراسات وكتب التدريس ،وقد بدأت باملعتاد واملتوقع

 ووقفت كثرياً بني إمكان اختيار العينات لذلك ، املقارناألسلوباليت اتبعت 
 كما ترددت بني التقاط الظواهر ،بالقدر املتيسر للجهد الفردي" ملسحا"مكان إو

. العامة يف هذا الشأن وحماولة التدقيق يف تفاصيل العملية اليت تتبع يف وضع املقارنة
 وما هو معيار التقومي ،مث فجأة القي يف ذهين السؤال عما نريد من هذه الدراسة

 فقط ملعرفة إليهتقومي هنا ال ترد احلاجة  ومعيار ال، فسادهاأولصحة هذه املناهج 
 أن فنحن ال نستطيع . وإمنا هو الزم الختيار املادة املبحوثة،مدى الصواب واخلطأ
 مما نرى له ، إذا كان لدينا معيار مسبق ملا نأخذه وما نتركهإالجنمع مادة أي حبث 

                                                 
ندوة تدريس القانون واحتياجات اتمع القطري اليت نظمتها كلية الشريعة و القانون : ورقة عمل قدمت إىل *

 . م1995 ديسمرب 26-23سات اإلسالمية جبامعة قطر، والدرا
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 اال املبحوث  أو ال نرى له داللة مؤثرة يف،وجه داللة يف السياق املبحوث فنأخذه
 إننا ال نستطيع أن جنيب يف أمر ما قبل أن يتجلى لنا ، وبعبارة أخرى.فنتركه

  .األمرالسؤال عن هذا 
 ما الذي نريد من هذه املقارنة اليت جنريها بني القانون :هو األولوالسؤال 

والشريعة ؟ إن ما نريده وما حندده هدفاً لنا يتوقف عليه تقدير مدى صواب منهج 
 الغاية إىلاملقارنة أو خطأه وتقدير أفضلية منهج على غريه ألن املنهج طريق ينتسب 

 من حيث ، يف مرحلة ما أردنا إثبات أن الشريعة ال تقل عن القانون الوضعي.منه
 وما أكثر ما مجع باحثونا بني هذه الدالالت ،االستجابة حلاجات الناس
  .يستخلصوا من مقارنتهم

ع الشك الذي أصاب العقل املسلم يف قدرة الفكر السائد يف بدأت املقارنة م
 على وانتصاره بعد أن ره تفوق الغرب ،جمتمع على حتقيق النهضة املرجوة

 وبعد أن ره ما أراه من نظم وممارسات يف ،املسلمني حبكومام ونظمهم
ر نفعه  فقام يستنهض أمته بعقد املقارنات وباستخالص ما قداألوروبيةاتمعات 

 ومعايري اإلسالميةلدى الغرب ينقله ويعمل على ضمه واستيعابه يف أطره املرجعية 
 ويتجلى هذا يف اجتهادات الشيخ حممد عبده .احتكامه املستمدة من هذه األطر

 .ومن جرى على جه من العلماء واملصلحني
ونظمه وقد تعدلت القوانني والنظم إىل ما صارت به مأخوذة من قوانني الغرب 

 وكان ال بد لتسويغ هذه النقلة ،وإىل ما جرت به يف إطار املرجعيات الغربية
 ألن حتكم اإلسالميةاخلطرية من أن جتري الكتابات واألقوال بعدم جدارة الشريعة 

 وأن أحكامها اليت ظهرت منذ بضعة ،جمتمعاً يريد النهوض وهو يف القرن العشرين
 اإلسالمي على ذلك بعقد    وجاء العقل ،رينعشر قرناً قد صارت من تراث الغاب

 أو ، إلثبات أفضليتها عليه وأسبقيتها،القانوناملقارنة بني أحكام الشريعة وأحكام 
. على األقل إلثبات أا ال تزال صاحلة حلكم جمتمعات تعيش يف القرن العشرين

 .وث املقارنة إلثبات هذه الصالحيةومن هنا جرت البح
زمنية ملا اعترب من مالمح املعاصرة يف القرن العشرين جند هذا وهذه املواكبة ال

يف ما يظهر لنا من اجتهادات أمثال أساتذتنا الشيخ عبد الوهاب خالف والشيخ 
 . على شاكلتهمنالشرعي ومعلي اخلفيف ممن درسوا يف مدرسة القضاء 
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ن يساعد  آمالً أ، ولكنين أكتفي باإلشارة إىل السياق العام،أؤرخإنين هنا ال 
 وأنا يف صدد رسم مالمح ،ذلك على أن يظهر يف النهاية وجه ما أريد أن أطرحه

 ألن ، إمنا جيري مين القول بتعميمات قد ال ختلو من عدم الدقة،هذا السياق العام
 ،عارضة التجريد يتخفف من التفاصيل ومما يعترب أوضاعاً قدراً منالتعميم يوجب 

 نللعديد ملو من جمازفات ومن تعرض الصورة الكلية لذلك كان التعميم دائما ال خي
 .التفصليات العارضة

                                      -2- 
 إىل الشريعة ظهر املطلب للعودة ،ملا ساد التشريع قوانني الغرب ونظمه

 يف البداية أن تلك يكن يتصور ألن العقل املسلم مل ، ظهر بالتدريج،اإلسالمية
 ،اإلسالميةني والنظم الغربية وضعت لتسود اتمع كله ولتحل حمل الشريعة القوان

يشهد .  جبوار الشريعة وال تقصيهاوافدة تقفنظر إليها يف البدايات على أا نظم 
 1883على يف مصر مثالً أن القوانني اآلخذة من الغرب عندما صدرت يف سنة 

 جهة األهلية هيكل ذلك أن احملاكم  مل يتضمن ،لتطبيقهاوأنشئت احملاكم األهلية 
استصحبت من هذا السكوت أن الوالية   وأن الناس،القضاء ذات الوالية العامة

 كما يشهد به أن وزيرين منهما علي مبارك ،القضائية العامة بقيت للقضاء الشرعي
وافقا على سن تلك التشريعات وإصدارها إقناعاً لألجانب بأن يستغنوا ا عن 

 فتكون مصر ذا اإلصدار ،مواردهم تطبق قوانني آخذة من املختلطة ألااحملاكم 
 ألن ، القضائية وبعضاً من سيادا التشريعية وإن بقيت مقيدةاستردت سياداقد 

 ،التعينيالقضاء األهلي تقيمه حكومة مصر دون مشاركة للحكومات األجنبية يف 
ون توقف على مشيئة الدول صاحبة وألن القانون األهلي تصدره احلكومة املصرية د

 وإن كانت احلكومة املصرية مقيدة بأن تصدر تلك التشريعات من موارد ،االمتياز
 احملاكم األهلية الوالية العامة بعد إنشائها بعدد اكتسبت تلك مث ،الغرب ومشارعه

 الربيطاين قد مد جذوره يف األرض املصرية مع خواتيم راالستعمامن السنني وكان 
 سواء يف ، وكان الفكر العلماين قد صارت له مؤسساته ودعاته،قرن التاسع عشرال

 .مدارس الدولة أو يف دوريات الثقافة أو يف الصحف السيارة
 وإىل ،شريعةً حاكمةًمن هنا بدأت املطالبة بالعودة إىل الشريعة اإلسالمية 

ذه املطالبة قبل بدأت ه. العامة صاحب الواليةالقضاء الشرعي الذي يطبقها بوصفة 
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إنه كان : ولكن أقول، ال أقول مطلباً مهنياً،احلرب العاملية األوىل بوصفها مطلباً
 ويتردد احلديث بشأنه بني رجال ،واجتماعيةيدور على أسس فقهية وفكرية 

مث تطور األمر بعد احلرب العاملية األوىل وبعد قيام . الصفوة من العلماء وغريهم
 املصري ويف عيف اتمشاف أن التحول الذي كان جيري  وبعد انك،م1919ثورة 

 وال على ،قوانني بقوانني ال يقتصر على استبدال ،غريه من جمتمعات املسلمني
 الشريعة حتويالً ألسس ولكنه ميتد ،االستعاضة عن تنظيم قضائي بتنظيم آخر

و نقص أو  إمنا أُريد إقصاؤها ال لعوار أ-وهي ركن النظم اإلسالمية- اإلسالمية
 ولكن أريد بإقصائها تغييب شعور ،للبشرقصور يف تنظيمها للمجتمع وتثقيفها 

 وتفكيك قوى التماسك فيها بوصفها مجاعة ذات هوية وموقف بذاا،اجلماعة 
 يتحول من الشريعة اإلسالمية العودة إىلومن هنا بدأ مطلب . حضاري وتاريخ ممتد

 وجرى ذلك على أيدي احلركات ،سيسيامطلب فقهي مهين اجتماعي إىل مطلب 
 وهو ال يزال ، اإلسالمية اليت ظهرت مع اية العشرينيات من القرن احلايلأسياسية
 .كذلك

 رصاإليها،  أو العودة إىل االحتكام ،اإلسالمية لقد صار تطبيق الشريعة 
 جمال فكري يقوم بإعداد:  وصارت هذه املسألة تعاجل يف جمالني،"قضية"أو " مسألة"

 وأوضاع الشريعة اإلسالميةالبحوث والدراسات وبذل اجلهود للمواءمة بني أحكام 
 وبإجراء املقارنات بني أحكام القوانني الوضعية واألحكام ،الواقع املعيش ومطالبه

 وجمال سياسي يطالب ،عنهااليت تفتق عنها الفقه اإلسالمي أو اليت ميكن أن يتفتق 
 ويقف حارساً على هذه ،د النفوس للمطالبة ابتطبيق الشريعة اإلسالمية وحيش

 ويبني مدى ارتباط الشريعة اإلسالمية واالحتكام إليها باملوقف العقدي ،الدعوة
 االحتكام إىل ومدى ما يطرأ من نقص على إسالمية املسلم إن ابتعد عن ،اإلسالمي
طبيعي أن  ومن ال. وما يلحق اتمع اإلسالمي من عوار يف هذه احلالة،شرع اهللا

 . وهو يغذيه ويتغذى بنتائجه،كال االني يؤثر يف اآلخر ويتأثر به
إىل  يتجه ، كل يف جماله،النشاطني كال كان إنه وإن :على أين أجازف بالقول

 سواء ، وكل منهما يستخدم األدوات الصاحلة هلذا التوجه، يتلقى عنهمجهور
وة بالنسبة ال النشاط  أو بالدع، الفكريبالنسبة للنشاطبالبحث العلمي 

تتبىن  فإن كالً منهما كان يستبطن يف وعيه أن الغاية املرجتاة هي أن ،السياسي
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 وأن يستعيد اتمع املسلم شريعته ، هلااإلسالمية هدفاً العودة لتطبيق الشريعة الدولة
 القادرة وحدها على حتقيق هذا قراراا امللزمةبواسطة سلطة الدولة وعن طريق 

 .مراأل
 أي صياغة ،كان وال يزال اهلدف املستبطن هو تقنني الشريعة اإلسالمية
 وتكتسب ،أحكامها صياغة قانونية معاصرة و لتصدر ا قوانني وقرارات من الدولة

 حارسة ، ووقوفها كافلة تطبيقها،ألحكامهاسيادا من إقرار الدولة هلا وإصدارها 
 كلما ،كؤود اليت تزداد كل حني امتناعاً وهنا ظهرت العقبة ال.على حسن إعماهلا

 .ازدادت مع الوقت املطالبة بعودة الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي
                                 -3- 

 ومنيز بني الدولة من حيث هي هيئة وهيكل تكوين أسلوب أن نفرقجيدر بنا 
لتخصصات كل فيما تأهل أداء والعاملني فيها من ناس متخصصني تتوزع عليهم ا

 ليتجمع األداء الكلي بعد ذلك من ، وتنقسم بينهم األعمال نوعيات ومستويات،له
 بواحد الكلي أوباهلدف   يتجمع مصطبغاًي وه،األعمالل ما أفضت إليه تلك جمم
 مثال ذلك ،قيامها من الغرض وحتدد ا الكلية اليت نيط بالدولة أداؤها األهدافمن 

 ويقوم بذلك ، تتوزع الدراسة فيه أقساماً وفروعاً معرفية،العلميعهد املدرسة أو امل
 ولكن األداء العام اإلمجايل هو ما يصوغ عقل ،رجال متخصصون كل يف جماله

ومن هنا جيري التمييز بني املدرسة . الطالب ويشكل احلصيلة العامة أو املنتج النهائي
 وما يصدق بالضرورة على ،واءاً فهم ليسوا س،عليهابعامة وبني أفراد قائمني 
 .العاملني ا أفراداً وفرقاً

 ميكن القول إن الدولة احلديثة يف مثل بالدنا ،ذا التمييز املنهجي الواجب
 التارخيية منذ وجدت يف القرن التاسع عشر بلورا الصناعة قد ،الشرقية عامة
 تلقد مت. ريب املهيمن النفوذ الغالعضوية مع وبلورا حصيلة العالقة ،والعشرين

تلك البلورة واكتمل ذلك التشكل للدولة يف بلداننا وواحد من أهدافها األساسية 
 ،واإلقليمية الرتعة القطرية أن تكرس ، وصياغتها الفكريةأدائها الوظيفياملتضمنة يف 

 وأن تصفي املؤسسات ،وأن تؤكد الوجه العلماين الوضعي للمشرب الفكري
 حملية ،دية اليت كانت تتشكل ا وحدات االنتماء االجتماعيةاالجتماعية التقلي

 وأن ،للجماعة واليت كانت حتفظ التوازن االجتماعي ،كانت أو مهنية أو مذهبية
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 حتتكر العمل العام من نوأ ،الفرعية التكوينات اجلماعيةحتل السلطة املركزية حمل 
على  – وأن متتلك ،وغريها لوالنقابات وامللدون هيئات اإلدارة الذاتية كالطوائف 

سلطة إدارة اتمع وشؤون األمة بغري شريك هلا من دوا من - االختصاصلسبي
 . جلماعته الفرعيةاتمع املنظمةهيئات 

 وليس غري التوجه العلماين الوضعي هو ما يكفل للدولة إمكان حتقيق كل هذه 
 ، فقطالسلطة منفردة متتلك  ال أن، ألا ال بد لقيامها بكل هذه املهام،الوظائف

 ولكن أن متتلك ، ال أن متتلك جهاز التشريع فقط، السلطةمتتلك مصدرولكن أن 
 نظم اتمع من مصدر الشريعة ملا تقيمه يف تكون هي أي أن ،مصدر التشريع

 باجلماعة إىل عالقتهاوالدولة احلديثة تنظر . وهيئات وملا تسنه من قيم وأحكام
 يظهر يف الصياغات مل إن وهذا أمر ، قوامه عليهما وذات وصايةوباتمع بوصفها

 الدستوري الذي السياسي والفكر ويف الفكر ، وتكوينهاالنظرية لقيامهاالفكرية 
 فهي أبداً ، إال أنه يظهر واضحاً يف ممارستها لوجوه نشاطها املختلفة،تستند إليه

هن أو الزراعة أو الصناعة أو مصدر الشرعية يل من أنواع النشاط اليت متارسها امل
 وسواء يف ذلك نشاط ،إخل ...الري أو مرافق اخلدمة من فنادق أو مطاعم أو متاجر

التربع أو أعمال اخلري أو إقامة اجلمعيات أو طبع الكتب أو إنشاء الصحف أو 
 من جهة ما من جهة ما إىل توصيف إال وحيتاج من ذلك الشيء .إخل... اخلطابة

 والقانون ذاته تصدره الدولة ذاا ، ويصدر بواسطة قانون ينظمه،ةمن جهات الدول
 .من اهليئة املختصة بالتشريع فيها

والقانون يصدر مستنداً يف مرجعيته إىل إجراءات إصداره عن طريق أجهزة 
ومن مث فإذا كانت  . اإلصدار وإىل ما تقدره هذه األجهزة من مصلحة يف ،الدولة

طة مفيدة فيما تذكره النظريات الدستورية ونظريات علم الدولة احلديثة  ذات سل
 أي ، أي هي مقيدة بعضها من بعض، فهي مقيدة  مبا تنشئة من قوانني ،السياسة 

 بواسطة سلطتها القضائية  اليت تنظر إىل ،سلطتها التنفيذية بسلطتها التشريعية 
تقضي مبا تنفذه ممارسات السلطة التنفيذية يف ضوء ممارسات السلطة التشريعية ل

والدولة  باعتبارها مجاع تلك السلطات الثالث مقيدة بإرادا ،السلطة التنفيذية 
وال يرد عليها القيد من خارجها من إطار مرجعي عام خارجي . ومشيئتها الذاتية

 حيدث عندما نتكلم عن وجوب تقيد الدولة بأحكام الشريعة مثل مايهيمن عليها 
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 عنها مل تصنعها الدولة عليا خارجةولة حمكومة مبرجعية  تصري الدإذ ،اإلسالمية
ومن ذلك يظهر وجه القول إن العلمانية هي من خصائص الدولة احلديثة يف . بذاا

وهي خاصة لصيقة .  الدولة ومن أركان تكوينهامقتضيات هذه وهي من ،جمتمعاتنا
مع شيئاً من  الدولة أن جتعل اتهنا استطاعت ومن ،متضمنة يف مواد بنائها
 ، ومن هنا صار اتمع تابعاً وملحقاً بالدولة وليس العكس،ممتلكاا وأصوهلا الثابتة

 ولكنها متلك أيضا مصدرية سلطة ،نها ال متلك عليه سلطة التشريع له فقطكل
 .التشريع تلك

 تطبيق الشريعة اإلسالمية والدولة بني مطلبمن هنا يظهر التعارض الرئيس 
 . تقوم عليها هياكلها وبالوظائف اليت تقوم ا هيئاا احلديثةبالصياغة اليت
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 أنه ،املطالبة بالعودة إىل الشريعة اإلسالميةوحنن نلحظ من متابعة وقائع حركة 

 وكلما توجهت ، احلركة إىل الدولة تعثرت وارتدت على آثارهاتوجهت هذها مكل
الدولة "  وموقف ،وزهتماعة سواء يف خاصتها أو عامتها ازدهرت إىل اجل
 ولكن مرجعه ،اإلسالميةليس مرجعة إىل أا مل تؤمن بالتوجه إىل الشريعة " احلديثة

 الطاغية وامتالكها للمجتمع ال تستطيع إال أن متتلك مصدر أا مبركزيتهاإىل 
 تكون لديها أن تستطيع إالا ال  كم، فال تكتفي بامتالك سلطة التشريع،الشرعية فيه
 مبعىن أنه مىت ، األساس الذي تقوم عليه تلك القيمالقيم وامتالك صياغة القدرة على

 على مقدراته لتكون هي السيطرة املنفردةوجدت دولة متتلك اتمع وتعمل على 
 االنتماء دوا وما مياثلها وما قد يعلوها من وحدات ولتحطيم مااملؤسسة الوحيدة 

 مىت وجدت دولة ، اختالف مشارم وتنوع أنشطتهمعلى للبشر اجلامعةاألخرى 
 مىت وجدت دولة ذه ، وتنوع أنشطتهمتكون مشارمذه املواصفات فال بد أن 

 ونشاطها ،ذاالتصري شرعيتها مستمدة من و املواصفات فال بد أن تكون علمانية
 .صادراً عن حمض مشيئتها
 ال يقوم رجاء معترب وله شأنه يف أن تبادر الدولة نهإىل أوخنلص من ذلك 

 حاكمة اإلسالمية شريعةاحلديثة يف بالدنا وتأخذ على عاتقها مهمة إعادة الشريعة 
إمنا الرجاء جله يف السعي ذه .وشريعة مسيطرة على األفعال واألقوال والنظم

 ألا تستشري ،أفعل واال أنفذ فهي مطالبة يف هذا ،املطالبة لدى مجاعات األمة
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 ،فيهم تراثاً حيفظونه وعقيدة ينطقون ا وقيم سلوِك وتعامل يألفون االحتكام إليها
 هذه املطالبة بني أفراد يشيع تبين وبقدر ما .وقوة متاسك يترابطون ا فيما بينهم

 من طبيعتها الدولة لتعدل على طوجوه ضغ ذلك ئ بقدر ما يهي،األمة ومجاعاا
هيئات  يقوم به هذا األثر هو ختلل األمة أفعل ما وإن .ن غلواء تفردهاولتخفف م
 من تغلغل يف أبنية الدولة احلديثة من خالل ذلك ما يشيعه مث ، وطوائفومجاعات
 وافعل ما يكون هذا الصنيع يف أجهزة الدول ، كل يف جمال وحميطهالعاملني ا

 ألا دول ،ن اجلماعةوؤش يف توغلالضخامة والاحلديثة ذات اهليمنة املركزية وذات 
 ، مبا تنضج به عقائدهم وآراؤهم، تضم أعداداً غفرية من املواطننيأجهزة كبريةذات 

 . ومبا يرشح من ذلك من آثار بقدر كثافتهم وقوة اقتناعهم
ميكن استدعاؤها يف هذا و م يف مصر لعربة1919إن لنا يف جتربة أحداث 

 استطاع أن ،ما ارتفع وشاع مبا يشبه اإلمجاع فإن مطلب االستقالل عند،الصدد
 ،أعزلحيمل مؤسسات الدولة واإلدارة إىل ما صارت به تزاور عن حركة شعب 

 فصار ذلك اجلهاز حمايداً مث ،املرصوص وأداته وقوفه صفاً كالبنيان ،سالحه متاسكه
 ، السلميةصبغتها وقتها حركة املصريني وهذا ما أكسب ،متعاطفا مث مشاركا

 الربيطاين يف مصر املندوب السامي أللنيبومضاء عزميتها يف الوقت ذاته عبر اللورد 
إن احلكومة صارت " :املصري وقتها بقولهعن وجهة نظره يف موقف جهاز الدولة 

نضج عليها جممل " احلكومة صارت مصرية"، ويف احلقيقة إن واقعة أن "يلةمستح
 وكان جهاز الدولة ذاك هو عينه ،يبغيشعور الرأي العام املصري مبا يطلب وما 

 فامتنع ، به ما جياوز مخساً وثالثني سنة سبقتاإلنكليزي املصرينيالذي حكم 
 وتعددت ، يف حلظات حامسة،م على حاكميه وسلس للمحكومني به1919يف

.  بأس ا بالقياس إىل سابق عهدهادرجة الطبيعة الدولة وتنوع أداؤها من بعد إىل 
 إىل أن التوجه إىل األمة من شأنه أن يفضي نبيا ،ر هذا املثالوقد قصدت بذك

 ما دامت اجتمعت األمة ذا التوجه ،التأثري بالتعديل يف طبيعة الدولة ونوع أدائها
 . على مطلب معني

 باحلجاب املناداة حركة -يف خربة الواقع املعيش- ومن جهة أخرى فنحن نتابع
 احلجاب بني النساء كانت إىل العودة حركة أن ولنا أن نتصور لو ،بعد السفور

 فأوال ، العملوأماكن تزكيته يف املدارس أو الدولة لتعميم احلجاب إىلتوجهت 
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 ، وثانياً كان سيلقى من الصدود ما ال ميكنه من اإلقناع بدعوته،الواقع األمركان 
ها وألنه  قرارينازعها على بينه وبني الدولة ألنه كاحتكاوثالثاً كان سيولد نقطة 

 إىل احلجاب توجهتولكن احلادث أن دعوة . يريد منها اخلروج من علمانيتها
 الذي صار إىل ، ومل نشاهد القول ا بقدر ما شاهدنا الفعل هلا،مجهور األمة

 النساء فيها على السفور أوساطاالنتشار والتغلغل يف اتمعات اليت اعتادت بعض 
 مث آل ،ت األزياء حاسرة عما ال جيوز كشفه حىت صار،منذ عشرينيات هذا القرن

 وتغري ، وآتت احملاكاة آثارها، فدنت اجلالبيب وتغطت الشعور،األمر إىل العكس
 احلاسرة تفاجأ من أمر نفسها بأا قد توصار ،الوضع احمليط وانسدلت املالبس

" الوسط"  ألن ، رغم ثبات زيها طوال وسعة،االنكشاف والعري أقرب إىلصارت 
 واكتسب احلجاب صفة األمر ،تلحظ تغري وكشف هلا من أمر نفسها ما مل تكن قد

 مترددة تقدم حيية وظهرت الدولة التغيري من دعاة السفور وجاءت دعوة ،الواقع
بأنصاف  وتعدل وترمي ، وتلزم بالسفور يف املدارس مث تعود،رجالً وتؤخر أخرى

 . ونواقض القراراتاألقوال
 فيها قبل واكتساب قدم راسخة ،األمة التوجه إىل هذا ما قصدت بيانه من

 قبل ، والتوجه إىل األهايل بالنصيحة وبالفعل الفردي واجلمعي،التوجه إىل الدولة
 .التوجه إىل احلكومة إلصدار القرارات
                                  -5- 

 األمة إىل أي مدى ميكن التوجه بطلب العودة إىل الشريعة اإلسالمية إىل
 وما يعترب ، وهو يتعلق بتطبيق القانون النافذ يف اتمع مما متلكه الدولة،ملمارسته

ظل  ممارسة األهلني للتحاكم بالشريعة اإلسالمية يف وهل ميكنجوهر سيادا؟ 
 الدولة القائمة والنظام القانوين الوضعي السائد؟ إنين أحاول أن أضع السؤال سيادة

فليس . س حىت ميكننا حتريره واستخالص حقيقة املقصودذا األسلوب امللتب
 وليس املقصود إجياد قانون بطريقة تأباها نظم الدولة ،املقصود حتدي سلطة الدولة

 الشريعة اإلسالمية ختلل هو كيفية إمنا املقصود الذي أريد أن أوضحه. السائدة
الشريعة " من هو مقصودوهذا ما جيعلنا حندد يف البداية ما . للنظام القانوين السائد

 ".اإلسالمية
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عندما عدلت تشريعاتنا عن األخذ من الشريعة اإلسالمية إىل األخذ من 
 مل يكن قصد النفوذ الغريب من ،غريها فرنسية أو إجنليزية أو ،القوانني األوروبية

 استبدال أحكام حمددة يف القانون املدين أو التجاري بأخرى فقد - يف ظين-ذلك
 مبا تسع من تعدد وتنوع يف اإلسالمية حاكمية الشريعةكنا يف إطار كان ذلك مم

 قبل جرت حماولته ذلك من أن مسعى ومل يظهر ، واآلراءاالجتهادات واملذاهب
 اليأس من وال أن هذه القوانني الغربية أدخلت بعد ،إدخال القوانني األجنبية

 يف -منا كان القصدحماوالت جتديد الشريعة اإلسالمية، مل يظهر أي من ذلك، إ
التبعية للغرب يف نظامنا  العدول عن اإلطار املرجعي الشرعي ويكرس -ظين

 . واجتهادات قضاتنا ومفتيينا وشراح القوانني عندنا، وهذا ما حدث فعاليالتشريع
قال قانون نابليون وقال : قال اهللا وقال الرسول، صرنا نقول: أن كنا نقولفبعد 

 نستدل مبالك والشافعي وأيب حنيفة وابن حنبل، أنل، وبدل القانون الروماين من قب
إخل، وبدل أن نلجأ . ."كابيتان"و" أمسان"و" دوجي"و" بالنيول:"ـوصرنا نستدل ب

 النقد الفرنسية وأحكام" لداللوز" للفتاوى اهلندية ومبسوط السرخسي، صرنا نلجأ
مع أا مل تكن من وال تثريب علينا أن نطلب العلم من كل مكان، ولو من الصني 

 علم إمنا استبدلنا إىل العبادات السماوية، ولكن التثريب أننا مل نضف علما أهل
 أصال فصلنا تنظيماتنا عن عقيدتنا بوصفها إننابعلمنا علم اآلخرين واإلمث األعظم 

للشرعية ومعيارا لالحتكام، وأخذنا من عقائد اآلخرين اصل شريعتهم ومعايري 
 إحالل حكم فرعي يف واقعة أو نازلة حمل حكم إذا املقصود مل يكن. احتكامهم

آخر، وإمنا كان املقصود العدول عن أصل الشريعة اإلسالمية إىل أصول شرعية 
ويقال إن القانون املدين الذي أعد ملصر من القانون الفرنسي . وضعية غربية وافدة

تحدث  كانت نصوصه قد عرضت على بعض علماء الشريعة، ف1883وصدر يف 
بعضهم عما وجده من وجوه الشبه بني أحكام هذا القانون واجتهادات الفقه 
املالكي يف عديد من املسائل، وهذا يؤكد أنه مل يكن املقصود العدول عن األحكام، 

 عن املصدر الشرعي للحكم، وهذا ما حتقق فعال فيما تال لاملقصود العدووإمنا كان 
تقالل القانون املصري عن القانون ذلك من عقود، حىت ظهرت الدعوة الس

الفرنسي مبجموعة التقنينات اليت صدرت يف األربعينات، وكان أساس حركة 
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االستقالل هذه هو الفصل بني أحكام هذه التقنينات واألصل املرجعي هلل،  سواء 
 .ا أو قانونا أملانيا أو غري ذلكقانونا فرنسي

 إمنا جتد أساسها وحقيقة ،ميةوذا يظهر أن حركة العودة للشريعة اإلسال
مقصودها يف العودة لإلطار املرجعي واملصدر التشريعي لإلحكام الشرعية اليت 

 الثابتني للشريعة  وجعل-أحيانا بأساليب االجتهاد املعروفة-ولدها الفقه اإلسالمي 
 .مل اهللا صلى اهللا عليه وسل القرآن الكرمي وسنة سيدنا حممد رسواومه ،اإلسالمية

 . استدرجنا للحديث عن األحكام التفصيليةأحيانا عندماا أخطأنا نك أخال أنلذل
لقد كان طبيعيا ومطلوبا أن نثبت باحلديث عن األحكام الفرعية قدرة الشرعية 
اإلسالمية على البقاء والتجديد وتنظيم حياتنا املعاصرة ووجوه النفع االجتماعي من 

 البعض يظن أن ِطلبتنا أحكام أحيانا وجعل  ولكن هذا املسعى لإلثبات غال،تطبيقها
فرعية حمددة مبوجب كوا كذالك مع أن ٍطلبتنا يف إعادة الشرعية اإلسالمية لتكون 

 فظال عن قيم ،حاكمة ومعيارا لالحتكام ومصدرا تشريعيا للمعامالت والنظم
 ،ملاء هو املورد واملشرع وعني ا،فاملطلوب هو املرجعية. األخالق الضابطة للسلوك
 وحنن نطلبها كإطار ، بل امليزان يف األصل واألساس،املطلوب ليس املوزون جمردا

 -كما وسع دائما على مدى تارخيي طويل ويف جمال جغرايف عريض-فسيح يسع 
 نطلبها ونعلم أا تسع ،العديد من االجتهادات وتنوع األحكام واختالفها وتغريها

ا ملناهج التفسري وأصوله املعروفة واملعترف تسع وطبقً ااجتهادات وتنوعات بقدر ما
 .ا

-6- 
املقصود هنا التوجه إىل األمة باملطالبة بعودة الشريعة اإلسالمية توجها ال يبغي 

 وال يسعى إىل إجياد قانون وتنظيم بديل على غري ما سنت ،حتدي سلطة الدولة
املقصود فقط هو  ويف الوقت ذاته ليس ، وال يبغي اخلروج على قوانينها،الدولة

عموم الدعوة إىل الشريعة اإلسالمية وتزكية أطرها املرجعية ومعايريها يف االحتكام 
 وهذا ما أحاول عرضه يف ، إ منا املقصود هو مرتلة بني هاتني املرتلتني،ا بني الناس

 ."منهج دراسة القانون مقارنا بالشريعة اإلسالمية" هذه الورقة حول
املمارسة "إمنا هي دعوة تفيد احلث على "للمطالبة"عوة املقصود ليس فقط الد

فهذا أمر تبقى ( ولكنها ممارسة مقصود أن جتري ال لتغيري األحكام القائمة ،"
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 وتشريع ما الشريعة اإلسالميةبتغيري ما يتعارض مع "بالنسبة له الدعوة إىل املطالبة
األطر "جتري لتغيري" سة ممار"ولكنها )  الدولةننافذ بسلطاتوجبه مما ال يزال غري 

 ليصري ،اآلنأي تعديل قواعد االحتكام للنصوص واألحكام السارية " املرجعية
 .مصدر الشريعة هلا هو اتفاقها مع الشريعة

 أحكام تقوم ا اإلسالمية منإن املطلوب هنا النظر فيما تسعه الشريعة 
د هذه األحكام إىل أطرها  ور،اآلن اتمع والنافذة يفالقوانني والتشريعات السارية 

املرجعية من الشريعة اإلسالمية، إسنادها إىل ما ميكن أن تستند إليه من مصادر 
التشريع اإلسالمي وفقا ملا تفتق عنه اجتهاد الفقهاء املسلمني قدميا وحديثا، وهذه 

  أن يتجه رجال القانون والفقه والعاملون بالقانون من :عرضهاملسألة هي ما أحاول 
امني والقضاة والشارحني والدارسني واألساتذة واملعلمني، أن يتجه كل هؤالء احمل

 ما تسمح الشريعة حدودإىل بيان اإلسناد الشرعي ألحكام القوانني القائمة، يف 
 .اإلسالمية وفقهها بإسناده من أحكام تلك القوانني

ف على وأبادر فأذكر أن األمر هنا ال يعين إضفاء بردة الدين والشرع احلني
، وإمنا هو ختلل للنظام القائم الذي ال أستطيع إبداله )علماين(نظام قانوين وضعي 

مرة واحدة، ختلله بالتدرج لرد أصول مرجعيته ملصادر التشريع اإلسالمي، والفرق 
 :يأيتبني العمليتني يتأتى من ثالثة وجوه هي ما 

تثنيت الوضع القائم  إن إضفاء بردة اإلسالم على ما ليس منه، مقصود به :أوال
 تبغي إذابة الفروق ي، وهللتشريعات القائمة) العلمانية(وإبقاء املصدرية الوضعية 

الوضعية والصبغة الشرعية اإلسالمية، وهي تنكر مسوغ قيام ) العلمانية(بني الصبغة 
دعوة إسالمية دف إىل تطبيق الشريعة وإقرار حاكميتها يف اتمع، باعتبار أن 

 .عة قائمة ونافذة فعالالشري
بينما التخلل املطلوب للنظام القانوين يستبقي وضوح الفروق لديه بني أحكام 

وضعي حسب أصل نشأا وتقريرها، وأحكام ) علماين(ونظم وقوانني ذات مصدر 
ونظم وقوانني ذات مصدر شرعي إسالمي، وهو بدعوته إىل ختلل النظام القانوين ال 

مة بإقرار مرجعية الشريعة اإلسالمية، فهو يضيف وسيلة إىل ينكر قيام الدعوة العا
وسائل وال يستعيض بوسيلة مقترحة عن الوسائل القائمة اآلن فعال، فهو يضيف 

 .وال ينقص
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 إن إضفاء بردة اإلسالم ما ليس منه، إمنا يصطنع فقها واجتهادا ال جيريان :ثانيا
ريعة، حبيث تؤول األحكام الشرعية وفق أصول التفسري والفقه اليت جيريها علماء الش

مبا خيرجها عن وجوه القياس الصحيحة إىل ما ليس مقصودا به إال إضفاء الصبغة 
" التعطيل"فهو اجتهاد يصل يف احلقيقة إىل . الشرعية على أحكام تتعارض معها

 ".اإلعمال"وليس إىل 
رج عن مألوف  بالتخلل للنظام القانوين، ال يبغي أن يصطنع فقها خيلبينما القائ

ما جتري به مناهج الفقه اإلسالمي وسوابق اجتهادات اتهدين من داخل الفقه 
اإلسالمي ومبادته، وهو بذلك خيضع نصوص األحكام الوضعية هليمنة الشريعة 
اإلسالمية مصادرا وفقها، وال خيضع أحكام الشريعة هليمنة النظر الوضعي 

 ).العلماين(
، إمنا يبذل )العلمانية(إلسالم على األحكام الوضعية  إن من يضفي بردة ا:ثالثا

الطاقة ليخفي الفارق بينه وبني دعاة الشريعة اإلسالمية، وهو ينشط إلثبات أن 
إمنا يطلبون أحكاما فرعية مما يتعلق بوقائع احلياة اجلارية  املطالبني بالشريعة اإلسالمية

 . إال يف الرتر اليسرياألحكامونوازهلا، وحياول أن يثبت أال فرق يف تلك 
إىل  رد األحكام السارية -مبا يبذل من طاقة- بينما القائل بالتخلل حياول

 الشرعي، وأن يكشف عن أمرين جد هامني، أحدمها أن الفرق بني املوقفني اإسناده
الفرعي فارق يتعلق مبصدرية احلكم وليس باحلكم ذاته، وأنه إذ يوافق على احلكم 

يما يتعلق مبصدرية هذا احلكم، ويصر على التمسك باملصدرية  يؤكد اختالفه ففهو
اإلسالمية ألصل شرعية احلكم الفرعي، وهو ال يتبناه إال مشروطا بارتباطه ذه 

 املختلف عليها وال ميانع ةجوهر املسألاملصدرية الشرعية، فهو موقف يكشف عن 
 .يف اجلزئيات

 مإمنا يقوشرعية والضوابط املنهجية، واألمر اآلخر أنه بصرامة التزامه باحلدود ال
بعملية فرز تشريعي بني ما يتفق من القوانني الوضعية السارية مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية وما ال يتفق، وكل ذلك يفضي من بعد إىل فرز األحكام املخالفة لإلسالم 

دة وكما أن السي. فرزا دقيقا، وتنجلي للناس بذلك جماالت املخالفة واضحة بينة
 كذلك ،احلاسرة ازداد مع الوقت انكشاف حماسرها لغلبة احملجبات من حوهلا
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سيزداد احلكم املخالف للشريعة احنساراً بغلبة انكشاف ما يتفق مع الشريعة من 
 . األحكام األخرى

 يف اتمع اإلسالمية للشريعةواألمر كله هنا هو التوسل إىل استرداد الشريعة 
 وبأقل حباملتا االستفادة بوصفها وسيلة متكن من ،قانوين السائدذا التخلل للنظام ال

 استرداد كل الستكمال اإلسالمية بعامة ويف إطار السعي للحركة ،جهد صدامي
 فهو جمال ال ينفي غريه وال يستبعده وال ،الكاملة الشريعة اإلسالمية وسيادا

 . ويقوم مساعداً وميسراًيكمل ويتمم ولكنه ،يستعيض عنه
                                       -7-  

 أوهلما أن لكل جمال ،ن أخاهلما الزمني ليتفهم رجال الدعوة بعضهم بعضاًأمرا
 ولكل جمال نشاط رجاله مبا ،نشاط أسلوباً للعمل فيه يتناسب مع طبيعته وأوضاعه

بة مناس ولكن ، فضل معرفةئ وهذا قول ال جديد وال يضيف إىل القار،يتفق معه
منها ما يتعلق و  كثرية متنوعةوجوه عمل أن النشاط اإلسالمي حيتاج إىل ذكره

 يف يولِّد تنوعاً فتنوع ااالت ،بالعمل السياسي والعمل االقتصادي وغري ذلك
ع قد نم والت،وأوضاعهاالرؤى ويف املنظور أو الوجهة اليت ينظر منها إىل اجلماعة 

 ،جماللثقافة ومطالب النشاط النوعي يف كل يولد اخلالف الختالف الرؤى ونوع ا
 الصرب وطول النفس واالستقرار والبعد عن املخاطر وتكرار حيتاج إىلفالتعليم مثالً 

 والسياسة حتتاج خلصوبة ذهنية وسرعة تفهم ملا يتغري ،عامما هو معروف عاماً وراء 
 .وهكذا.. .ونوع خماطرة

 الثغور واختالف تضيه اختالفيقوأحرى بنا أن يدرك كل منا يف جماله ما 
 وما يترسخ من ذلك من ،خمتلفةاملهام املطلوبة من صالحيات خمتلفة ودرجات نظر 

 كل ذلك لكي ميكن لنا أن ننظر نظرة ،العملتباين يف التكوين النفسي وعادات 
 ،بينها التنسيق والتأليفتكامل هلذه األوضاع املتباينة و وندرك ما ميكن أن جيري به 

 ومن هنا عندما نشري إىل أن. تناىف أنواع النشاط وال ينقص بعضها من بعضفال ت
 إمنا يتعني وضع ذلك ، النظام القانوين القائملختل اجلهد الفقهي الشرعي الرامي إىل

 كامالً من حيث جوانب اإلسالميكله يف إطار التكامل مع املطالبة بسيادة التشريع 
 . من جهة أخرىةواملطالب ،جهةالدراسة الفقهية من 
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 ، ضوابطإال وله وما من فقه ،حدود إال وهلا أنه ما من فكرة ،وثاين األمرين
 ببيان احلد قفهو يتعل ،والفقه يتعلق ببيان شرعية السلوك والتصرف والتعامل

 ، الواجب واجلائزوبني ،واملمنوع وبني اجلائز ،الفاصل بني املشروع وغري املشروع
 حسبما مسى كل من القرايف ،بني األمر وغريه "وافقاتامل" و "الفروق"وهو بيان 

 .والشاطيب كتابيهما
 إمنا نعدل يف احلكم املستفاد من ،وحنن عندما جندد يف األحكام بفقه جديد

 يقتضي هلذا مما ،مبوجب ما طرأ على الواقع من تغري يف األوضاع. النص الثابت
 ،األحكام ومهبطهاببه عن مرتل الواقع وصفاً جديداً أو وضعاً جديداً يتزحزح بس

 من احلدود والضوابط اليت نفكاكيصرف مهه لالعندما نصنع ذلك فإن الكثري منا 
 يف الوضع االختالف وهو يفعل ذلك مبيناً وجوه ا حكم النص، كان الفقه أحاط

  الضابطة حلكم النصبذل اجلهود إمنا يغفل عن ،احملكوم بالنص بني املاضي واحلاضر
 أو صحيح ،حالل وحرام بني احلكم وفروقه حمددات هذا وبيان ،قع اجلديديف الوا
 ألنه ال فقه ، النصوص وتتميعأحكام تتفلت منه هذه املسألة وهو يف إغفاله ،وفاسد

التجديد بتحريك تلك  إمنا يكون ، والضوابطاحلدود جتديد برفعبغري ضابط وال 
 . وموفقة بني أمرين جمتمعني بني أمرين خمتلفنيلتظل فارقة ،احلدود والضوابط

 عليه ،ومن هنا فعندما يقوم البعض بعملية اإلسناد الشرعي لألحكام الوضعية
 ولكنه دائماً حيفظ هلا ،وال حداً الشريعة ضابطاً يتفطن إىل أنه ال يرفع من أحكام أن

 الواجب احلكم الشرعي ويستعني بفروقها وموافقاا يف تبني حدود ضوابطها
 وإمنا حياكم األحكام ،مشروعوهو هنا ال يسبغ الشرعية على واقع غري . مراعاته

تسعه  وما مل ،إليها فما وسعته الشريعة أسند ،وجلالوضعية مبا تسعه شريعة اهللا عز 
 مبا مينحه هذا السلطان ،احلديثةالعلمانية  (سلطان الدولة خارجها ال يسنده إال بقي

 .من إمكان نفاذ وقضاء بالقوة والتغلب
                                          -8- 

 جتري دراسة القانون مقارناً أن -يف ظين- ويف ضوء هذا التصور ميكن
 وذلك ، األحكام التفصيليةالدراسات إىل تتجه أن وهذا يقضي ،اإلسالميةبالشريعة 

إلسناد لتمد يد العاملني بالقانون باملادة املقارنة اليت تساعدهم على إجراء هذا ا
 ،الشرعي للحكام الوضعية يف احلاالت املخصوصة اليت تعرض هلم يف نشاطهم املهين
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 ذه البساطة اليت يتصور معها أن الشارح خيتار من آراء احلال ليسواألمر بطبيعة 
 ألن الدارس ،سهالً وليس ،الفقه اإلسالمي ما يتناسب مع احلكم الوضعي املعين

 سيواجه ، والنظر الشرعي، النظر الفقهي الوضعيسيواجه باختالف املفاهيم بني
 وهذا من شأنه أن يستلزم جهداً ،لة املصطلحات بني االني أيضاًباختالف دال

جاهداً يف املالءمة بني األحكام والتقريب بني املفاهيم وهو يقتدي من الباحثني 
 . فاهيم االنيتعميقا تنظرييا لتلك املفاهيم لتبني وجوه املفارقة والتشابه بني م

اذكر أنه عندما كان مشروع القانون املدين اجلديد يف مصر يعد وتناقش 
 يف اللجان املختلفة، وذلك خالل األربعينيات، تصاعدت بطبيعة املقترحةأحكامه 

وتشكلت جلنة من بعض . احلال الدعوة إىل صياغة القانون كله من الفقه اإلسالمي
تاذين معيون ومستشارون من حمكمة النقض كاألسرجال القانون، فيهم أساتذة جا

، وأعدت تلك اللجنة صياغة تقنينية للباب يبحممد صادق فهمي وحسن اهلضي
 إىليف نظرية االلتزام أخذا من الفقه اإلسالمي، وقدمت مشروعها " بالعقد"اخلاص

ته وأذكر ما تضمن. جلنة مناقشة التقنني ووزعته على املهتمني باألمر من املتخصصني
األعمال التحضريية للقانون املدين، من مناقشات حول هذا املشروع، وكان من 
أهم ما وجهه الدكتور عبد الرازق السنهوري إىل هذه احملاولة، أا شرعية الشكل 
وضعية احملتوى، إذ اتبعت يف اختيارها لألحكام الشرعية تصنيفات الفقه الغريب 

 ". للبطالنالقابلية"و " البطالن"ومفاهيمه، مثل 
وقد ذهب السنهوري إىل أن األوىل هو أن جيري تفهم التصورات العامة للفقه 
اإلسالمي من مادة هذا الفقه ذاته، وما ذكره السنهوري هنا، وإن كان ال يؤثر على 
اجلهد الفقهي احلميد الذي بذلته جلنة إعداد مشروع العقد من الفقه اإلسالمي، إال 

فإن أي مفهوم جزئي ال تستفاد داللته إال . ونظر ثاقبأنه يصدر عن نصيحة خملصة
 عالقته باملفاهيم اجلزئية األخرى ويف ضوء األداء العام هلذه اموعة من يف ضوء

املفاهيم، فالعقد مفهوم عام، ولكنه ينقسم إىل مرحلة نشوء وتنفيذ وانتهاء، والنشوء 
ساد أو القابلية لإلبطال له أركان وشروط وانتفاء موانع، مث هناك البطالن والف

 وكل تلك العناصر أو املفاهيم الفرعية قد ختتلف داللتها .وعدم النفاذ وغري ذلك
 ، ولكن األداء العام للنظام القانوين العام يبقى واحداً،من نظام قانوين إىل نظام آخر
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را  أي نقا، وندركه عندما نقارن األحكام اجلزئيةأن نعيهوهذا ما يتعني . ومتماثالً
 .يف إطار املفاد العام الكلي هلا مجيعاً

 املقارنة حركة الدراسة ألن ،وأحسب أنه ال تقوم صعوبة كبرية يف هذا الشأن
 مدى العقود ىعل ،اجلامعية سواء يف التأليف أو الرسائل ،سارت خطوات واسعة

 ،ية القانون املدين وأساس النظرية القانونية الوضعغالب مباحث وذلك يف ،األخرية
 ومباحث القانون ،املصارفصدرت يف معامالت  مث تلك الدراسات العديدة اليت

 فهذه الدراسات العديدة اليت . وكذلك اال الدستوري ونظم احلكم،التجاري
أنتجتها قرائح الباحثني يف الفقه املقارن، ميكن أن تكون موردا يف عمليات إسناد 

اإلسالمية، فيما تسعه هذه املرجعية من تلك األحكام الوضعية إىل املرجعية الفقهية 
األحكام، مبراعاة ما يقتضيه هذا األمر من ـأصيل وتقعيد نظري يبعد عملية 

 .ئاإلسناد عن الشطط والسطحية والتأويل اخلاط
                                       -9- 

 العام، ومما يبعد وإذا كان التنظري الفقهي مما تدرك به األحكام الكلية يف أدائها
عن الزلل عند مقارنة األحكام الفرعية يف نظام قانوين مبا يشاها يف نظام قانوين 
آخر، فإن هذا التنظري الفقهي يصري ضروريا وجياوز حدود االحتياج، وذلك عندما 
يطرق الباحث جماالت قانونية حديثة مل يتعرض هلا الفقه الشرعي القدمي، وذلك 

ت تتعلق بنشاط اإلنسان يف األجواء وأعماق البحار وأمور البيئة، فيما حد من جماال
وفيما زادت أمهيته عن أقصى ما كان ميكن أن يتوقع يف املاضي، فيما يتعلق بنظم 
اإلدارة وتكون املؤسسات اإلدارية واالقتصادية وتنظيم عالقات الدول، وغري ذلك 

 .ئمما ال خيفى على القار
للتنظري الفقهي وتقعيد األحكام قد تراخى فيها الفقه إن املتابعة التارخيية 

 إال متراخيا، فاحلقيقة أنه بدأ منذ كتب بيدااإلسالمي قرونا، وال يعين ذلك أنه مل 
الشافعي رسالته يف أواخر القرن اهلجري الثاين، ولكن وجه القول بالتراخي أن 

. ألحكام التفصيليةحركة التنظري مل تكن مواكبة يف سرعتها ومداها حلركة فقه ا
 عدم إحلاح كان بسبب ا، إمنويبدو أن ما تراخت به حركة التنظري باملعىن السابق

، )العلماين(احلاجة إليها، مبثل ما تكون احلاجة ملحة إىل التنظري يف الفقه الوضعي و
 بإطار مرجعي عقدي، إمنا يكتسب شرعية هبارتباطذلك أن الفقه اإلسالمي 
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 هلا وطاعتها من أصل املوقف اإلمياين باالنصياع هلا ورضائهم أحكامه وتقبل الناس
باهللا ورسوله ووجوب الطاعة هللا سبحانه ولرسوله الكرمي وما يتفرع عن ذلك من 
تقبل االندراج يف حاكمية القرآن والسنة لذلك خضع الناس ألحكام القرآن والسنة 

وىل يف رصد األحكام، يف سلوكهم وتعامالم التفصيلية، وصرفوا أهم جهودهم األ
 وكانوا يقيسون ما ال نص فيه ، مث مجع احلديث وحتقيقه،أوالًبتدوين القرآن ومجعه 

 حديث قياس حكم فرعي على أو ورد فيه نص من القرآن شؤوم مبامن وقائع 
 ، أصل مشترك هو العلّة يف الواقعة املنصوصةإىل والقياس يعين الصعود .حكم فرعي

 حيدث يف فهو يتضمن وجه تنظري ولكنه تنظري ، الواقعة املنظورةىلإمث اهلبوط منها 
 مث مع ، عامةكلية إحكام إىل يصل أن دون ، التفصيليةاألحكام إىلأقرب املستويات 

 مبثل ما وصل لدى ، مستوياته العلياإىلالتدرج ومع مرور الزمن وصل التنظري 
ملصاحل الشرعية ومقاصد  من استقراء لعموم ا، موافقاته واعتصامهالشاطيب يف
ري ظاألولية للشرعية قرآنا وسنة تلك حركة التن استقراًءا يرد من املصادر ،األحكام

 ومن ، والناس تبدأ من اجلزئي إىل الكلي،اليت سارت سريها الوئيد عرب القرون
 وهي متارس مث تنظر هكذا صنعوا يف ، ومن الفرع إىل األصل،اخلاص إىل العام

لشعر وتغنوا به قرونا مث أتى اخلليل يستخلص علم لعروض ويقوم  نظموا ا،الشعر
 وهكذا صنعوا يف ، استقراءا مما كان جيري عليه املنوال،بتنظري نظم الشعر يف البحور

 إذ جرت لغتهم فيما يتحدثون به وما يكتبون صحيحة مرتبطة املعىن ،علم النحو
 اليت صيغ عليه علم النحو بعد  مث أتى سيبويه يقعد من ممارستهم القواعد،باإلعراب
 وهكذا أيضا يف علم الفقه قاسوا قبل أن يسموه قياسا وأعملوا القياس ،قرون

 كما كان العرب ال ، مناهج القياس يف علم األصولتستخلصصحيحاً قبل أن 
ومن هنا ميكن القول إن تراخي .خيطئون يف احلديث قبل أن تقعد قواعد النحو

 وهو تنظري وتقعيد يأيت يف حينه ،ن ظاهرة طبيعية وليست سلبية كا،التنظري يف الفقه
 ، ويستخلص من جتارب الصواب واخلطأ يف هذه املمارسة،بعد املمارسة

ومن . ويستخلص من األحكام التفصيلية بعد نضج التأمل فيها واملقارنة والتمحيص
ب سرعة  توج،توجد ضرورة ملحةجهة أخرى فإن ما أدى إىل هذا التراخي أنه مل 

 ألنه مل تقم مشكلة تتعلق بشرعية ، مبثل ما نراه يف الفقه الغريب الوضعي،ريظالتن
 مادامت شرعيتها مستمدة من املصدر العقدي اإلمياين ،األحكام يف الفقه اإلسالمي
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للمسلمني يف وجوب الطاعة ألوامر اهللا سبحانه ونواهيه أما الفقه الوضعي 
وقواعد "أو " القانون الطبيعي"ا يسميه حكام ممفهو يستمد شرعية األ )العلماين(

ملصلحتها " وأصول، أو مما تراه حمققا ئ مما جتتمع اجلماعة من قيم ومباد،"العدالة
 وكل ذلك يتبلور يف عملية التنظري اليت تشكل األحكام الكلية .إخل..."العليا

مراعاة مستقرأة من جهود البشر التارخيية يف وضع األحكام وسن التشريعات و
والنظرية هنا ليست جمرد تعميم كلي، ولكنها تقوم مصدرا لشرعية . مصاحلهم

احلكم، وهلذا السبب مثال تبلورت نظرية العقد يف القانون املدين الفرنسي لتقوم 
 .إخل...على مبدأي سلطان اإلرادة وأن العقد شريعة املتعاقدين

جتماعي اليت مل تكن وحنن يف التصدي االت النشاط البشري والتعامل اال
حظيت من فقهاء املسلمني بفضل اهتمام لعدم قيام البواعث لذلك يف ظروف 

، وذلك ملا أشرت إىل أمثلته يف صدر هذه الفقرة من أحكام تتعلق زمام ومكام
مالت األجواء والبيئة، فإننا هنا حنتاج إىل اجلهد التنظريي ابنظم اإلدارة واحلكم ومع

 ليمكن منه استخالص أصول الشريعة والشرعية أإلسالمية اليت الفقهي اإلسالمي
 .نبتغي فيها تشكيل األحكام املنظمة هلذه ااالت

ومن اجللي أن ما تفتقت عنه نظم الغرب يف هذه ااالت، هو مما ال بد أن 
حيظى بأكرب االهتمام يف دراستنا القانونية، وإن ما يتعني بذله من جهد يف هذا اال 

ا يكون بإجراء عملية هضم حضاري وفقهي هلذه النظم واألحكام، مما ميكن أن إمن
 .أشري إليه يف الفقرة األخرية إن شاء اهللا

-10- 
وهذا  وكيفية بنائها وأساليب إدارا و النظم واملؤسساتترد هنا اإلشارة إىل 

لك أن مثة  ذ،الشريعة والقانونيف الفقه املقارن بني اال من أهم جماالت النظر 
 جرى ذلك على ،انقطاعاً مؤسسياً جرى يف كل جماالت التنظيم املؤسسي للمجتمع

اال  مع اختالفات تفصيلية بني كل قطر وقطر وال يتسع ،األخريينمدى القرنني 
وتكفي اإلشارة إىل أن نظاماً كان يقوم على .  وقد ال حيتاج لذلك، هناللشرح

 سياسية قطرية تقوم نظام مجاعات انفك إىل ،فةاخلالسلطان دولة جامعة هي دولة 
 عن وانقطاعنا احلضاري الغريبعلى حدود جغرافية أمالها وضع تبعيتنا للسياق 

 ،جمتمعاتنا حيث ادم ما كان قائما يف ،السياق التارخيي والفكري اإلسالمي
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 مؤسسة إال األسرة ومل تبق .وعايشنا مزقاً من بقايا قدمي وفسائل جديد معوق
 املرجعية مرتبطاً بأصول الفقهي والسلوكيحفظ اهللا سبحانه لنا ا نسقنا املؤسسي 

 .اإلسالمية
تاريخ  إحياء الفكر املؤسسي الذي تفتق عنه - أوالً– وجب عليناومن هنا 

 ووظائفها سلطات الدولة من حيث ، مدى القرون املاضيةعلى اإلسالمية األمة
 االجتماعية املؤسسية لألنشطةالتكوينات  ومن حيث ، نشاطهااملتعددة وجوانب

للفكر  اإلحياء ومع هذا.  إخل. . واملللوتكوينات املذاهبكاألوقاف والنقابات 
 مؤسسة لكل الوظيفي وجوه األداء ميكن إجراء املقارنات بني ، القدمياملؤسسي
ري  وذلك يف عالقتها باملؤسسات املعاصرة هلا اليت حتيا بينها وجت،حديثةقدمية أو 

 . معهااملتبادلة نشاطها بالعالقات
 الفكر املؤسسي لن يستخلص من كتابات الفقهاء هنا أنوجيب أن نالحظ 

 من ،ح معه حقيقة العمل املؤسسي يف اتمعظ فهي من التجريد مبا ال يت،قطف
 إمنا األمر حيتاج ،املؤداة وتبادل اخلدماتحيث خريطة توزيع السلطات واألنشطة 

قائع التاريخ أيضاً حبيث ميكن استخالص األوامر الفعلية للنشاط إىل دراسة لو
 ومن هنا وجب بعد البحث ،الفعلياملؤسسي يف عالقاته الواقعية ويف توظيفه 

 وجب بعد ذلك أن ،الفقهي التارخيي الذي يكشف عن األداء الواقعي للنظر الفقهي
 القدمي فقه املؤسسات  من كلاملتقاربة يف أو ،جتري املقارنة بني املؤسسات املثلية

 وذلك مبالحظة أن أداء ، الذي يدرس يف معاهدنا العلميةاملؤسسات احلديثوفقه 
أية هيئة أو مؤسسة ال يظهر إال يف إطار وجوه أعماهلا يف سياق عالقاا مع اهليئات 
املعايشة هلا و والنشاط اجلزئي لن يظهر معناه وداللته إال يف ضوء جممل النشاط 

 من الصواب مقارنة وظيفة القاضي قدميا بوظيفته حديثا إال من خالل سفلي ،الكلي
بل . والقاضي مل يكن فاصال يف نزاعات فقط،إدراك عالقة كل منهما يئات عصره

كانت له وظيفة اجتهادية تصل به إىل مشارف التشريع االجتهادي بأكثر مما يصل 
 لقد كانت له قدميا وظيفة والئية .إليه قاضي النظم اجلارية اآلن يف معظم بالدنا

  وغري ذلك الومراقبة األوقاف حيث توزيع الصدقات نم ،تزيد عن وظائف اليوم
 عند النظر واقعية يتعني فقد صرنا اليوم يف أوضاع مؤسسية ،ومن ناحية ثانية

 يتعني علينا أن نبدأ منها إصالحنا أو على األقل ،فيها وفيما نظن أن حياتنا جتود به
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  ولكننا ننظر يف هذا األمر مربئني من عيوب االنبهار ،ندخل واقعها يف حسابناأن 
 شريطة أن ننظر يف بقايا املاضي ينفعنا منبالغرب وحماكاته ومن أوزار ما مل 

 أو صارت آفلة بسبب انصرافنا عنها حماكاة ،إضمارهامؤسسات املاضي اليت جرى 
يتعني أن : أقول. ن يف تركنا هلا نفعا لنا لظن خاطئ بأوأ ،للجديد الوافد من الغرب

 إليه ما يف اتمع لنعيد تقومي وظائفهانعيد النظر يف شأن هذه املؤسسات ونعيد 
" الوقف" ومثال ذلك مؤسسة، أو نقوي ونعتين مبا ضعف منها لدينا،يصلح لنا منها

قيام بأعمال اليت كانت تقوم بوظيفة فعالة يف جتميع املبادرات الفردية واألهلية لل
اخلدمات االجتماعية من حيث التعليم واملداواة وسد حاجات احملتاجني يف شؤون 

ومن هنا فإن الدراسة املقارنة الفقهية حيسن أن تدخل يف اعتبارها . احلياة املختلفة
 واملقارنة بينه و بني املؤسسات ، االجتماعي هلذه املؤسساتبيان األداءجانبا من 

 التقليدية مبا جيود به أداؤها الفقهي للمؤسساتة ووجوه التطوير االجتماعية احلديث
 ووجوه األخذ من التنظيمات الوافدة ،الوظيفي يف األطر الجتماعية املعاصرة

 .وأساليبها يف بناء املؤسسات
 اآلن اإلسالمية العاملة يف اتمعات املؤسساتومن ناحية ثالثة فإن من أوضاع 

، وقد أثبتت قدرا من الفاعلية وإمكان لغرب وهيئاتهاما جرى اقتباسه من نظم 
، مثل النظام النيايب ونظم األنشطة االجتماعية املختلفةمن خالله يف حتقيق الرشد 

على ناهج تقسني العمل وتوزيعه اإلدارة، ومالنقابات املهنية، وبعض من أساليب 
كيل النظم السية العديد من املؤسسات ، مع أساليب اختاذ القرارات اجلماعية وتش

 من وافق على القرار ، وإمنا تكون إىل تنسب وال باألغلبيةاليت تتخذ فيها القرارات 
كل هذه التكوينات إمنا . توي من أغلبيات وأقليات مبا حتمنسوبة إىل اهليئة مبجملها 

جيري بذلك اجلهد الفقهي الشرعي إلجراء عمليات اهلضم الفقهي والعقدي هلا ، 
 . الشرعي ألحكامها ونظمها ما تيسر ذلك وما أمكنسناداإلبطريق 

 دراسة -تفريعا عن دراسات املؤسسات-حيسن ومن ناحية رابعة ، فإنه 
، كما قد تنجم النشاط املؤسسي، أو االخنراط فيهاملراكز القانونية اليت تنجم عن 

تبىن على  عن العالقات التعاقدية ونظم املعامالت اخلاصة، وذلك أن النظم املؤسسية
قواعد وأحكام الئحية منظمة ألساليب عمل املؤسسة وأوضاعها ووجوه نشاطاا 

  عاماًأداءاًوتوزيع االختصاصات بداخلها وطريقة تتابع أدائها الداخلي حىت تستقيم 
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تقيم أمناطا من العالقات اليت ختضع ألسلوب تعامل منطي شبه مقنن مبثل مناسبا، إمنا 
، ومبثل ما يسمى يف واألحكام اآلمرةانون احلديث بالقواعد القما نسميه يف فقه 

قات القانونية والشرعية هذا النمط من العال. اجلعليةالفقه الشرعي باألحكام 
 يفيد جتميعا موعة من وضعاً:  من شأنه أن ينشئ مراكز قانونية، أي،املنظمة

ون جمموعة من العالقات القانونية وجمموعة من الواليات والصالحيات مما يك
حيسن إجراء . تلك العالقات والوالياتاحلقوق والواجبات املالئمة لتفصيل 

نونية، أي الدراسات املقارنة بني القانون والشريعة من هذه الزاوية، زاوية املراكز القا
جمموعة احلقوق والواجبات اليت تتجمع عن وضع شرعي أو قانوين معني، سواء يف 

تمع أو يف جمال العالقات اخلاصة، وما جيوز من مراكز قانونية جمال نظم الدولة وا
وميكن بذل اجلهود . جوانبه التنظيمية املختلفةتفتق عنها فقه القانون الغريب من 

 الشرعي وبطريقة اإلسناد الفقهي والعقدي له بطريق اهلضمالفقهية إلجراء عمليات 
 .ورات الشرعية األساسيةالتعديل يف هياكل املركز القانوين مبا يالئم التص

 
-11- 

أشرت يف الفقرتني السابقتني إىل موضوع اهلضم احلضاري والعقدي عن  
 الوضعي أو اليت وفدت إلينا األصل، والنظم ذات لألحكام الشرعي اإلسنادطريق 

هذه الورقة ما من أصول حضارية وعقدية أخرى، وأحاول هنا أن أمجع من ثنايا 
 .أقصده من ذلك

 أن نبدأ النظر يف املفهوم الوافد أو نظام املؤسسة الوافد أو - ظينيف-يتعني 
أو ذاك من أصناف املعامالت، منظم هلذا الصنف املركز القانوين أو أي أسلوب 

أحكامها  واإلسالميةمن وجهة نظر الشريعة  من هذه األموريتعني أن ننظر يف أي 
من أدائه فد أم ال من حيث الغاية ما إذا كانت تسع هذا األمر الوافيالكلية، و ننظر 

 أو النيابيةمثال ذلك االس  ووجه احلاجة الشرعية اليت يستجيب هلا و حيققها،
 .إخل...املصارف أو الشيك أو

النظام و" منوذج تنظيمي"مييز بني ما هو باألقل التمث نعمل على التفصيل، أو 
به و اإلطار األوسع الذي يشمل ما أي منيز بني اجلزء املراد االغتناء القانوين العام، 

أجهزة وثل مو ومبادئبالنظام من أفكار و معتقدات و تصورات عامة و قيم حييط 
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للشجرة جذورا و جذوعا إن . التبادل بينها مجعياتنظيمية أخرى جيري أو مناذج 
حنن عندما جند لنا حاجة يف أوراقها ال ، وأزهارا و مثارااقا وأورووعا فروأغصانا و

نستخرج منها ما لنا فيه حاجة و أن نأخذ الشجرة كلها من جذورها، إمنا حتم يت
 مبدأ يف الغرب علىلنظام النيايب مثال يعتمد ما نرى لنا نفعا منه، فانضمه إىل 

و حنن عندما حنتاج إىل ، )علماين( ىل إطار مرجعيإ الذي يشري" سيادة األمة"
النموذج و انتزاعه من ستخالص هذا فيما إذا كان ميكن ا ننظر النموذج النيايب
 لزم متييزه عنها وفصله، -وهو ممكن- فإن أمكن ، وراءه الكامنةالفكرة الفلسفية

كما يلزم قطع ما بني احلكم املطلوب استخالصه وبني مصدره التشريعي يف نظام 
 ةيدقعاإلسالمي وإذا كان يعلق به بعض ما ال تسعه أصول املوقف . األجنيب
ذلك األمر أن أمكن وإال طرح كلية، مثل ب العمل على ختليصه من  وج وأحكاما

اك ختليص من املوانع فهناملصارف املالية و النظام الربوي، وجوب التخلية بني 
و الواقعي غري الشرعية و ختليص من العقائد املخالفة و من السياق التارخيي 

 .املناسب
نظيمي املستعار بأصول مث نعمل على وصل احلكم املأخوذ أو النموذج الت

السائدة يف اتمع، أي أن جيري هذا  و التنظيمات وباألحكام اإلسالميةالعقيدة 
وصل فكري حبيث تكون جمموعة األحكام أو : أوالمها: الوصل على طريقتني

وأحكامها باألصول العقدية والفقهية السائدة  مرتبطة يف أفكارها املأخوذةالنماذج 
القات البشر فيه واملوصولة بالتطوير بأنساقه الثقافية ومفاهيمه  لعمةيف اتمع وملنظ

يتعلق بربط احلكم أو النموذج التنظيمي باهلياكل اليت وصل تنظيم : والثانية. الكلية
 النموذج لن أوتنظم التعامل بني الناس، حبيث ميكن ضمان أن إعمال هذا احلكم 

هياكل املؤسسات  نظام املعامالت أو العام لالتنظيميىل اضطراب يف النسق إيؤدي 
 .املنظمة ألنشطة اتمع

هذا املوضوع أسأل اهللا سبحانه أن وبعد، فهذا ما عن يل من مالحظات يف 
 .يكون فيها بعض ما ينفع
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تنطوي اخلربة التارخيية لإلسالم على واحدة من أكثر الصيغ مرونة يف التاريخ 

 . أو ظاهرة التعددية يف سياقاا املختلفة, البشري بصدد قانون الوحدة والتنوع
يخ أمر مؤكدو ليس بصيغة أو احلوار بني التصور اإلسالمي والتار, إن اجلدل

, ولكن بصيغة أخذ وعطاء جعلت اخلربة التارخيية تعكس, مثلثني تناظرت زوايامها
 واإلنسانثوابت ومفردات التصور اإلسالمي للكون واحلياة ,  بآخرأوبشكل 

 .وقوانني احلركة التارخيية
ايل يف  بالتفانعكس, ة أن تقول يف هذا االنيآما الذي أرادت التأسيسات القر

 نسيج الفعل التارخيي؟
وإما   العالقات البشريةتعددية أو التنوع قائمان يف صميمإن الوحدة وال

, والوحدة يف وجوهها كافة ال تنفي التنوع, وجهان لعملة واحدة إذا صح التعبري
 ،أحدمها يف اآلخر ويؤثر, إما يتداخالن ويتوازيان. كما أنه بدوره ال ينفي الوحدة

قد حتدث حاالت تقاطع تقود أحياناً . يرفده بعناصر القوة واخلصب والنماءبل قد 
لكن اخلط األكثر عمقاً وامتداداً هو أن التجربة البشرية منذ , إىل النفي والتعارض

فيها االنتماءات احلساب إمنا هي جتربة تتعدد  يقوم حلظات تشكلها األوىل وحىت
ومن خالل , هذا التغاير يف حدوده املعقولة وإن .وتتغري العالقات وتتنوع القناعات
هو الذي مينح التاريخ البشري ليس فقط تفرده , تعامله مع الثوابت التوحيدية

 .وإمنا قدرته على الفعل والصريورةوخصوصيته 

                                                 
 ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي:واشنطن, قدم هذا البحث يف ندوة التعددية احلزبية والطائفية والعرقية يف العامل العريب *

 .م1993
ة جبامعة أستاذ يف كلية التربي, م1968\ه1388.دكتوراه يف التاريخ اإلسالمي من جامعة عني مشس بالقاهرة **

 . ومدير للمتحف احلضاري باملوصل،)العراق(املوصل
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اإلميان يف املنظور القرآين يبدو التنوع مستقطباً عرب جمراه الطويل بكلميت 
 أو من هذا الصوب جتيءجداول وأار متشابكة ترفده , أو احلق والباطل, والكفر
 مياه التاريخ فال تركد وال تأسن وحتفظ ذا التغاير تتحركومن خالل هذا , ذاك

 .قدرا على التدفق والنقاء
لالنتماء ,  إن اإلرادة احلرة واالختبار املفتوح اللذين منحا لإلنسان فرداً ومجاعة

رورة إىل عدم توحد البشرية وحتوهلا إىل يقودان بالض, إىل هذا املذهب أو ذاك
إن قيمة احلياة الدنيا وصريورا .  أرقام يف جداول رياضية صماءأومعسكر واحد 

حىت بالنسبة للكتلة –وإن حكمة اهللا سبحانه شاءت , املبدعة تكمن يف هذا التغاير
 . أن تشهد انقساماً وتغرياً وتنوعا وصراعاً-أو املعسكر الواحد

ووفق أشد الصيغ , ةالكرمي حيدثنا عن هذا التغاير يف أكثر من صوروالقرآن 
ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجاً ولَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً ﴿ :واقعية ووضوحاً

ولَو شاَء ﴿ ،)48:املائدة( ﴾واِحدةً ولَِكن ِليبلُوكُم ِفي ما آتاكُم فَاستِبقُوا الْخيراِت
ِلِفنيتخالُونَ مزال يةً واِحدةً وأُم اسلَ النعلَج كبلُ ﴿، )118:هود (﴾رسالر ِتلْك

فَضلْنا بعضهم علَى بعٍض ِمنهم من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضهم درجاٍت وآتينا ِعيسى 
الْب ميرم ناب ِمن ِدِهمعب ِمن لَ الَِّذينتا اقْتم اَء اللَّهش لَوِس ووِح الْقُدِبر اهندأَياِت وني

 اَء اللَّهش لَوو كَفَر نم مهِمنو نآم نم مهلَفُوا فَِمنتلَِكِن اخو اتنيالْب مهاَءتا جِد معب
لَِكنلُوا وتا اقْتمِريدا يلُ مفْعي 1)253:البقرة (﴾ اللَّه.  

بل القرآن انطالقا من منظور الواقعي حلركة التاريخ البشري يبني يف أكثر من 
البشرية تقف دائما مبواجهة احلق الذي ال تنتمي إليه إال ) األكثاريات(موضع أن 

حية وعطاء ال حيتملها نظرا ملا يتطلب االنتماء من جهد وتض, الطليعية الرائدةالقلة 
 .)70:املؤمنون (﴾ بلْ جاَءهم ِبالْحق وأَكْثَرهم ِللْحق كَاِرهونَ﴿ :الكثريون

وكثرا ما يكون اختالف األلسنة و األلوان الذي يعقبه تغاير الثقافات وتعدد 
اته  تكمن وراء التنوع التارخيي الذي هو حبد ذاليتأحد العوامل األساسية , األعراق

وِمن آياِتِه أَنْ خلَقَكُم ِمن تراٍب ثُم ِإذَا  ﴿ :صيغة من صيغ اإلبداع اإلهلي يف العامل
وِمن آياِتِه خلْق السماواِت والْأَرِض واخِتالف ﴿، )20:الروم( ﴾أَنتم بشر تنتِشرونَ

 .)22:الروم( ﴾ آياٍت ِللْعاِلِمنيأَلِْسنِتكُم وأَلْواِنكُم ِإنَّ ِفي ذَِلك لَ

                                                 
 67اآلية : واحلج، 93اآلية :  والنحل؛99, 19اآليتني :  ويونس؛48اآلية :  واملائدة؛8 اآلية: سورة الشورى: وانظر 1

 .213والبقرة  اآلية 
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ولَوال دفْع اللَِّه الناس ﴿ :فإن القرآن جييب, أما عن اهلدف من وراء هذا التغاير
الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللَّه لَِكنو ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضع251:البقرة (﴾ب( ،

﴿ِدي وا ِمنِرجأُخ الَِّذين اساللَِّه الن فْعال دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قِر حيِبغ اِرِهم
بعضهم ِببعٍض لَهدمت صواِمع وِبيع وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثرياً 

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا  * للَّه لَقَِوي عِزيزولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ ا
 ﴾الصالةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهوا عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر

 .)41-40:جاحل(
 يف جبلة بين أدم يقود املركز إن هذا التغاير والتدافع ,تلك هي األمور األساسية

 مواقع الركود والسكون والفساد ومنح يوختط ,احلياة حنو األحسن) حتريك (إىل 
وأن تسعى , القدرة للقوى اإلنسانية الراشدة كي تشد عزائمها قبالة التحديات

لتحقيق اتمع املؤمن الذي ينفذ أمر اهللا وكلمته يف العامل ومثة آيات أخرى تبني لنا 
ف أن التغاير الذي يعقب تدافعا وصراعا إمنا هو ميدان حيوي للكشف عن كي

ففي جحيم القتال وعلى .املؤمننيمواقف اجلماعة البشرية والتعرف على أصالة 
لطيب من اخلبيث وتتحول ويتميز ا, وهجه املضيء يتضح الذهب من التراب

كل الضعفة واملنافقني , وهو يتحرك ميينا ومشاالً, إىل منخال كبري يسقط )التجربة(
ولَنبلُونكُم حتى ﴿ : وصوب املصري املرسوملة احلركةمواصوالعاجزين واملترددين يف 

كُماربأَخ لُوبنو اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينجالْم لَمع31:حممد (﴾ن( ،﴿ اللَّه ِميزِلي
خِبيثَ بعضه علَى بعٍض فَيركُمه جِميعاً فَيجعلَه ِفي الْخِبيثَ ِمن الطَّيِب ويجعلَ الْ
 .2)37:ألنفال (﴾جهنم أُولَِئك هم الْخاِسرونَ

, وما أكثر ما يتساءل عن احلكمة من القاتل والقصد من سفك الدم البشري
 يف ساحاته  ما ختيل الفالسفة واملفكرون عاملًا ال يشهد قتاالً وال تسفكوما أكثر
ولكن هيهات ما دامت املسألة مرتبطة يف جذورها بالوجود البشري , الدماء
 أن للحياة اإلنسانية ال مفر منه إذا ما أريد الصراع أمراوما يزال , املتنوع, املتغاير

كتب عليكم القتال وهو كره (:والفسادتتحرك وتتقدم وتتجاوز مواقع السكون 
 ,وعسى أن حتبوا شيئًا وهو شر لكم,  وهو خري لكموعسى أن تكرهوا شيئًا,  لكم
وهو يتحدث عن - إال أن القرآن).216:البقرة)( يعلم وأنتم ال تعلمونواهللا

الصراع الناجم عن التغاير البشري يف املذاهب واألجناس واللغات والبيئات 

                                                 
 . 4ية اآل :وحممد, 3- 2اآليتني : والعنكبوت, 16اآلية  :سورة التوبة :لكانظر كذ  2
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، وسع ميدها إىل ساحة أاإمن , ال يقصر املسألة على التقاتل والتدافع-اجلغرافية
 بإشهار السالح ومتتد لكي تصل إىل أتبد , للتغاير البشري آفاقًا بعيدة املدىيويعط

املوقف األكثر إجيابية الذي جيعل هذا التغاير سببا لعالقات إنسانية متبادلة بني األمم 
مع بقاء كل منها على مذهب أو , واألقوام والشعوب تسعى للتقارب والتعاون

يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر ﴿  :أو بيئته اجلغرافيةجنسه أو لونه أو لغته 
 ِليمع ِإنَّ اللَّه قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُممفُوا ِإنَّ أَكْرارعاِئلَ ِلتقَبوباً وعش اكُملْنعجثَى وأُنو

ِبري13:احلجرات (﴾خ(  
 ـ2ـ

 ستثري افإ , واقعنا احلديث على بساط البحثية يفالتعددوعندما تطرح قضية 
العديد من األسئلة قد يأخذ بعضها طابع التحدي الذي يتطلب استجابة ما و ينتظر 

ميضي أحدمها صوب , وقد يربز من بني هذه سؤاالن أساسيان, جوابا مقنعا
 جادة املستقبل لكي يتابع طبيعة املتغريات اليت ميكن أن تتمخض عن أية حماولة

 ,تدخل يف حوار فعال مع ظاهرة التنوع أو التعددية يف احلياة العربية اإلسالمية
 حجم لكي يتفحص , ثانيهما عائدا باجتاه املاضي موغالً فيه حىت اجلذورىوميض

 يف الزمان احملققةولكي يضع يديه على مصداقيتها , احملاولة على مستوى التاريخ
علية وخصوصيات التعامل اإلسالمي مع الظاهر على ويؤشر بالتايل على فا, واملكان

إذا كما أا , مستويي النوع والعدد وبالتأكيد فإن القضية ال تتخلق يف الفراغ
وقدرا ,  فحسب على أصوهلا العقدية التصورية بعيدا عن متاسها مع الواقعاستندت

املتوخاة ناعات  الق-بالنسبة لفئة من الناس-فإا قد ال متنح , على إعادة تشكيله
 إننا إذا قدرنا على وضع أيدينا على جمموع الوقائع اليت شهدها التاريخ أخرى بعبارة

 إذا قدرنا على حتديد,  على الظاهراملؤثرات اإلسالميةبعد إضافة , يف هذا السياق
فإننا سنعطي , النتائج املتميزة اليت متخضت عن هذا التقابل بني العقيدة والتاريخ

زيد من املسوغات وسنمنحها عمقا تارخييا واقعيا يعد واحدة من الفرص القضية امل
األساسية يف اختبار األفكار والعقائد والتصورات ويف امتحان احملاوالت اليت تسعى 
إىل تشكيل املستقبل املنظور على هديها إن البعد التارخيي ألية دعوى سيظل مطلبا 

ومدى ما ميلكه من مشولية , د التصوريالختبار مصداقيتها جنبا إىل جنب مع البع
 التاريخ ولطاملاومتاسك وقدرة على االستمرار مبوازاة املطالب اإلنسانية وحتديات 

وغري , درسنا التاريخ اإلسالمي أو درسناه وفق منطلقات خاطئة متعمدة حينا
 ولكن النتيجة كانت يف معظم األحيان تعميق اخلندق بني طريف ,أحيانامتعمدة 
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 تأثري ذو فاعلية عالية يلتقي فيه التصور مع الواقع لكي ليس هناك نوكأ ,قضيةال
أو لكي جيري يف تركيبه ـ على األقل ـ تغيريا من نوع ما , يعيد بناءه أو تشكيله

 رغبة هذا الدين يف إعادة صياغة العامل وفق منظور فقط عنيعرب يف اية األمر ليس 
                               .ه على حتقيق هذا اهلدف العزيزدرتعن ق -أيضا-ومقوالته ولكن 

-3- 
تضمن جمرى التاريخ , ومنذ بداية تشكله األويل وحىت العصر احلديث

اإلسالمي خربات وحدوية غنية متواصلة جتعل املرء مييل إىل االعتقاد بأن التوجه 
خصيصة من  س جمرد مستويي القواعد والقيادات ليىعل ,الوحدوي لألمة اإلسالمية

خصائصها بل هو حمرك أساسي ملساحة واسعة من حتققها التارخيي لكن هذا ليس 
وإن كان هو الوجه األكثر ثقال , سوى أحد وجهي الظاهرة أو احلالة التارخيية

 يف ,تنوع هنا وهناك..تعددية من نوع ما, بل يف نسيجه,  مبوازاتهكفهنا ,وامتدادا
 حىت يف الدين لب ,ويف الفكر واملذهب, يف الثقافةو, السياسة ويف االجتماع

لنتذكر .  وعقيدته ودينهللفكر اآلخرلنتذكر مثال أحادية املاركسية ومصادرا (
,  وإيزابيال و رجال الدينيد فرديناندأيضا حماولة الكاثوليكية األسبانية املسيسة على 

تنوع النسيج الديين يف لنتذكر هذا قبالة , تلك اليت ألغت أمة كاملة من احلساب
واوسي , حيث أتيح للنصراين واليهودي, معظم مساحات التاريخ اإلسالمي

أن يعبر عن نفسه وأن يقول كل ما , إىل آخره...والصابئي والبوذي واهلندوسي
وأن ميتلك مقومات الدميومة والبقاء واالمتداد يف بيئة إسالمية مل , يريد أن يقوله

 .)رة أو قسر أو نفي لعقائد اآلخرينغلب أية مصادمتارس يف األعم األ
فإننا ,  ومبتابعة متأنية للتعددية أو التنوع يف خربتنا التارخيية- أيضا–و لكن 

 مع التوجه الوحدوي بل قد ترفده وتدعمه – أحيانا–سنجد كيف أا تتناغم 
 بعض  والتضاد والتنافر اليت شكلتهاقاالنشقاوتغذيه جنبا إىل جنب مع حاالت 

بل رمبا , الصيغ التعددية املتطرفة يف موقفها إىل حد اخلصومة والعزلة واالنغالق
  .اإلفساد والتخريب

 ,لنتابع باإلجياز املطلوب ثنائية العام واخلاص هذه يف تارخينا أو الوحدة والتنوع
 ببعض خيوطها على األقل منذ حلظات الرسالة يبدو بوضوح لالمساك حماولة يف
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 يغدو ثحي ,اإلنسان والدولة واألمة..ج املرسوم من اخلاص إىل العامذلك التدر
 .3فًا عقديا وسياسيا وتشريعياالتوحد هد

 حتركًا على لألمة الناشئةأما يف العصر الراشدي فقد شهد التوجه الوحدوي 
رغم  والتفوق عليهما, مستويني متثل أوهلما يف التحدي احلاسم للردة والتمزق

 ثانيهما لومتث ,اإلسالميةء احنسار القدرات السياسية والعسكرية للدولة ضراوما إزا
 العاملية الوحدة اإلسالميةيف حركة الفتوحات الشاملة اليت استهدفت تكوين 

ومتكنت ـ بالفعل ـ من حتقيقها فيما مل يشهد التاريخ مثيال له يف كثافة معطياته 
  .واختزاله الزمين

ما لبث القيادة , ة عارضة طارئة باجتاه التمزقوكما كانت حركة الردة حال
فإن الفتنة اليت شهدا دولة , الراشدة أن طوا لكي تواصل الطريق صوب العاملية

, اإلسالم يف أواخر خالفة عثمان رضي اهللا عنه قدمت منوذجا حلالة اعتراضية أخرى
املسلمني أذى و كادت أن تلحق بوحدة , تأثريا ملحوظًا) القبيلة (مارست فيها 

وهي تسمية حتمل ) ه41(اعة مث ما لبث أن طويت فيما مسي بعام ا, كبريا
حيث أتيح للقيادة األموية بغض النظر عن اجلدل حول مسألة , دالالا وال ريب

وأن متضي خطوات أخرى باجتاه توحيد العامل , أن توحد األمة_ احلكم أو الشرعية 
صور التالية لكي تشهد صيغا متنوعة للمارسة حتت ضالل اإلسالم مث جاءت الع

 :اآلتيةالوحدوية ميكن تصنيفها وفق السياق األساسية 
 .)التحديات الداخلية(  االنشقاق والتفككجماة حماوالت: أوال
 ).التحديات اخلارجية(الدفاع عن وحدة األرض اإلسالمية : ثانيا
يمية وتأكده مع احلفاظ على ظهور التنوع يف القيادات السياسية واإلقل: ثالثا

 .الوحدة يف األسس واألهداف واملالمح العامة
 حد كبري يف توجهاما الوحدوية إىلوالن واضحني وإذا كان السياقان األ

 قيل فيهما الكثري، فإن من الضروري أن نقف حلظات عند السياق أمافضال عن 
بني التنوع والتغاير الذي قد الثالث لتبيني طبيعة العالقة بني الثوابت الوحدوية و

 حالة من إىلبدرجة أو أخرى –يتحرك يف إطار هذه الثوابت، وقد خيرج عنها 
 عن طموح فردي أو التعبري أو حينا،التفكك الذي يندفع باجتاه التشرذم العرقي 

 .ساليل حينا آخر
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 والدولة، األمةويف احلالتني كانت الظاهرة تتحرك بشكل عام مضاد لوحدة 
، فتقر بقبوهلا حينا فيما يصطلح عليه الفقهاء  الواقعاألمرأمام ) األم(خلالفة  اوتضع

حالة ثالثة كانت اخلالفة ومثة .  تعلن احلرب عليها حينا آخرأو، )إمارة السوء(ـب
الكيان ( فتسارع يف تصميم أو قبول الضاغطةتستبق فيها املتغريات التارخيية 

هذه املتغريات أو التخفيف من نتائجها، ويكون اإلقليمي الذي يعينها على جماة 
 يف جتربيت -على سبيل املثال-كما كان احلال ) عليها(بدالً من أن يكون ) هلا(

 .الطاهريني يف إيران واألغالبة يف تونس
 ولقد انطوت التعددية السياسية يف تاريخ اإلسالم على إلجياب والسلب معاً،

تعارض مع التوجهات الوحدوية اليت سهر  ظاهرة ت- ابتداًء–ذلك أن التفكك 
 – كما أحملنا –اإلسالم وقياداته السياسية على صياغتها ومحايتها، بل إا قد تندفع 

باجتاه التشرذم العرقي أو الساليل، وقد تعرب عن طموح فردي، هذا فضالً عن أا 
السياسية فتحت الطريق خلصوم األمة لكي يدلوا بدلوهم ويقيموا دوهلم وكيانام 

اليت رفعت سيف املذهب أو القوة يف مواجهة قناعات األمة وثوابتها العقدية 
 ).كما هو احلال يف بعض التجارب اإلمساعيلية والباطنية(والسياسية 

ولكن هذا كله ليس الوجه الوحيد للظاهرة، فهناك الوجه اآلخر الذي ينطوي 
مة للتعددية يف بعض األحيان وعدم على معطيات إجيابية، بدءاً من قبول اخلالفة واأل

رفضها أو إعالن احلرب عليها، وانتهاًء باجلهد العقدي والسياسي الذي نفذه العديد 
الفة، دفاعاً عن دار  واخللألمةمن الكيانات اإلقليمية لصاحل األهداف العامة 

هة شراً للعقيدة خارج األرض اإلسالمية، أو تأكيداً حليثياا يف مواجاإلسالم، وب
هذا فضالً عن إثراء حضارة اإلسالم مبفردات خصبة يف هذا . اخلصوم يف الداخل

 .السياق أو ذاك
ويصعب على املرء أن خيضع احلركة التارخيية للقياس باملسطرة والفرجال، 
وبالتايل فإننا ال نستطيع أن نصدر حكماً آحادي الرؤية على التنوع أو التعددية 

 السلب واإلجياب معاً فلم – كما رأينا –قد تضمنت السياسية يف تارخينا، فهي 
 يف إطار –تكن شراً كلها، كما أا مل تبلغ احلالة اإلجيابية اليت ختتار فيها اجلماعة 

حلياا مبا يضمن حقوقها وحرياا يف ) تنظيمها (–الثوابت اإلسالمية بطبيعة احلال 
ياسة على قدم املساواة مع غريها، الرأي والتعبري واالجتماع واملشاركة يف تقرير الس

 بالواجبات اليت يفرضها عليها – مرة أخرى –مهما كان حجمها، مع التزامها 
 .انتماؤها األمة الواحدة
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وعلى الرغم من ذلك فإن مبقدور املرء أن يلحظ كيف أن التعددية السياسية يف 
 عنق الزجاجة أو تارخينا مل تبلغ إال يف حاالت استثنائية ال يقاس عليها أن تدخل

تصل إىل الطرق املسدودة، فتكشف عن وجه عرقي مييل إىل اعتزال قضايا األمة أو 
رمبا إعالن احلرب عليها، فيما يضعه يف خط التشرذم القطري الذي عانت منه أمتنا 
وال تزال يف أعقاب الصدمة االستعمارية وقبول فكر الغالب، هذا التشرذم الذي 

العدوانية اليت دمرت على األمة ثوابتها، ) الشوفينية_ صوب انزلق يف بعض احلاالت
وساقتها إىل توجيه قدراا ضد بعضها داخل إطار دار اإلسالم، بدالً من أن تكون 

كما كان احلال يف مساحات واسعة من ) دار احلرب(موجهة صوب اخلارج صوب 
 .تارخينا

إلسالمية بعد مرور ومهما يكن من أمر، فإن التمزق الذي أصاب جسد األمة ا
عقود فحسب على جناح العباسيني يف إقامة خالفتهم، وظهور عدد من اإلمارات و 

املستقلة يف أحناء شىت من عامل اإلسالم، رغم أنه يعد حبد ذاته ظاهرة ) الكيانات(
سلبية، إال أن األمة اإلسالمية مبا كانت تنطوي عليه من حيوية، وما متلكه من رؤية 

 واملصري قدرت على امتصاص الصدمة إىل حد كبري، وحتويلها إىل مشتركة للمسري
ولن يغيب عن البال هنا أن . حركة إجيابية يف جمالت العقيدة والسياسة واحلضارة

 كانت تتجاوب – بغض النظر عن مطاحمها اخلاصة –القيادات احمللية الشابة نفسها 
ة األم تعاين مبرور الزمن من مع هذا التوجه بل تقوده وتنميه، يف وقت أخذت اخلالف

املرض والشيخوخة واإلعياء أو الغياب املكاين فيما مل يتح هلا أن تقوم باالستجابة 
 .الفاعلة للتحديات

القديرة ) اجلهادية(بل إن بعض هذه القيادات اجتهد يف تصميم التنظيمات 
. اخلالفة األمعلى االستجابة ملطالب اللحظة التارخيية فيما كان غائباً عن ممارسات 

هذا إىل أن التنوع السياسي متخض عن املزيد من التنافس الثقايف والفكري بني 
 .إمارات املسلمني ومنح فرصاً جديدة لصريورة احلضارة اإلسالمية

كهذا شهده عامل اإلسالم يف تارخيه املبكر أصاب أمة منحلة ) متزقاً(فلو أن 
ون ميلكون دوافع الصريورة وقيم البقاء لقادها إىل اهلالك، ولكنه إذ جاء واملسلم

بقوة العقيدة وبأهدافها املشتركة، فإنه حقق نتائج طيبة أغنت معطيات الوحدة 
دورهم يف ) ه375-172(وهكذا مارس األدارسة . وثوابتها يف تاريخ املسلمني

املغرب يف مد اإلسالم إىل قلب القارة األفريقية عرب مسالكها الشمالية الغربية، 
.  الطريق للنشاط الواسع الذي نفذه الدعاة إىل اإلسالم هناك من مهدأولنوا وكا
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دورهم يف صد خطر البيزنطيني ) ه296-184(وهكذا مارس األغالبة يف تونس 
عن السواحل األفريقية، ويف حتويل موقف الدفاع الذي اختذته هذه املنطقة إىل 

ت البيزنطية إىل داخل القارة هجوم استمر عقوداً طويلة واستطاع أن يجلي القوا
األوربية وأن يكتسح جزرهم يف البحر املتوسط الذي ما لبث أن أصبح حبرية 
إسالمية نشأت يف جزرها ومرافئها حضارة خصبة كانت واحدة من اجلسور اليت 

وهكذا مارس الطولونيون يف مصر . انتقلت عليها حضارة اإلسالم إىل الغرب
 إيقاف حماوالت البيزنطيني االرتدادية صوب دورهم يف) ه292-257(والشام 
 .بالد الشام

دورهم املعروف يف صد ) 394-317(وكذلك مارس احلمدانيون يف حلب 
وهكذا مارس . تلك احملاوالت، وهي على أعنف ما تكون، وكسر حدا

-543(والغوريون من بعدهم ) ه389-251_السامانيون فيما وراء النهر 
إزاء اهلنود واألفغان الوثنيني، الدور نفسه الذي نفذه يف مشال اهلند، ) ه612

 ظهرت ولتا – أيضاً –وهكذا .  إزاء األتراك– من قبل –رفاقهم السامانيون 
يف املغرب، لكي تعيد ) ه667-524(واملوحدين ) ه541-448(املرابطني 

للجهاد اإلسالمي حيويته وفاعليته، ولكي تنشئ التنظيم الذي يكفل حتقيق هذا 
 عن -يف الوقت املناسب- للدفاع – تلك –دف، ولكي تتحرك تنظيمام اهل

مقدرات اإلسالم واملسلمني اليت أصاا التفكك يف الساحة األندلسية اليت كانت 
يف العصر –مث إذا ما التفتنا إىل الدويالت اليت قامت . القوى النصرانية ددها بالفناء

 واألناضول، وجدناها تتوىل قيادة حركة  يف اجلزيرة الفراتية والشام-السلجوقي
 ,)ه541-485(املقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب وخباصة يف محلته األوىل 

كما ال حظ كثري من املؤرخني –إن حضارة اإلسالم وتاريخ عموماً 
، ولقد انعكس ذلك على ظاهرة نشوء )الوحدة والتنوع( حضارة -واملستشرقني

مية يف عامل اإلسالم، فصرنا جند تنوعاً يف التشكيالت الدويالت والكيانات اإلقلي
السياسية اليت انشقت عن جسد الدولة، وجند يف الوقت نفسه وحدة وجتانساً 

وفيما عدا حاالت . وتكامالً يف العطاء احلضاري، ويف األساليب واألهداف الكربى
تبنت حاالت ظهر فيها عدد من الدويالت –حمدودة شاذة عن القاعدة الشاملة 

مبادئ وعقائد باطنية وشعوبية ذات جذور غريبة عن عقيدة اإلسالم وتصوراته 
وقيمه، ومارست قواها الذاتية ال يف الدفاع عن أرض اإلسالم وعقيدته ووحدة 

، بل إن )كما فعلت دولة قرامطة البحرين على سبيل املثال(مدراته، وإمنا ضدها 



68 عماد الدين خليل                                             العدد اخلامس          : إسالمية املعرفة، السنة الثانية

عت إىل عقد حمالفات ومواثيق مع األعداء س) كالدولة بالبكية يف أذربيجيان(بعضها 
فيما عدا هذه احلاالت فإن معظم التشكيالت ... اخلارجني املتربصني على احلدود

السياسية اليت شهدها عامل اإلسالم، شاركت حسب قدراا وطاقاا يف خدمة 
قع وحدة هذا العامل عقدياً وسياسياً وحضارياً، ولن تغين األمثلة املوجزة هنا عن وا

 .4تارخينا نفسه
إن حضارة اإلسالم إذ تقوم على قاسم مشترك من األسس والثوابت واخلطوط 
العريضة، بغض النظر عن موقع الفعالية احلضارية يف الزمان واملكان، وعن منطها 

 على حشد من الوحدات العريضة، -يف الوقت نفسه–وختصصها، فإا تنطوي 
ية يف الزمان واملكان، وعن منطها وختصصها، بغض النظر عن موقع الفعالية احلضار

 على حشد من الوحدات املتنوعة بني بيئة ثقافية -يف الوقت نفسه–فإا تنطوي 
وأخرى يف إطار عامل اإلسالم نفسه، حبكم التراكمات التارخيية اليت متن 
خصوصيات معينة لكل بيئة، جتعلها تتغاير وتتنوع فيما بينها يف صنوف من 

 . واملفردات الثقافيةاملمارسات
إا جدلية التوافق بني اخلاص والعام، أو ما ميكن عده أممية إسالمية تعترف 
بالتمايز بني اجلماعات والشعوب واألمم، وهي حماولة ختتلف يف أساسها عن األممية 
املاركسية اليت سعت، ابتداء وحبكم قوانني التنظري الصارمة، إىل إلغاء التنوع، 

وإىل حتقيق وحدة قسرية ما لبثت أن تأكد زيفها وعدم قدرا على ومصادرته، 
التحقق تارخيياً،  ومبجرد إلقاء نظرة على خارطة االحتاد السوفييت حىت قبل حركة 

، والرفض املتصاعد الذي جوت به األممية املاركسية من قبل )البريوسترويكا(
، ومقارنة هذا مبا 5قافية متنوعةاجلماعات واألقوام والشعوب اليت تنتمي إىل بيئات ث

شهده التاريخ اإلسالمي من تبلور كيانات ثقافية إقليمية متغايرة يف إطار وحدة 
الثقافة اإلسالمية وثوابتها وأسسها الواحدة وأهدافها املشتركة، يتبني مدى مصداقية 

لثنائيات املعاجلة اإلسالمية وواقعيتها يف التعامل مع هذه الثنائية كواحدة من حشود ا
 .اليت عوجلت بالقدرة نفسها من االنفتاح يف الرؤية واملرونة يف العمل

                                                 
مكتبة : عصر والة السالجقة يف املوصل الرياض: املقاومة اإلسالمية للغزو الصلييب:  انظر بالتفصيل، عماد الدين خليل 4
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 أنشطة معرفية متمايزة -مبوازنة التنوع السياسي–لقد شهد عامل اإلسالم 
عربية وتركية وفارسية وصينية : وثقافات شىت على مستوى األعراق اليت صاغتها
كما . إىل آخره... انية وسالفيةومغولية وبربرية وأسبانية وزجنية وكردية وأفغ

عراقية وشامية ومصرية : شهدت أمناطاً ثقافية على مستوى البيئات واألقاليم
وسودانية ومغربية وأسبانية وحبر متوسطية وإفريقية وأوربية شرقية وإيرانية وتركية 

وتؤكد ذاا، بالعادات والتقاليد، مروراً . إىل آخره... وتركستانية وصينية وهندية
ومل يقل أحد إن يف هذا خروجاً . بصيغ النشاط الفكري والثقايف بأمناطه املختلفة

. عن مطالب اإلسالم التوحيدية كما أن أحداً مل يسع إىل مصادرة حرية التغاير هذه
 إىل أداة -إال يف حاالت شاذة–ويف املقابل فإن أياً من هذه املتغريات مل يتحول 

 .األساسية هلذا الدينمضادة هلدم التوجهات الوحدوية 
-4- 

هذا على مستوى اإلطارات السياسية والثقافية على الرغم من صعوبة الفصل 
فإذا ما جئنا إىل القاعدة، أو اإلطار االجتماعي ملتابعة . بني أقطاب الفاعلية التارخيية

فضالً –اخلربة االجتماعية يف سياقي الوحدة والتنوع، فإن مبقدور املرء أن يلحظ 
 مؤشرات أخرى تغذي كال السياقني -شاركة الفاعلة يف اإلطارات السابقةعن امل

 .فيتناغمان حيناً، ويرتطمان ويتناقضان حيناً آخر
وقبل البدء مبحاولة الختبار بعض أمناط التوافق أو الصراع يف نسيج احلياة 
االجتماعية، فإن من الضروري التأشري على املمارسات اليت ظلت وال تزال تؤكد 

النية، واملمارسة، : لتوجه الوحدوي للمجتمعات اإلسالمية يف مستوياته كافةا
 .والتحقق التارخيي، واملصري

ولن يتسع اال للدخول يف التفاصيل، ومن مث فال مشاحة يف االكتفاء 
 :بالتأشري، فهناك

 املمارسات التعبدية بدءاً من التوحيد كمفهوم عقدي جوهري وانتهاًء :أوالً
ئض الشعائرية صالةً وصياماً وزكاةً وحجاً، ما جعل اتمعات اإلسالمية، بالفرا

على تغاير احلاالت السياسية والثقافية، أمة واحدة، تتوجه بالعبادة هللا الواحد 
 .سبحانه وتعاىل، ومتارس شعائر واحدة، وتتوجه صوب قبلة واحدة

املسلمني بوصفهم أمة  املمارسات الثقافية اليت تبلورت يف نسيجها مهوم :ثانياً
واحدة ورغبتهم يف الكشف والتفوق، ويف التعبري عن الذات اإلسالمية يف سائر 

 .األنشطة املعرفية
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 املمارسات االجتماعية حيث تبدو املعامالت املتوحدة يف ظل شريعة :ثالثا
اإلسالم وتعاليمها، وآداب السلوك املتناظرة، ومفردات احلياة اليومية املرسومة، 

صاهرات احلرة، واألسفار اليت ال تعترضها أية إجراءات حدودية، بل إن القدرة وامل
على احلركة من أقصى عامل اإلسالم إىل أقصاه، كانت هي القاعدة اليت تبدو إزاءها 

هذه كلها، وغريها كثري، ... صيغ املنع والعرقلة جمرد حاالت استثنائية حمدودة
فاعالً يف توحيد اتمع اإلسالمي وحتجيم مارس على املستوى االجتماعي، دوراً 

 .كل ما من شأنه أن يلحق بنسيجه متزقاً أو عزالً
اة ) الثورة( حيث كانت -العسكرية- املمارسات السياسية :رابعاً

السلطات الباغية يف الداخل، واجلهاد اة التحديات املضادة يف اخلارج جتعل 
متوحداً كان جيد يف الدافع اإلمياين، يف أغلب املسلمني أمة واحدة، أو جمتمعاً 

احلاالت، حمركه األساس، ولطاملا امتلكت ردود أفعاله جتاه التحديات، األسبقية 
-على رد فعل السلطة، وحققت بالتايل نتائج ذات قيمة تارخيية بالغة ساعدت 

 . على تعزيز قيم الوحدة بني املسلمني-بدورها
 

-5- 
 التغاير أو التعددية االجتماعية، ع منطني فحسب يف سياقواآلن فإن لنا أن نتاب

العريب (منوذجاً حلالة الوفاق، وميثل ثانيهما وهو ) املسلم واآلخر(ميثل أوهلما وهو 
 وإن كانت هذه احلالة مقتصرة على مراحل ،منوذجاً حلالة االصطراع) وغري العريب

 .كلهتارخيية حمددة، ومل متتد لكي تستوعب تاريخ اإلسالم 
 :املسلم واآلخر: أوالً

 موقفاً عقدياً وتارخيياً -يهوداً ونصارى–قدم عصر الرسالة إزاء أهل الذمة 
أسست من خالله تقاليد العالقة بني املسلمني وغري املسلمني، ووضعت أصوهلا 

وعندما مضت حركة التاريخ صوب العصور التالية مضت معها . ونظمت صيغها
لصيغ تعمل عملها يف جمرى العالقات االجتماعية، وما هذه التقاليد واألصول وا

حدث بني احلني واحلني من خروجها عليها مل يعد أن يكون شذوذاً عن قاعدة 
 .ازدادت تأكيداً مبرور األيام

 أن يقوله وينفذه إزاء غري املسلمني من أهل ما الذي أراد رسول اهللا 
رية للعثور على اجلواب الشامل الكتاب؟ مبقدور القارئ أن يرجع إىل مصادر الس
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ولكننا نود أن نشري جمرد إشارة إىل العهد الذي كتبه الرسول . 6جلزئياته وتفاصيله
 لنصارى جنران، ذلك العهد ) يف العام التاسع للهجرة( يف أعقاب غزوة تبوك

الذي يقدم منوذجاً للعدل والسماحة واحلرية الدينية واالجتماعية، حيث مل يفرض 
ولنجران وحاشيتهم جوار (... يه سوى جزية عينية متواضعة، وقد جاء فيه عيهم ف

اهللا وذمة حممد النيب رسول اهللا، على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواهلم وغائبهم 
وشاهدهم وبيعهم وصلوام، ال يغيروا أسقفاً عن أسقفيته وال واقفاً عن وقفانيته 

ن سأل منهم حقاً فبينهم النصف غري وم... وكل ما حتت أيديهم من قليل أو كثري
وعلى ما يف هذه . وال يؤاخذ أحد منهم بظلم اآلخر... ظاملني وال مظلومني

الصحيفة جوار اهللا وذمة النيب أبداً حىت يأيت اهللا بأمره إن نصحوا وأصلحوا فيما 
 .8وقد دخل يهود جنران يف هذا الصلح. 7)عليهم

 مشال ها لعدد من التجمعات اليهودية يفكما نود أن نشري إىل العهود اليت كتب
والسنني اليت تلتها، إذ بعث إىل بين جنبة مبقنا القريبة ) ه7(اجلزيرة، بعد غزوة خيرب 
فإذا جاءكم كتايب هذا فإنكم آمنون لكم ذمة اهللا (...  من إيلة على خليج العقبة

ريع ما وإن عليكم ... وذمة رسوله، وإن رسول اهللا جاركم مما منع منه نفسه
واعتزل نساؤكم، وإنكم برئتم بعد ) مراكبكم(أخرجت خنلكم وصادرت عروركم 

من كل جزية أو سخرة، فإن مسعتم وأطعتم فإن على رسول اهللا أن يكرم كرميكم 
ويعفو عن مسيئكم، وأن ليس عليكم أمري إال من أنفسكم أو من أهل رسول 

 ...).اهللا
إن هلم الذمة وعليهم ) (... غاديابين (وكتب جلماعة أخرى من اليهود تدعى 

، كما كتب لبين عريض كتاباً آخر حيدد فيه ما عليهم أن يدفعوه )اجلزية وال عداء
وكتب ألهل جوباء وأذرح من . 9للمسلمني لقاء محايتهم هلم وعدم ظلمهم إياهم

إم آمنون بأمان اهللا وأمان حممد، وأن عليهم مائة دينار يف كل رجب : (اليهود
 .10) طيبة، واهللا كفيل بالنصح واإلحسان ومن جلأ إليهم من املسلمنيوافية

                                                 
 .م، الفصلني الثامن والتاسع1974مؤسسة الرسالة ودار النفائس، : دراسة يف السرية، بريوت:  عماد الدين خليل 6
  ،85-1/236،84ه1325بريل، : أور سخاو ورفاقه، ليدنكتاب الطبقات الكبري، حتقيق :  ابن سعد 7

-1/76م، 1975-1956ة املصرية، مكتبة النهض: فتوح البلدان، حتقيق صالح الدين املتحد، القاهرة:    والبالذري
78. 
 .2/71/72م، 1964املكتبة احليدرية، : تاريخ حتقيق حممد صادق حبر العلوم، النجف: واليعقويب    

 .1/78فتوح البلدان :  البالذري 8
 .40-1/38الطبقات :  ابن سعد 9

 .1/38 املرجع السابق  10
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 من حتويل هذه التجمعات اليهودية إىل مجاعات من وبذلك متكن الرسول 
ما تفرضه عليهم من ضرائب نقدية أو  املواطنني يف الدولة اإلسالمية يدفعون هلا

ولقد ظل اليهود . تهاعينية، وحيتمون بقوا وسلطاا، ويتمتعون بعدهلا ومساح
والنصارى ميارسون حقوقهم يف إطار الدولة اإلسالمية ال ميسهم أحد بسوء، وعاد 
. بعضه إىل املدينة بدليل ما ورد عن عدد منهم يف سرية ابن هشام ومغازي الواقدي

 كان وهناك الكثري من الروايات والنصوص التارخيية اليت تدل على أن الرسول 
 غزوة خيرب بروح التسامح كما أنه أوصى عامله معاذ بن جبل يعامل اليهود بعد

 وعلى هذا النحو عومل يهود البحرين إذ مل ،)بأال يفنت اليهود عن يهوديتهم(
 .11يكلفوا إال بدفع اجلزية وبقوا متمسكني بدين آبائهم

وجاء الراشدون لكي يشهد اتمع اإلسالمي تنفيذاً يف العالقات اإلنسانية بني 
فلقد كان . لمني وغريهم ال يقل مساحة وانفتاحاً عما شهده عصر الرسالةاملس

 وكانت مساحات واسعة يف ،العصر اجلديد عصر الفتوح واالمتداد اإلسالمي
األرض اليت بلغها اإلسالم تضم حشوداً كبرية من اليهود والنصارى واوس 

 جمتمعاً هة الفتح هذلقد أصبح اتمع اإلسالمي حبرك. والطوائف الدينية األخرى
 كبرية من األديان واجلماعات واملذاهب والفرق اه أعدادعاملياً ضم جناحا

واالجتاهات، فهل متكن املسلمون من االستجابة لتحديات التنوع املذهيب والديين يف 
 جمتمعهم العاملي اجلديد؟

يالً  الذي يتضمن حتل12يقول السري توماس أرنولد يف كتابه الدعوة إىلاإلسالم
مدعماً بالوثائق والنصوص للصيغ اإلنسانية اليت اتبعها اإلسالم يف تعامله مع 

 ):اآلخر(
ميكننا أن حنكم من الصالت الودية اليت قامت بني املسيحيني واملسلمني من "

إن : " ويقول13".العرب بأن القوة مل تكن عامالً حامساً يف حتويل الناس إىل اإلسالم
 املسيحية من بني القبائل العربية النصرانية اليت كانت تقيم يف األخبار اخلاصة بزوال

بالد العرب الشمالية ال تزال حباجة إىل شيء من التفصيل والظاهر أم قد انتهوا 
االندماج "إىل االمتزاج باتمع اإلسالمي الذي كان حييط م عن طريق ما يسمونه 

                                                 
 .358دراسة يف السرية ص :  عماد الدين خليل 11
مكتبة النهضة املصرية . الدعوة إىل اإلسالم، ترمجة حسن إبراهيم حسن ورفاقه، الطبعة الثالثة، القاهرة:  توماس أرنولد 12

 .م1971
 .65ص  املرجع السابق،  13
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 ولو أن املسلمني حاولوا إدخاهلم . الذي مت بطريقة مل حيسها أحد منهم،"السلمي
يف اإلسالم بالقوة عندما انضووا بادئ األمر حتت لواء احلكم اإلسالمي، ملا كان من 

 ".املمكن أن يعيش املسيحيون بني ظهرانيهم حىت عصر اخللفاء العباسيني
وتاريخ النساطرة األكثر انتشاراً يف األرض اإلسالمية يكشف، كما يقول 

ضة رائعة يف احلياة الدينية وعن نواحي نشاطهم منذ أن صاروا رعية عن : "أرنولد
وكان أكاسرة الفرس يكرمون هذه الطائفة تارة ويضطهدوا تارة . للمسلمني

أخرى، إذ كان السواد األعظم من أفرادها يقيمون يف واليات هؤالء األكاسرة، بل 
ة حني جعلتهم احلرب مروا حبياة أشد من هذه خطورة وخضعوا ملعاملة خشنة قاسي

بني فارس وبيزنطية عرضة لشك الفرس فيهم بأم كانوا ميالئون أعداءهم من 
 ولكن األمن الذي نعموا به يف بالدهم يف عهد اخللفاء قد مكنهم من أن ،املسيحيني

يسريوا قدماً يف سبيل أعماهلم التبشريية يف اخلارج فأرسلوا البعوث الدينية إىل الصني 
يف القرن الثامن امليالدي، ويف العصر  مرتبة املطرانية رتقى كل منهم إىلواهلند، وا

 مث أشاعوا فيما بعد العقيدة املسيحية يف ،نفسه تقريباً رسخت أقدامهم يف مصر
ية، حىت إذا جاء القرن احلادي عشر كانوا قد جذبوا عدداً كبرياً ممن اعتنقوا سآ

ئف املسيحية األخرى قد أخفقت يف وإذا كانت الطوا. املسيحية من بني التتار
إظهار مثل هذا النشاط القوي فليس هذا اإلخفاق خطأ املسلمني، إذ كانت 
احلكومة املركزية العليا تتسامح مع مجيعهم على سواء، وكانت فضالً عن ذلك 

كان برصوما ) امليالدي(ويف القرن اخلامس . تصدهم عن أن يضطهد بعضهم بعضاً
د أغرى ملك الفرس بأن يدبر اضطهاداً عنيفاً للكنيسة  ق-وهو أسقف نسطوري–

األرثوذكسية، وذلك بإظهار نسطور مبظهر الصديق للفرس وإظهار مبادئه بأنه أكثر 
 من رجال الكنيسة األرثوذكسية مع 7800ويقال أن عدداً يبلغ. ميالً إىل مبادئهم

 .قد ذحبوا يف هذا االضطهاد) املدنيني(عدد من 
ين باضطهاد آخر لألرثوذكس بعد أن غزا هرقل بالد فارس وقام خسرو الثا

وذلك بتحريض أحد اليعاقبة الذي أقنع امللك بأن األرثوذكس سوف يظهرون 
ولكن مبادئ التسامح اإلسالمي حرمت مثل . مبظهر العطف وامليل إىل البيزنطيني

ذ هذه األعمال اليت تنطوي على الظلم، بل كان املسلمون على خالف غريهم، إ
يظهر لنا أم مل يألوا جهداً يف أن يعاملوا كل رعاياهم من املسيحيني بالعدل 

مثال ذلك أنه بعد فتح مصر استغل اليعاقبة فرصة إقصاء السلطات . والقسطاس
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 كنائسهم ولكن املسلمني أعادوها أخرياً إىل أصحاا األرثوذكسالبيزنطية ليسلبوا 
 .15"ملكيتها هلاالشرعيني بعد أن دلل األرثوذكس على 

ومما يدل على أن حتول املسيحيني إىل اإلسالم يف مصر، مل يكن راجعاً إىل 
ما وقفنا عليه من الشواهد التارخيية األصلية وهو أنه يف الوقت الذي " االضطهاد

شغر فيه كرسي البطرقية متتع املسيحيون باحلرية التامة يف إقامة شعائرهم ومسح هلم 
وختلصوا من القيود اليت حتمت عليهم أن يركبوا احلمري ... بإعادة بناء كناسهم

والبغال، وحوكموا يف حماكمهم اخلاصة، على حني أعفي الرهبان من دفع اجلزية 
 .16"ومنحوا امتيازات معينة

وعلى مدى العصور اليت أعقبت العهد الراشدي، حيث ازداد اتمع اإلسالمي 
 اإلبداع احلضاري تزداد صعوداً واطراداً تعقيداً واتساعاً، وحيث أخذت منحنيات

وتزداد معها املؤسسات اإلدارية تضخماً ومنواً، أخذ املوقف من غري املسلمني يعد 
 .باملزيد من صيغ التعامل اإلنساين أخذاً وعطاًء

لقد فتح املسلمون، قواعد وسلطة، صدورهم لغري املسلمني يهوداً ونصارى 
صر ذات الكفاءة منهم احتالل مواقعها االجتماعية وجموساً وصابئة، وأتاحوا للعنا

لقد . والوظيفية يف إطار من مبدأ تكافؤ الفرص مل تعرفه أمة من األمم عرب التاريخ
أسهم غري املسلمني يف صنع حضارة اإلسالم وإغنائها، دومنا أية عقد أو حساسيات 

املناصب بدءاً من من هذا اجلانب أو ذاك، كما فتح الطريق أمامه للوصول إىل أعلى 
الكتابة يف الدواوين وانتهاًء مبركز الوزارة نفسه وأتيح ألبناء األديان واملذاهب 
األخرى أن يتحركوا يف ساحات النشاط االقتصادي واملايل حبرية، فنموا ثروام 
وارتفعوا مبستويام االجتماعية مبا يوازي قدرام على العمل والنشاط، وملؤوا ذا 

حة واسعة يف ميدان النشاط االقتصادي واملايل، جنباً إىل جنب مع وذاك مسا
مواطنيهم املسلمني، بل إن بعض األنشطة املالية واالقتصادية كادت أن تصبح من 
اختصاص أهل الكتاب، متاماً كما كانت الترمجة يف اال الثقايف من نصيبهم، 

تيار من : وقائع كثريةوال. وكما كانت بعض الوظائف اإلدارية من نصيبهم كذلك
 ساحة اتمع اإلسالمي عرب القرون الطوال وعلى املعطيات التارخيية نفذت يف

                                                 
 .88-86 املرجع السابق، ص 15
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يكفي أن حنيل املتابعني إىل بعض ... خمتلف اجلبهات ووفق سائر االجتاهات
 .17شواهدها فحسب

ومن عجب أن مرحلة احلروب الصليبية نفسها، اليت دامت ما يزيد على 
زاة فيها حيملون صليب الطائفية والكراهية ضد كل ما هو القرنني، وكان الغ

إسالمي، واليت جاءت لكي تدمر على اتمع اإلسالمي أمنه واستقراره، وتفتنه عن 
دينه لصاحل الكنيسة املتعصبة، هذه التجربة املرة مل تسق القيادات واتمعات 

هم يتحركون بسيوفهم، اإلسالمية إىل ردود فعل طائفية وتقودهم إىل عدم التفرقة و
بني الغزاة وبني النصارى احملليني، رغم أن فئات من هؤالء تعاونت علنا مع الغزاة 

 .وتآمرت على إنزال الدمار باإلسالم واملسلمني
وحلسن احلظ فإن الغزاة الذين انطلقوا أساساً من نقطة التعصب مارسوا 

ذاهب نصرانية أخرى بدءاً من الطائفية نفسها إزاء رفاقهم يف العقيدة ممن ينتمون مل
، مذهب حمللية اليت مل تدن بالكاثوليكيةاألرثوذكس وانتهاءاً بسائر الفرق النصرانية ا

الغزاة، ولوال ذلك المتدت مساحة التعاون بني الطرفني فيما كان ميكن أن يؤدي 
 .إىل نتائج أكثر وخامة

ائفية يف نسيج اتمع املهم أننا مل نشهد عرب مرحلة احلروب الصليبية ثورات ط
مل نسمع مبذحبة ... اإلسالمي بوصفها رد فعل لغزو هو يف أساسه ديين متعصب
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ارتكبها املسلمون ضد رفاقهم يف األرض، وال بعمل انتقامي غري منضبط نفذوه ضد 
 .مواطنيهم وأهل ذمتهم

وما من شك يف أن هذا االنفتاح الذي شهده اتمع اإلسالمي إزاء العناصر 
غري اإلسالمية، والفرص املفتوحة اليت منحها إياهم، قد قاد بعض الفئات إىل ما 
ميكن أن يكون استغالالً للموقف السمح وحماولة لطعن املسلمني يف ظهورهم، 
وتنفيذ حماوالت ختريبية على مستوى السلطة حيناً والعقيدة حيناً آخر، واتمع 

 ما فعلته بعض الطوائف -لى سبيل املثالع-وإننا لنتذكر هنا . نفسه حيناً ثالثاً
إلسقاط اخلالفة ) الدومنة(اليهودية بدءاً من حماوالت السبأية وانتهاءاً مبؤامرات 

العثمانية، وما فعلته بعض الطوائف اوسية يف العصور العباسية فيما يشكل العمود 
جراء لكن هذه اخلسائر اليت حلقت باملسلمني من . الفقري للحركة الشعوبية

تعاملهم اإلنساين مع خمالفيهم يف العقيدة، واملخاطر اليت تعرضوا هلا عرب تارخيهم 
الطويل من هؤالء اخلصوم، ال يربر البتة اعتماد صيغ يف التعامل غري تلك اليت 
اعتمدها املسلمون يف تارخيهم الطويل،وتقاليد غري تلك اليت منحهم إياها ورباهم 

 . وجتارب اآلباء واألجدادله عليها كتاب اهللا وسنة رسو
 :ثانياً العريب وغري العريب

دعا اإلسالم إىل املساواة بني أتباعه أياً كان العرق الذي ينتمون إليها والفئة 
ياأَيها الناس ِإنا ﴿: اليت ينحدرون منها، وطرح القرآن الكرمي شعاره احلاسم

ناكُم شعوبا وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ أَكْرمكُم ِعند اللَِّه خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْ
قَاكُموقال الرسول ). 13: احلجرات (﴾أَتأال ال فضل لعريب : " قولته املعروفة

 18".على أعجمي وال لقرشي على حبشي إال بالتقوى
ملساواة بني العرب وكان عصر الرسالة والراشدين مبثابة التحقيق التارخيي هلذه ا

بسبب -بل إن غري العرب كانوا . وغري العرب يف إطار دين واحد ينتمي إليه اجلميع
 حيتلون مكانة خاصة يف قلوب إخوام العرب، وكلنا يعرف املكانة -قلتهم ومتيزهم

 .املتفردة اليت كان حيتلها رجال من أمثال سلمان وصهيب وبالل 
وملا انساح العرب يف حركة الفتوحات إىل البالد ااورة، وانضم إىل الدين 
اجلديد مجاعات شىت من غري العرب، كان هؤالء جيدون يف دولة اإلسالم صدراً 
رحباً وفرصة لكسر األصفاد القدمية، وما شوهد يوماً من متييز يف بعض املسائل 

                                                 
 . اإلمام أمحد رواه 18
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اً بني العرب وغري العرب من املسلمني، املالية واالجتماعية، مل يكن يف جوهره متييز
وإمنا هو التمييز املربر بني طبقات املنتمني لإلسالم وفق تسلسل زمين كان يعطي 

ىل الدين اجلديد عذاباً األفضلية ألولئك الذين أسلموا مبكرين، يوم كان االنتماء إ
من واضطهاداً وتنازالً عن املصاحل القريبة وفقداناً لضمانات األومالحقة، 
 .واالطمئنان

وعلى أية حال فإننا جيب أن ال ننسى أن الدعوة اإلسالمية قامت يف األساس 
على أكتاف العرب سواء يف عصر الرسالة أم يف حركة الفتوحات الكربى، وأن 

 أال جيد -إذن- القرآن الكرمي تنـزل بالعربية على رسول عريب كرمي، ويصعب
تمييز اليت تقوم على كوم عرباً ينتمون لعرق العرب املسلمون أنفسهم يف دائرة ال

معني تتميز دماؤه بصفات خاصة، ولكن ألم محلة اإلسالم األوائل، واملتحدثون 
 . وعشريتهبلغة القرآن، وأهل رسول اهللا 

نزلَ ِبِه الروح ﴿: إن القرآن الكرمي نفسه يؤكد يف أكثر من مكان هذه املقولة
 الْأَِمنيْلَى قَلع  نِذِرينالْم كُونَ ِمنِلت ِبكِبٍنيم ِبيراٍن عالشعراء (﴾ بِلس :
فإذا ما . 19)2: يوسف (﴾ِإنا أَنزلْناه قُرآنا عرِبيا لَعلَّكُم تعِقلُونَ﴿). 193-195

جتاوزنا مواقع التشنج الذي تصنعه األفعال اخلاطئة وردودها، ويقود إليه صراع 
–ريبة واألحقاد املوقوتة، فإننا سنجد املسلمني من غري العرب يذكرون املصاحل الق

 هذه املكانة املتميزة اليت يتحتم أن يتمتع ا العرب يف اتمعات -على مدار التاريخ
اإلسالمية، وإننا جند حىت اليوم هذا التوجه الطبيعي ينبثق بصدق وعفوية يف عقول 

 األرض ومغارا، ونستطيع أن نقيس على وقلوب املسلمني غري العرب يف مشارق
 .هذا الواقع املشهود ما كان حيدث عرب عصور التاريخ اإلسالمي مجيعاً

ولكن هذا التميز العريب يف دائرة اتمع اإلسالمي الشامل يتحتم أال جياوز 
 حدوده املعقولة باجتاه نوع من االستعالء العرقي غري املربر علمياً أو دينياً، من جهة،

 وباجتاه تفريط باملساواة االجتماعية ليت دعا إليها اإلسالم ونفذها الرسول 
 .وصحابته الكرام من جهة أخرى

إال أن الذي حدث يف العصور التالية هو هذا التجاوز اخلاطئ يف االجتاهني 
 .على اختالف الدرجات بني زمن وآخر وقيادته وأخرى

                                                 
 .3اآلية : ، و الزخرف113اآلية : ، وطه37اآلية : ، والرعد13اآلية : سورة احلجرات:  انظر كذلك 19
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لتمييز الذي أخذ يتصاعد، كماً فبدءاً من العصر األموي نلتقي بنوع من ا
وهم املنتمون لإلسالم من ) املوايل(ونوعاً بني ما هو عريب وغري عريب، وصارت فئة 

غري العرب، حتتل مركزاً تالياً يف املكانة األدبية واملعاملة االجتماعية على السواء، 
ملناصب ونظر إىل العرب على أم أهل الصدارة السياسية وأن عليهم أن يتربعوا ا

العليا، أما املوايل فهم يف الدرجة األدىن يف السلم االجتماعي وأن عليهم أن ميارسوا 
اِحلرف االعتيادية اليت كان العريب يأنف لعقود طويلة من الزمن من ممارستها وينظر 

 .إليها نظرة تتسم بشيء من االحتقار
نهائية هلذا اجلنوح ف وكانت السياسات املالية مبثابة املؤشر املنظور واحلصيلة ال

 -على قدم املساواة–إم باختصار مل حيظوا . املوقف إزاء املسلمني من غري العرب
باملكاسب املالية اليت حققتها دول اإلسالم، وباملقابل فقد عوملوا وفق سياسات 
مالية خاطئة كانت الدافع يف كثري من األحيان إىل قيام ثورات مارس املوايل فيها 

ولقد الحظت األحزاب السياسية وجود نوع من الشكوى لدى . "اًدوراً كبري
املوايل فتنبت ذلك وجذبتهم إليها، جنباً إىل جنب مع العرب، وميكننا فحص ذلك 

ففي الغرب قاد اخلوارج ثورات . يف برامج الثورات اخلطرية يف الشرق والغرب
مساوام يف صنوف الرببر، وكانت شكوى هؤالء من معاملة الوالة األمويني وعدم 

وتشري مصادرنا إىل سوء تصرف ... املقاتلة، وهي مشكلة نالحظها يف خراسان
أما ... العمال واجلباة وخاصة الدهاقني أحيانً يف أساليب اجلباية بسبب جشعهم
ولدينا ما . تدابري احلَجاج فمعروفة حىت جاء عمر ليمنع أخذ اجلزية من املسلمني

حني فرض اجلزية على املسلمني اجلدد يف منطقة ما ه 110فعله أمري خراسان يف 
وراء النهر، بعد أن أعلن إعفاء من يسلم منهم، فأدى ذلك إىل ثورة عارمة، مث 

ووضع حداً للتالعب يف ) ه121(جاء نصر بن سيار استمر االضطراب حىت 
وإذا نظرنا إىل بعض ما ورد يف برامج الثورات واألحزاب يف العهد ... خراسان

فزيد بن علي ثار يف الكوفة . ألموي املتأخر نراها تلقي ضوءاً على هذه املشكالتا
 والدفاع عن الضعفاء، ورد وكانت بيعته على كتاب اهللا وسنة رسوله ) ه122(

ويزيد الثالث خرج ... العطاء إىل من سلب منهم وتوزيع الفيء بعدل بني مستحقيه
...  وعلى عدم إرهاق الفالحنيالعدلوهو يؤكد على ) ه126(على الوليد الثاين 
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إىل السري على الكتاب والسنة، ) ه116بعد (واحلارث بن سريج دعا يف خراسان 
 .20.ورفع اجلزية عن املسلمني، واملساواة يف العطاء يف اجليش بني العرب واملوايل

ولكن جيب أال نترك إدانة املوقف األموي إزاء غري العرب متضي على عالّا، 
ألمويني مارسوا هذا التمييز إزاء العرب أنفسهم فمالوا إىل كتل قبلية فإن ا

واضطهدوا أخرى، وكان العصر األموي مبثابة تصاٍد حمزن للصراعات القبلية اليت 
وقد . شطرت القيادات األموية شطرين وآلت يف اية األمر إىل تفككها ودمارها

 يوقفوا هذا التيار املدمر يف  أن-حبق–حاول عدد من اخللفاء والوالة األمويني 
العريب وغري العريب، وكانت حماولة عمر بن عبد : جسد الدولة األموية باجتاهيه

لكن . 22 احملاوالت القمة من تلكتقف وال ريب يف) ه101-99(العزيز 
آلت إىل ) ه105-101(اإلجراءات املضادة اليت نفذها خلفه يزيد بن عبد امللك 

جتماعية السخية اليت حققها عمر وكان ميكن أن متارس املكاسب اال التفريط يف
 النسيج االجتماعي املمزق حىت تأثريها ف يوقف االيار وإعادة التوحد املرجتى إىل

هذا إىل أن املسلمني من غري العرب، أي املوايل، مل يكونوا سواءاً . 22آخر خيط فيه
ئام كانت تعاين قلقاً فإن بعض ف. يف درجة انتمائهم لإلسالم، وجديته وعطائه

وتأرجحاً يف انتمائها للدين اجلديد وكانت هلذا السبب سريعة االستجابة ألية دعوة 
مضادة قد ال تكون موجهة ضد القيادة العربية اليت مارست إزاءها هذا اخلطأ 
االجتماعي أو ذاك، ولكن ضد اإلسالم نفسه يف بقض األحيان، بل إن بعضها كان 

وكان . ودة إىل أصوله الوثنية أو الدينية احملرفة إذا ما اقتضى األمرعلى استعداد للع
موقف األمويني إزاءها حماولة جادة لوقف التفلّت يف كيان جمتمع إسالمي يتحتم أن 
حيرص على إسالميته، ومن مث فإن وضع هذا املوقف يف ميزان واحد مع سائر 

اً وتفرقة اجتماعية بني العرب املواقف اليت كان األمويون ميارسون من خالهلا ظلم
إن املبالغة يف إدانة السياسات االجتماعية األموية . وغريهم ليس من احلق يف شيء

هي كمحاولة تربيرها، أو إنكارها، خطأ عقدي وتارخيي جيب أال ينساق إليه 
 .مؤرخ جاد

                                                 
 .46-43م، ص 1969دار الطليعة، : التاريخ االقتصادي العريب، بريوت:  عبد العزيز الدوري 20
م، 1970الدار العلمية، : العزيز، بريوتمالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد :  عماد الدين خليل 22
 .الدعوة واحلرب والسياسة: فصل

: م، فصل1981املكتب اإلسالمي، : فصول يف املنهج والتحليل، بريوت: التاريخ اإلسالمي:  عماد الدين خليل 22
 .ه105-101دراسة مقارنة يف سياسات يزيد بن عبد امللك 
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وعلى أية حال إن موازين التركيب  االجتماعي لعامل اإلسالم قد أخذت تتغري 
ور الوقت، وبدخول أقوام وشعوب ومجاعات جديدة من غري العرب إىل مبر

 .اإلسالم، وإسهامها الفعال يف حركة التاريخ اإلسالمي على املستويات كافة
وحينما تسلم العباسيون زمام السلطة يف املشرق، واألمويون يف املغرب كانت 

اح القيادتني أذرع وعقول أخرى غري عربية قد مارست تأثريها ونفوذها ف إجن
وإيصاهلما إىل مراكز احلكم والسلطان، األمر الذي حتم على هاتني القيادتني أن 
تفسحا مكاناً واسعاً هلذه العناصر الشابة وأن تغري يف موازين التعامل االجتماعي، 

 .تلك اليت سادت مساحات واسعة من العصر األموي السابق
يف املغرب، على الرغم من كوم يف إن الفرس واخلراسانيني يف املشرق والرببر 

اية األمر من املوايل، إال أم استناداً إىل التأثري التارخيي الذي مارسوه، وإىل 
عوملوا بكل –املساحة البشرية اليت احتلوها على خارطة الكيانات السياسية اجلديدة 
ألخرى اليت تأكيد غري املعاملة اليت لقبها آباؤهم وأجدادهم، أو موايل األقوام ا

ومن بعد الفرس  . ارتضت البقاء يف اخلط الثاين عرب العصر األموي السابق
واخلراسانيني يف املشرق، جاء طور األتراك والدياملة واخلوارزميني والسالجقة 

ومن بعد الرببر يف املغرب جاء ... والغزنويني والغوريني واهلنود واملغول والعثمانيني
 . واألفارقة واملماليك والزنوجطور املولدين األندلسيني

ومبرور الوقت أخذت ختتفي معضلة املوايل، أو املسلمني من غري العرب، ومل 
تعد هناك أميا فرصة تارخيية الستعادة التجربة االجتماعية اليت شهدها العصر 

ورغم أن العباسيني سعوا أكثر من مرة إىل تقليم أظافر أتباعهم من غري . األموي
طع رؤوسهم وحتجيم نفوذهم وتأثريهم لكي ال يتضخم على حساب العرب بل وق

العرب، فإن ما كان يدفع العباسيني إىل هذا املوقف إمنا هو الدفاع عن مركزهم 
العائلي بالدرجة األوىل وجماة حركات اجتماعية جديدة أخذت تطل برأسها من 

 حماوالت مضادة -أحياناً–خالل الدعوة إىل املساواة، ولكنها كانت ختفي وراءها 
 .تستهدف العرب واإلسالم معاً فيما عرف بالشعوبية

لقد اختفت معضلة الصراع بني العرب واملوايل لكي حتل حملها صراعات 
اجتماعية وفق أمناط أخرى، كان أبرزها وال ريب تلك احملاوالت الشعوبية اليت 

ا يف هذه النقطة أو كانت تندرج من احلاالت البسيطة املكشوفة اليت قد جتد تسويغه
تلك، إىل تلك احلاالت املركبة الصعبة اليت كانت تسعى إىل زعزعة أسس اتمع 
اإلسالمي وتدمري كيانه ومتزيق نسيجه، لتحقيق توجهات عرقية ذات جذور وثنية 
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لقد بقيت آراء مزدك . "أو دينية مضادة، ليس للعرب فحسب ولكن لإلسالم نفسه
بيجان والبالد ااورة هلا، وتستميل إليها العناصر غري تنتشر خفية بني سكان أذر

الراضية عن حالتها االجتماعية كبعض طبقات الفرس واملتطرفني من الباطنية الذين 
كانوا أشد الناس بغضاً وكراهية لإلسالم والدولة العباسية، وأسهلهم انقياداً لكل 

 .23"حركة يأملون منها شراً للدولة املذكورة
املقدسي أنه زار أذربيجان وما جياورها من البالد فرأى بعينه أنه ليس وقد ذكر 

وقال أبو منصور البغدادي أن . يف بالدهم مساجد وأم ال يقيمون أحكام اإلسالم
البابكية قد بنوا يف جبلهم مساجد للمسلمني يؤذن فيها هلم، وهم يعلمون أوالدهم 

 يصومون يف شهر رمضان وال يرون القرآن الكرمي لكنهم ال يصلون يف السر  وال
أنه ال "وقد راى اإلمساعيليون من أتباع عبد اهللا بن ميمون القداح . 24جهاد الكفرة

بد من دك األسس اليت تقوم عليها الدول العباسية، وأمهها الدين واألدب والعاطفة 
 .25"القومية أو مما كان يقوم وقتئذ مقامها
اهر الشرائع املنـزلة عامة والقرآن خاصة، ومل تكن اإلمساعيلية تنبذ يف الظ

وذلك ألم كانوا يرون فيها فائدة لطبقات الشعب الدنيا، طبقات العميان واحلمري "
فتح اهللا بصائرها "كما كانت اإلمساعيلية تسميها، أما الطبقات العالية اليت 

شرائع فأدركت احلقيقة فيه يف اعتقاد اإلمساعيلية يف غىن عن هذه ال" وأبصارها
وشعائرها اخلارجية، مما ينتج عنه أن زعماء اإلمساعيلية كانوا يكفرون باألديان 
املوحاة وعقائدها األصلية، وهو ما ذكره كتبة املسلمني مراراً وما ال ميكن أن ينكره 

 26"أحد
ويبقى اتمع اإلسالمي عرب التاريخ واحداً من أكثر اتمعات البشرية حركية 

إنه جمتمع يرفض الطبقية املقفلة، ويستهني باحلدود الفاصلة بني . حاًوتعددية وانفتا
جمتمع تكافأت فيه الفرص وأتيح للذين يتحركون عند أسفل . الفئات االجتماعية

السلم االجتماعي أن جيدوا فرصتهم دائماً للصعود إىل أعلى، وبالعكس، فغن 
ا ردحاً من الزمن وجدوا الكثريين ممن متتعوا بالقيادة والسلطان واستأثروا م

 .أنفسهم ينحدرون إىل القاع

                                                 
 .94-93ة يف اإلسالم، بريوت، دار الروائع بدون تاريخ، ص من تاريخ احلركات الفكري:  بنديل جوزي 23
 .116-115ص :  املرجع السابق 24
 .119 املرجع السابق، ص  25
 .138 املرجع السابق، ص  26
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وِتلْك إن السنة القرآنية تبدو عرب الصريورة االجتماعية لتارخينا اإلسالمي 
–فها هنا يف دائرة هذا التاريخ جند ). 140: آل عمران (الْأَيام نداِولُها بين الناِس

اسيون بين أمية، وكيف حيل السالجقة  كيف يزيح العب-على سبيل املثال ال احلصر
حمل الدياملة، وكيف يأيت الصفارون بعد الطاهرين، والسامانيون بعد الصفارين، 
والغزنويون بعد السامانيني، والغوريون بعد الغزنويني، واخلوةارزميون بعد 

وكيف يزيج االخشيديون الطولونيني، ... الغورريني، والتتر بعد اخلوارزميني
ن اإلخشيديني، واأليوبيون الفاطميني، واملماليك األيوبيني، والعثمانيون والفاطميو
وكيف يعقب األمويني يف األندلس واملغرب قيادات شىت من بني جهور ... املماليك

ويف الشام ... وبني عباد واملرابطني واملوحدين وبين األمحر واحلفصيني واملرينيني
ن والعقيليون واألتابكة واأليوبيون واملماليك واجلزيرة يتعاقب احلمدانيون واملرداسيو

 .والتتر والتركمان والعثمانيون
إنه حىت : ومن عجب أن يشهد جمتمع اإلسالم ما مل يشهده أي جمتمع آخر
فلقد كان . العبيد واملماليك أتيح هلم أن يبلغوا مراكز القيادة العليا وينشئوا دوالً

جناز أن تصل مراكز القيادة، وأن تصبح يف مبقدور أية مجاعة قديرة على الفعل واإل
القمة وتقود حركة اتمع اإلسالمي، أياً كان العرق الذي تنتمي إليه واألصول اليت 
قدمت منها، ذلك أن جواز سفرها الوحيد الذي يسمح هلا باملرور والصعود كان 

 .انتماؤها إىل اإلسالم
-6- 

حلياة اإلسالمية وهو النمط احلزيب إن هذا ينقلنا إىل منط آخر من التعددية يف ا
أو املذهيب، وهو ميثل وال ريب أكثر صيغ التعددية حدة وعنفاً، ورغم أن التجربة 
االنتخابية املبكرة يف عصر الراشدين قدمت صيغة فريدة للتعددية السياسية اليت 

هنا وال بد أن نتذكر . تعتمد احلوار، واالنتخاب احلر، يف مسألة التعامل مع السلطة
 وأفعاله، يف تكوين ذلك الدور املؤثر الذي مارسه كتاب اهللا وتعاليم رسوله 

الوعي السياسي الذي أعان طالئع املسلمني مهاجرين وأنصاراً، على جماة 
 .التحديات املبكرة للسلطة وطرائق احلكم، وتنمية احلس الشوري يف نفوسهم

لوباً للتوصل إىل القرارات لقد أكد كتاب اهللا أكثر من مرة فكرة الشورى أس
 خالل قيادته للدولة اخلطرية اليت م اجلماعة املسلمة، ومارسها الرسول 

وها هم . اإلسالمية الناشئة أكثر من عشر سنني، يف عديد من املواقف احلامسة
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مل يعهد أحد منهم باملهمة البن أو أخ أو قريب، ومل .  يواصلون الطريقصحابته 
 .ن يقف مبواجهة إمجاع املسلمني ومشيئتهمخيطر بباله قط أ

تتغري وتتطور أوضاعاً جديدةً وقفاً ) اإلجرائية(كانت األشكال والصيغ 
ملقتضيات الظروف التارخيية عامة، والبيئة خاصة، ولكن الروح الشورية بقيت 

 .حمافظة على أصالتها ودميومتها
مسة أساسية من مسات يف اجلوهر هلو ) الوحدة(يف الشكل مع ) التغري(إن هذا 

من ... اإلسالم وشرائعه، بل هو ميزة من ميزات تصوره للكون واحلياة والوجود
خالل هذه الثنائية املرنة كان مبقدور اإلسالم أن يعاجل شؤون احلياة املختلفة وأن 

 .يستوعب مطالبها على سائر اجلبهات
مسؤولية تدمري ) فتنةال(ومهما يكن من أمر فإن املرء ال يكون مبالغاً إذا محل 

املناخ التارخيي املالئم الذي أراده اإلسالم إلمناء جتربته الشورية، إذ ما لبثت أن 
تصادمت األفعال اخلاطئة وردودها احلادة وقادت إىل القتل والدم واالستباحة 
والتكفري حيناً، وإىل العزلة والتطرف حيناً آخر، وإىل استضافة أجسام وعقديات من 

يبة حيناً ثالثا، وإىل املرونة واالنشقاق عن املطالب اإلسالمية حيناً رابعاً، بيئات غر
 .ورمبا إعالن احلرب على اإلسالم نفسه يف أقصى احلاالت انشقاقاً وعنفاً

 منطق -ابتداءاً–هناك بالطبع صيغ من التعددية املذهبية او احلزبية التزمت 
 حاالت أخرى -أيضاً–هناك . احلوار واعتمدت لغة التجادل الفكري مع اآلخر

كفت فيها هذه الفرقة أو تلك عن رفع  السالح، وآلت إىل اخلطاب السلمي، بل 
 خيضعون لقانون -أحياناً–إن أتباع املذهب أو احلزب الواحد، وجدوا أنفسهم 

 .التنوع فتندرج مواقفهم بني العنف والسلم، بني منطق القتال ومنطق احلوار
، كان النهر األكثر دفقاً وعمقاً وصخباً وامتداداً، هو لكن إىل جانب هذا كله

ر التعددية اليت اقتتلت مع تعضها، ومل تستجب لنداءات احلوار اليت كانت ترتفع 
 .بني احلني واحلني على مستوى الدولة أو اجلماهري عل السواء

يب، ال وجيب أن نتذكر هنا البيئة اليت تشكل فيها الفعل التارخيي املذهيب أو احلز
لتربير العنف واالصطراع، ولكن لوضع اليد على شبكة املؤثرات اليت قادت إىل 
الطرق املسدودة، ومشلت مساحات واسعة من تارخينا املذهيب واحلزيب بالدم والقتل 
والصراع، وهي شبكة معقدة تستمد عناصرها من تقاليد تارخيية موغلة، وتبين 

 .اكم اخلربة التارخييةقوانينها يف ضوء ما ميكن تسميته بتر
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 النـزعة القبلية أو -على سبيل املثال ال احلصر–ومن بني هذه املؤثرات 
العصبية اليت جاهدها اإلسالم ... العصبية القبلية كما تسميها مصادرنا التارخيية

جهاداً مريراً دن أن يستطيع القضاء عليها كاملة، وماذا تفعل عشرون أو ثالثون 
 حياة -قبل إسالمهم–شرين أو ثالثني قرناً؟ لقد اعتاد العرب سنة جتاه تقاليد ع

تقوم على االنتماء القبلي الذي يرفض أي نوع من التوحد السياسي أو اخلضوع 
لسلطة منظمة مركزية واحدة، كما اعتادوا يف عالقام االجتماعية والعامة نوعاً من 

، والتفلّت من كل ما من احلرية السائبة اليت تصل حد التسيب من أي التزام خلقي
ولقد عبرت قطاعات كبرية . شأنه أن يضبط حركتهم االجتماعية بقانون أو دستور

) النفاق(من العرب الذين مل يتغلغل اإلميان يف قلوم عن نـزوعها القبلي يف إطار 
واالنشقاق عن اإلسالم أو سلطته ) الردة(، ويف إطار يف عهد رسو ل اهللا 

ولقد وصف . يف عهد عثمان ) الفتنة(قاب وفاته، ويف إطار املركزية يف أع
عثمان نفسه املنتمني إىل الفتنة من عرب األمصار بكلمات ذات داللة واضحة يف 

آفة هذه األمة "وقال " كاألنعام الذين يتبعون أول ناعق"هذا اال، وقال عنهم أم 
أحب مواردهم ... هونعيابون طعانون يرونكم ما حتبون ويسترون عنكم ما تكر

فيما بعد  (27"إليهم البعري، ال يردون إىل عكراً، ال يقوم هلم رائد وقد أعيتهم األمور
ستمارس سياسات معظم اخللفاء األمويني تأكيداً للنـزعة القبلية، وسيصري تاريخ 

وعرب ) القيسيني(اتمع العريب تاريخ صراع دموي وسياسي بني عرب الشمال 
 .وسيكون هذا من أبرز عوامل تدهور وسقوط الدولة األموية) انينياليم(اجلنوب 

هناك التأثريات الفكرية واملذهبية لليهودية والنصرانية، وللفارسية بقياداا 
 .املختلفة فيما بعد

وهناك أيضاً غياب الزعامة املؤثرة اليت متلك حضوراً فاعالً على مستوى األمة، 
وز الصراعات اجلانبية، والتشبث حببل الوحدة، أو ومتنحها القناعات الكافية بتجا

 .على األقل إعادة ترتيب التعددية بعيداً عن منطق الدم والسالح
حواره مع  حماولة كهذه يف) ه101-99(لقد نفذ عمر بن عبد العزيز 

إجراءاته السلمية إزاء األحزاب العلوية، وحقق جناحاً ملحوظاً، لكن اخلوارج ويف 
 .أعقبوه رفضوا هذه السياسة وعادوا سريم األوىلاخللفاء الذين 

                                                 
 .5/194م، 1962-1961دار املعارف، : تاريخ الرسل امللوك، حتقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة:  الطربي 27
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وإذا كان امتداد نـزعة العمران أو التحضر قد حجم يف العصور العباسية 
ومبرور الوقت، التأثريات القبلية يف تكوين التعددية احلزبية واملذهبية، فإن األسباب 

 يقل خطورة يف األخرى املشار إليها آنفاً، طغت على السطح لكي متارس تأثرياً ال
توظيف التعددية ضد وحدة العامل اإلسالمي وثوابته األساسية، أو يف األقل، اعتماد 

إن حركة كحركة القرامطة، وخباصة ). اآلخر(اخلطاب السلمي يف التعامل مع 
قرامطة البحرين بقيادة اجلنايب، وبادية الشام بقيادة زكرويه، كانت تستمد 

لغ يف بعض احلاالت حد التخريب واستباحة نـزوعها الدموي احلاد الذي ب
املقدسات، من أصوهلا البدوية، لكن األمر الذي زادها عنفاً استعدادها لتقبل 

 .التأثريات الشعوبية من خالل قياداا وكوادرها املتقدمة
ومنذ اللحظات األوىل لتشكيل األحزاب املبكرة واملذهبيات املتعددة يف صفني 

 وانشقت عليه، رجت كتلة كبرية من أنصار علي ومعضلة التحكيم حيث خ
 بعد اهلزمية حيث ومنذ إحلاق اهلزمية ا ف ميعركة النهروان على يد اإلمام علي 

منذ تلك البدايات أخذت التعددية تنحو منحى ... أبيد أربعة آالف من أنصارها
قاض خالفة علي عنيفاً، وزادها عنفاً اخلندق الذي حفره قيام الدولة األموية على أن

وابنه احلسن رضي اهللا عنهما، والصراعات الدموية اليت أعقبته يف حلقات ميسك 
بعضها خبناق بعض يف الكوفة حيناً وكربالء حيناً آخر، ويف مكة املكرمة أو املدينة 

ومنذ تلك . حيناً ثالثاً، ويف مصر حيناً رابعاً، ويف خراسان والعراق حيناً خامساً
 اقترن النشاط احلزيب بالدموية، رمبا ألنه مبوازاة هذا كله، كان يف الفترة املبكرة

لنتذكر أيضاً احلركة الزبريية، وحركة (سياقاته األعرض صراعاً على السلطة 
املختار، وابن األشعث، ويزيد بن املهلب، وزيد بن علي، وصوالً إىل الثورة 

، وهو صراع ليس )خرىالعباسية اليت جنحت فيما أخفقت يف بلوغه احملاوالت األ
من أجل السلطة يف حد ذاا وإمنا لتحقيق املبادئ واألهداف اليت كان ينادي ا 

ولعلنا نستطيع أن . كل حزب وجيد يف السلطة املدخل الوحيد ملمارستها امليدانية
خنمن بأن التعددية كان ميكن أنت تكون أكثر استعداداً للحوار، وجتاوز العنف، لو 

 . بالسلطة وإسقاط اخلصم عامالً أساسياً يف الصراعمل يصبح طل
مهما يكن من أمر فإننا جيب أن نتذكر، من جهة أخرى، أن التعددية يف 
التاريخ اإلسالمي ليست عالقة ثنائية بني طرفني، وإمنا هي عالقة مركبة بني عدة 

سلطة فهناك العالقة الراسية مع ال. السلطة، واألحزاب األخرى واجلماهري: أطراف
حيث كان السيف هو احلكم، إال يف حاالت استثنائية، وهناك العالقة األفقية مع 
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فليس من . األحزاب واجلماهري حيث جند مساحة طيبة للحوار واخلطاب السلمي
 إدانة التعددية التارخيية حبجة اعتمادها قانون العنف، فهنالك -إذاً–الصواب 

يف الصالت املتبادلة بني الكتل مساحات متألقة من األخذ والعطاء اخلصب 
ال بل إننا ال نستطيع أن ندين منطق العنف نفسه يف كثري من األحيان . واألحزاب

ألنه وجد نفسه مرغماً على اعتماد هذا األسلوب قبالة كل السلطات اليت مارست 
اطئ إنه يف اية األمر رد الفعل اخل. استبداداً سياسياً أو اجتماعياً، بدرجة أو بأخرى

 .للفعل اخلاطئ نفسه، ولقد كان اخلطأ يف احلالتني كبرياً
إن جذور حركة املعارضة اليت أخذت طابع التعددية احلزبية مبرور الوقت، 

سوى نوع ) الفتنة(ترجع إذن إىل فترة مبكرة من تاريخ اإلسالم، ومل تكن واقعة 
ا املالمح املبكرة ولقد تبلورت عربها ويف أعقا. من التعبري عن اجلدل مع السلطة

مستهدفة الثورة على القيادات القائمة وتويل زمام السلطة، ومعظمها كان ميلك 
برامج عمل ذات خلفية عقدية، أو على األقل رؤية إسالمية، كل حسب اجتهاده 

 .ومن زاوية منظوره املذهيب أو احلزيب
ن كالراوندية وإذا استثنينا بعض احلركات اليت قامت يف أقاليم فارس وأذربيجا

واملقنعية واخلرمية والبابكية وغريها، تلك اليت حبثت عن استناداا املذهبية يف عقائد 
ما قبل اإلسالم وسعت إىل تقويض اإلسالم والسلطة العربية معاً بدوافع شعوبية أو 
مذهبية، فإن جل احلركات املعارضة اليت قارعت السلطة كانت ترفع شعارات 

جهاً إسالمياً وتبحث عن سندها يف املصادر اإلسالمية العقدية إسالمية وحتمل و
، فلقد ظنت األمة )الفروع(والتارخيية، إذ مل يكن خالفها يف األساس يتجاوز 

كان عند مجهور األمة من ) اإلمامة(، وحىت االقتتال على )األصول(جمتمعة على 
و ) الصواب(، وكانت معايري االختالف حوهلا تدور حول مفهومي )الفروع(
 ).اإلميان(و ) الكفر(وليس ) االجتهاد(ألا من موضوعات ) اخلطأ(

وعلى الرغم من ذلك فإنه ليصعب على املرء أن حيكم بإسالمية هذه احلركات 
مجيعاً، أو يصدق االدعاءات اليت اعتمدت عليها بعض الفرق لتسويغ وجودها 

ءات نوعاً من اعتماد اإلسالم وانتشارها ومطالبتها بالسلطة، فقد تكون هذه االدعا
 .وسيلة فحسب لتحقيق الكسب اجلماهريي يف جمتمعات تدين باإلسالم أوالً وأخرياً

ومل يكن هذا ليمثل أميا خطر حقيقي على اإلسالم، ألن الوقائع التارخيية كانت 
سرعان ما تكشف عن الدوافع احلقيقية لعدد من تلك احلركات، وإمنا كان اخلطر 

 ميكن تسميته بالعقائد التحريفية  املضافة إىل جسم اإلسالم لتكون مبثابة يتركز فيما
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ومبرور الوقت . بطانة أو خلفية تتخلق يف رمحها احلركة وتكسب األتباع التحريفية
تتراكم التحريفات وتزداد كماً ونوعاً، وتتعقد وتتشابك على املستويات النظرية 

 .يها ووجدام، األمر الذي يزيدها حتريفاًنفسها، أو مضافة إىل عقول املنتمني إل
وثنية : كان بعضها يستمد جذور جانب من معطياته من مصادر غري إسالمية

أو يونانية أو يهودية أو نصرانية أو جموسية، وكان بعضها اآلخر يتجاوز مفاهيم 
 التوحيد اخلالصة، والتحرر الوجداين، اليت أكدها اإلسالم وأقام عليها بنيانه، إىل

نوع من الوثنية اجلديدة القائمة على تقديس األشخاص والتعبد للزعامات الدينية 
وكان بعضها الثالث يتفلّت من . 28مناقضاً بذلك البداهات العقدية لإلسالم نفسه

منظومة القيم اخللقية اإلسالمية، أو حىت الشعائرية، ذه احلجة أو تلك، وكان 
تطبيقات الدينية مما كان معروفاً يف االكلريوسية بعضها الرابع يقوم على أشد صيغ ال

النصرانية ومما هو نقيض متاماً للتقاليد اإلسالمية القائمة على التكشف واالنفتاح 
 .على مستوى اجلماهري كافة

وعلى املستوى السياسي، فإن عدداً من هذه احلركات ما كان جيد أميا رادع 
م واألمة اإلسالمي حبثاً عن إسناد ف ميد يديه إىل اخلصوم التارخييني لإلسال

وأما على املستوى . 29عسكري أو سياسي أو مادي يعينهم على حتقيق أهدافهم
احلضاري فقد اعتمدت بعض تلك احلركات مناهج فوضوية أو ختريبية وحىت بدوية 

 .30يف واجهة قيم االستقرار والعمران
وسع واألرحب واألكثر ولكن هذا كله مل مينع من أن يكون تيار املعارضة األ

وهاهنا يتحتم أال نقع يف مظنة الوهم اخلادع . ثقالً وامتداداً، تياراً إسالمياً صادقاً
كما لو كانت أمراً مقدساً أو ) التارخيية(الذي يصور السلطة أو القيادة اإلسالمية 

و تفويضاً إهلياً، فإن أية سلطة يف مدى عامل اإلسالم، ما أن تنحرف ذه الدرجة أ
تلك، وما أن تتأىب على النقد والتقومي والرجوع إىل اجلادة، حىت يغدو على 

ولقد كانت . املسلمني أن يثوروا لتحقيق ما عجزت الكلمة أو احلوار عن حتقيقه
هذه املسألة مبثابة بداهة واضحة يف أذهان املسمني وحسهم، متاماً كما كانت 

                                                 
مصطفى زيادة، اجلزء الثاين، . ال ما رواه املقريزي يف كتابه السلوك ملعرفة دول امللوك حتقيق د انظر على سبيل املث 28

اجلزء الثالثون، " سلسلة تراثنا"، والنويري يف كتابه اية اإلرب يف فنون األدب، 178-174القسم األول، الصفحات 
 .، وغريهم472-3/468عبد الواحد وايف . ، وابن خلدون، املقدمة، حتقيق د114-113ص 
 .116-78من تاريخ احلركات الفكرية يف اإلسالم، الصفحات :  انظر للتفصيل بنديل جوزي 29
 .217-159 انظر للتفصيل املرجع السابق، الصفحات  30
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 وإن كلمات اخلليفة األول أيب بكر واضحة يف عقل القيادة الراشدة وسلوكياا، 
 .اليت يعرفها اجلميع، لتختصر املسألة كلها باحلسم املطلوب

إن املسلمني كانوا مدعوين دائماً الن يرفضوا طاعة السلطة حلظة اعوجاجها 
وخروجها عن الطريق، كما أكد ابن اخلطاب وابن أيب طالب رضي اهللا عنهما 

 .ريينوليس العكس أبداً كما خييل للكث
-7- 

فيما عدا حاالت حمدودة، فإن التعددية الفقهية والتشريعية، على العكس متاماً، 
قدمت مثالً مشهوداً على حيوية العقل املسلم وقدرته على التنوع والتغاير واحتواء 

 .اخلالفيات احلادة اليت مل تصل حد القطيعة والعنف وسفك الدم
اجلهل : ة الفقهية تتحول إىل العنفيف بيئتني أو حلقتني فقط، كانت التعددي

ولطاملا اصطرعت اجلماهري اليت مل تتلق معرفة كافية فيما بينها بسبب . والسلطة
. خالف فقهي حول هذه املسألة أو تلك، وقد يتحول هذا الصراع إىل العنف

وأيضاً فإن السلطة اليت تتبىن مذهباً فقهياً وحتاول أن توظف أجهزا إلرغام  الناس 
 قبوله، أو تعتمد ما يسمى اليوم بالتأحيدية أو نظام الفكر الواحد، فإا جتد على

 قبالة رد الفعل الذي قد يتجاوز قنوات احلوار إىل -بشكل أو بآخر–نفسها 
 .اإلكراه والقسر والعنف

إن مؤرخاً كابن اجلوزي حيدثنا يف املنتظم عن مناذج ملا شهدته احلالة األوىل، 
امي بني املعتزلة واحلنابلة كان منوذجاً على تعسف السلطة كما أن الصراع الد

وسياساا القسرية، وقريب من هذا ما شهدته الساحة األندلسية، بسبب من تأثري 
 .هذا الفقيه أو ذاك على مراكز اختاذ القرار يف سقوف السلطة العليا

 أن يكون استتثناءاً، فلقد ظل اخلط -مرة أخرى–لكن هذا كله ال يعدو 
األكثر عرضاً وعمقاً وامتداداً، إمنا هو خط التعددية الفقهية والتشريعية اليت مشلت 

كان العقل الفقهي يالحق املتغريات، وينسج . مساحات واسعة من الزمن واملكان
معطياته، وفق منهجه األصويل اخلاص متميزاً ا عن احملاوالت األخرى اليت كانت 

مبرور الوقت، وجد املسلمون أنفسهم قبالة فقه تنحو الن تتميز بدورها، وهكذا و
مالكي وآخر شافعي وثالث حنفي أو حنبلي أو جعفري أو ظاهري أو إباضي، إىل 

وكان احلوار قائماً بني املذاهب مجيعاً، يف املنهج وأدوات العمل، ويف . آخره
 وكان األخذ والعطاء يضع األساتذة وطلبتهم على. املفردات واآلليات والنتائج
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صعيد تعددية رفضت العنف واالنغالق وبلغت أقصى درجات السماحة والنبل يف 
 .التعامل مع الرأي أو املوقف اآلخر

إن تارخينا الفكري يقدم لنا هاهنا أيضاً منوذجاً للتعددية ميكن أن نتعلم منه 
الكثري، ولن تطمس عليه احلاالت االستثنائية اليت وضع فيها املعطى الفقهي بني 

 .اد السلطان وجهل األتباعاستبد
-8-  

وهكذا، ومبوازاة التوجهات الوحدوية يف تاريخ اإلسالم، تشكلت صيغ شىت 
للتعددية، على مستوى السلطة حيث ظهرت الدويالت اإلسالمية والكيانات احمللية، 
وعلى مستوى املذهب أو املنظور السياسي حيث تشكلت الكتل واألحزاب، وعلى 

لورت املذاهب واملدارس واالجتاهات، وعلى مستوى األمة مستوى الفقه حيث تب
حيث متيزت البيئات واألقاليم واجلماعات واألقوام والشعوب خبصوصياا الثقافية 

ويف كل األحوال، وفيما عدا االستثناءات اليت تعزز القاعدة وال تنفيها، . وتراثها
وحدوية والثوابت كانت التعددية عرب هذه السياقات تتوافق مع التوجيهات ال

العقدية لألمة الواحدة ومطالبها التارخيية، وال تعمل مبعزل عنها، أو على النقيض 
 .منها

لقد كانت الدولة متلك سلطتها وكذلك الفقيه واجلماعة أو اجلماهري لكن هذه 
السلطة ما استعملت ضد التعددية كمبدأ، إمنا ضد بعض أمناط التعددية اليت أريد هلا 

احملاولة إىل أقصى الطرف اآلخر، وأن تعزهلا يف اية األمر عن عقيدة أن متضي ب
 .األمة ووحدا ومهومها املصريية

وإذا كانت الدولة يف بعض األحيان تعتمد سلطتها ملصادرة التعددية إذا 
شكلت حتدياً ما ألمتها وسيادا، فإن الفقهاء واجلماهري وجدوا يف التعددية فرصة 

تنوع واخلصب والعطاء، وللتعبري عن الذات يف دائرة اإلسالم نفسه، طيبة للتحقق بال
 .وليس بعيداً عنه

وجيب أن نتذكر، يف ختام هذا التحليل املوجز لظاهرة الوحدة والتنوع يف 
تاريخ اإلسالم، أن هذا التاريخ مل يشهد، إال يف مساحات حمدودة منه فحسب، ما 

، أي تدخل السلطة الرمسية يف )ة املوجهةبالثقاف(اصطلح عليه يف العصور احلديثة 
النشاط الثقايف وإرغامه على التوجه يف قنوات حمددة، وبالتايل يف تعامل املسلم مع 

كانت القضية يف معظم األحيان اختياراً حراً مل تضبطه إال املعايري . ثقافة اآلخرين
 .والتحويرالطوعية للعقيدة اإلسالمية نفسها يف األخذ أو الرفض أو التبديل 
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إن تدخل السلطة أو املؤسسة الرمسية يف توجيه النشاط املعريف كان يف حاالت 
قليلة مستثناة، يأخذ طابع اإللزام أو اإلرغام عل دخول هذا النشاط، أو جانب منه، 

وهذا ما حدث على سبيل املثال يف أواخر العصر العباسي األول (يف القناة الرمسية 
هب االعتزايل وما حدث يف بعض مراحل التاريخ األندلسي عندما تبنت الدولة املذ

إىل ... يف سلسلة األفعال وردودها بني الفالسفة واملتصوفة واملرابطني واملوحدين
ولكن املساحات األوسع للممارسة الرمسية كانت تتمثل يف حتفيز النشاط ). آخره

كر على سبيل املثال ولنتذ(املعريف واإلعانة عليه بوسائل وإمكانات السلطة نفسها 
مؤسسة دار احلكمة ودورها يف النشاط التأليفي، واجلهود اليت بذهلا اخللفاء 
، )العباسيون األوائل يف جمال الترمجة عن الثقافات األخرى وخباصة اليونانية واهليلينية

وفيما عدا هذه احلاالت احملددة قياساً على حاالت التعامل احلر مع الثقافات 
 املثقف أو العامل املسلم، أحبر يف خضم ثقافات اآلخرين لكي ميار األخرى، فإن

 .حريته املنضبطة يف معظم األحيان مبعايري العقيدة اليت ينتمي إليها
ال ريب أن حرية االختيار املعريف يف التعامل مع ثقافات اآلخرين فتح الطريق 

امل، متجاوزاً أحياناً لذهاب بعض املشتغلني باملعرفة إىل الطرف األقصى يف هذا التع
بعض الضوابط واملعايري العقدية أو الشرعية، على الرغم من أنه يف قناعاته الذاتية 
كان يضع نفسه يف دائرة اإلميان، وكان يرى يف نشاطه املعريف املنفتح هذا تعزيزاً 

وهذا ينطبق كما هو معروف على العديد من املشتغلني (لرؤيته بوصفه مسلماً 
القليل من املعنيني باألدب بوصف الفلسفة واألدب من وسائل التعبري عن بالفلسفة و

من –، ونادراً ما كان هؤالء يدمغون باملروق أو اهلرطقة، كما أم )الذات
 مل يتبحجوا، كما حدث يف دوائر الثقافات األخرى، باخلروج عن الدين -جهتهم

لردة العقدية كالزندقة وجيب أن نالحظ هنا أن بعض حركات ا. (الذي ينتمون إليه
مثالً ال تدخل يف هذا السياق، وهي يف اية األمر حركة حمدودة، وال ميكن أن 
حتسب على مسار  النشاط اإلسالمي مع معارف اآلخرين ألا خارجة يف األساس 

 ).عن مطالب هذا النشاط
وامتداداً الحنسار دور السلطة أو املؤسسة يف حتديد مسار النشاط املعريف 
للمفكرين والعلماء املسلمني، إبداعاً أو نقالً عن اآلخرين، ال بد من التأشري على 

 -كما ه واضح–واحدة من أكثر ميزات التاريخ ملعريف للمسلمني أمهية، واليت تنبثق 
عن املنظور املعريف لإلسالم وتوجهه األساسي يف الكشف والتنقيب، ودعوته امللحة 

واعتبار أوهلما أداة ضرورية لتعزيز الثاين وتأكيده، تلك للتالؤم بني العقل واإلميان 
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هي أن تارخينا املعريف مل يشهد أميا إدانة أو ارتطام بني السلطة واملؤسسة وبني العامل 
الذي يكتشف حقيقة ما، أو يطرح نظرية، أو يصوغ قانوناً، أو يبتكر مفردة يف 

 .سياق نشاطه العلمي
ياء أو الرياضيات أو اجلغرافيا أو الطب أو إن كشفاً ما يف الفلك أو الكيم

مل يقد صاحبه إىل احملاكمة أو رأسه إىل اجلالد، ... إىل آخره... النبات أو احليوان
، بل على العكس، (إىل آخره... غاليليو، كبلر، برونو(مما شهدته الساحة األوربية 

 .انتهكان الكشف يف معظم األحيان فرصة لتأكيد اإلميان ال لنفيه أو إد
ولقد كانت هذه احلقائق واملمارسات مجيعها فرصة ملزيد من التنوع واخلصب 
الفكري والعلمي ال بد من وضعه يف احلساب وحنن نتحدث عن قيم الوحدة 
والتنوع يف تاريخ ملسلمني، بوصفه رصيداً مضافاً للتعددية الفكرية، وحىت العلمية، 

 .31الوحدوية األساسية لعامل اإلسالماليت تدور يف اية األمر يف فلك املطالب 
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 آراء
 

 حنو فقه ميسر معاصر
 

 *يوسف القرضاوي
 

 متهيد
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسول اهللا، وعلى آله وصحبه 

 :وبعد... من اتبع هداه
هو عقيدة وعمل أو : فإن اإلسالم، إذا أردنا تلخيصه يف كلمتني اثنتني، قلنا

تعاليمها وشرحها هو علم التوحيد، والعلم املتكفل ببيان العقيدة و. إميان وسلوك
وهناك . له من حكم شرعي هو علم الفقه والعلم املتكفل ببيان العمل ومعرفة ما

علم اختص باألعمال الباطنة، أي ما يتعلق بأعمال القلوب، حمبوبة كانت أو 
 .مبغوضة، وهو علم التصوف، أو السلوك

يف نسق واحد، كما فعل ومن أئمتنا من وضع هذه العلوم كلها جنباً إىل جنب 
 "إحياء علوم الدين"كتابه الشهري  يف) ه505ويفت(ذلك اإلمام أبو حامد الغزايل 

الذي استوعب كل ما يهم املسلم معرفته من قواعد العقائد اليت يهتم ا علم 
 اليت يهتم ا علم -ومعامالتعبادات –الكالم، أو التوحيد، ومن األعمال الظاهرة 

 اليت يهتم ا علم -مهلكات ومنجيات–عمال القلبية الباطنة الفقه، ومن األ
 .التصوف، واليت هي لب الكتاب وجوهره

 "الفقه األكرب"ومن األئمة من أدخل التوحيد والعقائد حتت اسم الفقه، ومساه 
ومنهم من أدخل ما ال بد من تعلمه من . كما روى ذلك عن اإلمام أيب حنيفة

املوضوعة أساساً للفقه، كما نرى ذلك يف كتاب العقائد واآلداب يف الكتب 

                                                 
 .م، رئيس مركز حبوث السنة جبامعة قطر1973/ه1393 دكتوراه يف الفقه وأصوله من جامعة األزهر،  *
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، وهي مشهورة يف الفقه املالكي، )ه376ويفت( البن زيد القريواين "الرسالة"
ومشروحة ألكثر من واحد، فقد بدأها مبا جيب معرفته من العقائد، وختمها 

وكما . مبجموعة من األحكام املتعلقة باآلداب واألخالق، مما أُمر به أو نهي عنه
يف كتابه املعروف ) ه456ويفت(فعل ذلك اإلمام الظاهري أبو حممد ابن حزم 

 .، فقد بدأه بأهم ما جيب العلم به من العقائد واألصول"احمللى"
ولكن الذي اشتهر يف االصطالح، واستقر عليه األمر، هو إفراد علم الفقه 

الل من احلرام، باألفعال الظاهرة للمكلفني، من عبادات أو معامالت، ليعرف به احل
جمامع (والصحيح من الفاسد، واملشروع من غري املشروع، وعلى أساسه قامت 

 ).الفقه
الفقه امليسر (أو ) تيسري الفقه(ويف ضوء هذا التحديد نتحدث هنا عن 

 ).املعاصر
 حول تيسري الفقه

 علم الفقه
 معرفة األحكام الشرعية العملية من أدلتها: كما يعّرفه أهله هو :الفقه

التفصيلية، فهو علم القانون اإلسالمي، ولكنه ليس كعل القانون الوضعي، بل هو 
 .اعمق وأمشل وأوسع دائرة

العلم الذي يضبط حياة الفرد املسلم واجلماعة املسلمة بأحكام : علم الفقه هو
الشرع، سواء منها ما خيتص بالعالقة بينه وبني اهللا تعاىل، وهو ما ينظمه فقه 

ما يتصل بالعالقة بني املرء ونفسه، وهو ما ينظمه فقه احلالل واحلرام، العبادات، أم 
وأدب السلوك الشخصي، أم ما يتصل بالعالقة بينه وبني أفراد أسرته وهو الزواج 

، أم ما يتعلق بتنظيم املبادالت )األحوال الشخصية(وما يترتب عليه، أو ما يسمى 
، ويدخل يف )املعامالت(هو ما يسمى والعالقات املدنية بني الناس بعضهم وبعضن و

، أم ما يتصل باجلرائم والعقوبات وهو ما يسمى )القانون املدين(القانون حتت اسم 
التشريع (ويدخل يف القوانني حتت عنوان ) احلدود والقصاص والتعزير(يف الفقه 
ما ، أم ما خيتص بالصلة بني الدولة والشعب، أو بني احلاكم واحملكوم، وهو )اجلنائي

أو ) القانون الدستوري( ويسمى عند القانونيني ،)السياسة الشرعية(يسمى 
العالقات (، وهناك أيضاً اجلهاد والسري وهو ما يدخل حتت اسم )اإلداري(

 ).الدولية



  آراء                                                                                            حنو فقه ميسر معاصر 
 

99

إن األمة اإلسالمية ليست أمة سائبة، بل هي أمة ملتزمة بعقيدة وشريعة، وإن 
مة بأحكام الشرع، فيكون إيقاعها الفقه هو الذي يضبط الدورة احلضارية لأل

 .احلضاري وفق ما يريده اإلسالم، وما يأمر به، حركتها لإلسالم وباإلسالم
 خاصاً باألحكام الفردية واألسرية، بل هو يشمل احلياة -إذن-وليس الفقه 

 .االجتماعية والسياسية والدستورية واملالية والدولية، وسائر جماالت احلياة
 أن -وإىل اليوم-ون يف عصور التراجع واالحنطاط واالحنراف وقد اعتاد املسلم

يسألوا الفقه يف مسائل احليض والنفاس والطهارة والصالة والرضاع والطالق 
وحنوها، وال يسألوه يف األمور الكبرية اليت تتعلق مبصري األمة وكياا ورسالتها، كما 

 .نرى ذلك يف عصرنا
ء اخلونة، أو احلكام اجلبابرة املستبدين على ال يسألونه عن تسلط احلكام العمال

 !شعوم املقهورة
ال يسألونه عن تزوير االنتخابات الذي أصبح ظاهرة مميزة ألوطاننا العربية 

 )!٪99.999( بالد التسعات اخلمس املعروفة -دون العامل-واإلسالمية، فنحن 
قوياء للضعفاء، ظلم األغنياء للفقراء، واأل: ال يسألونه عن الظلم االجتماعي

 !وأرباب العمل للعمال، وأصحاب النفوذ للمستضعفني
ال يسألونه عن التهاون يف أرض اإلسالم، والتنازل عنها ملن اغتصبها بالقوة، 

 .واالعتراف بأنه أصبح مالكها
ال يسألونه عن السكوت على شعوب إسالمية تذبح وتباد على مرأى ومسمع 

 . أزرها يف حمنتها، ويعينها على عدوهامن أمة اإلسالم، وال جتد من يشد
ويوم سأل بعضهم الفقه اإلسالمي يف قضية حساسة هي حكم املرتد يف شريعة 

 !اهللا وأجاب الفقه بصراحة على لسان فقهائه ودعاته، قامت الدنيا ومل تقعد
 شرعة التيسري

هذا الفقه الرحب مطلوب تيسريه للناس يف عصرنا، وهو واجب على أهل 
 .ن األفراد واامع واهليئات واجلامعاتالعلم م

وأود أن أقرر يف بداية األمر أن التيسري أمر مطلوب شرعاً يف ذاته، وليس جمرد 
. استجابة لضغط الواقع، أو تناغماً مع روح العصر، كما قد يتصور بعض الناس
ى فالشريعة اإلسالمية مبناها على اليسر، ال على العسر، وتعليمها للناس مبين عل

 .التيسري ال على التعسري، والدعوة إليها قائمة على التبشري ال على التنفري
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أما ابتناء الشريعة على اليسر، فهو واضح غاية الوضوح، من آيات القرآن 
ما يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرٍج ﴿: الكرمي، فهو يقول يف ختام آية الطهارة

 ﴾هركُم ولَِكن يِريد ِليطَهركُم وِليِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَولَِكن يِريد ِليطَ
 ).6: املائدة(

 ﴾يِريد اللَّه ِبكُم الْيسر ولَا يِريد ِبكُم الْعسر﴿: ويقول يف ختام آية الصوم
 ).185: البقرة(

ذَِلك تخِفيف ﴿: بعوض أو بغري عوضالقصاص  ويقول بعد أن شرع العفو يف
 ).178: البقرة (﴾ِمن ربكُم ورحمةٌ

ين نفياً عاماً بقوله تعاىلوينفي احلرج عن الد :﴿ يِن ِمنِفي الد كُملَيلَ ععا جمو
 ).78: احلج (﴾حرٍج

ا أَرسلْناك وم﴿: ملطلقة، خياطب اهللا ا رسوله الكرمياوحسبنا هذه اآلية العامة 
الَِمنيةً ِللْعمح107: األنبياء (﴾ِإلَّا ر.( 

 .1"إمنا أنا رمحة مهداة: " قوله عليه الصالة والسالممنها جاءواقتباساً 
أي ال -ال تزرموه : "وقال ألصحابه حني مهوا باألعرايب الذي بال يف املسجد

ومل تبعثوا  عثتم ميسرين، وصبوا عليه ذنوباً من ماء، فإمنا ب-تقطعوا عليه بولته
 2".معسرين

وملا بعث أبا موسى األشعري ومعاذ بن جبل إىل اليمن، زودمها بوصية جامعة 
 3".يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وتطاوعا: "خمتصرة قال فيها

التيسري ال التعسري، والتبشري ال التنفري، : فهذا املنهج احملمدي يف الدعوة والتعليم
 .فاالختال والتطاوع ال

يسروا : "وما قاله ملعاذ وأيب موسى قاله تعليماً لألمة كلها فيما رواه عنه أنس
 .4"وال تعسروا، بشروا وال تنفروا
 املقصود بتيسري الفقه

 :ويقصد بتيسري الفقه أمران

                                                 
ذهيب عن أيب هريرة، كما رواه سعد بن أيب صاحل مرسالً، صحيح اجلامع الصغري  رواه احلاكم وصححه ووافقه ال 1
)2345.( 

 . رواه عن أيب هريرة البخاري والترمذي والنسائي يف كتاب الطهارة 2
 ).1130( متفق عليه عن أيب موسى ومعاذ كما يف اللؤلؤ واملرجان، حديث  3
 ).1131( متفق عليه عن أنس، املصدر السابق  4
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 تيسري فهمه للمسلم املعاصر املشغول مبتاعب احلياة، املزحوم بكثرة :أوهلما
كل يوم، بل كل حلظة، ) الكومبيوترات( املطابع أو تشحن ا املعارف اليت خترجها

 .وحنومها) ثورة املعلومات(أو ) انفجار املعرفة: (مما يعرف اليوم حتت عنوان
 تيسري أحكامه نفسها للعمل والتطبيق، بالبعد عن التغليظ والتشديد، :وثانيهما

 .وسنخص كالً من األمرين حبديث. وترجيح التخفيف والتيسري
 تيسري الفقه للفهم: والًأ

 :أما تيسري الفقه للفهم، فيتحقق بعدة أمور
أن يكتب بلغة مبسطة، وأسلوب سهل، بعيد عن اإلغراب يف األلفاظ،  -1

 .والتكلف يف العبارات
جتنب وعورة املصطلحات اليت فيها كثري من الغموض لدى القارئ غري  -2

 .العاديإىل عبارات سلسة مفهومة للشخص ) ترمجتها(املتخصص، و
يف املذاهب املتبوعة، ) املتون(التوسط بني اإلجياز امللغز الذي عرفت به  -3

وتلك املتون اليت كان املقصود منها تسهيل احلفظ، مث احتاجت املتون إىل شروح، 
وبني اإلطناب اململ الذي ... والشروح إىل حواش، واحلواشي أحياناً إىل تقريرات

 .حاجة إىل ذلكيتوسع يف الشرح والتفصيل يف غري 
وما ﴿: خماطبة العقل املعاصر باللسان الذي يبني له، كما قال تعاىل -4

ملَه نيبِمِه ِلياِن قَووٍل ِإلَّا ِبِلسسر ا ِمنلْنسواللسان يف هذه اآلية )4: إبراهيم (﴾أَر ،
ية إخل، باإلجنليزواإلجنليز  أعمق وأوسع من جمرد خماطبة العرب بالعربية، -يف فهمي-

بل يشمل ذلك خماطبة العوام بلسان العوام، واخلواص بلسان اخلواص، فلكلٍّ لغته 
وعقليته، وكذلك اإلنسان يف القرن اخلامس عشر اهلجري غري اإلنسان منذ قرنني 

 .أو ثالثة من الزمان
ي، أو يف عومن ذلك استخدام معارف العصر يف بيان احلكم الشر -5

إجياباً : لى بعض، أو يف بيان حكمة الشارع فيما شرعترجيح بعض اآلراء الفقهية ع
 .أو استحباباً، أو حترمياً أو كراهة، أو إباحة

ومنه، ترمجة املقادير الشرعية إىل مقادير العصر، كالصاع، والوسق،  -6
والقلة، والذراع، والدرهم، والدينار، واألوقية، وحنوها، يف الطهارة ويف نصاب 

 .ل املهر، والدية، وحنوهاالزكاة، ونصاب السرقة، وأق
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استخدام بعض املصطلحات احلديثة إذا كانت تعني على فهم األحكام  -7
) املقادير اليت جتب فيها الزكاة(بدل ) وعاء الزكاة(الشرعية، مثل استعمال كلمة 

 .وميكن اجلمع بينهما
حذف ما ال حاجة إليه يف عصرنا من الصور االفتراضية، أو املسائل  -8

ننا، مثل األحكام الكثرية الوفرية املتعلقة بالرق والرقيق، ائمة يف زماليت مل تعد قا
وهي من الكثرة والوفرة حبيث ال تكاد تقرأ باباً من أبواب الفقه يف العبادات أو 

 .املعامالت إال طالعتك يف صور وأمثلة شىت
فال بد أن يرتبط الفقه بالواقع، ويبني حكمه، فال جيوز أن يطيل ويفصل 

وحنوها مما أطنبت فيه كتب ) الوجوه(و )العنان(و ) املفاوضة(ركات أحكام ش
التوصية (و ) التضامن(و ) شركات املسامهة(الفقه، ويلوذ بالصمت املطبق، إزاء 

 .وحنوها، مما يتعامل الناس معه اليوم يف خمتلف أوطان اإلسالم) باألسهم
قر والغنم وما فيها ومثل ذلك أن يتوسع ويطنب يف زكاة األنعام من اإلبل والب

من بنت خماض، وبنت لبون، ويسكت عن زكاة أموال الشركات املذكورة وزكاة 
 ).املستغالت(املصانع والعمارات وغريها من 

) البورصات(أعمال البنوك، وشركات التأمني، وأسواق السلع : ومثل ذلك
 .وغريها، مما يسأل املسلمون عن حكمه يف كل مكان

ه القلب، فإن إليريع، حىت يقتنع به العقل، ويطمئن بيان احلكمة من التش -9
ربنا ما ﴿ :ه عن الباطل يف خلقهنـزاهللا تعاىل مل يشرع شيئاً إال حلكمة، وهو كما ت

حىت إن . ه عن العبث يف شرعهنـز، ت)191: آل عمران (﴾خلَقْت هذَا باِطلًا
كما يف قوله عن ... ةالقرآن الكرمي جعل للعبادات احملضة علالً وحكماً مفهوم

، وقال يف )45: العنكبوت (﴾ِإنَّ الصلَاةَ تنهى عن الْفَحشاِء والْمنكَِر﴿: الصالة
ِليشهدوا مناِفع ﴿: ، ويف احلج)183: البقرة (﴾لَعلَّكُم تتقُونَ﴿تعليل فرضية الصيام 

تطَهرهم وتزكِّيِهم ﴿: ال يف الزكاة، كما ق)28: احلج (﴾لَهم ويذْكُروا اسم اللَِّه
 ).103: التوبة (﴾ِبها

وينبغي االستفادة مما يكتبه االختصاصيون يف هذا العصر، مما يفيدنا يف بيان 
حكمة الشرع، واشتماله على أعلى املصاحل للبشر، مثل ما يكتبه األطباء يف بيان 

ة اليت تنشأ من اقتراف الزىن، ير، واألمراض اخلطرينـزمضار اخلمر وأكل حلم اخل
 .والشذوذ اجلنسي، وحنو ذلك

 .ومثله ما يكتبه االقتصاديون عن اآلثار املدمرة للربا يف احلياة اإلنسانية
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وما يكتبه النفسيون عن أثر الصالة والعبادة يف تكوين الشخصية السوية القوية 
 .املتمتعة بالسكينة والطمأنينة، اليت ال تنهار ألول صدمة

اليت تفتح باباً للمتحللني ) القاصرة(على أنه جيب احلذر والتحذير من التعليالت 
واملنكرين، مثل تعليل حترمي الربا باستغالل حاجة الفقري، وتعليل حترمي الزىن مبنع 
 .اختالط األنساب، فهذه وما شاها تعليالت قاصرة ال تغطي كل الصورة الواقعية

د الكلية العامة للشريعة ولرسالة إلسالم، ربط األحكام اجلزئية باملقاص -10
يف الديات، الذي ) العاقلة(فإن اإلسالم كل ال يتجزأ، فالذي يتحدث عن نظام 

دية قتل اخلطأ وشبه العمد، ينبغي أن يذكّر بنظام ) أي العصبة(حيمل العاقلة 
جانباً حىت تتضح الصورة الكلية ويتقابل ) املواريث(بني األقارب، ونظام ) النفقات(

 .الغنم والغرم معاً، وبذلك ترتبط األحكام بعضها ببعض
التخفيف من كثرة الزوائد والتشعيبات والتعقيدات اليت أضافتها  -11

 حىت غدت كّماً هائالً من اجلزئيات -خصوصاً يف جمال العبادات-العصور املختلفة 
سى كيف كنت التفصيلية اليت نقلت تعلم الدين من اليسر إىل العسر، حىت إين ال أن

 أقضي يف استماع دروس رمضان بني املغرب والعشاء الشهر -وأنا صغري السن-
إننا طوال : كله، وال نكمل ما يتعلق بالوضوء والطهارة، حىت قلت مرة مازحاً

 !ثالثني ليلة مل خنرج من دورة املياه
ة  فيتعلم الوضوء والصالة مبشاهدوقد كان الرجل يأيت من البادية إىل النيب 

. صلوا كما رأيتموين أصلي: وضوء النيب الكرمي وصالته مرات معدودة، وقد قال
وقد يوجه ببعض اإلرشادات والتوجيهات، مث يعود إىل قومه وقد تفقه يف الدين، 

 .ليعلم قومه ما تعلمه
أما أن يذكر بعض الفقهاء بضعة عشر شرطاً لصحة تكبرية اإلحرام، جيب أن 

 يح
الته، فهذا مل جييء به كتاب وال سنة، وال قام عليه فظها من يريد صحة ص0.

 .تعليم السلف الصاحل
االستفادة من كل ما كتب يف عصرنا من العلماء الثقات، يف شىت  -12

جوانب الفقه اإلسالمي، وخصوصاً يف الفقه املقارن، ومن قرارات ودراسات اامع 
 اجلامعية العلمية للماجستري الفقهية والعلمية يف أحناء عاملنا اإلسالمي، ومن الرسائل

والدكتوراه يف املوضوعات الفقهية، ومن أجزاء املوسوعات اليت صدرت يف 
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. الكويت والقاهرة، ومن البحوث والفتاوى اليت تصدر عن إدارات اإلفتاء املختصة
 .وكذلك ما يصدر عن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية

ب يف الفقه، مثل كتاب ملستوى حيسن أين يكون هناك أكثر من كتا -13
يفاً وكماً، ويبدأ بالعبادات مث قافة واإلدراك، يتدرج مع املسلم كمعني من الث

وميكن . بشؤون األسرة مث باملعامالت املهمة، مث بعد ذلك يشمل أبواب الفقه كلها
 .أن يكون على مستويني أو ثالثة

نجد اإلمام أبا حامد  ف؛وقد كان علماؤنا السابقون يراعون هذا يف تأليفهم
اخلالصة مث الوجيز مث الوسيط مث : يؤلف يف فقه الشافعية) ه505ويفت(الغزايل 

 :ع وفيه قال بعض الشافعيةالبسيط أي املبسوط املوس
أحسن اهللا خالصه  نصر املذهب حرب 
 ووجيز وخالصه  ببسيٍط ووسيٍط

حاديث وتضبط اآليات واأل. يلتزم بالترقيم وعالماته املتفق عليها -14
بالشكل، مع االلتزام بترقيم اآليات وبيان سورها، وختريج األحاديث خترجياً غري 
مفصل، وذلك ببيان من أخرج احلديث وبيان درجته إن مل يكن يف الصحيحني أو 

 .أحدمها، على أال يستدل حبديث يقل عن درجة احلسن
 العلم ينبغي االستعانة بكل وسائل اإليضاح املمكنة، اليت أتاحها لنا -15

احلديث، لتساعد على زيادة الفهم لألحكام الشرعية، من كل ما هو مباح ومالئم 
ر فوتوغرافية، وخطوط بيانية، ومن جداول وومتيسر من رسوم توضيحية، وص

 الذي كان يعلم أصحابه باخلط على الرمال، وخرائط وغريها، تأسياً بالنيب 
 .وضرب األمثلة للتقريب والتوضيح

رس مفصلة يف اية الكتاب الذي يؤلف يف الفقه، جيب وضع فها -16
بعضها حسب املوضوعات، وبعضها حسب األلفاظ املعجمة، وبعضها لآليات، 

 .مما يعترب مفاتيح ضرورية للباحث يف الكتاب وبعضها لألحاديث، وغري ذلك
 تيسري الفقه للعمل والتطبيق: ثانيا

ل املسلم املعاصر غري ذلك هو التيسري يف تقدمي الفقه، وتقريبه إىل عق
 .املتخصص، أي إىل مجهور املسلمني، وهذا هو الشق األول من التيسري

أما الشق الثاين من التيسري فيتعلق بالتيسري يف أحكام الفقه ذاهتا، حبيث يسهل 
على املسلم املعاصر تنفيذها وااللتزام ا يف العبادات واملعامالت وسائر شؤون 

 .احلياة فردية واجتماعية
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وليس معىن التيسري اإلتيان بشرع جديد من عند أنفسنا، نسقط به عن الناس 
ما فرضه اهللا عليهم، أو حنل هلم ما حّرم اهللا عليهم، أو نبتدع هلم يف الدين ما مل 

 .يأذن به اهللا تعاىل
 بل هو تزييف وحتريف، ال يقبله ،فهذا ليس من التيسري الذي نريده يف شيء

 .، وحيترم عقلهعامل مسلم حيتم دينه
 :إمنا نريد بالتيسري هنا مجلة أمور

 :مراعاة جانب الرخص -1
مراعاة جانب اليسر والرخص يف الشريعة إىل جوار العزائم، فلكل أهله، وال 

وال يطالب الضعفاء مبا يطالب به . ينبغي أن نعامل الناس كلهم مبستوى واحد
.  العريق يف اإلسالم وااللتزام بهاألقوياء، وال حديث العهد باإلسالم أو بالتوبة، مثل

 من بعض األعراب االكتفاء بالفرائض األساسية وحدها، مع فقد قبل الرسول 
دخل اجلنة "أو " أفلح إن صدق: "حلف أنه ال يزيد عليها وال ينقص، ومع هذا قال

 .5"إن صدق
من سره أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر إىل : "وقال يف بعض األحوال

 .6"اهذ
إن "، 7"إن اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته: "وقال 

 .8"اهللا حيب أن تؤتى رخصه كما حيب أن تؤتى عزائمه
 :مراعاة الضرورات والظروف املخففة -2
مراعاة الظروف واألعذار املخففة، والضرورات اليت تبيح :  ذلكنوم

 .9در بقدرهااحملظورات، مع تقييدها بأن ما أبيح للضرورة يق
وينبغي التذكري هنا بكلمة نقلها اإلمام النووي يف مقدمات اموع عن اإلمام 
الكبري سفيان بن سعيد الثوري، الذي انعقدت له اإلمامة يف الفقه، ويف احلديث، 

 :، وما أروع ما قالفقد قال . ويف الورع

                                                 
 ).13(مسلم ) 5982و1396(رواه البخاري :  متفق عليه عن طلحة 5
 ).14(ومسلم ) 1397(البخاري :  متفق عليه عن أيب هريرة 6
رواه ): 3/62(والبزار والطرباين، قال اهليثمي ) 5873و5866( رواه أمحد عن ابن عمر، وصححه الشيخ شاكر  7

 ).2742(وسط، وإسناده حسن، وابن حبان يف صحيحه أمحد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطرباين يف األ
" رجاهلما ثقات): "3/162(وصححه حمققه، والبزار والطرباين وقال اهليثمي ( 354) رواه ابن حبان عن ابن عباس  8

 .554وحسنه املنذري يف الترغيب والترهيب انظر كتابنا املنتقى احلديث رقم 
 . يف الشريعة اإلسالميةرسالتنا عوامل السعة واملرونة:  انظر 9
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 !10"إمنا الفقه الرخصة من ثقة، أما التشديد فيه فيحسنه كل أحد"
أما . الرخصة من ثقة، وهو من يوثق بفقهه ودينه معاً: وال بد أن نلحظ قوله

من فقد األمرين أو أحدمها، فهو يترخص فيما ال جيوز الترخص فيه، فيصادم 
 .القواطع واحملكمات من نصوص الشرع وقواعده

 :ضرورة التيسري يف زمننا  -3
 فهو ألزم ما يطلب هللا وإذا كان التيسري مطلوباً دائماً، كما أمرنا رسول ا

عات املادية، وتأثر نـزيف عصرنا هذا؛ نظراً لرقة الدين يف أنفس الكثريين، وغلبة ال
املسلمني بغريهم من األمم، نتيجة لشدة االتصال بني العامل بعضه وبعض، حىت قال 

ومل يعد يف استطاعة أحد أن يعيش يف عزلة عن ! إن العامل قريتنا الكربى: من قال
، وأجهزة اإلعالم تقتحم عليه داره، وتريه ما جيري يف أقصى أطراف العامل، غريه

 ).البث املباشر(وخصوصاً اليوم بعد ما عرف باسم 
فساد (أو ) تغري الزمان(وهذا ما عرب عنه علماؤنا يف العصور املتأخرة بـ 

 .غريهوجعلوه سبباً من أسباب تغري الفتوى، كما ذكر العالمة ابن عابدين و) الزمان
نشر العرف فيما بين من األحكام على "فقد قال ابن عابدين يف رسالته 

إن كثرياً من األحكام ختتلف باختالف الزمان لتغري عرف أهله، أو : ""العرف
حلدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أوالً، 

د الشريعة املبنية على التخفيف للزم منه املشقة والضرر بالناس، وخلالف قواع
 .11"والتيسري، ودفع الضرر والفساد

 به يف الفتوى ين اهللا لاللتزاموهو منهجي الذي وفق-واملنهج الذي أراه 
 .هو التيسري، يف الفروع، والتشديد يف األصول -والتأليف والتدريس

أحدمها فإذا كان هناك وجهتا نظر، أو قوالن متكافئان أو متقاربان يف قضية، 
 .األيسر ال األحوط: أحوط، واآلخر أيسر، فينبغي أن خنتار للفتوى جلماهري الناس

 بني ر رسول اهللا ما خّي: "ما قالته عائشة رضي اهللا عنها: واحلجة يف هذا
 .12"أمرين إال أخذ أيسرمها، ما مل يكن إمثاً

                                                 
 .ص1اموع للنووي، ج:  انظر 10
 .135، ص 2رسائل ابن عابدين ج: انظر 11

 ).1502( متفق عليه عن عائشة، اللؤلؤ واملرجان  12



  آراء                                                                                            حنو فقه ميسر معاصر 
 

107

فأيكم ما أيها الناس، إن منكم منفّرين، : "وقوله فيمن أطال بالناس الصالة
، فأشار إىل 13"صلى بالناس، فليوجز، فإن فيهم الكبري والضعيف وذا احلاجة

 .ضرورة رعاية ظروف الناس، والتخفيف عنهم، وخصوصاً الضعفاء منهم
 يالحظ أن فقه الصحابة والسلف كان يتجه غالباً إىل األيسر؛ والدارس املتعمق

 .وفقه من بعدهم كان يتجه غالباً إىل األحوط
 جندهم أكثر الناس تيسرياً على اخللق، -فيما أثر عنهم من فقه–صحابة فال

 جهم وإن مل يبلغوا درجتهم، واألتباع على ج التابعني، وإن مل والتابعون على
، ألم بدأوا يتجهون إىل األحوط، و كل جيل أخذ يضيف بعض يكونوا مثلهم

 .إىل ما قبله) األحوطيات(
 الفقه املتصل حبياة الناس، فإن جمموعها التراكمي يف) األحوطيات(وإذا كثرت 

 بوضعها عن األمة، فقد سينتهي إىل شيء من اآلصار واألغالل اليت جاء النيب 
ويضع عنهم ِإصرهم والْأَغْلَالَ الَِّتي كَانت ﴿: جاء يف وصفه يف كتب أهل الكتاب

ِهملَيا ، ومن األدعية اليت)157: األعراف (﴾ع علمها اهللا للمسلمني وختمت 
 ﴾ربنا ولَا تحِملْ علَينا ِإصرا كَما حملْته علَى الَِّذين ِمن قَبِلنا﴿: سورة البقرة

 ).286: البقرة(
 :التضييق يف اإلجياب والتحرمي -4

التضييق والتحري البالغ يف تكليف الناس باألحكام : ومن التيسري املطلوب
 يف جمال الفرض والتحرمي، فال جيوز التوسع يف ذلك بأدىن دليل، بل ال بد وخصوصاً

من نص صحيح الثبوت، صريح الداللة، على فرضية الفرض، وحرمة احلرام، أو 
قياس واضح العلة على نص، فإنا نقطع أن الشريعة العادلة ال تفرق بني متماثلني 

 .كما ال تسوي بني خمتلفني
 إال أن يكون معهم -ومثله الفرضية- من التحرمي وقد كان السلف يتحرجون

لوا من الفرض إىل الواجب، نـزدليل ال شبهة فيه، كما هو مذهب احلنفية، وإال 
 .ومن احلرام إىل املكروه

، كذا وكذايعجبين كذا وكذا، أو استحب : وهلذا كثر يف كالمهم مثل قول
 .وال يصرح بالوجوب إال ما علم جزماً بوجوبه

                                                 
 ).267( متفق عليه عن أيب مسعود األنصاري، املصدر نفسه  13
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أكره كذا، وال أحب كذا، وال يعجبين كذا، وال :  جانب املنهياتوقوهلم يف
ويدل على هذا االجتاه موقف . يصرحون بالتحرمي، إال ما علم جزماً بتحرميه

اللهم بني لنا يف اخلمر : ويقول الصحابة من شرب اخلمر، فقد ظل بعضهم يشرا
 ﴾ثْم كَِبري ومناِفع ِللناِسقُلْ ِفيِهما ِإ﴿: ول آيةنـزبياناً شافياً، على الرغم من 

 ﴾لَا تقْربوا الصلَاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ﴿، وآية )219: البقرة(
ياأَيها ﴿: لت اآلية الثالثة وفيها البيان الشايف، الذي ارتقبوهنـز، حىت )43: النساء(

ا الْخموا ِإننآم طَاِن الَِّذينيِل الشمع ِمن سِرج لَامالْأَزو ابالْأَنصو ِسريالْمو رم
 ).90: املائدة (﴾فَاجتِنبوه لَعلَّكُم تفِْلحونَ

أن اإلسالم كان حريصاً على تقليل : ويبدو من التأمل يف القرآن والسنة
 .رمحة باملكلفني غري نسيان) منطقة العفو(التكاليف، وتوسيع 

ياأَيها الَِّذين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياَء ِإنْ ﴿: ففي القرآن الكرمي جاء قوله تعاىل
ي ا ِحنيهنأَلُوا عسِإنْ تو كُمؤست لَكُم دبنـزت اللَّها وهنع فَا اللَّهع لَكُم دبآنُ تلُ الْقُر

ِليمح 101: املائدة (﴾غَفُور.( 
وقد توسع يف شرحها والتعليق عليها العالمة حممد رشيد رضا رمحه اهللا، 

 .وجعلها أساس كتابه يسر اإلسالم
إن أعظم املسلمني جرماً من سأل : "ويف السنة جند قوله عليه الصالة والسالم

 .14"عن شيء مل حيرم فحرم من أجل مسألته
بسؤاهلم واختالفهم دعوين ما تركتكم، إمنا هلك من كان قبلكم : "وقوله 
 16احلديث" فإمنا أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم: "، ويف رواية15"على أنبيائهم

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل، وما حرمه : "ويف قوله عليه الصالة والسالم
فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من اهللا عافيته، فإن اهللا مل يكن لينسى 

 ).64: مرمي(17 ﴾وما كَانَ ربك نِسيا﴿ :مث تال". شيئاً
إن اهللا قد حد حدوداً فال تعتدوها، وفرض فرائض فال : "واحلديث اآلخر

تضيعوها، وحرم أشياء فال تنتهكوها، وسكت عن أشياء رمحة بكم غري نسيان، فال 
 .18"تبحثوا عنها

                                                 
 ).1521(كما يف اللؤلؤ واملرجان .  متفق عليه عن سعد بن أيب وقاص 14
 ).846) متفق عليه عن أيب هريرة، املصدر نفسه  15
 ).1337( هذه الرواية ملسلم  16
رواه البزار والطرباين يف ): 171:1(، ووافقه الذهيب وقال اهليثمي )2/375( رواه احلاكم عن أيب الدرداء وصححه  17

 .الكبري وإسناده حسن ورجاله موثقون
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 :التحرر من العصبية املذهبية -5
ن االلتزام مبذهب واحد معني، يؤخذ به يف مجيع التحرر م: ومن التيسري املنشود

األبواب واملسائل، عبادات ومعامالت، وإن كان فيه من التعسري والتضييق ما فيه، 
 .وكذلك إن ظهر ضعف دليله ومستنده الشرعي، يف مقابل املذاهب األخرى

فاملذهب الواحد قد يضيق يف بعض املسائل والقضايا، ولكن الشريعة بنصوصها 
صدها وجمموع مذاهبها وتراث فقهائها، فيها من السعة واملرونة، ما يعطي حالً ومقا

 . لكل مشكلة، ودواءاً لكل داء من طب الشريعة نفسها
لقد ذم علماء املسلمني احملققون التقليد وأنكروه، ومل يعتربوا املقلد عاملاً، وإمنا 

العلم هو معرفة احلق هو تابع لغريه، إذ التقليد هو قبول قول الغري بال حجة، و
إن املقلد على غري ثقة فيما قلد، ويف التقليد : "يقول اإلمام ابن اجلوزي. بدليله

إبطال منفعة العقل، ألنه خلق للتأمل والتدبر، وقبيح مبن أعطى مشعة يستضيء ا أن 
 .19"يطفئها وميشي يف الظلمة

 !ال يقلد إال عصيب أو غيب: وقال غريه
: القيم التقليد ورد على دعاة التقليد من واحد ومثانني وجهاًوأبطل العالمة ابن 

 .يف إعالم املوقعني
وحتررنا من صارمة التقليد والعصبية ملذهب معني، ال يعين أن نذم املذاهب أو 

، فهذا ال يقوله مسلم شم رائحة العلم، وقد ألف ننال من شأن األئمة الكبار 
رفع املالم عن األئمة "شهرياً يف ذلك مساه شيخ اإلسالم ابن تيمية كتاباً قيماً 

 .ن يف أعذار األئمة يف ترك ما تركوه من احلديث بّي"األعالم
كما أن هذا التحرر ال يعين االستغناء عن فقه املذاهب وكتبها وما حفلت به 
من تعليالت وخترجيات وتفصيالت، ومناقشات ثرية، ال يشك يف قيمتها دارس 

 .صواب بأدلتهينشد احلق ويبحث عن ال
أال يقيد الفقيه نفسه بغري ما قيده اهللا به ورسوله، فيأخذ من : إمنا نعين بالتحرر

أي مذهب كان ما يراه أقوى حجة، وأرجح ميزاناً يف ضوء املعايري الشرعية، ويف 
 .هذا توسعة وتيسري كبري

ا وإمنا قلنا بذلك لعدة أسباب مفصلة يف مواضعها، أستطيع أن أوجز أمهها فيم
 : يأيت

                                                                                                                    
 .  األربعني، ونازعه ابن رجب يف شرحه للحديث يف جامع العلوم واحلكم رواه الدارقطين وحسنه النووي يف 18
 .81 من كتاب تلبيس إبليس البن اجلوزي، ص  19
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أن التقيد باملذاهب، التزام مبا ال يلزم وال جيب ديناً وشرعاً، إذ ال واجب  - أ
 إال ما أوجبه اهللا ورسوله، ومل يوجب اهللا ورسوله اتباع مذهب -ديناً وشرعاً–

الكتاب والسنة، وهذه املذاهب إمنا معني من مذاهب األئمة، إمنا أوجب اتباع 
 الوحي، يف القرن الثاين أو الثالث للهجرة، فال نشأت بعد أن اكتمل الدين، وانقطع

 .يتصور أن يأيت الدين بإجياب اتباعها وهي مل تنشأ بعد
إن األئمة املتبوعني أنفسهم وا عن تقليدهم، كما روى ذلك احلافظ  - ب

 .ابن عبد الرب ونقله عنه ابن القيم وغريه
دين بوجوب فليس يف وجوب اتباعهم كتاب وال سنة وال إمجاع، وقول املقل

اتباع املذاهب غري معترب، ألن املقلد ال يقلَّد، حىت إم لو أمجعوا مل يكن إمجاعهم 
معترباً، ألن اإلمجاع املعترب، هو اتفاق اتهدين يف عصر من العصور، ال اتفاق 

 .املقلدين
أن العامي ال مذهب له، وأن : أن العلماء املقلدين أنفسهم قد رجحوا  - ج

 .فتيه من العلماءمذهبه مذهب من ي
ومجاهري املتعلمني يف عصرنا هي اليت تستفتينا وتسألنا أن نقدم هلا فقهاً عصرياً 
ميسراً، فليس هلا هي مذهب معني، إمنا مذهبها ما يقدمه أهل العلم هلا مقروناً 

 .بأدلته
إننا مطالبون أن نقدم أحكام اإلسالم للناس لنرغبهم يف هذا الدين، وحنبب  -د 

أو سبعة أو –فهل من املقبول أن نقدم هلؤالء مناذج أربعة . إليهم أصوله وتعاليمه
إن كل منوذج من هؤالء ميثل التعاليم :  متثل املذاهب املتبوعة، ونقول هلم-مثانية

 مذاهب فقهائه؟اإلسالمية يف رأي مدرسة أو مذهب من 
، وهم يكثرون واحلمد هللا، حديثااإلسالم  ومثل ذلك يقال ملن دخلوا يف -ه

ومثلهم األقليات اإلسالمية، واجلاليات اإلسالمية يف شىت أقطار الدنيا، ما الذي 
من املالئم أن نقول للمسلم الداخل  أن يقدم هلم؟ وعلى أي مذهب؟ وهل ينبغي

 عدداً من النماذج، فاختر واحداً منها؟إن أمامك :  اإلسالمحديثاً يف
لقد طالبت اجلاليات اإلسالمية منذ أكثر من ثلث قرن من مشيخة األزهر، 
ووزارة األوقاف يف مصر، بتأليف جمموعة من الكتب أو الرسائل، يف حنو ثالثني 
موضوعاً تليب حاجات ثقافية للمسلم واملسلمة يف تلك املواقع، فهل تؤلف تلك 

  كل مذهب على حدة؟يف الكتب سائل أورال
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أم يؤلف الكتاب على أرجح ما يراه املؤلف أو املؤلفون، وفق املعايري اإلسالمية 
 املعتربة؟

لقد كنت ممن ساهم يف هذا اال حني طلب إيلَّ أن أكتب عما حيل للمسلم 
 الذي اعتمدته مشيخة "كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم"وما حيرم عليه، فكان 

من هر، واإلدارة العامة للثقافة اإلسالمية، ليترجم إىل اإلجنليزية مث إىل غريها األز
 .بعد، وإن أخفق املشروع يف النهاية لألسف

ها للقضاة يطالبون علماء الشريعة بتقدمي فقإن املثقفني املعاصرين اليوم  - و
 واملتقاضني يف صورة مواد مقننة منضبطة، كما صنعت جملة األحكام العدلية من

العصري على صورة مناذج أربعة أو أكثر؟ أو نقدم ) التقنني(قبل، فهل نقدم هذا 
هلما نـزاللذين أ) الكتاب وامليزان(ميثل األرجح واألقوى يف ضوء ) منوذجاً خمتاراً(

اهللا ليقوم الناس بالقسط، حبيث تتحقق مقاصد الشعر، ومصاحل اخللق، كما حيب 
 اهللا تعاىل؟

 :البلوىالتيسري فيما تعم به  -6
 .وأهم ما ينبغي التيسري فيه ما تعم به البلوى، من أمور العبادات أو املعامالت

فإذا كان هناك بعض املذاهب تشدد يف شؤون الطهارة والنجاسة مثالً،  - أ
، فليس هناك موجب إللزام الناس به، ملا قد يترتب كمذهب اإلمام الشافعي 

 . يف الريف والقرىعليه من احلرج عند مجاهري املسلمني وخصوصاً
فال غرو أن يتجه الفقيه إىل مذهب مالك ومن وافقه يف القول بأن كل ما 
يؤكل حلمه فبوله وروثه طاهر، وأن املاء ال ينجس إال بالتغّير، وهذا ما رجحه وأفىت 

 .به شيخ اإلسالم ابن تيمية، وعضده باألدلة
كنت أود : عن الشافعيمن اإلحياء ) الطهارة(وقد قال اإلمام الغزايل يف كتاب 

أن يكون مذهبه يف املياه كمذهب مالك، وساق سبعة أوجه لتأييد مالك، وهو 
 .شافعي املذهب، رضي اهللا عن اجلميع

ومثل ذلك ما قاله الغزايل عن البيع باملعاطاة، أي بغري لفظ اإلجياب والقبول، 
 الشافعي لقووهو ما جيري عليه عمل املسلمني يف كل مكان، ويف سائر العصور، و

 .فيه شديد، والبلوى به عامة
فعلى الفقيه أن يعمل على تصحيح معامالت املسلمني من داخل الفقه ومصادر 

 .الشريعة وقواعدها ما وجد إىل ذلك سبيالً
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وهذا ما يلمسه الدارس لدى كثري من علماء الفقه يف املذاهب املختلفة، وال 
يلتمسوا خمرجاً لتصحيح التعامل، إما سيما يف األعصر األخرية، فهم حياولون أن 

بتكييفه تكييفاً جيعل له مستنداً من الشرع، أو حبيلة فقهية، أو باللجوء إىل قول 
 .مهجور أو ضعيف يف املذهب، أو بإجازة تقليد مذهب آخر

وكثرياً ما يكون الضيق واحلرج ناشئاً من التقيد مبذهب معني، ولو حترروا منه 
خرى، املتبوعة وغري املتبوعة، وأقوال الصحابة والسلف، وإىل إىل باحة املذاهب األ

النصوص والقواعد العامة، لوجدوا يف باحتها الفسيحة ما خيرجهم من الضيق إىل 
 .السعة، ومن العسر إىل اليسر

ومن الكلمات اليت هلا داللتها ما أثر عن السابقني يف ترجيح العمل ببعض 
 .هذا أرفق بالناس: األقوال قوهلم

 اإلشارة إىل الرأي املخالف -فيما تعم به البلوى–ومن جوانب التيسري  - ب
الذي مل يأخذ به الكاتب أو الكتاب، ولو يف احلاشية، وإن كان يف نظره ضعيفاً، 
فقد يكون قوياً يف نظر غريه، ويتعني هذا إذا اختار هو القول األحوط، أو األشد، 

 .فيلزم اإلشارة إىل الرأي األيسر
التعريف بأن املسألة فيها أكثر من رأي أو وجهة نظر، : د هذاومن فوائ

 .فاملختلف فيه غري امع عليه، وذكر هذا يف هذا املقام خاصة من األمانة العلمية
ومن ناحية ثانية، فاألمور االجتهادية القابلة لتعدد األنظار، واختالف 

 إلمث ينكر على صاحبه، االجتهادات، ال جيوز أن يعترب من أخذ توجهة منها مرتكباً
 .ال إنكار يف املسائل االجتهادية: وهلذا قالوا

وهو اإلبقاء على الضمري الديين، عند من يعملون على خالف : وأمر ثالث
كرب، شيخ األزهر الرأي األحوط أو األشد أو املشهور، وهو ما الحظه األستاذ األ

بىن أقوال اإلمام ابن تيمية  حني ت-رمحه اهللا–مد مصطفى املراغي األسبق، الشيخ حم
وبعض السلف يف قضايا الطالق وغريها من األحوال الشخصية، فإن الناس حيلفون 
بالطالق كل يوم، خصوصاً الباعة والعامة، وحينثون، ويظنون أن طالقهم واقع، 
وأم يعيشون مع نسائهم يف حرام، وأن ذريتهم منهم أوالد حرام، ومثل هذا 

فلماذا ال . رهم، وجيرئهم على احلرام الصرف املقطوع بهاالعتقاد يفسد ضمائ
يفتيهم باملذهب امليسر عليهم، وبذلك تبقي عليهم ضمائرهم واعتقادهم أم مل 

 خيرجوا عن دائرة اإلسالم؟
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ومثل هذا يقال فيمن يفيت بتحرمي حلق اللحية، حترمياً قاطعاً، بل حيرم أخذ أي 
 . ذلكشيء منها، ومجاهري املسلمني تفعل

وكذلك من يفيت بتحرمي إطالة الثوب إىل أسفل من الكعبني، واعتبار فاعله يف 
 .النار، ومجاهري األمة اإلسالمية واقعة يف ذلك، كما هو مشاهد

بأجٍل معترباً أن الذهب ) احللي(ومثله من يفيت بتحرمي بيع الذهب املصنوع 
 شيئاً، ومل خترجه عن  نقود، وأن الصنعة مل تضف إليه-حىت املصنوع منه–كله 

الثمنية إىل السلعية، وعلى هذا حيرم بيعه وشراؤه إىل أجل، كما يفعل كثريون اليوم، 
وحنوها ويدفعن الثمن ) الشبكة(حيث يشترون هدايا العرس، أو ما يسمونه 

 .ويؤجلون بعضه
فإذا افترضنا أن الفقيه اختار الرأي األثقل، فالواجب يف رأيي أن يشري إىل 

 فتكون فتنة، كما قال اإلمام مالك ،وال حيمل الناس على رأي واحد.  اآلخرالرأي
معلالً محل الناس على املوطأ ،. 

وذه اخلطوات اليت شرحناها يف تسري الفقه للفهم، وتيسري الفقه للعمل، نكون 
هدف تيسري الفقه من ناحية، وهدف حتديثه وجعله : قد حققنا هدفني نشدنامها

 .حية أخرىمعاصراً من نا
فتيسري الفقه للفهم واإلفهام جيعله أقرب إىل طبيعة العصر، الذي حياول أن 
يقرب كل ألوان املعرفة للناس مبختلف األساليب، كما جيعله أقرب إىل التعبري عن 
قضايا العصر ومشكالته الكثرية اليت تقتحم حياة الناس، وجتعلهم يتساءلون عن 

 .عها يف ضوء التزامهم بدينهمحكمها الشرعي، وكيف يتعاملون م
 يقربه إىل الناس، وجيعله -إن صح التعبري-) عصرنته(كما أن حتديث الفقه أو 

 .تزام به دون حرج ال إعناتر العمل وااللاً هلم، وذا يتيسمقبوالً لديهم، مفهوم
 :مالحظة تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واحلال -7

ة مراعاة تغري الفتوى بتغري األزمنة واألمكنة ومن جوانب التيسري الالزمة واملهم
واألحوال والعوائد، وعدم اجلمود على املسطور يف الكتب من أقوال كانت متثل 

 .زمنها
 .وهذا ما نبه عليه احملققون، وقامت على صحته األدلة الشرعية

ولعل أشهر من كتب يف ذلك، وذاعت عبارته يف اآلفاق، هو اإلمام ابن قيم 
: يف كتابه الشهري إعالم املوقعني الذي عقد لذلك فصالً ممتعاً، بدأه بقولهاجلوزية، 

 غلط عظيم على الشريعة -بسبب اجلهل به-هذا فصل عظيم النفع جداً، وقع "
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-أوجب من احلرج املشقة وتكليف ما ال سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة 
ريعة مبناها وأساسها على احلكم  ال تأيت به، فإن الش-اليت يف أعلى رتب املصاحل

ومصاحل العباد، يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة ومصاحل كلها، وحكمة 
 .كلها

 مسألة خرجت عن العدالة إىل اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن فكل
املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة إىل العبث، فليس من الشريعة، وإن أدخلت فيها 

 .20"بالتأويل
ومما ذكره هنا عن شيخه ابن تيمية أنه مر على مجاعة من التتار يف دمشق، 

دعهم، : "وهم يشربون اخلمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه فقال الشيخ رمحه اهللا
فإمنا حرم اهللا اخلمر، ألا تصد عن ذكر اهللا، وعن الصالة، وهؤالء تصدهم اخلمر 

 ".عن سفك الدماء، وب األموال
 : كالم اإلمام ابن تيمية هنا أمرين، كالمها غاية يف األمهيةونالحظ يف

 .تغري فتواه بتغري حال املفىت يف أمرهم: األول
مراعاة مقاصد الشريعة يف التحرمي والتحليل، وعدم الوقوف عند ظواهر : الثاين

 .النصوص وحدها، فهو سكت عن املنكر، خمافة منكر أكرب منه
اب إليه وإىل مدرسته يف عصرنا إىل أن حيفظوا وما أحوج الذين يدعون االنتس

 .كلمته هنا ويعوها، حىت ال جيمدوا على الظواهر، ويغفلوا املقاصد واألسرار
وقد حكوا عن اإلمام أيب حممد بن أيب زيد القريواين، صاحب الرسالة املشهورة 

سة داره، يف الفقه املالكي، وأحد أعالم العلم والعمل يف عصره، أنه اختذ كلباً حلرا
كيف تتخذ : ، فلما أنكر عليه بعض الناس ذلك قائالً لهةوقد كانت يف طرف املدين

لو كان مالك يف زماننا الختذ أسداً : فقال! كلباً للحراسة، ومالك قد كرهه؟
 .ضارياً

مبا فيها من تعقيدات ومشكالت ال تتناهى، كثري منها مل –وحياتنا املعاصرة 
 حتتاج من فقيه اليوم أن يقابلها باجتهاد جديد -مائناخيطر ببال السابقني من عل

بعضه انتقائي، وذلك فيما اختلف فيه علماؤنا من قبل واختيار بعض األقوال 
املالئمة منه، يف ضوء األدلة واالعتبارات الشرعية، وبعضه إنشائي إبداعي، وذلك 

 .يف املسائل اجلديدة اليت مل يعرفها الفقه القدمي، وما أكثرها
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ال بد أن يكون الفقه مادة حية مرنة، تتسع لكل حاجات العصر، وتغريات ف
بنصوصها احملكمة، وقواعدها الكلية، –وإذا كانت الشريعة ... احلياة املتجددة

وجيب أن . زماناً ومكاناً وحاالً:  ثابتة ال تتغري بتغرينا حنن البشر-وأحكامها القطعية
ففرق ما بني . أليف أو فتوى أو قضاءيظهر هذا التغري إذا عرضناه يف صورة ت

إن الشريعة وحي اهللا، والفقه عمل العقل اإلسالمي يف ضوء : الشريعة والفقه
 .الوحي، وإن كانت الشريعة توجد داخل الفقه يف جمموعه

أيب يوسف وحممد قيل فيه :  اخلالف بني أيب حنيفة وصاحبيهنوإذا كان كثري م
حجة وبرهان، وإن اإلمام لو رأى ما رأياه إنه اختالف عصر وزمان ال اختالف 

، فكيف وبيننا وبني عصر االجتهاد قرون -مع قرب الزمن بينهما-لقال مبا قااله 
 !.وقرون؟

قدمي قبل وصوله إىل مصر، وجديد بعد : وكذلك كان للشافعي مذهبان
، ومسع ما مل يكن مسع، باإلضافة ىاستقراره يف مصر، وقد رأى  فيها ما مل يكن رأ

: إىل نضج السن والتجربة، فغري اجتهاده يف كثري من األمور، وأصبح مألوفاً أن يقال
 .قال يف القدمي، وقال يف اجلديد

هذا وقد ظلت احلياة يف عصورهم ساكنة ال يكاد يتغري الحقها عن سابقها، 
إال قليالً، فكيف وعصرنا احلديث قد تغريت فيه شؤون احلياة عما كانت عليه، 

رياً بل هائالً وسريعاً، امتد طوالً وعرضاً وعمقاً، وتغري العامل يف أموره تغرياً كب
 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية والدستورية وعالقاته الدولية

 -بل من أهل القرن املاضي فقط–ولو افترضنا أحداً من أهل القرون املاضية 
كل شيء يف حياة الناس والهتم بعث من قربه، ورأى ما حنن عليه اليوم، ألنكر 

 .نفسه باجلنون، أو اهتم الناس كلهم باجلنون
وهذا التغري اجلذري يقتضي فقهاً جديداً، واجتهاداً جديداً، يتحرك حبركة 

 ومن أَحسن ِمن ﴿لق معها، بل يضبطها بشرع اهللا وحكمه، نـزاحلياة، ولكن ال ي
 ).50: املائدة (﴾اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ

ومن أسباب تغري الفتوى يف زمننا توافر معلومات لنا مل تتوافر لعلمائنا السابقني 
وحنن نعتقد أم لو توافر هلم ما . فهم بنوا حكمهم على ما كان لديهم من علم

 .توافر لنا من معلومات لغريوا رأيهم، وأفتوا مبا نفيت به اآلن
 نزمام، حلكمنا مبا حكموا، فليس مكما أننا لو كنا مكام، وعشنا يف 
 .السهل أن يتجاوز اإلنسان مكانه وزمانه
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 :اضرب لذلك مثالً، أقصى مدة زمن احلمل
فقد ذكر بعض الفقهاء أن أقصى زمن احلمل سنتان، وذكر بعضهم أربع 

 وما أدلتهم يف ذلك؟. إىل سبع سنوات... سنوات، وبعضهم مخس سنوات
ل يف بطن أمه أكثر مال يبقى احل: ي اهللا عنهااستدل بعضهم بقول عائشة رض

 .من سنتني، ولو بفركة مغزل
 وال أدري مدى صحة سند هذا القول وثبوته عن عائشة؟

 فرض أنه صحيح الثبوت، فماذا يعين؟بو
، إنه موقوف له حكم املرفوع؟ فال بد أا مسعت ذلك من رسول اهللا : قالوا

 .ألن ذلك مما ال جمال للرأي فيه
ا كله غري مسلم، فهذا مما يتسع فيه اال للرأي، وهلذا اختلفت فيه اآلراء وهذ

. اختالفاً كبرياً، وعائشة بنت هذا على ما مسعته وعرفته من أقوال النساء حوهلا
 . واجلزم بأا ال بد مسعت ذلك من الرسول املعصوم دعوى بال برهان

! سبحان اهللا: مل سنتان، قالوهلذا ملا قيل ذلك لإلمام مالك، وأن أقصى احل
من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن، امرأة صدق، وزوجها رجل 

 .21صدق، محلت ثالثة أبطن يف اثنيت عشرة سنة، حتمل كل بطن أربع سنني
وهو معذور يف تصديق هذه املرأة : فاستدل إمام دار اهلجرة مبا تقوله النساء

 .الصدق، ومل يكذا أحد ممن حوهلاوأمثاهلا، ما دامت معروفة ب
وهو معذور يف تصديق هذه املرأة : واملرأة إمام دار اهلجرة مبا تقوله النساء

 .وأمثاهلا، ما دامت معروفة بالصدق، ومل يكذا أحد ممن حوهلا
واملرأة معذورة أيضاً، إا يف الواقع ليست كاذبة، ولكنها متومهة، تتوهم أا 

، وهذه حالة معروفة مشهورة للطب اآلن، وتتكرر كثرياً، حامل وهي غري حامل
، وهو شيء تظهر على املرأة فيه كل )احلمل الكاذب(ويسميها األطباء املختصون 

أعراض احلمل املعروفة، من انتفاخ البطن، والشعور بالغثيان والقيء، وتقلص 
له مع عضالت البطن وحنوها، مبا يشبه حركة اجلنني يف بالبطن، يظهر ذلك ك

وجود الرغبة الشديدة يف احلمل، والشوق إليه والتعلق به، فيحدث ذلك كله حالة 
 .جسمية ونفسية كحالة احلامل احلقيقية متاماً

                                                 
 ).7:443( رواه البيهقي يف سننه  21
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ولكن بالكشف عليها اآلن بأدوات الكشف اجلديدة من اللمس، والتحليل 
 .لطبيب املختص أا غري حامل قطعاًوالتصوير باألشعة وحنوها، جيزم ا

ب هنا أن املرأة قد تظل على هذه احلالة سنة أو سنتني مثالً، مث يشاء اهللا والعجي
وحتسب املدة , أن حتمل يف اية املدة محالً صادقاً، فتظنه امتداداً للحمل الكاذب

كلها على هذا احلمل، وتلد بعد سنتني أو ثالث أو أربع، فيصدقها الناس، وأن 
 .راًدعواها من أول األمر مل تكن كذباً وزو

ماذا كان ميكن أن يفعل الفقيه وهو يسمع هذه القصص حتكى له من هنا 
 وهناك من أناس ثقات عن نسوة صاحلات؟

 :رعاية املقاصد وتغري الفتوى -8
اليت شرعت هلا -ارتباط رعاية العلل واملقاصد : وهنا مالحظة مهمة وهي

الفتوى بتغري  مبا قرره علماء األمة منذ عصر الصحابة، من وجوب تغري -األحكام
 .بل بدأ هذا منذ عهد النيب . الزمان واملكان والعرف واحلال

وهلذا كان النيب عليه الصالة والسالم يقبل من بعض أصحابه ما ال يقبل من 
بعضهم اآلخر، ويسامح أهل البادية فيما ال يسامح أهل احلضر، كاألعرايب الذي 

 .بال يف املسجد
مة، ألا كانت أيسر على املعطي، وأنفع وهلذا فرض زكاة الفطر من األطع

 .لآلخذ، ولو كلفهم بدفع النقود لكلفهم عسراً
وكان يأمرهم بإخراجها بعد صالة الصبح وقبل صالة العيد، لسهولة ذلك 

 .عليهم ومعرفتهم باحملتاجني وقرم منهم، لقلة العدد، وبساطة اتمع
مضان أو من أول ويف عهد األئمة أجاز بعضهم إخراجها من منتصف ر

 البلد، وإن مل يكن من األطعمة  أهلكما أجازوا إخراجها من غالب قوت. رمضان
 .املنصوص عليها

بل أجاز عمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة وأصحابه وآخرون إخراج قيمة الطعام 
وحجتهم أن النيبَ  أمر . من النقود، بل رجح بعضهم ذلك إذا كان أنفع للفقراء

لسؤال يف يوم العيد، واإلغناء يتحقق بإعطاء القيمة كما يتحقق بإغنائهم عن ا
 .22بإعطاء الطعام، ورمبا كان اإلغناء بالقيمة أوىل وأوىف

                                                 
 .ه الزكاةمن كتابنا فق) زكاة الفطر( من أراد التوسع يف املوضوع فلرياجعه يف باب  22
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ويف بعض األحوال يف عصرنا كاملدن الكربى مثل القاهرة واستانبول وغريمها 
تفع به يكون إخراج احلبوب كالقمح والشعري، منافياً ملقصد الشارع متاماً، ألنه ال ين

وال يتحقق به إغناء يف ذلك اليوم، ويضطر إىل بيعه بأخبس األمثان، إن وجد من 
 .مع ما فيه من حرج على املعطي أيضاً! يشتريه منه

ولقد كان العالمة ابن القيم موفقاً يف عبارته، حني جعل الذي يتغري بتغري 
وهي –فتوى موجباته هو الفتوى وليس حكم الشرع، فاحلكم ال يتغري، وإمنا ال

 . هي اليت تتغري-يل احلكم على الواقعةنـزت
يف عصر " املؤلفة قلوم" حني أىب أن يعطي الزكاة قوماً كانوا من اًإن عمر

مل يغري بذلك حكماً شرعياً " إن اهللا أعز اإلسالم وأغىن عنهم: " وقالالرسول 
وى بتغري الزمن ومل يعطل نصاً قرآنياً، كما قد يفهم بعض الناس، ولكنه غري الفت

واحلال عن عهد الرسول، فلم يعد عيينة بن حصن، وال األقرع بن حابس 
وأضراما من الطامعني، ممن حيتاج اإلسالم ودولته إىل تأليف قلوم، بعد أن انتصر 

 صكاً هلؤالء ومل يكتب الرسول ! فارس والروم: على أكرب دولتني يف األرض
ف هو الذي يرى اإلمام تأليفه، فإذا مل ير تأليف يبقيهم مؤلفة إىل األبد، واملؤل

لعدم احلاجة إليه، أو  شخص أو أناس بأعيام، أو مل ير التأليف مطلقاً يف عهده،
ألن هناك مصارف أهم منه، فهذا من حقه، وال يكون ذلك إسقاطاً لسهم املؤلفة 

 بعض إىل األبد، كما فهم بعض احلنفية وغريهم، وال تعطيالً للنص، كما ظن
املعاصرين، فإن عمر واألمة كلها ال متلك تعطيل نص صريح من كتاب اهللا، ولكنه 
رأى مصلحة املسلمني يف عصره أن يسد الطريق على الطامعني يف أموال الزكاة 
باسم التأليف، ومل يرد عنه ما مينع من التأليف وإعطاء املؤلفة عند احلاجة واقتضاء 

 .23املصلحة
ل جيد العتبار املصلحة املرسلة، وسد الذريعة إىل إن عمل عمر هذا مثا

 .املفسدة، وهو مثال جيد كذلك لتغري الفتوى بتغري األزمان واألحوال
زكاة اخليل، فقد جاءه أناس من الشام : ومما غري عمر فيه الفتوى بتغري احلال

بكر، فتردد يف ذلك، ألنه أمر مل يفعله الرسول وال أبو  يريدون إعطاء الزكاة منها،
مث جاء أنه أوجب الزكاة يف اخليل يف قصة يعلى بن أمية وأخيه، حني وجد الفرس 

                                                 
 .يف املرجع السابق" املؤلفة قلوم"فصل " باب مصارف الزكاة" راجع هذا املبحث بتفصيل يف  23
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مستدالً بقياس األوىل، وهو نوع من مراعاة املقاصد واملصاحل ! يبلغ مثنها مائة ناقة
 .والعدل الذي قامت عليه الشريعة

ذ بن أن معا: ومن األمثلة اليت تذكر هنا من تغري الفتوى بتغري املكان واحلال
 إىل اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها جبل حني بعثه الرسول 

خذ احلب من احلب، والشاة من الغنم، والبعري "على فقرائهم، كان مما أوصاه به 
 أا تيسري على الناس، وأن هذا ما ، ولكن مل يفهم هذه الوصية إال على"بلمن اإل

يهم أن يدفعوا القيمة رحب بذلك، ملا فيه من يطالبون به، فلما وجد األيسر عل
الرفق م، النفع ملن وراءهم باملدينة، عاصمة اإلسالم، إذا فضل شيء عنهم وأرسله 

مالبس من (ائتوين خبميس أو لبيس : "إىل هناك، ففي خطبة معاذ باليمن قال
آخذه منكم مكان الذرة والشعري فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين ) صنعهم

 24."املدينةب
وهو –فاعتبار املصلحة ورعاية مقصد الشارع من الزكاة هو الذي جعل معاذاً 

) ثياباً مينية(يؤثر أخذ القيمة – 25اعلم الصحابة باحلالل واحلرام كما يف احلديث
بدالً من احلبوب، مع ما يظن من خمالفته ظاهر احلديث اآلخر، وما كان ملعاذ أن 

هو الذي جعل اجتهاده يف املرتبة الثالثة بعد الكتاب  وخيالف حديث رسول اهللا 
وهلذا اشترط . ولكنه أدرك مقصود احلديث فلم يتجاوز به موضعه. والسنة

أن يكون عاملاً مبدارك األحكام ومقاصد الشريعة، وأن يكون : األصوليون يف اتهد
 العلم  فإن من حصل كثرياً من،وهذا حق. أيضاً عاملاً مبصاحل الناس يف عصره

 عاجي، أو صومعة منعزلة، غافالً عن جووسائل االجتهاد، ولكنه يعيش يف بر
مصاحل اتمع ومفاسده، وما يدور يف العقول من أفكار، ويف األنفس من نوازع، 

 ال يعد من أهل االجتهاد -على علمه-مثل هذا و... ويف احلياة من وقائع وتيارات
 .والفتيا واحلكم يف شريعة اإلسالم

هذا يوجب على رجال الفقه يف عصرنا أن يفحصوا الكتب القدمية، لينتقوا و
منها ما يصلح لزمنهم وبيئتهم، ويدعوا ما كان معرباً عن زمن انقضى، وبيئة 
تغريت، وعرف انتهى، ألا ارتبطت بعلة مل تعد قائمة، واملعلول يدور مع علته 

 .وجوداً وعدماً

                                                 
 .فصل إحراج القيمة" باب طريقة أداء الزكاة" راجع هذا املبحث بتفصيل يف فقه الزكاة  24
مر وأعلمهم باحلالل واحلرام أرحم أميت بأميت أب بكر، وأشدهم يف أمر اهللا ع"عن أنس ) 3793( روى الترمذي  25

 ).154(كما رواه ابن ماجه . وقال الترمذي حسن صحيح" معاذ بن جبل
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 :حكاميقول اإلمام القرايف يف كتابه اإل
 جيوز العمل ا، وال كل الفتاوى -يعين االجتهادية-ليس كل األحكام "

الصادرة عن اتهدين جيوز التقليد فيها، بل يف كل مذهب مسائل، إذا حقق النظر 
 26".فيها، امتنع تقليد ذلك اإلمام فيها

 خالف -مع تغري تلك العوائد-إن استمرارا األحكام اليت مدركها  العوائد "
 27".الدين مجاع، وجهالة يفاإل

فمهما جتدد من العرف اعتربه، ومهما سقط أسقطه، : " وقال يف كتابه الفروق
واجلمود على املنقوالت أبداً ... وال جتمد على املسطور يف الكتب طول عمرك

 .28"ضالل يف الدين، وجهل مبقاصد علماء املسلمني، والسلف املاضني
ت فتياه على خالف اإلمجاع أو القواعد أو كل شيء أفىت فيه اتهد فخرج"

 النص أو القياس اجللي السامل عن املعارض الراجح ال جيوز ملقلده أن ينقله للناس،
وال يفيت به يف دين اهللا تعاىل، فإن هذا احلكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما ال 

أكد، فال نقره نقره شرعاً بعد تقرره حبكم احلاكم أوىل أن ال نقره شرعاً إذا مل يت
شرعاً، والفتيا ذا احلكم حرام، وإن كان اإلمام اتهد غري عاص به، بل مثاباً 
: عليه، ألنه بذل جهده على حسب ما أمر به، وقد قال النيب عليه الصالة والسالم

 .29"إذا اجتهد احلاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران"
هبهم، فكل ما وجدوه من هذا النوع فعلى هذا جيب على أهل العصر تفقد مذا

ى مذهب من املذاهب إال من عرف القواعد، وال يعر. حيرم عليهم العمل به
والقياس اجللي، والنص الصريح، وعدم املعارض لذلك، ولذلك يعتمد على حتصيل 
أصول الفقه، والتبحر يف الفقه، فإن القواعد ليست مستوعبة يف أصول الفقه، بل 

د كثرية جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء، ال توجد يف كتب أصول للشريعة قواع
الفقه أصالً، وذلك هو الباعث يل على وضع هذا الكتاب ألضبط تلك القواعد 

 30".حبسب طاقيت
وإذا كان هذا القول يف شأن األقوال والفتاوى الصادرة عن األئمة اتهدين، 

 !!؟فما بالك بأقوال املقلدين، وفتاوى املتأخرين
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بناء على -ولقد أكد القرايف أيضاً وبعده ابن القيم، وبعدمها ابن عابدين 
غري ت أن لتغري العرف والزمن واحلال أثره يف -اعتبارات شرعية ذكرناها من قبل

 .لفتوى وتكييف األحكاما
وكل هذا يؤيد وجهة نظرنا، يف وجوب فحص األقوال املروية، وخصوصاً 

 الشؤون املدنية واملالية والتجارية واإلدارية واجلنائية أي يف-فيما عدا العبادات، 
ه معاصر جديد مبين على دراسة عميقة قائمة  حىت يتكون لنا فق-لدولية وحنوهاوا

 .على املوازنة والترجيح
أما االعتراض علينا بأن باب االجتهاد قد أغلق بعد القرن الرابع أو الثالث أو 

 ذي فتح باب االجتهاد لألمة هو رسول اهللا الثاين فهو اعتراض مردود، ألن ال
 .فال ميلك أحد بعد ذلك سده كائناً من كان

 :يقول سلطان العلماء اإلمام عز الدين بن عبد السالم
ل اهللا ا من نـزوقد اختلفوا مىت انسد باب االجتهاد؟ على أقوال، ما أ"
 بعد األوزاعي بعد الشافعي، وقيل: بعد مائتني من اهلجرة، وقيل: قيل. سلطان
وعندهم أن األرض قد خلت من قائم حبجة اهللا ينظر يف الكتاب والسنة، ! وسفيان

ويأخذ األحكام، وأال يفيت أحد مبا فيهما إال بعد عرضه على قول مقلده، فإن وافقه 
وهذه أقوال فاسدة، فإنه إن وقعت حادثة غري منصوص ! كم وأفىت، وإال ردهح

وما . السلف، فال بد فيها من االجتهاد من كتاب أو سنةعليها، أو فيها خالف بني 
 .31..."يقول سوى هذا إال صاحب هذيان

 .هذا وباهللا التوفيق، واحلمد هللا أوالً وآخراً
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 قضايا للبحث
 
 

 مشروع رؤية نقدية: الفكر الغريب
 
 *عبد الوهاب املسريي

 
-ميكن أن نقرر ابتداءاً أن العقل العريب اإلسالمي يف العصر احلديث قد دخل 

 حلقة مفرغة ستزيد من تفككه وتآكله وتقويض ثقته بنفسه -نتيجة لظروف عديدة
 اللحاق باآلخر -لكثريينبالنسبة ل-فالنهضة أصبحت تعىن . وضمور إبداعه

واالبتعاد عن الذات والتراث، بل وإعادة صياغتهما مما يتفق مع املقاييس ) الغرب(
واجلهد املعريف الوحيد للمشروع هو نقل ما يقوله اآلخر إما دون اجتهاد أو . الغربية

وهذا يؤدي إىل مزيد من االعتماد املعريف على اآلخر . بقليل من التعديل والتحوير
 .لتبعية املعرفية له والركض وراءهوا

ولذا ال غرو أن اإلنسان العريب املسلم مل يأت مبعرفة جديدة يف العصر 
وال ميكن . احلديث، ومل يؤسس علوماً ذات بال، ومل يسهم يف إثراء الفكر اإلنساين

لإلنسان املسلم أن يبدع ويولد معارف حديثة من تراثه ومناذجه املعرفية إال بعد أن 
رر من قبضة الغرب عن طريق ما نسميه باحملور النقدي للمشروع احلضاري يتح

 .اإلسالمي
وأعتقد أن كل من يود أن يطور مشروعاً معرفياً حضارياً مستقالً عليه أن يبدأ 

 . بنقد املشروع الغريب نظراً لذيوعه وهيمنته-شاء أم أىب–
 :وميكن هلذه العملية النقدية أن تنجز ما يلي

                                                 
م، أستاذ األدب اإلجنليزي 1969/ه1389، (New Jersy) دكتوراه يف األدب املقارن من جامعة نيوجرسي  *

 .رةقاهجبامعة عني مشس بال
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 :ة الغربتأكيد نسبي -1
إذا كان الغرب قد حتول إىل مطلق فيجب أن يستعيد نسبيته وتارخييته وزمنيته، 

 فيجب أن يصبح مرة أخرى عنصراً واحداً ضمن عناصر ،وإذا كان يشغل املركز
أخرى تكون عامل اإلنسان، وإذا كان يعترب نفسه عاملياً وعاماً فيجب أن نبني 

، "عاملياً"مرة أخرى ال " ياًبغر"ب أن يصبح  أن الغرب جي:أي... خصوصيته وحمليته
وهذا ال ميكن أن يتم إال باستعادة املنظور العاملي املقارن، حبيث يصبح التشكيل 
احلضاري الغريب تشكيالً حضارياً واحداً له خصوصيته ومساته، متاماً مثلما لكل 

 .التشكيالت األخرى خصوصيتها ومساا
قة التأثري والتأثر الشائعة يف الدراسات اجلامعية، واملنظور املقارن ال يعين عال

وإمنا يعين حماولة الوصول إىل رؤية عاملية حق من خالل مقارنة البىن واألشكال 
احلضارية املختلفة اليت تعاَملَ اإلنسان من خالهلا مع العامل، فأبدع أشكاالً حضارية 

ا من خصوصيتها ال من اتساقها خاصة متنوعة، هلا قوانينها الداخلية، وتنبع إنسانيته
 ".قانون غريب"مع قانون عاملي عام ومهي هو يف اية األمر 

 :تراجع املركزية الغربية -2
ومما يساعد على هذا األمر أن احلضارة الغربية قد فقدت مركزيتها املزعومة 
حىت على املستوى املادي، إذ ظهرت مراكز حضارية أخرى ناجحة حىت باملعايري 

وعملية ). مثل اليابان والصني وشرق آسيا(املقبولة لدى احلضارة العلمانية املادية 
حتول الغرب من مركز مطلق إىل أحد التشكيالت احلضارية جتعل من املمكن لنا أن 

كما يفعل دعاة (ننظر إليه براحة دون قلق، إذ ليس علينا قبوله خبريه وشره 
، وإمنا ميكننا ) السلفينيكما يفعل بعض(، أو رفضه بقضه وقضيضه )التغريب

 .دراسته كمتتالية حضارية تتسم مبا تتسم به من سلبيات وإجيابيات
 :أزمة الغرب -3

وإذا كان الغرب قد حقق إطالقه ومركزيته من خالل االنتصارات املعرفية 
واملادية اليت حققها يف املراحل األوىل من ظهور النموذج العقالين املادي، فقد حان 

د النظر يف هذه االنتصارات والنجاحات، ونبني نقط القصور اليت الوقت ألن نعي
ظهرت من خالل التطبيقات املختلفة لنموذجه املعريف، خاصة ابتداءاً من منتصف 

 .القرن التاسع عشر



                                                                      قضايا للبحثقديةمشروع رؤية ن: الفكر الغريب
 

 

127

ومن املفارقات اليت تستحق التسجيل أن دعاة التغريب واللحاق بالغرب ال 
من عشر وعلوم القرن التاسع عشر، يزالون يدورون يف إطار عقالنية القرن الثا

ويكررون تفاؤل الغرب خبصوص مستقبله، يف الوقت الذي سقطت فيه عقالنية 
سند إليها تالقرن الثامن عشر، وظهر مدى قصورها، وتآكلت السببية البسيطة اليت 

علوم القرن التاسع عشر، وختلّى كثري من املفكرين الغربيني عن تفاؤهلم خبصوص 
 مل تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها كما كانت تفعل حىت اية القرن حضارم اليت

التاسع عشر، وفقدت كثرياً من إحساسها مبكانتها اخلاصة يف التاريخ ومركزيتها 
 .وعامليتها

وهذا أمر طبيعي ومتوقع مع تصاعد أزمات هذه احلضارة ابتداءاً من حربيها 
تآكل مؤسسة : شاكلها املتنوعة الكثرية، مثل، وانتهاءاً مب)أي الغربيتني(العامليتني 

واملخدرات، وتزايد اغتراب اإلنسان الغريب عن ذاته وعن ) اإليدز(األسرة، وانتشار 
 .بيئته

 الفكر الغريب االحتجاجي أو املضاد: أوالً
يعود تاريخ الفكر االحتجاجي إىل عصر النهضة يف الغرب ذاته، أي مع ظهور 

، إال أنه ظل متوارياً بسبب انتصارات احلضارة الغربية النموذج العقالين املادي
ولكن مع دخول هذه احلضارة مرحلة األزمة بدأ هذا الفكر . املادية واملعنوية املذهلة

وقد حاول هذا الفكر وصف . االحتجاجي يكتسب مزيداً من املركزية واملصداقية
ن هذا الفكر وأدبياته يف وال بد من االستفادة م. األزمة والتعبري عنها بل وجتاوزها

 .حماولة استرداد املنظور النقدي جتاه احلضارة الغربية
وال بد أن نوفر للقارئ العريب أهم أدبيات هذا الفكر الذي يشمل كل فروع 

... النقد األديب، واللغة، والفلسفة، وعلم البيئة، والعلوم الطبيعية، والتاريخ: املعرفة
 وراء هذا الفكر ينطوي على قدر من الرفض اخل، وسنجد أن النموذج الكامن

للنماذج العلمية الكمية العامة اليت مل الكيف وما وراء الطبيعة واملطلق 
ووجود هذه األدبيات بالعربية سيجعل احلوار خبصوص املشروع . واخلصوصية

 .الغريب أكثر ترتيباً وعمقاً
ية انربى دعاة التغريب فعلى سبيل املثال أثناء االحتفال املئوي للثورة الفرنس

احلرية واإلخاء واملساواة، وللحديث : للتبشري املتكرر مبثاليات الثورة الفرنسية مثل
للثورة الفرنسية، وعن إعالن حقوق اإلنسان وغريها من املوضوعات " ديننا"عن 
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بينما جند أن االحتفال بالعيد . املستهلكة اليت مل تعد جتد من يدافع عنها يف الغرب
ئوي الثاين يف فرنسا ذاا كان يتسم بالتوتر الشديد واالنقسام، فلو توافرت بعض امل

 .خبصوص الثورة الفرنسية الرتفع مستوى احلوار" املراِجعة"النصوص 
" االحتجاجية"و " املراجعة"ولذا نقترح توفري جمموعة من النصوص واألحباث 

احثني األجانب الذين هم أكثر وميكننا االستعانة ببعض الب(يف املوضوعات التالية 
 ):إملاماً منا بطبيعة الفكر الغريب االحتجاجي وأدبياته نظراً ملتابعتهم ومعايشتهم له

 :احلداثة - أ
ظهرت يف الغرب دراسات كثرية للغاية عن انتهاء احلداثة، وفشلها وعدميتها، 

كما وهناك دوريات متخصصة يف نقد احلداثة، . وال إنسانيتها، وضرورة جتاوزها
تنشر دراسات نقدية ) مسيحي(أن هناك دوريات فلسفية وأدبية ذات توجه ديين 

وهناك نقد للحداثة داخل الفكر املاركسي يف غاية األمهية . معمقة يف هذا املوضوع
 ).لوكاش، وجراف، وجيمسون، وإجيلتون(

 ):والتقدم(نظريات التنمية  - ب
فهوم كَمِّي ال يتعامل مع ظهرت دراسات عديدة عن مفهوم التنمية تبين أنه م

 :الكيف، ومادي ال يتعامل مع اإلنسان، وعام ال يتعامل مع اخلاص والفردي، أي
ومع تصاعد أزمة البيئة . أنه قاصر عن اإلحاطة بكثري من جوانب الظاهرة اإلنسانية

كما أن فشل معظم التجارب . بدأ الكثريون يتحدثون عن حدود التقدم والتنمية
لعامل الثالث اليت تستند إىل مفاهيم التنمية الغربية بدأ هو اآلخر ينتج التنموية يف ا

أدبيات تطالب بفتح باب االجتهاد خبصوص هذا املفهوم احملوري للتشكيل 
 ).قاموس التنمية: ولفجانج ساكس. (احلضاري الغريب

 : فكر أحزاب اخلضر واملدافعني عن البيئة-ج
إذا كان الفكر الغريب العلماين مبيناً على وهو من أهم أنواع التفكري املضاد، ف

التحكم يف األرض وغزوها، فهذا فكر يصدر عن فكرة التواؤم معها، ومن مث فهو 
 فكر ديين، إذ يفترض أن مثة حدوداً وقيوداً عل -ومن الناحية املعرفية-يف أعماقه 

عالقة بقوى اإلرادة اإلنسانية، وأن اإلنسان ليس جمرد ظاهرة طبيعية، وإمنا هو على 
 .كونية أخرى
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 : املراجعات اجلديدة للتاريخ الغريب-د
ظهرت دراسات تارخيية عديدة للتاريخ الغريب والفكر تعيد النظر فيه ويف 
مسلماته، فأعيد كتابة تاريخ االستعمار من منظور الشعوب املقهورة اليت أبيدت أو 

ها ظاهرة الثورة الفرنسية، ومن أهم الظواهر اليت أعيد النظر في. اليت فقدت تراثها
ئة كتاب عن الثورة الفرنسية، أساساً باللغتني افقد ظهر ما يقرب من مخسم

 .اإلجنليزية والفرنسية، وبعض هذه الكتب يطرح رؤية جديدة متاماً
فمثالً تبني إحدى الدراسات أن العنف الذي صاحب الثورة مل يكن جمرد 

 -حسب ما تطرحه هذه الدراسة–لعنف فا. ظاهرة عرضية، وإمنا كان مسة بنيوية
لتجنيد ) اليت أسقطت الدين(كان هو الوسيلة الوحيدة املتاحة للدولة القومية 

كما أن العنف هنا ليس احنرافاً عن العقل، وإمنا هو . الطاقات احليوية للجماهري
 .إعادة صياغة الواقع مبا يتفق مع مقاييس العقل الرياضية الباردة غري اإلنسانية

تشري دراسات أخرى إىل موقف الثورة الفرنسية من األقليات، وكيف أا و
 .لمنتها وإسقاط مساا اخلصوصيةع، إما فعلياً أو جمازياً عن طريق أبادا

وهناك دراسة ثالثة تبني أن الثورة أدت إىل إعاقة تطور فرنسا االقتصادي، ومن 
لعظمى دون منازع، وهناك مث أعطت الفرصة إلجنلترا لتصبح الدولة الصناعية ا

دراسات عن تزايد معدالت الطالق بعد الثورة وعدد األطفال غري الشرعيني 
 .وهناك معجم نقدي للثورة الفرنسية. وغريها من املوضوعات االحتجاجية

 : املراجعات اجلديدة يف علم النفس وعلم اللغة-ه
ريات عل النفس وهي  مراجعات تبني اخللل املعريف واألخالقي يف كثري من نظ

وعلم اللغة ذاته يبني مدى . واللغة، وتوضح مدى عمق األزمة املعرفية يف الغرب
، ويذهب بعضهم إىل أن الفكر الفلسفي احلقيقي )املوِضعي(قصور الفكر العلماين 

يف الغرب يوحد اآلن يف الكتابات اليت تتناول فلسفة اللغة، وليس يف كتب الفلسفة 
 .التقليدية

ومما له داللته أن الفكر املضاد ليس له أي صدى يف الفكر .  من كثريوهذا قليل
العلماين العريب الذي ال يزال يدور يف إطار مفاهيم استوردوها من غرب القرنني 
الثامن عشر والتاسع عشر، أي أن العلمانيني هبذا املعىن ليسوا علميني مبا فيه 

 .الكفاية، ومل يلحقوا بأوروبا كما يزعمون
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ن حصر األعمال اليت كتبها مفكرون يف العامل الثالث يف اخلط النقدي وميك
رؤية معرفية : إشكالية التحيز"ولعل كتاب . نفسه للحضارة الغربية لالستفادة منها

 حماولة أولية يف هذا *م1994، الذي صدرت طبعته األوىل عام "ودعوة لالجتهاد
لواليات املتحدة مهمتهم رصد مثل وأعتقد أنه ال بد من وجود باحثني يف ا. االجتاه
لدراسات ومتابعتها ومجعها وجعلها متاحة للدارسني وللرأي العام يف العامل اهذه 

 .اإلسالمي
ميكن القول إن املتتالية العلمانية والنموذج العلماين مع أنه حتقق يف التاريخ إال 

دة طويلة أنه حيوي جرثومة هالكه داخله، ولكنه مع هذا متكن من االستمرار م
 :لسببني
اإلمربيالية اليت حققت لشعوب الغرب مكاسب مادية ضخمة من خالل  - أ

 .ب شعوب العامل
حتققت املتتالية العلمانية بالتدريج ومل تتحقق دفعة واحدة، فبينما متت  - ب

 .علمنة االقتصاد والسياسة ظلت أخالق الناس تتبع املنظومة املسيحية
ضارة العلمانية الغربية يف التفاقم ابتداءاً من وعلى الرغم من هذا بدأت أزمة احل

أواخر القرن التاسع عشر، ومع حتقق املتتالية العلمانية يف مجيع اجملاالت، ومع 
األخالقية (منتصف القرن العشرين دخلت اجملتمعات الغربية مرحلة األزمة املستمرة 

 ).اخل... والبيئية
 كامناً ظاهراً يف الكتابات لقد أصبح احلديث عن األزمة موضوعاً أساسياً

ودارس اآلداب . الغربية، ويتواتر يف معظم الدراسات واألعمال الفنية الغربية احلديثة
الغربية احلديثة يعرف أكثر من غريه أن فكرة األزمة، بل الكارثة، فكرة أساسية يف 

 .هذه اآلداب
.  س.ولعل أهم األعمال األدبية الغربية يف العصر احلديث هي قصيدة ت

اإلنسان الغريب " ملحمة"اليت يرى بعض النقاد أا  ("األرض اخلراب": إليوت
 وهي قصيدة تتحدث عن أرض أصيبت بالعقم واجلدب واجلفاف، ،)احلديث

تبحث دون جدوى عن خمرج، فقد فقدت حىت املقدرة على التوبة واخلالص، 
حقيقة أساسية يف األرض اخلراب ليست فريدة وال شاذة، وإمنا تعرب عن : وقصيدة

                                                 
 .م1996 يصدر املعهد العاملي للفكر اإلسالمي الطبعة الثانية املنقحة له يف خريف  *
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أزمة احلضارة الغربية "واصطالح . احلضارة الغربية، وهي أا حضارة يف أزمة
: ليس من اختراعنا، وإمنا هو من حنت مؤرخني ومفكرين غربيني مثل" احلديثة

 .شوبنهاور وشبنجلر وتويين وكولن وويلسون
 األزمة  فإننا سنجد أن موضوع-كال يف ختصصه–وحنن إذا سألنا املتخصصني 

ونظراً ألن احلضارة الغربية هي أوىل . هذا له أصداؤه يف معظم التخصصات
التجارب اإلنسانية يف إنشاء جمتمع علماين حديث، فإن دراسة عوامل األزمة اليت 

 ملا قد حيل بنا من مشاكل إن -دراسة يف اية األمر-تعتمل فيه مسألة منا، فهي 
 .انتهجنا النهج نفسه
ل متت دراسة منهجية لطبيعة أزمة احلضارة الغربية أم ال؟ وهل مت وال أعرف ه

ربط أشكال األزمة املختلفة الواحدة باألخرى أم ال؟ وهل مت التوصل آلليات هذه 
 احتمال -على سبيل املثال ال احلصر–األزمة وأسباهبا ونتائجها؟ وهل درس أحد 

من جهة ) غتراب واإليدزوجود عالقة ما بني مذهب املنفعة واللذة من جهة واال
هل مثة عالقة بني . وهناك اآلن من الدراسات ما يؤكد هذه املقولة(أخرى؟ 
وتلوث البيئة وختزين آالف األطنان من األسلحة اليت تكفي ) تبديد اجلسد(اإلباحية 

 ؟)تبديد الكون(لتدمري العامل عشرين مرة أو تزيد 
؟ أليست اإلبادة تطبيقاً )لوكوستاهلو(هل هناك عالقة بني العقالنية واإلبادة 

لسالف مثل العجزة وا(منهجياً ملبدأ املنفعة على البشر، فيباد من ال نفع هلم 
 ن له نفع وفائدة؟، ومينح البقاء مل)واليهود

تارخيية يف أن تسري هذه " حتمية"هل هناك سبيل لتحاشي األزمة أم أن هناك 
يف ) ونقع حنن(ن تقع هذه احلضارة ، يف هذا املسار، وأ)وأن نسري حنن(احلضارة 

 أن املطلوب التوصل :؟ أي)كما يصر بعض دعاة التحديث والتغريب(هذا املأزق 
 .ألزمة احلضارة الغربية احلديثة وأزمة النمط التحديثي الغريب" نظرية عامة"إليه هو 
 علم األزمة: ثانياً

ضوع دراسة وأعتقد أنه قد حان الوقت لعقد مؤمتر يهدف لدراسة هذا املو
علم "لية شاملة، حبيث ميكن أن ننشئ علماً أو ختصصاً نطلق عليه علمية حتلي

، يهدف إىل اإلجابة عن بعض األسئلة اليت طرحناها، وتتم فيه دراسة أزمة "األزمة
احلضارة الغربية من وجوهها كافة، وترصد املوضوعات األساسية الكامنة هلذا 
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واحدة باألخرى، سعياً إىل األزمة يف التخصصات والنشاطات كافة، مث يتم ربطها ال
 .تطوير آليات الرصد والربط حىت نصل إىل منوذج له مقدرة حتليلية وتفسريية عالية

وكل املوضوعات السابقة إمنا تدور حول أزمة احلضارة الغربية ومنوذجها 
وما مسيناه ِعلماً يضم كل . العقالين املادي، وتنطوي على دعوة إلعادة النظر فيه

املمكنة، ويتميز بأنه سيشكل نقطة التقاء " الطبيعية واإلنسانية"مية التخصصات العل
بني كل املدارس واالجتاهات الفكرية، فاملتحيزون للمناهج الغربية يف التفكري لن 
جيدوا غضاضة يف اإلسهام يف مثل هذا املؤمتر، فهو لن يقدم خطباً محاسية أو شجباً 

رة الغرب احلديثة باستخدام أدوات وإمنا سيحاول أن يقدم رؤية متكاملة حلضا
التحليل العلمية املتعارف عليها، كما أن مثل هذا املؤمتر سيحاول أن يدرس رؤية 

 ).ومث أدب ثري يتناول هذا املوضوع(الغرب ذاته ألزمته 
أما املدافعون عن املشروع اإلسالمي املستقل فلهم مصلحة مباشرة وخاصة يف 

 التحديثي الغريب هو النموذج املضاد لكل مثل هذه الدراسة، ألن النموذج
والدينية، وهو التطبيق العلماين ملا يسمى بالعلمانية، وأزمته " األثنية"اخلصوصيات 

 .هي يف جوهرها أزمة النموذج العلماين
وأقترح أنه قد حان الوقت ". مثن التقدم"وأهم مباحث هذا العلم اجلديد هو 
حىت ميكن للناس فهم ما (ل الكيف إىل كم ألن نتسلح بالشجاعة، وحناول أن حنو

املخدرات، اإلباحية، تآكل (، فنأيت لظواهر مثل األمراض االجتماعية املختلفة )نقول
، وهي ظواهر ذات طابع بنيوي يف اجملتمعات الغربية اليت )األسرة، الشذوذ اجلنسي

املعنوية اخلافية يقال هلا متقدمة وحنسب تكلفتها املادية الظاهرة كما حنوِّل تكلفتها 
 .والكامنة إىل أرقام

فمن ضمن تكاليف الطالق مثالً تشتت األطفال وزيادة التخريب يف املدارس، 
ومن املعروف أن شركات التأمني يف الواليات املتحدة . (وحاالت االيار العصيب

وميكن أن حنسب أيضاً تآكل األسرة، وزيادة ) تزيد تكاليف التأمني على املطلقني
وبالنسبة للمشروع الصناعي عموماً حتسب ). الت الطالق، وازدحام الشوارعمعد

ومثة إحصائية تذهب إىل أنه لو . تكلفة التلوث على سبيل املثال وثقوب األوزون
حسبت التكاليف احلقيقية ألي مشروع صناعي لظهر أنه مشروع خاسر، وأن 

ر ألن اآلخرين دفعوا املشروع الصناعي الغريب قد حقق ما حقق من جناح واستمرا
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الثمن، وأنه مع جناح جتربة بعض الدول يف اللحاق بالغرب بدأت تظهر الكارثة 
 .الكونية اليت تتواتر أخبارها يف وسائل اإلعالم يومياً

 يف خصوصية احلضارة الغربية: دراسات نقدية: ثالثاً
ن ية واإلطالق عمومثل هذا الدراسات دف إىل نـزع صفة العاملية والعل

اليت يدافع عنها دعاة التغريب " القوانني العلمية"احلضارة الغربية، وتبني أن كثرياً من 
على أساس أا تصلح لكل زمان ومكان هي نتيجة تطور تارخيي وحضاري حمدد، 

وقد تراكمت مثل هذا الدراسات اآلن . ومثرة تضافر ظروف فريدة يف حلظة فريدة
نا أن نسهم فيها أيضاً بكتابة دراسات يف هذا كما أننا ميكن. يف العامل الغريب

 :ومن هذا الصنف من الدراسات ميكن أن منثل مبا يأيت. املوضوع
نظرية ماكس فيرب يف عملية الترشيد بوصفها مسة أساسية للحضارة  - أ
 :الغربية

تدور كتابات ماكس فيرب عامل االجتماع األملاين الشهري حول موضوع أساسي 
ضارة الغربية، وهو يرى أن اخلاصية األساسية هلذا كامن، وهو خصوصية احل

واملزيد من الترشيد، إىل أن يتم ترشيد ) املادي(احلضارة هي اجتاهها حنو الترشيد 
وهذا اخلاصية تعود كما يرى فيرب إىل مسات بنيوية فريدة . كل جوانب احلياة

روماين، وبناء القانون ال: مقصورة على احلضارة الغربية ومكوناا الفريدة، مثل
املدينة الغربية، وبعض مسات اليهودية، مث املسيحية الغربية، بل وتطور املوسيقى يف 

 .الغرب
وعملية الترشيد هذه يف تصوره هي اليت أدت إىل ظهور ما يسميه بالرأمسالية 

 اليت طورت نظم اإلدارة -يف مقابل رأمسالية اجملتمعات التقليدية-الرشيدة 
وهو يرى أن عملية الترشيد هذه لن تؤدي إىل . قيقة املوضوعيةالبريوقراطية الد

إسعاد اإلنسان، وإمنا إىل ظهور ما يسميه بالقفص احلديدي، أي أن خيضع البشر 
لقواعد عامة رشيدة صماء، إذ أن الترشيد الغريب ينصرف إىل القواعد واإلجراءات 

ومهما كان األمر، . القيةدون األهداف، فاألهداف النهائية بطبيعتها أمور مطلقة أخ
يف مقابل تركيز ماركس أو (فإن تركيز فيرب على خصوصية احلضارة الغربية 

 يف غاية األمهية وخيدم قضية املشروع املعريف رأم) دوركهامي على فكرة القانون العام
 .اإلسالمي املستقل
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 :الغربية احلديثة) التكنولوجيا(خصوصية تطور  - ب
الصينية على ) التكنولوجيا(األخرى، مثل ) ياتالتكنولوج(وذلك يف مقابل 
يف ) من مساقط املياه ومراوح اهلواء(توليد الطاقة ) تكنولوجيا(سبيل املثال، أو حىت 

) تكنولوجيا(ومثة نظرية تذهب إىل أن . احلضارة الغربية حىت القرن الثامن عشر
 القرن الثامن عشر توليد الطاقة املبنية على التعدين اليت ظهرت يف الغرب يف اية

مرتبطة متاماً بعقلية الغزو والسيطرة على الطبيعة واإلنسان اليت تسم املشروع العريف 
 .الغريب
 : األزمة املعرفية يف العلوم الطبيعية-ج

من أهم التخصصات اليت عرب التفكري املضاد عن نفسه من خالهلا الفكر 
عشر كان منطلقاً من إميان بالسببية فعلم القرن التاسع . الفلسفي يف العلوم الطبيعية
يف الواقع، وبأن رقعة اجملهول تتناقص ) اإلمربيايل الكامل(البسيطة وبإمكانية التحكم 
وقد حتطمت السببية البسيطة متاماً، ومل يعد أحد حيلم . نتيجة لتزايد رقعة املعلوم

، أي أن عملية بالتحكم، بل مل يعد أحد حيلم بإمكانية استيعاب كل املعرفة املتاحة
. التراكم قد وصلت إىل درجة أصبح من املستحيل معها على عقل اإلنسان استيعاهبا

وهذه ( أن اإلنسان أدرك حدوده من خالل انتصاراته -فيما يعين-وهذا يعين 
 ).مفارقة تستحق التأمل

كما أن وهم تناقص اجملهول وتزايد املعلوم سقط متاماً، فاملعلوم يتزايد، ولكن 
وقد جتلى هذا يف املفاهيم والفرضيات . يده يتزايد اجملهول، وهذه مفارقة أخرىبتزا

والنظريات بل والقوانني العلمية احلديثة، وحتولت العلوم الطبيعية إىل علوم إجرائية 
وال بد من دراسة هذا . تطمح إىل تفسري بعض جوانب الظاهرة ال كل جوانبها

 يتحرر املتعلمون واملثقفون من وهم املوضوع الذي جيب أن يعطى أولوية حىت
السببية البسيطة ومن النماذج التراكمية اليت تضفي على الغرب صيغة اإلطالق 

 .واملركزية
 : جتارب حضارية غري غربية-د

يف حماولتنا أن نستعيد للغرب نسبيته، وأن ننـزع عنه إطالقه ومركزيته، 
ي مادي شبه روحي، ولكنه فهو منوذج تنمو. تشكل اليابان منوذجاً آخر مهماً

اختط طريقاً حضارياً غري الطريق الغريب، كما أنه احتفظ بكثري من العناصر التراثية 
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وميكن هنا أيضاً االستفادة من أدبيات . بل ووظفها يف عملية التحديث والتطوير
التفكري االحتجاجي الغريب، فقد ظهرت تواريخ عديدة حلضارة اإلنسان من منظور 

 . وليس من منظور متمركز حول الغربعاملي حق،
وميكن يف هذا املضمار دراسة تواريخ الشعوب اإلسالمية غري العربية بكل ما 
حتوي من ثراء وتنوع، ينتظمها مع هذا إطار إسالمي واحد، حبيث يصبح هذا يف 
حد ذاته دليالً على إمكانية إنشاء حضارة تعددية حقيقية ال تسقط بالضرورة يف 

 .نسبية اليت تؤدي إليها التعددية الغربيةالعدمية ال
 : دراسة األسس الدينية والثقافية للعلم الغريب وللمفاهيم الغربية-ه

للتاريخ مبفاهيم ) الغربية(ظهرت دراسات عديدة تبني عالقة الرؤية املسيحية 
ماركس والبعث يذهب : بل إنين قرأت إحدى الدراسات تسمى. مثل التقدم

 :عادلتني متوازيتني متساويتنيمؤلفها إىل حدود م
والثانية ظهور اإلنسانية .  ميالد املسيح، وصلب املسيح، وبعث املسيح:األوىل

كما . واحلكومة الشيوعية) الربوليتاريا(الشيوعية البدائية، والصراع الطبقي، وثورة 
 .تشري هذه الدراسة إىل أن هناك دراسات مشاهبة عن أصول العلوم والفنون الغربية

 : بعض املصادر اليهودية للفكر الغريب احلديث-و
 احلديث نفسه على أنه فكر عايل، وهكذا يروج له دعاة يطرح الفكر الغريب

ولكن من املتفق عليه بني دراسي هذا الفكر أن اليهود الغربيني قد حققوا . احلداثة
املنشورة ولكن مل تؤكد الدراسات . بروزاً غري عادي داخل احلضارة الغربية احلديثة

" يهودي"وكلمة . يف الفكر الغريب احلديث" اليهودي"ما ميكن أن نسميه املكون 
خاصة القبالة (هنا ال تعين يهودية التوراة أو حىت التلمود، وإمنا هي يهودية القبالة 

اليت سيطرت متاماً على اليهود وعلى املؤسسات الدينية اليهودية ابتداءاً ) اللوريانية
 .دس عشرمن القرن السا

هي فلسفة حلولية متطرفة، توحد متاماً بني : والقبالة اللوريانية باختصار شديد
اخلالق واملخلوق حىت تتالشى الفوارق بينهما، وحىت يصبح اإلنسان هو اخلالق، 

د أن القبالة اللوريانية تعد متهيداً لفكر ومن مث جن. طبيعة هي أيضاً اخلالقوتصبح ال
ادة والطبيعة واإلنسان، ليس بوصفه خملوقاً فريداً، وإمنا العلماين الذي يقدس امل
والقبالة اللوريانية هلا تصورها ورؤيتها للكون ولدوراته، . بوصفه جزءاً  من الطبيعة
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وقد أدت إىل ما يسمى يف . وللتاريخ ومساره، ولإلنسان وحركاته وسكناته
د بقرب وصول املسيح أي االعتقا(الدراسات اليهودية بتصاعد احلمى املاشيحانية 

والنـزعة املاشيحانية نـزعة عدمية معادية للحدود، ترى ). املخلص اليهودي
 تترجم نفسها ةاملاشيحاني، ولذا فالنـزعة )أي أنه إله(اإلنسان كائناً ال حدود له 

 .دائماً إىل اجتاهات ترخيصية إباحية تسقط الشرائع اإلهلية واإلنسانية
للغة العربية عن القبالة اللوريانية، أما احلركات ومل تظهر دراسة واحدة با

املاشيحانية فقد ظهر كتاب أو أكثر يتحدث عنها دون دراسة لألمناط الكامنة أو 
وعدد الدارسني للقبالة اللوريانية . الدالالت الفلسفية والتارخيية املضمرة فيها

رون داخل حقل واحلركات املاشيحانية اليهودية يف الغرب حمدود، كما أم حمصو
 .الدراسات اليهودية ال عالقة هلم باحلركات الفكرية الغربية احلديثة

ومؤرخو الفكر الغريب احلديث ال يعرفون الكثري عن القبالة اللوريانية أو لعلهم 
للفكر الغريب احلديث خفياً، ) القبايل(ومن مث ظل املكون اليهودي . جيهلوا متاما

 بشكل منهجي مستفيض، وهذا ما قد ميكننا إجنازه، أو ومل يتوافر أحد على دراسته
 :وميكن أن يتم هذا على عدة حماور. على األقل وضع اخلطوط األساسية إلجنازه

من املوضوعات املتواترة اآلن يف الكتابات الغربية الفكر الغنوصي : الغنوصية
قناة األساسية ويف تصوري أن ال. ومدى تأثريه يف النظرية السياسية الغربية احلديثة

ويالحظ . للغنوصية هي القبالة اللوريانية وكتابات املفكرين اليهود املتأثرين هبا
ودراسة . وجود نـزعة غنوصية قوية يف كتابات بعض املفكرين الغربيني من اليهود

غالة (الغنوصية أمر مهم يف حد ذاته، إذ ال ميكن فهم كثري من احلركات الباطنية 
الفلسفة الربوبية، ( واحلركات السرية ذات االجتاهات العلمانية )الشيعة، الزنادقة

 .إال بدراسة الغنوصية) املاسونية
يعد سبينوزا يف تصور الكثري من مؤرخي الفكر الغريب احلديث : باروخ سبينوزا

فيلسوف العلمانية األول، بل وميكن رؤيته على أنه أول مفكر علماين، فقد ترك 
ومن املهم للغاية توضيح عالقة فكره بالفكر القبايل . نا آخراليهودية ومل يعتنق دي

 .وهناك دراسات تشري إىل هذا املوضوع دون التعمق فيه). والغنوصي(
ال ميكن فهم مدرسة التحليل النفسي برموزها اجلنسية : ديسيجموند فرو

". اجلنسجنست اإلله وأهلت "الكثرية إال بالعودة للقبالة اللوريانية اليت وصفت بأا 
بل هناك دورية متخصصة عن . وقد ظهر العديد من الدراسات يف هذا املوضوع
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وقد قمت بتجميع بعض املواد يف هذا املوضوع، . عالقة اليهودية بالتحليل النفسي
 .اج جلهد أكثر منهجية وتكثيفاًتوإن كان األمر حي
ه العبثي  من أهم الروائيني الغربيني، ويعد موقفايعد كافك: فرانـز كافكا
أي أزمة اإلنسان الغريب يف " (أزمة اإلنسان يف العصر احلديث"العدمي تعبرياً عن 
واملكون اليهودي القبايل يف فن كافكا وفكره أمر واضح للغاية، ). العصر احلديث

وميكن جتميع مثل هذا الدراسات وتكليف بعض الباحثني العرب بكتابة دراسة يف 
 .ات الغربيةاملوضوع، وترمجة بعض الدراس

 ):ما بعد احلداثة: (املدرسة التفكيكية
وقد . تعد املدرسة التفكيكية أهم املدارس الفكرية الغربية يف الوقت احلاضر

. ريجزائ الفيلسوف الفرنسي، وهو يهودي من أصل "دريدا"أسس هذه املدرسة 
حدة تويف الواليات امل.  وهو يهودي من أصل مصري"جايب"ومن أقطاب املدرسة 

وقد تلقى دريدا تعليماً .  وهو أيضاً يهودي"هارولد بلوم"جند أن من زعمائهم 
 هارولد بلوم أما، )والتعليم التلمودي يف الوقت احلاضر ينحو منحى قبالياً(تلمودياً 

.  رواية غنوصيةا، وكتب رواية يرى هو نفسه أ"القبالة والنقد": فله كتاب يسمى
ومن املضحك أن كل . جلانب دون التعمق فيهوقد تعرضت بعض الدراسات هلذا ا
مل يتعرض أحد منهم هلذا " بأمانة شديدة"العرب الذين نقلوا الفكر التفكيكي

 .وميكن أيضاً مراجعة الدراسات يف هذا املوضوع. اجلانب
  اإلمربيالية بوصفها مقولة حتليلية:رابعاً
 لعلمانية الرأمسالية واالشتراكية ا:خامساً

عة اليهود واليهودية والصهيونية خمططاً مبدئياً ليكون خطة عمل قدمنا يف موسو
ملزيد من الدراسات، وميكن أن يصبح اجلزء النظري فيها ورقة عمل مبدئية يف هذا 

 .اجملال
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 مدخل

الغة تعطيك الكثري من املعاين الب: "يقول عبد القاهر اجلرجاين يف أسرار البالغة
أفصح : "، ويقول أبو احلسن املاوردي يف األحكام السلطانية"بالقليل من اللفظ

 ".الكالم أوجزه، وأكثره رموزاً، وأمجعه للمعاين الكثرية واألحرف اليسرية
يكشف هذان النصان حقيقةٌ مفادها أن أسلوب الكتابة ليس حضوراً حمايداً 

بل هو عنصر مولّد هلا، تنبجس من خالله الرؤى التأويلية اليت ال يف حتديد الداللة، 
 .تزيدها العبارة إال إغناءاً وإثراءاً

 ال تكمن فيما يكشف -أي نص-كذلك يعتقد النقاد احملدثون أن أمهية النص 
عنه من احلقائق فقط، بل فيما يثريه من جدل وحوار، وما يولده من التأويالت، 

دد القراءات، مبعىن أنه ذلك الذي يتيح لنا أن نتحدث عن وما يستدعيه من تع
تناقضاته واختالفاته، وتوتراته حيناً، وسكونه أحياناً، وضعف استدالالته طوراً 

                                                 
 .املغرب، باحث يف قضايا الفكر السياسي– بكالوريوس فلسفة من جامعة حممد اخلامس بالرباط  *
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ومتاسكها أطوراً أخرى، إنه ذلك النص الذي ال يزيده النقد إال حياة وانبعاثاً 
 .وانكشافاً، وال تقتله إال الغفلة والنسيان

إن قوة النص يف حجبه : " الناقد علي حرب هذا املعىن فيقولويؤكد املفكر
وخماتلته، ال يف إفصاحه وبيانه، ويف اختالفه ال يف وحدته وجتانسه، وعندئذ يكون 
عمل الناقد تأويل االشتباه، وكشف احملتجب، وفضح املخاتلة، وقراءة املستندات 

 .1"ذاتية املنقول الالسرية، وإبراز ألصالة املأصول و
إذا مل تكن إنتاجاً لنص جديد ال يقل قوة وال أمهية عن " القراءة"وما معىن 

املنت املقروء؟ فأن نقرا نصاً ليس بالضرورة أن ننضبط لسلطة منطقه، بل أن خنلق 
من إرادتنا للمعرفة سلطة مضادة، وأن يتحول ذلك املنت إىل موضوع للدرس 

 .ورأمسال للصرف، وحقالً للحفر ومساحة للتساؤل
إصالح العقل يف الفلسفة "فهل أجنح يف متثل هذه املقدمات وأنا أقرأ كتاب 

؟ وهل متثل املؤلف شروطَ الكتابة العلمية املتراوحة بني املعىن وسالمة املبىن "العربية
 وأصالة املنهج؟

قبل أن أحاول اإلجابة عن هذه األسئلة، جتدر اإلشارة إىل أن هذا الكتاب هو 
 اليت صدرت عن مركز دراسات الوحدة العربية للدكتور أيب أحد أهم املؤلفات

وتأيت أطروحته هذه تتوجياً للعديد من . يعرب املرزوقي الناقد واملفكر التونسي
الدراسات اجلادة اليت نشرت له منذ بداية العقد املاضي، ومن أبرزها مفهوم السببية 

يا البديلة والرياضيات عند الغزايل واالجتماع النظري اخللدوين واالبستيمولوج
فكتابه األخري يأيت استثماراً حلصيلة جتربته املعرفية، . القدمية ونظرية العلم الفلسفية

 .واستخالصاً لنتائج سنني طويلة من البحث الفلسفي اجلاد
 :اإلطار العام لألطروحة

يتناول هذا النص موضوعاً كان جيب أن ينطلق القول فيه منذ فجر النهضة 
واإلسالمية احلديثة، إذ أن نقد التراث الثقايف يف مضامينه واجتاهاته وآلياته العربية 

وكما تبدو –جزء أساسي وفعل أويل يف كل مشروع للنهضة، ولكن هذا املشروع 

                                                 
 ,م1993رباط املركز الثقايف الغريب، نقد احلقيقة، ال:  علي حرب 1
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 جرت فيه األمور على غري هذا ارى، حبسب رأي املفكر املغريب -خطواته متعثرة
ن بناء ضة بعقل غري ناهض، عقل مل ال ميك"حممد عابد اجلابري الذي يعتقد أنه 

، وهو النقد الذي يفسح 2"يقم مبراجعة شاملة آللياته ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه
اال للحياة لكي تستأنف فينا دورا، وتعيد فينا زرعها، وهذا الرأي ليس جديداً 

ويل مانإبل هو استعادة ملشروع نقد العقل الغريب الذي دشنه الفيلسوف األملاين 
كانط يف القرن الثامن عشر، ولذلك بقي اجلابري سجني ثنائيات العقل احملض 

وقد أشار إىل . قيمياً ومعرفياً" الكانطي"والعقل العملي، واستحقاقات املشروع 
ذلك هو جوهر النكوص الفكري إىل البدائل الفلسفية : "ذلك املرزوقي بقوله

 .3"سفة اجلرمانية املعاصرةاملمكنة من منظار أفالطوين حمدث مطعم بالفل
ومع ذلك فقد مثلت إسهامات العديد من الباحثني من أمثال هشام جعيط 
وعبد اهللا العروي وحممد عابد اجلابري نفسه وحممد عمارة وعبد احلميد أبو سليمان 
تدخالً جريئاً حرك األفكار الراكدة، وأسال احلرب اجلامد، وفتح األفق املغلق أمام 

قافية اإلسالمية، ومثل فعالً تأسيسياً على هامشه دونت كتب وألفت املمارسة الث
يف أصوله ) للحفر(أطروحات أعادت للتراث نضارته واستعادت العقل املهاجر 
ويف هذا اإلطار . املرجعية حبثاً عن شروط األهلية الستئناف البناء احلضاري املتعثر

 .لعقل يف الفلسفة العربيةوضمنه تتنـزل دراسة أيب يعرب املرزوقي إصالح ا
 :اإلشكالية العامة لألطروحة

يف أرشيف الثقافة العربية " أركيولوجية"هذه الدراسة عبارة عن حفريات 
تتواتر فيه عناصر ) ابستيمولوجياً(اإلسالمية، وهو ما جعلها موضوعاً معرفياً 

وصفه ب(واملعمول التارخيي ) بوصفه موضوع العلوم النظرية(املوجود الرياضي 
حضوراً وغياباً، وبتوظيف منهج يعطي األولوية للتأويل ) موضوع العلوم السياسية

من خالل استقراء جتربة " العلمي"والتفسري على الوصف والعرض، ويرصد ماهية 
ويقدم املؤلف . املمارسة املعرفية اإلسالمية عرب دروب تشكيالا الفلسفية والكالمية

ستبعد التعميمات الشمولية واإلسقاطات هذا العرض يف حس نقدي مرهف ي

                                                 
 .5املركز الثقايف العريب، ص: تكوين العقل العريب، الرباط:  حممد عابد اجلابري 2
 .18مركز دراسات الوحدة العربية، ص: إصالح العقل، بريوت:  أبو يعرب املرزوقي 3
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، ويفتت الوحدات املغشوشة، ويشرع ملنطق القطيعة )اإليديولوجية(الفكرانية 
واالنفصال، األمر الذي حول هذا البحث إىل عملية تفكيك خلطاب ساد عصوراً 

 .متعددة فكشف عن طبيعة تأليفاته ومنطق انتظاماته وثوابت بنيانه
ىل حقيقة مهمة متثلت يف اإلقرار بأن كل خطاب هو لقد توصل املؤلف إ

بالضرورة حمكوم بنظام معريف معني ميثل بؤرة اإلشكال املعريف يف كل ثقافة، وهو 
لكل خطاب، ويتخذ شكل النسيج " الالشعور املعريف"ميثل البنيات العميقة أو 

اك وتضارب الواحد جلملة العلوم واملعارف املتزامنة على الرغم مما يسودها من عر
 .وتعارض

 -اليت ال تقبل الدحض–أما االكتشاف الثاين الذي قدمه املرزوقي فهو الربهنة 
على أمهية الدور الوسيط الذي قام به العلماء املسلمون يف عملية االنتقال من 

ويؤكد املؤلف بالربهان . الفلسفة والعلوم اليونانية إىل الفكر والعلم العصريني
ملرحلة مبا يدحض آراء املستشرقني وتالمذم الذين مل يروا فيها واحلجة أصالة تلك ا

وجيد املؤلف يف نقد ابن تيمية . سوى ناقل أمني ومترجم حاذق للتراث اإلغريقي
للخطاب الفلسفي وقوانينه الناظمة املتمثلة يف املنطق األرسطي، ويف نقد ابن 

لناظمة املتمثلة يف التاريخ خلدون للفلسفات السياسية السائدة يف عصره وقوانينها ا
 .األفالطوين، مدخالً أساسياً لتأكيد ما ذهب إليه

ففيم تتمثل أصالة هذه املرحلة؟ وما هي إضافات ابن تيمية وابن خلدون ومن 
سبقهما؟ وإىل أي حد أسهمت تلك اإلضافات يف بلورة الوعي العلمي احلديث 

 منهجاً ومضموناً؟
 :أقسام الدراسة
سئلة السابقة ينطلق املؤلف من مسلمة منهجية ترى أن انقالباً لإلجابة عن األ

قد حصل يف تاريخ املمارسة النظرية يف اال العريب اإلسالمي مع ) إبستيمولوجياً(
يف جمال " ثورة إسالمية املعرفة"كل من ابن تيمية وابن خلدون، هو ما عده املؤلف 
رح السؤال حول مدى خضوع العلوم، ذلك أن اإلمام ابن تيمية هو أول من ط

أما ابن خلدون فهو أول من طرح . االستدالل العقلي لشروط املنطق األرسطي
السؤال حول مدى خضوع الفعالية النظرية يف جمال العلوم السياسية لشروط التاريخ 
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وهذا ما جعل غاية . صورياً ومادياً للظواهر اخللقية) أورغانوناً(األفالطوين بوصفه 
من خالل ختليص الفعالية النظرية من " حترير اإلنسان من عبادة الطبيعة"ابن تيمية 

 وسلطتها املرجعية يف تقنني املمارسة الفلسفية، 4حمددات الفلسفة األفالطونية احملدثة
من خالل ختليص " حترير اإلنسان من عبادة الشريعة"وما جعل غاية ابن خلدون 

 وسلطتها املرجعية يف تقنني فعالية النظر 5"ةاحلنيفية احملدث"النظر العملي من حمددات 
 .العملي

والستيفاء شروط هذا املشروع النقدي عرضاً وحتليالً، قسم املؤلف أطروحته 
تحليل باهتم يف القسم األول . إىل ثالثة أقسام كربى تتوزع إىل عدة فصول

ركيت الوضعية املُنطلق للفلسفة اإلسالمية، هذه الوضعية اليت تشكلت من خالل ح
مع ظهور الفرق الكالمية " تعقيل النقل"ة الفلسفة اليونانية وعرب ترمج" تنقيل العقل"

لكن هاتني العمليتني البنيويتني نتج عنهما صدام بني . يف القرن الثاين اهلجري
حسب –املرجعيتني اليونانية واإلسالمية، وتعود األسباب العميقة لذلك الصدام 

 الكلي العملي 6سفة اليونانية القائمة على القول بواقعية إىل رؤية الفل-رأي املؤلف
 . ذلك الكلي7والنظري، وموقف الدين األصيل القائم على القول بامسية

وسعياً لتجاوز هذا الصدام الناتج عن حماوالت التوفيق بني الفلسفة والشريعة 
، )زلة مثالًاملعت(مع كل من الفلسفة املشائية والفرق الكالمية ذات النـزعة نفسها 

الصفوية والتشيع (أو الفلسفات املثالية والفرق الكالمية ذات النـزعة اإلشراقية 
، دعا ابن سينا إىل تأسيس فلسفة مشرقية، يف حني دعا أبو حامد الغزايل إىل )مثالً

                                                 
ملية دمج للفكر القدمي بكل مدارسة مبا يف ذلك األفالطونية هي فلسفة أفلوطني والذين تأثروا به، وهي مجاع ع:  األفالطونية احملدثة 4

وكان هلذه الفلسفة ... واألرسطية والرواقية والفيثاغورية، فضالً عن املعتقدات السائدة واألساطري والطقوس وديانات الشرق القدمية
 .تأثري كبري على بعض تيارات الفكر اإلسالمي، ومن أبرز مؤسسيها فورخوريوس

هي تيار ديين عبارة عن مزيج من التصورات التوراتية، واألطروحات اإلجنيلية، فضالً عن التراث الديين الوضـعي  : فية احملدثة احلني 5
 .القدمي
إشارة إىل املذهب الفلسفي الذي يقرر للواقع موضوع التعقل وجوداً مستقالً، ويقيس صدق األفكـار  : (Realism) الواقعية  6

، ويقرر للكليات موضوع اإلدراك العقلي وجوداً مستقالً عن األشياء اليت متثلها، مثل الواقعية األفالطونية الـيت               مبطابقتها لذلك الواقع  
 .جتعل للمثل وجوداً أحق بالوجود من األشياء احملسوسة، أو الواقعية األرسطية اليت تقر بوجود صور حمايثة للوجود احلسي متثل ماهيته

شارة إىل املذهب الفلسفي الذي يتأسس على القول بأن املعاين ال حتصل يف العقل إال إذا أعطيت إ: (Nominalism) اإلمسية  7
أمساء، وأن هذه األمساء هي إشارات املعاين يف العقل، وال وجود هلا خارجه، فإذا جردت املعاين من إشاراا مل يبق منـها يف العقـل         

 والتفكري هو التعامل مع هذه األمساء، واالمسية العلمية هي القول بأن العلم لـيس               شيء، إذن األفكار هي األمساء اليت نطلقها عليها،       
 .سوى مصطلحات حمكمة الصياغة
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لكن نـزعة جديدة ستسود الفلسفة والكالم . تأسيس تصوف سين نقي من البدع
أفالطون (ىل الفصل بني حدي املرجعية اليونانية عدمها تدعو إباإلسالميني 
، وقد متثلت النـزعة اجلديدة يف فلسفة ابن رشد والتيار الصفوي الثاين )وأرسطو

من جهة، ويف فلسفة فخر الدين الرازي وحميي الدين بن عريب من جهة أخرى، 
 لوهذه هي املرحلة اليت سينصب عليها نقد ابن تيمية وابن خلدون واليت ستشك

 .موضوع دحضهما
هذا النقد املزدوج يتناوله املؤلف يف القسم الثاين من األطروحة الذي يستهله 
بتأكيد أمهية االنـزياح احلاصل يف منـزلة الكلي النظري والعملي، يف حركيت 

وقد متثل ذلك يف . الوصل والفصل املشار إليهما سابقاً وعلى الرغم من حمدوديته
ي واإلنساين يف الطبيعة والشريعة، وهو ما أدى إىل االنتقال تأكيد أمهية التدخل اإلهل

من الطبائع والشرائع الواقعية الساكنة إىل الشرائع والطبائع الوضعية املتحركة مبا 
نسبوه إىل الذات اإلنسانية من حرية الفعل واإلرادة وإىل الذات اإلهلية من خلق 

ن تلك األنساق ظلت سجينة وأمر، لكن على الرغم من أمهية هذه اإلضافة، فإ
إكراهات الفلسفة الواقعية عندما حسبت أنه ال فرق بني علم اهللا وعلم اإلنسان من 
. جهة، كما أنه ال فرق بني عمل كل منهما من جهة ثانية، أو من تقدير اهللا وخلقه

 يف منـزلة بني -حسب رأي املؤلف–وكان من شأن ذلك أن جعل هذا التصور 
هو باملثالية الواقعية اليونانية، وال هو بالالواقعية املثالية يف صياغتها املنـزلتني، فال 

ومن هنا جاءت نظريات اإلمام املعصوم واإلنسان الكامل ونظرية وحدة . احلديثة
 من ي للعلم والعمل؟ وكيف سيعاجله كلفما هو مصدر هذا التصور الواقع. الوجود

 ابن تيمية وابن خلدون؟
 طق األرسطينقد ابن تيمية للمن

ال أحد ينكر أن غاية العمل اإلصالحي الذي قام به ابن تيمية من خالل نقد 
األنساق النظرية السائدة يف عصره أو املتقدمة عليه هي يف جوهرها غاية عملية 

، وإىل "السيادة عليها"إىل حتقيق " عبادة الطبيعة"دف إىل االنتقال باإلنسان من 
 انتشرت يف شكل بدع على يد القرامطة والفالسفة دحض الزندقة والسفسطة اليت

وبعض املتصوفة وتود يف األساس إىل املرجعية املوحدة لتلك املدارس، أال وهي 
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املتصادمة " ةيالديانة الطبيع"الداعية إىل ) امليتافيزيقية(لقاا األفالطونية احملدثة ومتع
مية عقدية باألساس ونظرية وهكذا تكون غاية ابن تي". الديانة السماوية"حتما مع 

بالتوسط، إذ أنه يعتقد أن املدخل الفعال إلصالح عقائد أهل عصره يتم بإصالح 
أو القانون الناظم )  األورغانون(وملا كان املنطق األرسطي هو . طرق تفكريهم

لذلك العقل، فقد كان ال بد من التوجه لدحض أسسه الفلسفية القائمة على القول 
 م النظري، فكيف سيعاجل ابن تيمية هذا االحنراف؟بواقعية املعلو

حيدد صاحب هذا املشروع اإلصالحي أسباب احنراف املمارسة النظرية لدى 
الفالسفة يف عدم التالؤم بني العلم النظري بوصفه ممارسة تتم ضمن إطار تارخيي 
متغري ومتطور من ناحية، ومقدمه التأسيسي أي املنطق األرسطي ومتعلقاته 

 على سنن جمرى التاريخ، ويقوم ذلك على 8الناجتة عن ادعاء التعايل) يتافيزيقيةامل(
إىل " األنطولوجي"القول بالتماهي املطلق بني املعريف والوجودي مبعىن إمكانية رد 

 وشروط 9وهذا ما أدى، من جهة إىل املماثلة بني شروط صحة التصور. املنطقي
 ونظرية 11ة أخرى، بني نظرية احلد، وإىل املماثلة، من جه10صحة التصديق

وهذه املماثالت اخلاطئة حولت العلم إىل جمرد ترمجة منهجية للواقعية . 12الربهان
الوجودية، وإىل جمرد إدراك نفسي لطبائع متجوهرة هي ماهيات لألشياء حتصل يف 

ىل وهذا ما يؤدي يف األخري إ. الذهن مبجرد التنظيم املنطقي للخربة احلسية الغفل
اإلقرار بضرورة االنتظام نظرياً وفقاً ملبدأ تراتب األشياء وظهورها يف اخلارج، األمر 
الذي جيعل اإلنسان وفكره خاضعني لنظام عامل األشياء كما يبدو لنا عفوياً، وهو 

 ".عبادة الطبيعة"ما قصده املؤلف بعبارة 
الروحي، سعى وإلصالح هذا اخللل املنطقي يئةً لإلصالح العقدي واإلحياء 

التصور "طالن القول بأن بابن تيمية إىل إبطال املماثالت السابقة من خالل تأكيد 

                                                 
 هذا التعايل باطل من األساس باعتبار منطق أرسطو متعلقاً للغة اليونانية وليس لكل اللغات، وباعتباره خالصة جتربة شعب اليونان  8

 .وليس كل الشعوب
 .ول صورة الشيء يف العقل بإدراك ماهيتهحص:  التصور 9

 .احلكم بالنفي أو اإلثبات على ماهية الشيء بعد إدراكها:  التصديق 10
11 الترمجة املنطقية للماهية:  احلد. 
 .الترمجة الواقعية للعلية الصورية:  الربهان 12
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، "التصديق املطلوب ال ينال إال بالقياس الربهاين"وبأن " املطلوب ال ينال إال باحلد
وهذا ما جيعل مدار اإلشكال النظري بني ابن تيمية والفالسفة يدور حول طبيعة 

وخالفاً للفالسفة يعتقد . بعد اللغوي املنطقي، والبعد النفسي اإلدراكيالعالقة بني ال
ابن تيمية استحالة رد املسمى إىل احلد املنطقي أو املوجود إىل املعقول معلالً ذلك 
بوجود بعض املوضوعات غري القابلة للصياغة املنطقية، أو باستحالة بلوغ املطابقة 

ما يعرب عنه يف اللغة الفلسفية العصرية حسب املطلقة بني الكلمات واألشياء، وهو 
، مما جيعل "استحالة رد ما يرى إىل ما يعرب عنه" Gilles Deleuzeجيل دولوز 

الفعالية العلمية جمرد مواضعات وعبارات اصطالحية من تشريع الذات العارفة 
تصوغ عربها ما حصل هلا من تكرار جماري عادات األشياء ال عللها الضرورية 

يقول ابن خلدون يف . تمية، وليس األمر كذلك إلثبات الكلي الطبيعي يف اخلارجاحل
وإذا تأملت املنطق وجدته كله يدور على التركيب العقل وإثبات : "هذا السياق

الكلي الطبيعي يف اخلارج لينطبق عليه الكلي الذهين املنقسم إىل الكليات اخلمس 
: ، ويضيف قائال13ً"العرض وهذا باطلاليت هي اجلنس والنوع والفصل واخلاصة و

 14".الكلي الذايت إمنا هو اعتبار ذهين ليس يف اخلارج ما يطابقه"
وهذا ما سيحول العلم إىل منظومة رمزية اصطالحية يتواضع عليها العلماء 
للداللة على ما حصلوه من خربة عن موضوع معني، وتكون هذه املنظومة مفتوحة 

تطور والتدقيق املتواصل سعياً إىل حتصيل أقصى درجات دائماً وقابلة للتغري ول
، وإقحام التاريخ )امليتافيزيقا(وهذا ما يؤدي إىل دحض . املالءمة بني الرامز واملرموز

يف العملية املعرفية من خالل التشريع لالجتهاد املتواصل، وهو ما يعين أيضاً انعتاق 
وديته هللا من خالل إبراز الفرق من جهة وتأكيد عب" عبودية الطبيعة"اإلنسان من 

النوعي بني معرفة اهللا املطلقة ومعرفة اإلنسان احملدودة من جهة أخرى، وكذلك مبا 
إذ أن هذه األخرية تتمهد له لكي يشكل " سيادة اإلنسان على الطبيعة"حيقق 

 .حقيقتها حبسب األنساق الرمزية اليت يبتدعها

                                                 
 .915-914املقدمة، الباب السادس، ص :   ابن خلدون 13
 . املصدر نفسه 14
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ظيفته الصورية جمردة من أي وظيفة مل يبق ابن تيمية للمنطق األرسطي إال و
 وليس تصوراً، ويصبح 15"امساً وضعياً مثل مجيع الرموز"إذ يصبح احلد ) ميتافيزيقية(

 .القياس جمرد استدالل وليس برهاناً أو تصديقاً
إن ابن تيمية مل يهتم باحملتوى اجلزئي للعملية املعرفية بل فكك منطقها 

كاا، ولذلك فإنه يعد حبق صاحب ثورة يف الداخلي، وحبث يف آلياته وشروط إم
تاريخ الفكر اإلسالمي حيث إنه أول من دشن انسحاب املعرفة والفكر من اال 

 .املعريف اإلسالمي إىل خارج فضاء األفالطونية احملدثة
 :نقد ابن خلدون للتاريخ األفالطوين

مي من خالفاً البن تيمية انطلق ابن خلدون يف تشخيص أزمة العقل اإلسال
النتائج النظرية ملواقفه العملية، اليت آلت تارخيياً إىل انتشار الفوضى واهلرطقة اليت 
. تضفي على األحداث صبغة سحرية فتفقدها معقوليتها وانضباطها للسنن والعلل

ولقد عايش ابن خلدون أحداث الشغب واالضطراب اليت هزت الديار اإلسالمية 
 حركات التغيري يف حتقيق أهدافها يف إصالح يف ذلك العصر، ووقف على إخفاق

العمران وحترير اإلنسان من قبضة نظم استبدادية، تستند إىل تصور كليل وإىل فهم 
جامد للشريعة أغلق باب االجتهاد وعاش عالة على إرث السلف، ورؤى اليونان 

ر حتري "-كما يعتقد املرزوقي–ولذلك ستكون عناية اإلصالح اخللدوين . الفلسفية
عرب توجيه النظر إىل حشد " من السيادة عليها"ومتكينه " اإلنسان من عبادة الشريعة

وهكذا تكون غاية ابن خلدون عمليةً . الشروط الواقعية الضامنة لنجاح التغيري
باألساس، نظريةٌ بالتوسط، ذلك أنه اعتقد أن املدخل الفعال إلصالح أحوال األمة 

 هو يف تغيري طرق تعاطيها مع الظاهرة السياسية، ،السياسية خاصة والعمرانية عامة
 -يف رأي املؤلف-وهذا ما جعل جوهر القضية السياسية يف تاريخ الفكر اإلسالمي 
وهذا يعين حتديد . هو االختالف يف حتديد منـزلة اإلنسان يف تناسب مع الشريعة

أو ) م احلكمنظا(الداللة الصحيحة ملفهوم االستخالف سواء باملعىن السياسي الضيق 
ولذلك اختذ هذا املشكل ). كل ما يتعلق بالظاهرة العمرانية(مبعناه العقدي العام 
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كيف ميكن حتديد منـزلة اإلنسان مبا : "عند ابن خلدون صيغة االستفهام اآليت
 ".يسمح له بأداء وظيفة بوصفه عاقالً وفاعالً يف التاريخ؟

أو القانون الناظم للعقل ) األورغانون(وملا كان التاريخ األفالطوين هو 
السياسي لدى منظري عصر ابن خلدون، كان ال بد من التوجه لدحض أسسه 

الديانة "الفلسفية القائمة على القول بواقعية املعلوم السياسي الداعي ضمناً إىل 
فما هي أوالً مظاهر االحنراف يف ". الديانة السماوية"املتصادمة حتماً مع " الوضعية

 هذا التصور؟ وكيف سيعاجله ابن خلدون؟
لقد الحظ صاحب املقدمة عدم توافق بني طبيعة الظاهرة السياسية بوصفها 
ظاهرة تارخيية خاضعة للتغري باستمرار وبين مقدمها التأسيسي، أي التصور التارخيي 

ويرجع املرزوقي عدم . نظرية املدن الفاضلةاألفالطوين ومتعلقاته امليتا تارخيية القائلة ب
احلاصلة بسبب التعقد املتزايد للظاهرة ق هذا إىل عدم الكفاية التنظريية التواف

 ميثل بنية 16"السياسي"األخالقية، وما كان هذا ليحصل لو مل تعد الفلسفة اليونانية 
وهذا باطل ألن (خ طبيعية مثالية للظاهرة اخللقية قائمة بذاا ومتعالية على التاري

نظرية املدن الفاضلة ليست منوذجاً إال للمجتمع اليوناين الذي عاصره أفالطون، وال 
، وهو نابع من االعتقاد )تصلح لتجارب كل الشعوب ما دامت صنيعة شعب بعينه

اخلاطئ بالوجود اخلارجي للسياسي وقيامه يف اخللقي قيام الرياضي يف الطبيعة 
بنية يدركها العقل " السياسي"، وكذلك تسليمها بان )يكيةالكالس(حبسب الفلسفة 

هذا التصور ينتهي يف األخري إىل عد الكلي العملي عني . إدراك انفعال ال إدراك فعل
. طبيعة املوجود اخللقي، وليس جمرد نسق تفسريي يتشكل من خالل جمرى التاريخ

بوصفهما وعلمه " السياسي"ولذلك سيعمل ابن خلدون من جهة على دحض 
ميثالن بؤرة اإلشكال الواقعي، وعلى تأسيس علم التاريخ انطالقاً من تصور معريف 

وما كان ذلك ليحدث لو . جديد يقوم على النظرة االمسية للعلوم) ابستيمولوجي(
وإذا . خالص هو علم التاريخ) ابستيمولوجي(موضوعاً لنشاط " اخللقي"مل يصبح 

إال مع ماركس وهيجل يف القرن التاسع  -حسب املؤلف–كان ذلك مل يكتمل 
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عشر، فإن ذلك ال ينقص من أمهية الدور الوسيط الذي اضطلع به التنظري اإلسالمي 
الذي مت بفضله إاء التصور الواقعي واالنفعالية السالبة يف التعامل مع النصوص 

 وقد مت ذلك من خالل ظهور فعالية التأويل لدى املعتزلة ،)مصادر التشريع(
لفالسفة املشائني يف البداية، مث كانت اخلطوة األهم اليت دشنها ابن خلدون الذي وا

وعلى ". العصبية"و " الشوكة"ذهب إىل تفسري الظواهر اخللقية باالستناد إىل عاملي 
الرغم من أمهية هذا التحول الذي يؤول إىل القول باالنتظام الذايت للظواهر 

ظري االعتقاد بان يف ذلك دعوة إىل االستغناء االجتماعية إال أنه من اخلطأ يف ن
إن الوازع قد : "املطلق عن الوازع العقدي يف تأسيس السلطان مهما كان من قوله

فمهما كان إظهار ". يكون بسطوة امللك أو قهر أهل الشوكة ومل مل يكن بشرع
 العوامل االجتماعية التارخيية وتأكيدها يف هذا القول، لكن ذلك ال ينفي بأي
ضرورة النبوة وأمهية لوازع الديين الذي يبقى األساس األهم النتظام امللك حسب 

 .ابن خلدون
اليت (كذلك حتقق يف هذه املرحلة الوسيطة الفصل بني الصورية العملية اخلالصة 

ما هي : ولنا أن نتساءل يف األخري). انتظمت ضمن ما مسي الحقاً بعلم السياسة
 تيجةً هلذه اإلضافات؟الغايات العملية احلاصلة ن
بل هو كلي وضعي " للخلقي"ليس بنية طبيعية " السياسي"انتهينا سابقاً إىل أن 

منهجاً ومضموناً سواء باإلضافة إىل اإلله أو باإلضافة إىل اإلنسان، وهو ما يؤدي 
يف النهاية إىل االنتقال يف معاجلة الظواهر اخللقية من منطق نظام التراتب العقدي 

ت السياسية إىل منطق التراتب العلمي للمعلومات، وهو ما يتحول بعلم للموضوعا
العمل إىل جهاز رمزي مفتوح يتزايد رصده كماً ويتغري كيفاً حبكم كون نظرياته 
جمرد ذرائع ال طبائع، األمر الذي ميكن اجلهاز التنظريي من تعقيد ما يستجد من 

 أيضاً مصدر إهلام مستمر للنظريات النماذج السياسية والبىن التارخيية، مما جيعله
ويف هذا دعوة لترشيد مطالب التغري وحلشد شروط النجاح لفعالياا إذ . السياسية

مل يعد توفر احلوافز الروحية، على الرغم من ضرورا، ضمانة كافية لنجاح 
وهذا يؤدي . الثورات السياسية، بل ال بد من االجتاه لتوفري شروط التمكني الواقعية

أيضاً إىل أن نعد علم اإلنسان وعمله جمرد جتارب اجتهادية أبدية النقص ودائبة 
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جيمد التفكري ) ميتا تاريخ(التكامل، وهو ما يضمن عدم حتول تلك االجتهادات إىل 
 .السياسي

هكذا إذن مثلما أن نقد ابن تيمية للفلسفة مل يكن نقداً مبعىن إصالح بعض 
ثلت شروط إمكان ذلك اخلطاب، كذلك كان األخطاء بل دحضاً لألسس اليت م

نقد ابن خلدون اجتهاداً للبحث يف األصل الذي جعل القول بواقعية الكلي العملي 
 الثورة اإلسالمية"أمراً ممكناً، ولذلك يعد املؤلف ابن تيمية وابن خلدون رائدي "

ة، وهو الدور احلقيقية يف ميدان املعرفة، ومها أول من حترر من مظلة الفلسفة اليوناني
نفسه الذي يسنده املفكرون الغربيون إىل كانط مدشن الفلسفة النقدية يف تاريخ 
الثقافة الغربية، إذ أنه أول من طرح السؤال حول شروط إمكان املعرفة، وفكك 

" الثورة الكوبرنيكية" ولذلك يعد صاحب ،)الكالسيكية(املنطق الداخلي للفلسفة 
 .يف جمال الفلسفة الغربية

 خلامتةا
مثلما أشرنا سابقاً، تتنـزل هذه الدراسة ضمن احملاوالت النظرية اليت دف 
. إىل حشد الشروط، نظرياً وعملياً، للدفع باملشروع النهضوي حنو حتقيق أهدافه

ولقد توصل املؤلف بعد حتليل ضاف إىل أن العمل التحريري الذي قام به كل من 
 ميثل حقاً بعدي اإلصالح الذي دعا له رواد -كل يف جماله–ابن تيمية وابن خلدون 

النهضة احلديثة، إذ أن ابن تيمية رائد العمل اإلصالحي اخللقي والروحي، وابن 
وهذا ما يدعو إىل قراءة تاريخ . خلدون رائد العمل اإلصالحي السياسي واملادي

مثل الصدام لنهضة احلديثة اليت يرجع أغلب املؤرخني أسباا إىل عوامل خارجية، ا
، يف حني يرى "املتقدم"التارخيي مع الغرب أو شدة اإلعجاب بنموذجه احلضاري 

 .فيها املؤلف حماولة الستئناف ما بدأه هذان املصلحان
لكن ما يبدو من أصالة على مستوى مضمون هذه الرسالة هل يعبر أيضاً عن 

 أصالة منهجها؟
تالب املنهجي الذي ميكن أن على الرغم من وعي املؤلف املسبق خبطورة االس

يقع فيه أي باحث، وعلى الرغم من دعوته الصرحية إىل ضرورة جتاوز منطق 
اإلرجاع العمودي يف العالقة بني املدونتني اإلسالمية والغربية، الذي يعده شكالً من 



 قراءات ومراجعات                                          إصالح العقل يف الفلسفة العربية من الواقعية إىل االمسية
 

151

 املرفوض، وهو ما دفعين وأن أتابع قراءة هذا الكتاب 17أشكال النكوص الفكري
قاربات نقدية أحلت علي كلما تقدمت يف القراءة، إال أن غلو املؤلف إىل استبعاد م

يف حماكاة العمل النقدي الذي قام به الفيلسوف البنيوي الفرنسي ميشال فوكو 
سواء على مستوى املنهج أو النتائج اليت توصل إليها أصعب من أن يدفع، ولذلك 

 . من اإلشكال العام إىل النتائجسأحاول إبراز املستويات املختلفة هلذا التناغم بدءاً
 وكتاب أيب يعرب 18"الكلمات واألشياء"كتاب ميشال فوكو لإن الدارس 

 جيد أن اإلشكال اجلوهري للدراستني هو حماولة "إصالح العقل العريب"املرزوقي 
كيف حدث أن انسحب الفكر من رحاٍب كان يقطنها : اإلجابة عن السؤال اآليت
ا خطأً وضالالً بعد أن كانت متثل العلم ذاته واملعرفة ليدينها بعد ذلك ويعده

نفسها؟ لقد عمل الكاتبان على حتليل املنطق الداخلي الذي يتحكم يف مثل هذا 
وحبث " إصالح العقل يف الفلسفة العربية"التحول، ولذلك كان حبث املرزوقي يف 

ولة لتحديد شروط حما" عالقة الكلمات باألشياء يف جتربة املعارف الغربية"فوكو يف 
) الكالسيكية(إمكان ذلك االنقالب املعريف الذي اختذ شكل االنتقال من الفلسفة 

إىل الفلسفة احلديثة، لدى فوكو، ومن الفلسفة الواقعية إىل الفلسفة اإلسالمية لدى 
وإلضفاء قيمة جتريبية أكثر على تلك النقلة اختار املؤلفان القيام . املرزوقي

 .ة كل منهما بني طيات تراثه الثقايفمعرفي) حبفريات(
ومثلما كانت اإلشكالية واحدة، مل خيتلف كثرياً منهجهما، إذ اكتفى 

ة اليت ابتدعها الفيلسوف الفرنسي، حيث يالفيلسوف العريب مبحاكاة الطريقة امللك
املاهر الذي أحسن رصد التحوالت دون " األركيولوجي"اكتفى بتقمص هيئة 
وظيفته على العرض واإلبراز، إال إذا اقتضى األمر من حني تدخل منه، واقتصرت 

آلخر تفسري بعض الظواهر وتوضيحها، يف حماولة لتسجيلها مثلما جرت وحبسب 
 .تطوراا الداخلية

 وبل إنين أذهب إىل أبعد من ذلك، إذ من الواضح أن النتائج اليت توصل إليها أب
ليها الفيلسوف الفرنسي يف كتابه إيعرب مل تكن سوى احلقائق نفسها اليت أشار 

                                                 
 .18إصالح العقل، ص :  أبو يعرب املرزوقي 17
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مانويل كانط املبشر احلقيقي بلحظة إو يرى يف كفإذا كان فو. املشار إليه سلفاً
احلداثة الغربية، فإن املرزوقي مل جيد ما مينع من كون ابن تيمية وابن خلدون 

ذلك أن الفالسفة . املؤسسني الفعليني ملشروع النهضة العربية واإلسالمية احلديثة
 من انصب نقدهم على املنطق الداخلي لعملية التفكري، ومن هناك أولثالثة هم ال

يف الفلسفة الغربية، يف " الثورة الكوبرنيكية" رائد -حسب رأي فوكو–كان كانط 
الثورة " رائدي -حسب رأي املرزوقي–حني كان ابن تيمية وابن خلدون 

قد انصب على ) الكانطي (وإذا كان النقد. يف جمال املعارف والعلوم" اإلسالمية
، فإن جمهود كل من ابن تيمية وابن خلدون قد )الكالسيكي(إصالح النظام املعريف 

، "إصالح العقل العريب" وباألدوات نفسها إىل -هكذا يرى املرزوقي-اجته كذلك 
بل إن العالج يف احلالتني كان واحداً متثل يف جتاوز اجلمود يف الفعالية املعرفية من 

قحام التاريخ فيها، ومن خالل البحث يف شروط إمكاا، واليت هي شروط خالل إ
اجتماعية تارخيية، األمر الذي جيعل منها نتاج عملية اتصال بني حيز اجلسد املدرك 
وجتربة الثقافة احلبلى بالتاريخ، ولن يكون ذلك ممكناً إال بتحول جذري يف املنطق 

قل مشرعاً ملوضوعه، وهو ما يؤكد سيادة الداخلي لعملية اإلدراك إذا يصبح الع
الذات العارفة على موضوعها سواء أكان الطبيعة أم الشريعة؛ وهو ما يعود بنا إىل 
 .جوهر املشكل احلقيقي املتعلق مبنـزلة اإلنسان يف الكون ومدى فعاليته يف التاريخ

 أنسبهما إىل ولكن ماذا لو جتاوزنا هذا التناغم بني احملاولتني النقديتني اللتني
 نفسها يف الرسالة؟) الكانطية(املرزوقي وميشال فوكو إىل حضور املدونة 

 وخاصة إىل مقدمة الطبيعة الثانية 19"نقد العقل احملض"بالرجوع إىل كتاب 
 وكالمها لكانط، 20"ما هو عصر التنوير؟"منه، وكذلك إىل النص الفلسفي اهلام 

صطلحات الواردة فيهما، مثل مصطلح الحظت أن املرزوقي وظف العديد من امل
، وكلها وردت إما لفظاً أو داللة، بل "عبادة الشريعة"و" والتنوير 21"الثورة"

حافظت تلك املصطلحات على داللة الشيء نفسه وحتددت ا يف املدونة 

                                                 
 .مركز اإلمناء القومي: نقد العقل احملض، ترمجة موسى وهبة، بريوت: مانويل كانطإ  19
 .4:19-12، بترمجة يوسف صديق، جملة الكرمل، عدد "ما هو عصر التنوير؟: "مانويل كانط إ 20
 .1984-12د ، ترمجة يوسف صديق، جملة الكرمل، عد"كانط والثورة: " فوكول ميشا 21
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، وهو ما يدعو إىل التساؤل حقاً هل تنفع تلك األدوات يف معاجلة قضايا )الكانطية(
مثالً يعطيها كانط معىن نقد طرق التفكري، ما " الثورة"إلسالمي؟ فكلمة التراث ا

دام الواقع الذي نثور عليه ليس إال نتيجة حتمية لطرق التفكري السائدة، وذا املعىن 
 .أيضاً استعملها املرزوقي

الذي وصف به املرزوقي الغاية اليت قادت كال من ابن " التنوير"كذلك مفهوم 
وهو املعىن نفسه املوظّف -خلدون يف عملية إصالح العقل، فقد جدد تيمية وابن 

التنوير مطلب احلرية اليت تتحقق : " يف النص نفسه قائالً-من طرف املرزوقي أيضاً
، إال أن ما يعترف به كانط نفسه أن عصره مل يكن 22"باالستخدام العلمي للعقل

وهذا ما ينضبط له "  حنو التنويربل إننا يف الواقع نعيش قرناً يسري"عصر تنوير، 
املرزوقي بكل أمانة عندما يعد مشروع اإلصالح التيمي واخللدوين جمرد واضع 

 .لشروط إمكان النهضة ال حمققاً هلا
إن على العقل أن يتقدم : "فيقول كانط بشأنه" السيادة على الطبيعة"أما مفهوم 

 على اإلجابة عن أسئلته وال يدع مببادئ أحكامه وفقاً لقوانني ثابتة، ويرغم الطبيعة
بعبادة "ويضيف موضحاً ما ذهب إليه املرزوقي إىل تسميته " نفسه ينقاد حلباهلا

للطبيعة بل أن يكون قاضياً ) عبداً(على اإلنسان أال يكون تلميذاً : "قائالً" الطبيعة
 23".حيث الشهود على اإلجابة على أسئلته اليت يطرحها عليهم) سيداً(

 عملية تأليفية بسيطة جند أن أهم النتائج اليت توصل إليها املرزوقي يف من خالل
خامتة هذا الكتاب كان قد سبقه إليها رائد الفلسفة النقدية، تلك النتائج اليت أمجلها 

 :يف النقاط التالية
الدعوة إىل حترير اإلرادة اإلنسانية مقابل اآللية الطبيعية والواجبات   -1
 .األخالقية

لكة اإلميان ومحايتها ما دامت املعرفة اإلنسانية فعالية مفتوحة تأكيد مم  -2
 .مناسبة األيدي لالجتهاد مما جيعلها احتمالية ونسبية مقابل علم اهللا املطلق واألزيل

                                                 
 . املصدر نفسه 22
 .  املصدر نفسه 23
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العمل على اقتالع املادية والقدرية واإلحلاد والزندقة والريبة، وكلها نتاج   -3
ة النقدية طريقاً لتحقيق سعادة اإلنسان احنراف النظر البشري مما سيجعل من املمارس

بتحقيق اليقني العقدي واالطمئنان الروحي مع ابن تيمية وصرح العمران، واستقامة 
األنظمة والدول، بتحقيق الشروط الواقعية لطموح التغيري حنو األفضل مع ابن 

 .خلدون
 دام للعلم البشري مهما ادعى املوضوعية ما) الدغمائية(التأكيد عل الصفة   -4

ة نكل نسق علمي يستند بالضرورة إىل مبادئ قبلية هي نتاج جتربة تارخيية معي
 .ونتاج موقف عقدي حمدد

ومهما يكن من أمر، ينبغي اإلقرار بأن هذه الدراسة متثل حماولة نقدية جريئة 
وهادفة تضاف إىل دراسات أخرى عملت على كسر قيود اجلمود اليت أجلمت 

ي يف أفق ترشيد فعاليته وحتقيق شروط النهوض احلضاري العقل العريب واإلسالم
الشامل الذي لن يتحقق بدون عقل ناهض زاده العلم واحلكمة، وقلب نابض مفعم 

 .باإلميان واليقني
 
 
 
 



 
 قراءة يف كتاب

 
 

 نظرية املقاصد
 عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور

 
 إمساعيل احلسين: املؤلف
 ).ص464 (1995، الطبعة األوىل املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :الناشر

 
 *بلقاسم حممد الغايل

 أحكام الشريعة معللة برعاية املصاحل
 بالغاً يف الفكر اإلسالمي إن املتتبع لتاريخ التشريع اإلسالمي يلحظ اهتماماً

املعاصر مبقاصد الشريعة، ويكاد حيسم اخلالف القائم بني األشاعرة من جهة، 
، لصاحل اموعة األخرية يف عصر واحلنابلة واملعتزلة من جهة أخرىواملاتريدية 

العلماء القائلني إن أفعاله تعاىل وأحكامه معلّلة بغايات وحكم قد ختفى يف عصر 
 .يف عصر آخروقد تربز 

وحسم اخلالف أعانت عليه مقتضيات العصر وامليل إىل التعليل املنطقي يف كل 
 .األشياء وإضفاء الطابع العقالين على خمتلف األحكام

إضافة إىل أن املتأمل يف حجج املاتريدية واحلنابلة واملعتزلة جيدها أقوى على 
 .اإلقناع من حجج األشعرية يف هذا الشأن

لبتة، أأن أحكام اهللا ليست معلّلة بعلة ) فخر الدين(زعم الرازي  ":قال الشاطيب
 ، واملعتمد إمنا هو أنا...تأخرينكما أن أفعاله كذلك، وأنه اختيار أكثر الفقهاء امل

استقرينا من الشريعة أا وضعت ملصاحل العباد استقراءاً ال ينازع فيه الرازي، وال 
 .1"غريه

                                                 
م، أستاذ للعقيدة اإلسالمية يف كلية اآلداب 1987/ه1407كتوراه دولة يف العلوم اإلسالمية من اجلامعة الزيتونية،  د *

 .االجتماعية جبامعة اإلمارات العربية املتحدةوالعلوم اإلنسانية و
 .6، ص2املوفقات، القاهرة املكتبة التجارية، دون تاريخ، ج:  الشاطيب 1
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 االهتمام مبقاصد الشريعة
ويربز االهتمام مبقاصد الشريعة اإلسالمية يف التاريخ احلديث على مستويات 

 :شىت جامعية وعلمية فيما يأيت
اجلامعات اإلسالمية  ختصيص مادة أو حماور يف املنهج الدراسي يف -1
 .لتدريسه
 .صدور مؤلفات بلغت العشرات اهتمت مبوضوع املقاصد -2
 .يدان كالشاطيبعقد مؤمترات علمية لشخصيات بارزة يف هذا امل -3
 .اهتمام جمالت علمية إسالمية مبوضوع املقاصد -4

ولعل السر يف ذلك يعود إىل إدراك األمهية البالغة هلذا املبحث بعد أن كان 
بعيداً عن بؤرة االهتمام، مدرجاً يف أواخر كتب الفقه ال تدركه املناهج بالتدريس 

ر عن مقاصد الشريعة فلم إذن هناك غفلة كما قال الشيخ ابن عاشو. إال بعد كلل
 يئاً قليالً منها يف مسالك العلّةيدونوها  يف األصول، إمنا أثبت علماء هذا الفن ش

مثل مبحث املناسبة واإلحالة واملصلحة املرسلة، وكان األوىل أن تكون األصل 
 سواء بني املذهب الواحد أو بني 2ألن ا يرتفع خالف كبري. األول لألصول
مية املختلفة، ويف أعمال السلف داللة واضحة على عنايتهم ذا املذاهب اإلسال

 .العلم
وقد أكّد أئمة علمائنا على فائدة النظر يف مقاصد الشريعة وأهدافها ومرامي 
أحكامها مثل حجة اإلسالم أيب حامد الغزايل، وأيب بكر بن العريب، وأيب إسحاق 

 .3الشاطيب الذي خصها جبزء من كتابه املوافقات
 ":نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور"ية كتاب أمه

وهذا الكتاب نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عاشور إلمساعيل 
احلسين يندرج ضمن اهتمام كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة حممد اخلامس 

هادها مثل بالرباط بأطروحات إسالمية رائدة لشخصيات مغاربية امتازت باجت
ومؤلفه حصل به على دبلوم الدراسات العليا من هذه الكلية . شيخ ابن عاشورلا

واملعهد العاملي للفكر اإلسالمي الذي دأبه اكتشاف . املعروفة بأطروحاا اجلادة
هذه األصداف والآللئ عمد إىل نشرها مثلما نشر غريها من درر البحوث 

                                                 
 .204، ص1967الشركة التونسية للتوزيع، : أليس الصبح بقريب، تونس:  بن عاشور الشيخ حممد الطاهر 2
 .200 املرجع نفسه، ص 3
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ق القضايا اإلسالمية اليت تشغل بال املسلمني واألطروحات اإلسالمية اليت تعاجل بعم
 .اليوم

 صفحة من احلجم املتوسط، صدره صاحبه 464يقع هذا الكتاب يف حوايل 
بفهرس املوضوعات ومقدمة، وختمه خبامتة وفهرس للمصادر واملراجع وفهرس 

 .لآليات القرآنية وآخر لألحاديث النبوية
مثانية فصول، قدم له مبقدمة والكتاب يتكون من ثالثة أبواب مسلوكة يف 

تناول فيا أسباب اختيار املوضوع اخلاصة والعامة وأمهيته وحدد مصلطحاته العلمية 
 .اليت تعد مفتاح حبثه

 التمهيد لدراسة نظرية املقاصد عند ابن عاشور
الفكر املقاصدي من علم األصول إىل علم "وقد عنون الباب األول بـ 

 ،باب التمهيد لدراسة نظرية املقاصد عند ابن عاشور، وتناول يف هذا ال"املقاصد
ألن بيان منـزلتها يتوقف على استيعاب تام لواقع الفكر املقاصدي يف علم أصول 

 جعل الفصل األول فيه عن إمام احلرمني ؛وقد قسم هذا الباب إىل فصلني. الفقه
عندمها قاصد  وكيفية بناء امل،)ه505تويف(وتلميذه الغزايل ) ه478ويفت(اجلويين 

يف املقاصد  ما جد يف البحث موقد. معان منصوصة وأصول مصلحية: على أصلني
) ه631تويف(وسيف الدين اآلمدي ) ه606تويف ( الرازي على يدي فخر الدين

وجعل املبحث الثاين للفكر املقاصدي يف مصادر فقهاء الشريعة عند . يف هذا اال
ين القرايف وتلميذه شهاب الد) ه660تويف(كل من العز بن عبد السالم 

 ).ه716تويف(الدين الطويف  وجنم) ه685تويف(
ووقف عند حماور التفكري التشريعي عند العز بن عبد السالم وهي كما حددها 

 :املؤلف على النحو اآليت
 .صاحل احملضة واملفاسد احملضة يف الدنياعزة وجود كل من امل -
 .احل واملفاسدازدواج النظر الدنيوي واألخروي للمص -
 ).51هكذا تراتب ص(تراتب املصاحل واملفاسد  -
 .القطع والظن يف حتصيل املصاحل ودرء املفاسد -

 املصلحة عند الطويف وموقف املؤلف منها
أراد إقامة النظر الشرعي " ال ضرر وال ضرار"ولكن الطويف عند شرحه حلديث 

ألول هو جلب املصلحة ملا كان مقصد الشارع ا: على فكرة كلية تتمثل فيما يأيت
ودرء املفسدة وجب تقدمي األوىل ومراعاا يف باب املعامالت والعادات حىت ولو 
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 ).59ص(يف حال معارضتها لكل من النص الشرعي واإلمجاع 
ورأي الطويف يف املصلحة أنه ينبغي متحيصها والوقوف عندها إذ كيف تقدم 

 عي واإلمجاع؟املصلحة ولو يف حال معارضتها لكل من النص الشر
إن املصلحة حبد ذاا ليست دليالً مستقالً من األدلة الشرعية شأا شأن 
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، حىت يصح بناء األحكام اجلزئية عليها وحدها 

لباحثني، وإمنا هي معىن كلي استخلص من جمموع اكما قد يتصورها بعض 
أي أننا رأينا من تتبع األحكام جلزئية : عيةجزئيات األحكام املأخوذة من أدلتها الشر

املختلفة قدراً كلياًَ مشتركاً بينها هو القصد إىل مراعاة مصاحل العباد يف دنياهم 
وآخرم لذلك ال بد العتبار املصلحة يف التشريع من تعييدها بصفات وحدود حتدد 

 ناحية أخرى حىت معناها الكلي من ناحية، وتربطها باألدلة التفصيلية لألحكام من
 .يتم التطابق بني الكلي وجزئياته

 واجلواب لو كان كذلك لكان ؟قد يقال ملاذا ال يستقل العقل بفقه املصلحة
 وقد حتول بينه ،العقل حاكماً قبل جميء الشرع، ألنه ال يستطيع اإلحاطة باملصلحة
 .شياء أو كلهاوبني معرفتها األهواء أو املشاغل أو اآلالم أو اجلهل أو بعض هذه األ

 بني ابن عاشور والشاطيب
ويف هذا املبحث تعرض املؤلف البن تيمية وابن القيم وجهودمها يف التنظري هلذا 

ومل ال . العلم، مث توقف عند رائد من رواد هذا العلم هو أبو إسحاق الشاطيب
يتوقف عنده املؤلف وابن عاشور يعد الشاطيب إمام هذا العلم دون منازع ويقول 

والرجل الفذّ الذي أفرد هذا الفن بالتدوين هو أبو : "يه منوهاً وناقداً يف الوقت ذاتهف
إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب املالكي، إذ عين بإبراز القسم الثاين من كتابه 
املسمى عنوان التعريف بأصول التكليف يف أصول الفقه، وعنون ذلك القسم 

له إىل تطويالت وخلط، وغفل عن مهمات بكتاب املقاصد ولكنه طوح يف مسائ
على أنه أفاد جد اإلفادة، فأن أقتفي . املقاصد ببحث مل حيصل منه الغرض املقصود

 .4"آثاره وال أمهل مهماته، ولكن ال أقصد نقله وال اختصاره
إذن اتضح منهج ابن عاشور، فهو يقتفي آثار الشاطيب ولكن ال ينوي اختصار 

بس منه ويستفيد منه، لذلك جعل األستاذ احلسين احلديث كتاب املوافقات بل يقت
وعالمات التأثر . طيب متهيداً لدراسة نظرية املقاصد عند الشيخ ابن عاشورعن الشا

                                                 
 .8، ص1988الشركة التونسية للتوزيع، : ، تونس3مقاصد الشريعة اإلسالمية، الطبعة :  حممد الطاهر بن عاشور 4
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تبدو واضحة فانظر إىل كيفية املعرفة مبقاصد الشرع، قال ابن عاشور نقالً عن 
 :إن مقصد الشارع يعرف من جهات" الشاطيب 
 .والنهي االبتدائي التصرحيي جمرد األمر :األول
 اعتبار علل األمر والنهي كالنكاح رد التناسل والبيع ملصلحة االنتفاع :الثاين
 .باملبيع

 إن الشارع يف شرع األحكام مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فمنها :الثالث
منصوص عليها، ومنها مشار إليها، ومنها ما استقرئ من النصوص، فاستدللنا 

 .5"ن كل ما مل ينص عليه مما ذلك شأنه هو مقصود الشارعبذلك على أ
إن دراسة املقاصد عند من سبقوا ابن عاشور تكشف عن الروافد اليت عملت 
على تكوين جوانب ثقافته يف هذا املضمار، فهو قد درس العلوم اإلسالمية ووقف 
 على عوامل إزهارها وأسباب تأخرها خاصة علم األصول الذي ألف فيه الشيخ

حواشي على التنقيح لشهاب الدين القرايف يف أصول الفقه والتوضيح والتصحيح يف 
 .علم األصول

 :ن عاشوربالتعريف با
خصص املؤلف إمساعيل احلسين الفصل الثاين من الباب األول من كتابه الذي 
عنونه ابن عاشور وعلم مقاصد الشريعة ملبحثني األول للتعريف بابن عاشور، 

يف التعريف بالشيخ حممد الطاهر بن عاشور، استهلّ الكاتب . املقاصدوالثاين لعلم 
 باآلراء كالمه باحلديث عن عصره الغين باألحداث احمللية والكونية، والطافح

دعوات البناءة واهلدامة، واملفعم باالكتشافات واالختراعات، اإلصالحية، واملائج بال
وسئل عن ذلك ... و... سيارة وفقد عاش الشيخ فجر االكتشافات كاملذياع وال

 .فأتى مبا يواكب عصره إفتاءاً يدل على التعمق يف العلوم اإلسالمية
أما عن أصول الشيخ فهو ينحدر من أسرة أندلسية وفدت إىل املغرب األقصى 

وأما عوامل نبوغ . مث انتقلت هذه األصول إىل مدينة تونس" سال"واستقرت مبدينة 
 أما العوامل الذاتية فتعود إىل ذكاء الشيخ وقدراته الفكرية .الشيخ فذاتية وموضوعية

فأبرزها أسرته، وقد برز : وأما العوامل املوضوعية. واستعداده العلمي ومهته العالية
 بالنبوغ والتحرر يف الفتوى، إذ كان 6فيها جده لألب الذي وصفه ابن أيب الضياف

                                                 
 .22ص، وابن عاشور املقاصد 414-393، ص2املوافقات، ج:  انظر الشاطيب 5
إحتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان، حتقيق جلنة من كتابة الدولة لألخبار، طبعة :  ابن أيب الضياف 6

 .166، ص8، ج1963تونس 
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والرجل الذي كان له أثر .  بهال يأخذ بالرأي يف املذهب إال عند حصول القناعة
بارز يف مسريته الثقافية والعلمية هو جده لألم حممد العزيز بوعتور الذي بلغ مرتبة 
الوزارة الكربى وامتلك مكتبة علمية فخمة ذات كتب خمطوطة ومطبوعة مكّن منها 

اف حفيده متكني املاهر بفنون الثقافة اإلسالمية وعلومها، فعب منها االبن البار وأض
 .إىل ذلك ما جاد به عصره الزاخر باألحداث والعلوم االكتشاف واالختراع

فكان شخصية متعددة اجلوانب رحبة اآلفاق، وقد أبرز األستاذ إمساعيل ذلك 
لترمجة كان ميكن أن تتصدر الكتاب فتقع يف الفصل اكله يف كتابه، بيد أن هذه 

مث يردف ذلك بإطار التمهيدي األول بدل الثاين تعريفاً بصاحب نظرية املقاصد، 
 .توطئة للدراسة

ولعل عذر األستاذ إمساعيل يف وضعه الشيخ يف الفصل الثاين أن املقصود من 
التأليف نظرية املقاصد عند الشيخ وليس الشيخ نفسه، ويف هذا احلالة ينبغي أن 

 .ختصص الدراسة للمقاصد، ويشار إىل الترمجة الشخصية يف اهلوامش
 يف املقاصدالقطع والظن 

وأما املبحث الثاين من هذا الفصل فقد خصصه املؤلف لعلم مقاصد الشريعة 
واستهله بقضية القطع والظن، ألن أعظم ما يهم املتفقهني إجياد جمموعة من املقاصد 
القطعية حىت يئ أصوالً ثابتة يرجع إليها يف الفقه وتصلح أساساً لتأسيس علم 

 ).112ص ("علم مقاصد الشريعة"جديد هو 
 معرفة املقاصد
تم معرفة املقاصد؟ لتتم معرفة املقاصد ينبغي كثرة االستقراء تولكن كيف 

واالطالع على أقضية الصحابة ومناظرام وفتاواهم وموارد النصوص الشرعية 
ومن ثابر على ذلك حصل له القطع بقواعد األصول، ومىت قصر عن . ومصادرها

 ترى أن من عاشر إنساناً من الفضالء واحلكماء أال. ذلك ال حيصل له إال الظن
وفهم ما حيبه ويكرهه يف كل كبرية وصغرية مث ظهرت له مصلحة أو مفسدة مل 

 فإنه يعرف ذلك مبجموع ما عهده من طريقته، وألفه من عاداته ،يعرف قوله فيها
دث وقد عرف ذلك باملعاشرة واملثابرة على االستقراء للحوا. أنه حيب تلك املصلحة
 .والنوازل والنصوص

 حتديد مصطلح علم املقاصد
علم "ويف هذا املبحث انشغل األستاذ احلسين مبحاولة حتديد مفهوم مصطلح 

عند الشيخ ابن عاشور وكشف عن مشروعه العلمي من خالل " مقاصد الشريعة
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) 124ص(وموضوعه ) 120ص(هذا املبحث مث تطرق إىل مكونات هذا العلم 
 واهلدف منه جعله نرباساً للمتفقهني ومرجعاً عند اختالف ،)126ص(ومنهجيته 

 ).121ص(األنظار وتبدل األعصار 
ويف هذا املبحث الذي انصب فيه اهتمام املؤلف األستاذ إمساعيل على علم 

مث تناول علم املقاصد " القطع والظن"املقاصد بوصفه مشروعاً علمياً استهلّه بقضية 
هذا على الترتيب .  املكونات واملوضوع واملنهجيةمن حيث حتديد العلم وبيان

وكان األوىل منهجياً إدراج قضية القطع والظن بعد هذه املسائل ألا قضية متشعبة 
تطرق إثر عرض املباحث األولية للتعريف واملكونات واملوضوع واملنهجية 

 .واألعراض
 نظرية املقاصد وتطبيقاا عند ابن عاشور

 انصب اهتمام األستاذ إمساعيل احلسين على نظرية املقاصد عند ويف الباب الثاين
وقد ركّز الفصل األول منه على ). 131ص) (الفقه والنظرية(اإلمام ابن عاشور 

وحاصل ذلك عند املؤلف . مقاصد الشارع من خطابه، والثاين مقاصده من أحكامه
خلطاب، وجهة املصاحل جهة املعاين املقصودة من ا: تبينني مقاصد الشارع من جهتني

املقصودة من األحكام، وقد بدا اجلهد واضحاً يف تتبع هذين اجلهتني متوسالً يف 
ذلك املؤلف عند عرضهما بتقسيمه إىل مباحث فقهية اشتملت العبادات واألطعمة 

وقد عرض املؤلف نظرية املقاصد عند . والذبائح، واألسرة واملعامالت املالية والبدنية
 عرضاً قائماً على عملية استقرائية لآلثار التطبيقية، أظهر فيها بوضوح ابن عاشور

وقد اهتم بكثري . مقاصد الشريعة وأهدافها يف خمتلف األحكام الشرعية اليت عرضها
من املسائل الفقهية اليت سلكها املؤلف يف مباحث وأظهر هدف الشريعة منها 

د اليت أظهرها متنوعة تتبعها وقد كانت املباحث عديدة واملقاص. وغايتها فيها
الكاتب من خالل مؤلفات الشيخ ابن عاشور يف التفسري واحلديث والفقه واألصول 

 ).189 إىل ص131من ص(
االستدالل على األحكام "وعنون املؤلف الفصل الثاين من الباب الثاين بـ 

 ذلك االستدالل املؤسس على : أي،"التقصيدي"، وقد اهتم باالستدالل "الشرعية
وقد انشغل األستاذ إمساعيل جبمع . مقاصد الشريعة من خطاا أو من أحكامها

 :املواضع اليت متّ فيها هذا النوع من االستدالل من خالل املباحث الفقهية اآلتية
 .العبادات: مبحث األول -
 . األطعمة واألشربة:املبحث الثاين -
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 . العائلة:املبحث الثالث -
 . املعامالت املالية والبدنية والتربعات:حث الرابعاملب -

وهذه املباحث الفقهية يربز فيها اجتهاد الشيخ ونفاذه إىل املقاصد فيها وتعمقه 
 .يف بيان أهدافها على مستوى اخلطاب أو األحكام

تفسري التحرير "وقد اعتمد املؤلف على عدة مصادر استخراج فقه الشيخ ك
 "حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالت التنقيح" و"ىكشف املغط" و"والتنوير
 ."أصول النظام االجتماعي" و"مقاصد الشريعة" و"النظر الفسيح"وكتاب 

واألستاذ إمساعيل على الرغم من هذا االستقراء لفقه لشيخ ابن عاشور غفل 
عن مناقشات فقهية ثرية تبين فيها املقاصد وتظهر األهداف وهي الفتاوى املنشورة 

وما وجدته من معارضة يف املشرق " الترنسفالية"الصحف واالت مثل الفتوى يف 
واملغرب، وفتوى قراءة القرآن عند تشييع اجلنازة وحول امليت وحول قربه، وجواب 

فتوى التجنس وما : الشيخ ابن عاشور عن إهداء الصالة إىل امليت، وقضية القضايا
 الساسة الذين شهروا به واتهموه يف أثارته من عنت يف حياة الشيخ عرضته لغضب

وحماولة استصدار فتوى لإلفطار يف رمضان يف ظل حكم احلبيب بورقيبه يف . وطنيته
وتبدو شخصية الشيخ صلبة شجاعة . تونس وصمود الشيخ يف الدفاع عن شرع اهللا

 .مثاالً للصرب على األذى
ظرية الشيخ ابن ن"هذا التراث الضخم من الفتاوى كان ميكن استثماره يف 

من اجلانب العملي لتحقيق املناط يف الفتاوى وإبراز املقاصد من خالل " عاشور
 .ذلك

 ضبط املقاصد
ويف الفصل األخري من الباب الثاين متّ عرض نظرية الشيخ ابن عاشور يف 

 :املقاصد على مبحثني
 .املقاصد العامة للتشريع: املبحث األول -
 .صة للتشريع يف املعامالت املقاصد اخلا:واملبحث الثاين -

وتعريف مقاصد التشريع العامة هي املعاين واِحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع 
أحوال التشريع أو معظمها حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من 

 .أحكام الشريعة
معان حقيقية ومعان : والصفة الضابطة للمقاصد الشرعية تنحصر يف نوعني

فأما املعاين . يشترط يف مجيعها أن يكون ثابتاً ظاهراً منضبطاً مطرداًو. عرفية عامة



           قراءات ومراجعات       شور                        نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر بن عا

 
163

احلقيقة فهي اليت تتحقق يف نفسها حبيث تدرك العقول السليمة مالءمتها للمصلحة 
 إدراكاً مستقالً عن -أي تكون جالبة نفعاً عاماً أو ضرراً عاماً-أو منافرا هلا 

ك كون العدل نافعاً، وكون االعتداء على التوقّف على معرفة عادة أو قانون كإدرا
فإذا توافرت هذه . النفوس ضاراً، وكون األخذ على يد الظامل نافعاً لصالح اتمع

األوصاف األربعة السالفة تسنى للناظر حتصيل مقصد شرعي من املقاصد العامة 
 ).233ص(للشريعة 

 مث شرع اهللا... حيث مصاحل الناس
ستاذ احلسين إىل الغاية األساسية من املقصد العام تخلص األبعد هذه الشروط ي

حفظ نظام العامل واستدامة صالحه بصالح املهيمن عليه وهو "للتشريع املتمثل يف 
واحلفظ يف هذا املقصد بقدر ما يشمل العقيدة واألعمال يشمل أيضاً ". اإلنسان

صالح "به هو أحوال الناس وشؤوم يف احلياة االجتماعية، ألن الصالح املنوه 
رأس األمر فيه صالح "فالصالح الفردي ". األحوال الفردية واجلماعية والعمرانية

وأما الصالح اجلماعي ... االعتقاد ألن االعتقاد اجلماعي مصدر اآلداب والتفكري
ومن شيء زائد على ذلك وهو ضبط تصرف ... فيحصل أوالً من الصالح الفردي

 وأما الصالح العمراين فهو أوسع من ذلك، إذ هو .، وهذا هو علم املعامالت"الناس
حفظ نظام العامل اإلسالمي وضبط تصرف اجلماعات واألقاليم بعضهم مع بعض 
على وجه حيفظ مصاحل اجلميع ويرعى املصاحل الكلية اإلسالمية، وحيفظ املصلحة 

 ).235ص(اجلماعية عند معارضة املصلحة القاصرة هلا 
 املصلحة واملفسدة عند الشيخ ابن عاشور، ويقسم ويركّز املؤلف على ضوابط

ضرورية، وحاجية، : املصاحل من جهة آثارها يف قوام األمة إىل ثالثة أقسام
ويقسمها من جهة تعلقها بعموم األمة أو مجاعاا أو أفرادها على كلية، . وحتسينية
 قطعية أو ظنية وباعتبار حتقق االحتياج إليها يف قوام األمة أو األفراد على. وجزئية

 .أو ومهية، وهكذا يضبط حد املصلحة ضبطاً دقيقاً وال يطلقه كيفما اتفق
حيث "لقد أكّد كثري من العلماء اعتماداً على استقراء الشريعة قاعدة أنه 

، لكن مع اخلضوع للضوابط واحلدود اليت رمستها "مصاحل الناس فثم شرع اهللا
 :طوقاً ومفهوماً، وقد وقف املؤلف عنك ويف نطاق ما يسمح به النص من"الشريعة

 أوصاف الشريعة
فذكر بناء مقاصد الشريعة على وصف الشريعة األعظم وهو الفطرة وأردف 

وقد رد املؤلف مجيع أوصاف . أن السماحة أول أوصاف الشريعة وأكرب مقاصدها
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على املقاصد الشريعة عند ابن عاشور إىل أربعة أوصاف هي الفطرة، وأولوية املعاين 
األلفاظ عند النظر يف األحكام، ونفوذ التشريع واحترامه وقوة النظام واطمئنان 

 .البال
 بناء مقاصد الشريعة اإلسالمية على الفطرة

تناول األستاذ احلسين يف الباب الثالث واألخري نظرية املقاصد عند اإلمام ابن 
ؤسسة للنظرية اليت عاشور حتليالً وتقومياً، وخصص الفصل األول منه للمفاهيم امل

 .الفطرة، واملصلحة، والتعليل: قسمها إىل ثالثة مباحث
ومبا أن الفطرة أعظم صرح تشاد عليه مقاصد الشريعة كما أكد ذلك ابن 

 فهي مجلة من اإلمكانات العقلية واجلسدية اليت جاء الشرع يف أصوله ،عاشور
 مناط التكليف الذي وفروعه متمشياً معها، فإن التساوق بني الفطرة والشرع هو

 .يلزم الفقيه بتعقّل أحكام الشرع من خالل الوقوف على علله ومقاصده
. جيعل أحكام الشريعة االعتقادية والعملية منسجمة معها" الفطرة"وفهم مقياس 

وملا أراد الشراع جعل الشريعة عامة خالدة مناسبة جلميع العصور وصاحلة جلميع 
اوباً كامالً مع النظام اجلسدي والعقلي املتقرر يف األمم جعل أحكامها متجاوبة جت

نفوس اخللق، وال يستِتب وصف الشرع بالعموم والدوام إال إذا بنيت أحكامه على 
 ).270ص(أصول الفطرة اإلنسانية 

ويالحظ ابن عاشور غياب التنظري هلذا الوصف األصيل يف مباحث علماء 
إن : "ة، فهو يقول، كما ينقل عنه املؤلفاألصول، ويضرب األمثلة لفقه هذه النظري

كل فعل حيب العقالء أن يتلبس به الناس وأن يتعاملوا به، فهو من الفطرة، وكل 
فإذا ". الفطرة"فعل يكرهون أن يقابلوا به ويشمئزون من مشاهدته فهو احنراف عن 

تعارض فعالن أو خاطران مما تقتضيه الفطرة وجب اختيار أعرقهما يف املعىن 
 .7..."فطري أو أدومهما أو أشيعهما يف الناس، وأليقهما باإلشاعة يف البشرال

 مقصد احلرية واملساواة
واحلرية وصف فطري يف البشر أضافه الشيخ ابن عاشور إىل مبحث املقاصد 

 .وغفل عنه املؤلف األستاذ إمساعيل احلسين
تقاد والقول وقد بين الشيخ ابن عاشور يف هذا املقصد مظاهر احلرية يف االع

درة اإلسالم على : "يقول الشيخ ابن عاشور. والعمل ويف سد الذرائع اخنرام احلرية

                                                 
 .22أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، ص: ابن عاشور   7
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عادته يف التشريع وهي أن يشرع الوسائل ويؤسس القواعد املفضية إىل مقاصده، مث 
حييطها بسد الذرائع اليت قد تتسلل من منافذها مفسدات املقاصد فتعود على أصوهلا 

وقد نظر الشيخ ابن . 8"امللقبة يف أصول الفقه بسد الذريعةباإلبطال، وتلك هي 
 إن ما يتجاوز احلدود اليت :وبقول جامع أقول"عاشور هلذا املقصد وختمه بقوله 

حدد الشرع ا امتداد احلرية يف اإلسالم ال خيلو عن أن يكون سبب فوضى وخلع 
طل سياسي للوازع بني األمة أو موجب وهن ووقوع يف شراك غفلة ومهاوى خ
 .9"وتفصيل ذلك حيتاج إىل حتليل وتطويل ال يعوز صاحب الرأي األصيل

وللشيخ ابن عاشور يف مقصد املساواة تنظري عميق كان حمط أنظار املؤلف 
 ).274ص(احلسين 

 وسائل منهجية
وخصص املؤلف األستاذ احلسين الفصل الثاين بالوسائل املنهجية لنظرية الشيخ 

 .ابن عاشور
سائل تساعد كثرياً يف بعض الوقائع اليت تتعارض فيها األدلة ظاهراً، وهذه الو

 .فإنه حيتاج إليها يف التوفيق بينها، ومعرفة ما هو أوىل بالعمل، وما هو أوىل بالترك
 يأيت يف أوىل ،وقد استقرأ العلماء تلك املقاصد ووقفوا عليها من أوجه خمتلفة

 ، استحضاره أمنت مسلك يف حتديد القصد ويرى املؤلف،"باملقام"منازهلا ما مسي 
واخلطاب الشرعي مكون من مقامني . وهو يعين الغوص يف املراد احلقيقي للمشرع

: جزئيني ال يستغين الباحث عن أحدمها دون اآلخر يف سبيل ضبط معناه املقصود
اليت يتكون األول من مجلة من القرائن اللفظية . أوهلما مقام مقاله، والثاين مقام حاله

 وينحصر مقام احلال يف مجلة من القرائن احلالية اليت جتيء ،تفسر العالقات البيانية
 .من جهة احلوادث والنوازل

 وقد حصر الشيخ ابن عاشور املقامات اليت تصدر عنها أقوال الرسول 
التشريع، والفتوى، والقضاء، واإلمارة، : وأفعاله يف اثين عشر مقاماً حالياً هي

الصلح، واإلشارة على املستشري، والنصيحة، وتكميل النفوس، وتعليم واهلدى، و
 اد، ولكل مقام حال منها قرائن حتفاحلقائق العالية، والتأديب، والتجرد عن اإلرش

 أو فعله، وال بد من معرفتها من أجل التمييز بني املقامات بقول الرسول 

                                                 
، القاهرة، ربيع األول وربيع الثاين 464، ص10و9 ج6، جملة اهلداية اإلسالمية م"احلرية واملساواة: "ابن عاشور   8

 .ه1353
 .466املصدر ذاته، ص   9
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 ).348ص(
 األصوليني منه، ووظيفته وموقف) 345ص(مث حتدث املؤلف عن االستقراء 

يف نظرية ابن عاشور للمقاصد، وأسهب املؤلف يف التمييز بني الوسيلة واملقصد يف 
 .فقه تنـزيل األحكام

 إضافات الشيخ ابن عاشور
وختم احلسين كتابه بتقومي لنظرية الشيخ ابن عاشور مبيناً ما اشتملت عليه من 

فابن . ما أضافته إىل علم مقاصد الشريعة و،إبداع أو اتباع، وما أفادته من السابقني
عاشور يصرح يف أكثر من موقع بأنه أفاد من جهود السابقني الذين راموا تأسيس 

وأما الرجل الفذ . مجلة من األصول القطعية للتفقه مثلما فعل العز بن عبد السالم
 .الذي اقتبس منه فهو الشاطيب رائد علم املقاصد

عاشور يف درس املقاصد مل يتأسس على التمييز بني وجممل القول إن جتديد ابن 
مقاصد الشريعة ومقاصد املكلف كما جاء يف بناء نظرية املقاصد عند الشاطيب، بل 
قام بناء نظرية ابن عاشور على أساس التمييز يف التصور املنهجي بني املقاصد العامة 

 .اخلاصة واملقاصد اجلزئية ألحكام الشريعة
ملقاصد عند الشيخ ابن عاشور يتمثّل يف كونه منوذجاً تطبيقياً واجلديد يف بناء ا

 ".علم مقاصد الشريعة"لفتح علمي جديد، وذلك هو التبشري بـ 
ولقد أضاف ابن عاشور مقاصد جديدة كمقصدي احلرية واملساواة وابتكر 

وإذا عرفت األهداف والغايات . منهجاً رائداً للكشف عن أهداف الشريعة وغاياا
 .االجتهاد وتيسر سبيلهسهل 

 
 

 مالحظات ختامية
ويف اخلتام ينبغي أن نالحظ بعض اهلنات اللغوية اليت ال تنقص من عمل 
األستاذ احلسين، ولكن يستحسن جتنبها حىت يكون اجلهد مصوناً من كل ما حيط 

 :من قيمته وسأشري لبعض األخطاء على سبيل املثال ال احلصر
 .41ص.  يف املعاين املنصوصةيتحصل الفكر املقاصدي إما -

 .ينحصر بدل بتحصل، وإما زائدة: والصواب
بوصفه مشروعاً علمياً يتغيا إقامة مسالك : 235تتغيا ص -
 .113ص
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 .بوصفه مشروعا علمياً غايته: الصواب
 .51تراتب املصاحل واملفاسد، ص -
 .ترتيب املصاحل واملفاسد: الصواب

األسروي : ه ضمن الوسطنيتبدأ األطوار املختلفة مع والدته ونشأت -
 .والزيتوين
 .75األسري ص: الصواب

وبعد، فهذا الكتاب رسالة علمية طريفة احملتوى واملنهج، بذل صاحبها جهوداً 
 للكشف عن إسهام واحد من -فيما نعلم-مشكورة، وهو أول حماولة جادة 

ذه  أن تكون هىفطاحل علمائنا يف العصر احلديث يف جمال الفكر املقاصدي، وعس
الدراسة فاحتة ملزيد تطوير وإنضاج هذا النوع من الفكر الذي أحوج ما تكون 

 .األمة اإلسالمية إليه
 املصادر واملراجع

 ).ه790ويفأبو اسحق ت(الشاطيب  -1
املكتبة التجارية : املوافقات يف أصول الشريعة، حتقيق عبد اهللا دراز، القاهرة •

 ).دون تاريخ(
 .حممد الطاهر ابن عاشور -2
 .م1967الشركة التونسية للتوزيع، : الصبح بقريب، تونسأليس  •
 .م1988، الشركة التونسية للتوزيع، 3الطبعة : مقاصد الشريعة، تونس •
 .م1977الدار التونسية، : أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، تونس •

 إمساعيل احلسين -3
نظرية املقاصد عند اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور،  •

 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، طبعة أوىل سنة :هريندن فريجينيا
 .ه1416/م1995

 ابن أيب الضياف -4
احتاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان،  •

 .م1963حتقيق جلنة من كتابة الدولة لألخبار، طبعة تونس 
اهلداية اإلسالمية مديرها الشيخ حممد : دورية -5

 .ه1353، سنة )القاهرة(اخلضر حسني، 
 



 
 قراءة يف كتاب

 
 
 
 رؤية إسالمية: املرأة والعمل السياسي

  هبة رؤوف عزت:املؤلف  
، 18 رقم سلسلة الرسائل اجلامعية،،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :الناشر

 )صفحة311(م، 1995الطبعة األوىل 
 
 *حمبوبة بن نصر

للحصول الكتاب هو دراسة قدمتها الباحثة املصرية األستاذة هبة رؤوف عزت 
على درجة املاجستري يف العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة 

م، وهي تتناول فيها مسألة مهمة جداً من املسائل 1992/ه1413القاهرة سنة 
املطروحة اليوم على الساحة الفكرية اإلسالمية، أال وهي قضية املرأة والعمل 

 .السياسي يف الفكر اإلسالمي
وقد بنت الباحثة .  صفحة من احلجم املتوسط311ون الكتاب من يتك

 وقد احتوى كل فصل على عدد من ،دراستها على مقدمة وثالثة فصول وخامتة
وتضمن الكتاب كذلك ثبتاً . املباحث، وتفرع كل مبحث إىل عدد من املطالب

ضالً عن بقائمة مهمة للمراجع العربية واإلنكليزية احتلت تسعاً وثالثني صفحة، ف
وقد صدر للكتاب ... فهرس لألعالم وكشاف للموضوعات الواردة يف الكتاب

 . له املستشار طارق البشريمالدكتور طه جابر العلواين وقد
إن أمهية الكتاب تكمن أوالً يف موضوعه، إذ أنه موضوع اشتد حوله اجلدل 

سالميني أنفسهم، ودارت حوله نقاشات طويلة بني اإلسالميني والعلمانيني، وبني اإل
ال يف أوساط الباحثني املختصني والعلماء واملثقفني فحسب، بل يف كل األوساط 
االجتماعية، فهو موضوع ترتبط به وتتفرع عنه العديد من اإلشكاليات الفكرية 

 .األساسية يف حياتنا االجتماعية والسياسية

                                                 
نسيان الفالسفة وميش املرأة بني : وكان موضوع رسالتها(م، 1993/ه1414، 1 دكتوراه يف الفلسفة من جامعة باريس،  *

 ).الفقهاء
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قرن التاسع عشر وعلى الرغم من اجلدل القائم حول هذا املوضوع منذ اية ال
 . ظلت غائبة غياباً فعلياً عنه-صاحبة الشأن-مع مفكري عصر النهضة، فإن املرأة 

أما اخلاصية الثالثة . وتتمثل اخلاصية الثانية للكتاب يف كونه من إنتاج قلم امرأة
إىل طرح مسألة حيوية، ... فتتمثل يف جتاوز املسائل التقليدية مثل التعليم واالختالط

 السياسي للمرأة يف الرؤية اإلسالمية، وهو من القضايا الشائكة داخل هي الدور
الفكر اإلسالمي القدمي واحلديث، وتعد الدراسات اليت خصصت هلذا املوضوع 

 الذي ،"عائشة والسياسة"ونذكر على سبيل املثال كتاب سعيد األفغاين . قليلة جداً
رأة، وكتاب فاطمة املرنيسي خيلص فيه الكتاب إىل حترمي املشاركة السياسية للم

 .الذي تدرس فيه دور املرأة السياسي يف جمتمع املدينة وهو بعنوان احلرمي السياسي
واإلشكالية اليت طرحتها الكاتبة وسعت إىل معاجلتها، هي مشروعية العمل 
السياسي للمرأة يف الرؤية اإلسالمية من خالل النظر يف النصوص الشرعية التأسيسية 

 -يف رأي الباحثة-ونقد الفكر اإلسالمي، إذ أن التراث الفقهي ) السنةالقرآن و(
يف حني أن ... ليس إال إجنازاً إنسانياً له شروطه االجتماعية والثقافية والتارخيية"

" األصول ثابتة حتفظ للمنظومة املعرفية اإلسالمية استقرارها واستمرارها
 ).124ص(

شروعية العلم السياسي للمرأة، فإىل أي مدى استطاعت الدراسة تأصيل م
إسالمية "وصياغة منهجية معرفية إسالمية ميكن أنت تتنـزل فعالً يف إطار مشروع 

 .؟"املعرفة
يف املقدمة تلخص الكاتبة مشروع البحث الذي طرحته على نفسها، وحتدد 
 اإلطار املعريف واملبادئ اليت حتكم هذا التصور ومتيزه، فتتناول بالتحليل الرؤية

دائرة األمة اليت تشارك املرأة يف فعالياا : اإلسالمية لعلم املرأة السياسي يف دائرتني
السياسية بوصفها فرداً من أفرادها، ودائرة األسرة اليت تقوم يف الرؤية اإلسالمية 

 .بوظائف سياسية وتتحمل املرأة يف إطارها مسؤوليات عديدة
ىل بناء تصور كلي ومنوذج معريف  إ-كما تؤكد الكاتبة-ودف هذه الدراسة 

للعمل السياسي للمرأة من منظور إسالمي حيدد األبعاد املختلفة للموضوع 
 :وعناصره والعالقات بينها، وفق مقاربتني متكاملتني على النحو اآليت

أنه يربط بني ثالثة جماالت، هي علم السياسة ودراسات املرأة  -1
غة خطاب إسالمي حيتوي هذه اجملاالت والدراسات اإلسالمية، فهو يهدف إىل صيا
 .بشكل نقدي، ومن مث فهو منوذج تركييب
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أنه وإن كان يقوم بتحليل الدراسات املختلفة يف هذه اجملاالت الثالثة  -2
ونقدها مث استنباط الرؤية اإلسالمية، إال أنه ليس جمرد جتريد هلذه العناصر، بل 

سائد، ومن مث فهو منوذج يضيف عناصر وأبعاداً جديدة تغيب عن التحليل ال
 .جتديدي

 أمهية الدراسة
 :تتضح أمهية دراسة هبة رؤوف عزت على مستويني

 إذ أا تتميز بطبيعتها املعرفية النظرية واإلسالمية، :املستوى العلمي -1
ما جيعلها خمتلفة عن الدراسات السابقة اليت تناولت قضية العلم السياسي "وهو 

تها قلة املادة املتاحة أو ضعف التحليل، بل غياب الرؤية للمرأة، واليت مل تكن إشكالي
وهي إشكالية . املعرفية العلمية اليت يتم يف ضوئها دراسة املادة العلمية وتفسريها

 ).33ص(تنطبق على الدراسات الوضعية كما تنطبق على الدراسات اإلسالمية 
 السرد إىل فالكاتبة ترى أن الدراسات اإلسالمية كانت تارخيية ال تتجاوز

التحليل مث التجريد، أو شرعية فقهية تدرس القضية من خالل آراء علماء السلف 
والترجيح بينها، وال تتجاوز ذلك إىل حماولة التحديد واالجتهاد، أو قانونية تغفل 

أما الدراسات العلمانية فقد تبنت املفاهيم الغربية . األبعاد االجتماعية والسياسية
تمعات اإلسالمية دون أدىن مراجعة أو تقومي، وتناست اإلطار وأسقطتها على اجمل

املرجعي الذي جيب أن حتتكم إليه، يف حني أن الدراسة اليت بني أيدينا دف إىل 
تستند إىل األصول الشرعية وتوظف املادة التارخيية "لعقبات، فهي اجتاوز هذه 

 أبرز أطروحات دراسات وتستعني بالدراسات القانونية وال تغفل الواقع، كما حتلل
مكنتها من تقدمي "هذه املنهجية يف البحث، حسب تقدير الكاتبة، . املرأة وتقومها

" خطاب جديد يف جماالت علم السياسة ودراسات املرأة والدراسات اإلسالمية
 ).32ص(

 فتمثل يف املوضوع نفسه بالنظر إىل -كما تسميها الكاتبة–أما األمهية العملية 
ملرأة قضية حيوية يف الواقع االجتماعي والسياسي للدول اإلسالمية، قضية ا"أن 

فقد أصبح كل ما يرتبط باملرأة من قيم . وليست جمرد قضية حبث نظري وفكري
وتقاليد وأعراف وتشريعات ومؤسسات جماالً للصراع احلضاري وحمكاً الختبار 

 ).35ص" ( وعامليتهعاملية املشروع العلماين يف مقابل صالحية املشروع اإلسالمي
، أي ربط "أصولية املنهج"أما منهجية الدراسة فتؤكد الباحثة أا تتأسس على 

العقل بالوحي قرآنا وسنة دون التفريق بني العلوم كما فعل الفقهاء عندما صنفوا 
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من العلوم " السياسة"، وعدوا "علوم نظرية فلسفية"و " علوم شرعية"العلوم إىل 
. لوم الشرعية مدرجني مسائل كاإلمامة واجلهاد يف أبواب الفقهالفلسفية ال من الع

صياغة فقه سياسي ينيب على فهم للواقع وإدراٍك ملقاصد الشرع، معتمداً "ولذا فإن 
السياسة كعلم اجتماعي "، أمر كفيل بربط "يف ذلك على قواعد علم أصول الفقه

حيقق هلا األصولية إسالمي بالعلوم الشرعية مبا يضمن تكامل العقل والوحي و
 ).36ص" (والتكامل مع العلوم اإلسالمية األخرى

إال أن هذه العالقة بالواقع ال تقف عند حدود االستجابة لتطوره، بل تتجاوز 
، وهذا ما "االستخالف واألمانة"ذلك إىل التأثري فيه وتقوميه انطالقاً من مفهومي 

عند حتليل الظواهر االجتماعية، ، أي االرتباط بالقيم "االستقامة"تسميه الكاتبة 
واألخذ باحلسبان ملفاهيم العد واإلميان والشهادة، وذا ختتلف عن املوضوعية اليت 

 .تدعي استقالل العلم عن األخالق والقيم يف العلوم الوضعية الغربية
وذا املعىن فإن مفهوم االستقامة يشري على أخالقية العلم وضرورة أن حتكم 

موعة من القيم األساسية كما أن االستقامة تعين تقومي الواقع وفق عملية البحث جم
العلم ليس جمرد ممارسة عقلية نظرية بل وظيفة "الرؤية واملثالية اإلسالمية، إذ أن 

وذا خيتلف عن املنهج املعريف الغريب الذي يكتفي . اجتماعية هدفها اإلصالح
 ).38ص" (برصد الواقع وال يدخل القيم يف التحليل

حاولت الكتابة يف الفصل األول حتديد اإلطار املعريف للرؤية اإلسالمية للمرأة 
والعمل السياسي عرب بيان املفاهيم الكلية اليت حتكم التصور اإلسالمي مثل مفاهيم 
التوحيد واالستخالف، موضحة متيزها عن املفاهيم املقابلة هلا يف املنظومة املعرفية 

قد للمفاهيم األساسية اليت تستخدم يف دراسة العمل الغربية، كما تعرضت بالن
، "حقوق اإلنسان"و " قوق املرأةح"ومفهوم " الدور"السياسي للمرأة مثل مفهوم 

، مبينة املغالطة اليت بنيت عليها هذه التحليالت العلمانية يف دراسة قضية "املساواة"و
أخرى ترى أا أقدر على بناء املرأة، وداعية إىل االستعاضة عن هذه املفاهيم مبفاهيم 

ومن . منهج معريف إسالمي، وإعطاء أبعاد عميقة ملكانة املرأة ووظيفتها يف اجملتمع
 .هذه املفاهيم مفهوم العمل، والتوحيد واالستخالف

 كائن خملف تضبط حركته شريعة -انطالقاً من مفهوم االستخالف-فاإلنسان 
 .ل عن أداء األمانة واخلالفةأيسمصدرها الوحي ويرد إىل اهللا بعد املوت ل

فمفهوم اخلالفة أو االستخالف يعد مفهوماً أساسياً يف إطار الرؤية اإلسالمية 
وقد عرب . يشمل الرجال والنساء" استخالف اإلنسان"لوظيفة املرأة حيث أن 
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أُِضيع فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا :  القرآن عن هذا الشمول يف آيات عديدة منها
 ).195: آل عمران (عملَ عاِمٍل ِمنكُم ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم ِمن بعٍض

وتتمثل املساواة بني الرجال والنساء يف املساواة يف القيمة اإلنساين واملساواة يف 
وهي املساواة اليت تتأسس يف جوانبها . احلقوق االجتماعية ويف املسؤولية واجلزاء

 .ختلفة على وحدة األصل ووحدة املآلامل
مثل –ويف هذا السياق ترى الكاتبة أن األحكام اخلاصة بالنساء يف القرآن 
 يبقي -إعفاء املرأة من األعباء االقتصادية لألسرة أو اختالف نصيبها يف املرياث

 ).59ص" (استتثناءات ترد على القاعدة اليت هي املساواة
مساواة  "-يف رأي الكاتبة-أة يف السياق القرآين هي فاملساواة بني الرجل واملر

 ".هلا جوانبها املطلقة وجوانبها النسبية
هذه هي النظرة الكلية انطالقاً من املفاهيم األساسية يف اإلسالم، وقد أدى 

ففي علوم القرآن . غياا عند علماء السلف إىل فهم خاطئ ملكانة املرأة ووظيفتها
 أن نخلن يف اخلطاب القرآين إال بقرينة بدالً من أن يروأن النساء ال يد"رأوا 

كذلك يف أصول الفقه ". يدخلن تغليباً يف مجع املذكر السامل وال خيرجن إال بقرينة
 لكنهم عارضوا التغليب ،"القوم"و " الناس"أن النساء يدخلن يف "فإن العلماء رأوا 

ست يف كتب التفسري فوردت كذلك فإن هذه الرؤية انعك". ما مل تدل عليه قرينة
 .تفسريات لبعض اآليات تضع املرأة يف منـزلة أدىن من الرجل

بتدهور وضع املرأة يف "وترى الكاتبة أن هذه الرؤية الدونية للمرأة تأثرت 
 حإذ أن صري. بعض اجملتمعات اإلسالمية تبعاً لتدهور االجتماعي والسياسي العام

 ).60ص" (عالنصوص القرآنية خيالفها بشكل قاط
وتنتقد الكاتبة هذه الرؤية اليت تواصلت يف الكتابات اإلسالمية يف العصر 
احلديث، تلك الكتابات اليت اجتهدت يف إثبات ضعف املرأة النفسي والعضوي من 
منطلق رد الفعل على املفهوم الغريب للمساواة الذي يلغي متاماً الفروق بني الرجل 

 .واملرأة
ر اإلسالمي لتجاوز التطرف احلاصل من كال الرأيني، وهنا يأيت واجب املفك

و املنضبطة " تتميز بالوسطية"باستخالص مفهوم املساواة يف الرؤية اإلسالمية اليت 
 ).62ص" (مبفاهيم التوحيد واالستخالف"

وتنتقد الكاتبة الرؤية العلمانية ملفهوم املساواة بني الرجل واملرأة، اليت ترتكز 
اهللا واإلنسان والطبيعة، األمر الذي أدى بالفكر الغريب إىل إعالن على املماثلة بني 
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مروراً باستنـزاف الطبيعة وانتهاءاً بتدمري اإلنسان، وأصبح االحتكام " موت اإلله"
وترى الباحثة أن اخللط . إىل الواقع وتطور عالقات القوة بأشكاهلا املختلفة

ملستوى النظري والفلسفي فحسب، واإلخفاق يف إدراك قيمة املساواة مل يكن على ا
تبنت هذه املفاهيم وانتقلت من " حترير املرأة"بل تعداه إىل الواقع حيث أن حركات 

 مما أدى إىل جتاوز طلب املساواة إىل (Feminism)" النسوية"إىل " حترير املرأة"
 ".يةاألمو"إىل طرح " األبوية"، ومن نقد "األفضلية النسوية"الصراع، مث إىل تأكيد 

وختلص الكاتبة بعد نقد العلمانية الغربية والعربية وبعض الكتابات اإلسالمية 
أصولية املنهج اإلسالمي واالحتكام للوحي هو الكفيل بتحقيق االستمرارية "إىل أن 

كما تؤكد أن السنن الكونية . واالستقامة والعاملية املتجاوزة للزمان واملكان
 بني اجملتمعات على اختالف ثقافاا، فترى أن والفطرية لإلنسان هي اليت جتمع

خروج األمة اإلسالمية من عثرا إمنا "الفكر اإلسالمي ينقصه الوعي ذه السنن و 
 ).68ص" (عرب إدراك السنن اليت حتكم أية قضية ومنها قضية املرأة

 هذه القضية يستلزم التعامل معها اجلمع يف الفقه والتطبيق بني السنن التشريعية
فال بد من العودة إىل األصول وفهم النصوص . اإلهلية والسنن االجتماعية والتارخيية

يف ضوء مقاصد الشريعة اليت بنيت على الفطرة، وهذا هو املنهج الذي يعصم من 
الفهم اجلزئي للنصوص وتفسريها تأثراً بواقع معني وتبين ممارسات خاطئة قد يغري 

 .جناحها املؤقت باالستمرار فيها
ومن هذا التكامل بني السنن التشريعية والسنن االجتماعية، يكتسب الطرح 

 .اإلسالمي صالحه وصالحيته
هذه الفكرة اليت حاولت الكاتبة حتليلها من أهم األفكار الواردة يف الكتاب إال 

فكيف ننـزل على مستوى الواقع هذه الفكرة النظرية اليت . أن املشكل يبقى معلقاً
جتديد "قة عدد من املفكرين املسلمني املعاصرين يف إطار مشروع طرحها يف احلقي
. ، وهي إشكالية الربط بني النص والعقل والواقع الستنباط األحكام"أصول الفقه

" حمتشمة"ولئن استطاع عدد من املفكرين صياغة اإلشكالية إال أن األجوبة ظلت 
" االجتهادات املعاصرة"جعل تدور يف إطار املنظومة الفقهية التقليدية، األمر الذي 

ال متارس التجديد إال يف بعض اجلزئيات وال خترج يف أحيان كثرية من دائرة التوفيق 
 .والترجيح بني أقوال الفقهاء

مث تقدم الكاتبة حتليالً لغوياً لبعض املفاهيم املستعملة يف قضية املرأة مثل مفهوم 
ر الغريب والعلماين بصفة عامة اللذين يف إطارمها حيلل الفك" احلق"و " الدور"
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املتمثلة يف حق الترشيح واالنتخاب والوظائف العامة، " احلقوق السياسية للمرأة"
فتالحظ أن القانون العام يف الفقه اإلسالمي أقل تطوراً من القانون اخلاص، وتعزو 
هبة عزت هذا القصور يف القانون العام اإلسالمي إىل الطبيعة االستبدادية 

ات املتعاقبة على احلكم يف البالد اإلسالمية، وهي حكومات عمدت إىل للحكوم
إمخاد حركة فقهية تقيم أصول احلكم على أسس من احلرية السياسية واحلقوق 

وقد منا القانون اخلاص وتقدم تقدماً كبرياً ألن احلكومات . العامة الدميقراطية
 .املستبدة مل يكن يضريها تقدمه
شرعياً يف إطار القانون العام " احلق"ن تأصيل مفهوم وتذهب الكاتبة إىل أ

يواجه صعوبة شديدة، وهلذا جيب البحث عن مدخل أصويل آخر مير عرب مفهوم 
ونقد مفهومي ". الواجب العيين والكفائي"يف الرؤية اإلسالمية، ومفهوم " العمل"
يز، بل ألن ال يعين رفضهما مطلقاً وليس الداعي إليه جمرد التم" احلق"و " الدور"

فمفهوم . ن املفهومني أقل قدرة على التفسري والتحليل يف إطار الفكر اإلسالميهذي
، واملرأة "صراع األدوار"يف الفكر املاركسي والنسائي أدى إىل إشكالية " الدور"

هي أشد الفئات تعرضاً هلذا الصراع، مما يثري نوعاً من الصراع الداخلي النفسي 
جتنباً للسقوط يف مأزق الصراع، ارتأت الكاتبة و. احلاد للتوفيق بني خمتلف األدوار

اختيار مفهوم العمل مدخالً نظرياً ميكن من خالله جتاوز السلبيات اليت يطرحها 
وهي تعتقد أن مفهوم العمل أحد املفاهيم القرآنية ". احلق"و " الدور"مفهوما 

ميان األساسية، وهو يرتبط مبفاهيم أساسية أخرى يف املنظومة اإلسالمية كاإل
وبىن ... وقد جعله هللا تعاىل شرطاً من شروط اإلسالم... والتقوى واالستخالف

. التفضيل بني العباد والتفاوت يف املنـزلة لديه على العمل ال على اجلنس أو النسب
وهنا تورد الكاتبة خمتلف مراتب حكم العمل عند األصوليني من حيث كونه واجباً 

" الواجب"وأهم هذه املراتب يف رأيها هو . اً أو مكروهاًأو مندوباً أو حراماً أو مباح
الذي هو إما واجب عيين أو واجب كفائي، وتدرج الكاتبة العمل السياسي يف 

إما فرض عني كالبيعة العامة "إطار الواجبات، وعلى هذا األساس فالعمل السياسي 
باملعروف والشورى العامة، أو فرض كفاية كاجلهاد والواليات العامة واألمر 

 ).90ص" (والنهي عن املنكر
... القيام على الشيء مبا يصلحه"يف أا " السياسة"وانطالقاً من تعريف 

وإصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة، ولذا فهي تتسم 
فريتبط مفهوم السياسة باالستخالف :... بالعموم والشمول وختاطب كل فرد
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، فإن املرأة تدخل يف هذا اخلطاب، ويصبح العمل السياسي )91ص" (والتوحيد
وواجباً شرعياً ال ينفك عنه أحد من الناس إما على وجه العينية أو " مسؤولية فردية

على وجه الكفاية، فهو ليس سنة وال نافلة وال تطوعاً بل فريضة تتأسس على 
 ).93-92ص" (مفهوم االستخالف

، والواجب ال يتوجه إال "الواجب"و" احلق"فهومي مث تبين الكاتبة الفرق بني م
ويصبح . وهنا تكون التفرقة على أساس األهلية والقدرة ال اجلنس". القادر"إىل 

املقياس كسبياً إذ القدرة واألهلية ميكن امتالكهما بالعمل، وبذلك يصبح التساؤل 
األحكام ال تعميم " رأة؟ملأي ا"هو " املرأة والعمل السياسي"يف حبث موضوع 

 ).95ص" (باحلديث علن املرأة استبعاداً من اخلطاب التكليفي أو إلزاماً به
أما الفصل الثاين فيسري على النسق نفسه حتليالً لبعض املفاهيم وربطاً هلا مبهمة 
. االستخالف املنوطة بكل مسلم، وتأكيداً ملسألة األهلية وأمهية الوعي وشروطه

 السائد بني الفقهاء حنو املرأة، وتناقش مفهوم وتتعرض الكاتبة بالنقد للموقف
الذي على أساسه يرى بعضهم أن املرأة جماهلا البيت " التقسيم االجتماعي للعمل"

وعلى الرغم . واألسرة، بينما يتحمل الرجل مسؤولية العلم االقتصادي والسياسي
الواجبات هي من إقرار كتابات هؤالء بأن املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق و

بل ذهب ". تفضيل عدم زج املرأة بنفسها يف السياسة"األصل، إال أن السائد هو 
بأن السياسة على املرأة حرام صيانة للمجتمع من التخبط "بعضهم إىل حد القول 

ولذا فإن طرح قضية العمل السياسي يف ظل هذا الواقع الفكري ". وسوء املنقلب
ة النظر يف املسلمات اليت بين عليها ذلك الواقع، للمجتمعات املسلمة يستلزم إعاد

 .ويصبح التركيز على مسألة األهلية شرطاً ضرورياً ألي حبث يف هذه القضية
وحىت تكتسب املرأة األهلية، تدعو الباحثة إىل أن تؤم النساء املؤسسات 
ياً االجتماعية اليت تساعد الفرد على الوعي بالظروف العامة للحياة ثقافياً وسياس

 .إخل... واجتماعياً
وهنا تنبه الكاتبة إىل مواطن التناقض يف آراء الفقهاء الذين يرون أن املرأة هلا 

كاحلضانة (األهلية الكاملة يف الوالية الذاتية واملتعدية على األموال والوالية املدنية 
 .، يف حني يتحفظون على أهليتها ملمارسة العمل السياسي)والوصاية

وبعض األحاديث " القوامة"و " الشهادة"ذا الرأي على آييت وقد استند ه
فتحدث بعضهم عما طبع عليه النساء من نقص واعوجاج يف أخالقهن . النبوية

 ).101ص" (وميلهن إىل إتباع اهلوى يف مقابل التفوق الطبيعي يف استعداد الرجال
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إال يف آية مث حتاول الكاتبة بيان مستويات الشهادة وكيف أن القرن مل خيصص 
وجتدر اإلشارة . ، إال أن هذا مل مينع الفقه التقليدي من اخللط يف هذه املسألة"الدين"

هنا إىل أن الكاتبة على الرغم من حماولتها اجلمع بني كل اآليات يف مسألة الشهادة، 
إال أا بقيت على مستوى الترجيح والتوفيق بني آراء الفقهاء قدميهم وحديثهم، 

طلب األساسي الذي انطلقت منه وهو النظرة الشمولية يف القراءة املعرفية متناسية امل
كما أا مل تتعرض إىل حماولة الشيخ حممد عبده . يف احلكم" العلة"والبحث عن 

والشيخ حممد شلتوت اللذين حاوال تطوير فهم متجدد يف مسألة الشهادة انطالقاً 
احلكم يدور مع العلة عدماً " الفقهيةمن علة احلكم يف آية الدين واعتبار القاعدة

ووجوداً، وإن اقتصر عملهما على هذه القضية ومل يتجاوزاها لتطوير منهج جديد 
 .يف استنباط األحكام

فالعمل السياسي، يف رأي الكاتبة ال يرتبط بالقانون بل بالشريعة، وال يلتزم 
لم السياسي أبعاداً باملؤسسة بل باملصاحل الشرعية، وهذا ما يضفي على ملفهوم الع

وأبرز مظهر من مظاهر العمل السياسي يتجلى يف ". املشاركة السياسية"ختتلف عن 
، إذ هي اليت تضفي الشرعية على نظام احلكم، وال تنتهي املسؤولية بعقد "البيعة"

البيعة بل تستمر من خالل املشاركة يف الشورى والرقابة على احلاكم ونصحه إذا 
وتتعرض الكاتبة عند حبث مفهوم البيعة إىل التقسيمات . م األمرحاد وعزله إذا لز

الفقهية، وتنقد املواقف اليت ركزت على بعد الطاعة من جانب الرعية دون التفصيل 
 .يف التزام احلاكم

وترى هبة عزت أن املرأة تستمد شرعية العمل السياسي انطالقاً من واجب 
 مسلم ومسلمة، وهي البيعة على العقيدة فهناك بيعة عينية واجبة على كل. البيعة

وهناك البيعة الكفائية اليت هي ". بيعة النساء"واألخالق، وقد سميت اصطالحاً 
واجبة على خاصة املسلمني دون عامتهم، وهي املرتبطة باألمور الكفائية كالبيعة 

ني بيعة وقد أدى اصطالح بيعة النساء إىل التفرقة ب. على اجلهاد أو الواليات العامة
النساء وبيعة الرجال، مما نتج عنه عزل املرأة عن األمور العامة، وينطوي هذا 

 .التقسيم على اخللط بني البيعة العينية والبيعة الكفائية وافتراض نقص أهلية املرأة
وتبين الباحثة اختالف اآلراء الفقهية يف هذا اجملال، وهو اختالف نتج عن 

آناً وسنة، مثل آية القوامة اليت رأى بعضهم أا االختالف يف فهم النصوص قر
تتعدى اجملال األسري إىل اجملال العام، والشهادة يف األموال اليت سحب حكمها 

ومهما كان من أمر هذا االختالف، إال أن هناك إمجاعاً . على بقية جماالت الشهادة
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مل يفلح "ى حديث على عدم تولية املرأة الوالية الكربى، وقد اعتمد هذا املنع عل
تعتقد الكاتبة أن هذا ". النساء ناقصات عقل ودين"وحديث " قوم ولّوا أمرهم امرأة

 .االختالف يف اآلراء يرجع أساساً إىل عدم النظرة الشمولية لألصول اإلسالمية
مث تورد الكاتبة مفهوماً آخر بوصفه أحد مداخل قضية العمل السياسي، ولعله 

فاجلهاد يصبح حاجة أكيدة يف . وشرعية، وهو مفهوم اجلهاداملفهوم األكثر حيوية 
ظل الدولة القطرية العلمانية اليت أحدثت انفصاماً بني العقيدة والدولة، وأرست 

وهنا تأيت ضرورة . مؤسسات حكومية علمانية تسيطر على كل قطاعات اجملتمع
 .ملواجهة هذه األنظمة اليت ابتعدت عن الشرع" اخلروج"و " اجلهاد"

وبالنظر إىل اجلهاد املسلح يف هذه احلالة غري ممكن نظراً لطبيعة املؤسسات 
احلديثة، وبطش الدولة القطرية وقوا، فإن هذا الواجب ال يسقط بل يأخذ أشكاالً 

ونظراً للطبيعة اهليكلية . خمتلفة تتفق وظروف الواقع الراهن الذي متر به األمة
فاجلهاد ذا .  حترير األبنية واملؤسساتللمجتمع، فإن العمل جيب أن يكون عرب

وهذا يتطلب نفرياً عاماً . الشكل ينبغي أن يكون تربوياً وإعالمياً واقتصادياً وثقافياً
 .لكل القدرات نساًء ورجاالً

فيمكن أن يأخذ عدة أشكال، أوهلا االمتناع عن املشاركة يف " اخلروج"أما 
ى الرغم من السياق االجتماعي والعرف اللذين وعل. املساندة أو التأييد للنظام القائم

يف رأي –يقيدان حركة املرأة، إال أن مدخل اجلهاد واخلروج ميكن أن يؤدي 
احملافظ، إذ يصبح الواقع " الرأي العام" إىل قبول التغيري دون تصادم مع -الباحثة

ف أكثر مرونة يف ظل املناخ اجلهادي، وهو ما ميكن أن يساعد على قبول املواق
 .اجلديدة بشأن مكانة املرأة ووظيفتها يف اجملتمع ويكسبها الشرعية

وختتم الكاتبة حبثها بتحليل مطول ملقام األسرة يف التغيري االجتماعي، وبالتايل 
وظيفة املرأة من خالل هذه الوحدة األساسية للمجتمع، وهو م تناولته يف الفصل 

 .الثالث من الكتاب
ب أن تكون وحدة التحليل يف خمتلف العلوم ترى هبة عزت أن األسرة جي

اإلنسانية، إذ أن الرؤية اإلسالمية ال تفرق بني العام واخلاص، وذلك من خالل 
 ومسؤوليتها -اليت ختتلف عنها يف الفكر الغريب–حتليل لفلسفة األسرة يف اإلسالم 

عامل يف التنشئة االجتماعية والثقافية خاصة يف ظل أزمة الدولة العطرية يف ال
 .اإلسالمي، اليت ختلت عن دورها احلقيقي للتنشئة



 قراءات ومراجعات                                                             رؤية إسالمية : املرأة والعمل السياسي

 
181

وهذا البحث يف وظيفة األسرة جير الكاتبة إىل البحث يف األسرة املمتدة وما 
فهي ترى أا وحدة ضرورية ملواجهة . ميكن أن تضطلع به يف إطار عملية التغيري

اعية الوحيدة املؤسسات االجتماعية النظامية، خاصة أن األسرة هي الوحدة االجتم
يرشحها ألن تكون أقوى "اليت مل ختترقها السيطرة املباشرة لألنظمة، وهذا ما 
فاألسرة املمتدة ). 233ص" (جبهات التنشئة احلضارية وملقاومة الدولة العلمانية

ميكن أن تكون إطاراً صاحلاً من خالل مقاطعة البضائع األجنبية والقيام بعمليات 
ومن مث فإنه بإمكاا أن تضطلع بنشاط اقتصادي ميكن ). زراعية وحرفية(إنتاجية 

أن يكون منوذجاً إسالمياً يف مواجهة النموذج االستهالكي، كما ميكن أن تكون 
إطاراً صاحلاً للقيام بوظيفة قضائية بني أفرادها، فتوفر بذلك إطاراً مناسبا لتطبيق 

شريعة مساحة العرف إىل أن الشريعة يف املعامالت االجتماعية واالقتصادية وحتتل ال
 .تتمكن من العودة لدائرة القانون

كذلك، يف جمال التعليم، ميكن لألسرة من خالل مسؤوليتها يف التنشئة مقاطعة 
. املؤسسات التعليمية، وصياغة رؤية عن طريق الكتاتيب وحلقات التوعية والتثقيف

طينية وإسهامها يف ولدعم هذه الرؤية لألسرة تورد الكاتبة مثال األسرة الفلس
مقاومة االحتالل اليهودي، وكيف أن كافة أنشطة االنتفاضة مل تلجأ للمجاة 

 ".التصعيد األفقي"املباشرة مع العدو بل إىل استراتيجية ميكن تسميتها 
وبقدر ما أثرت األسرة املمتدة يف قيام االنتفاضة واستمرارها، فقد أمثرت تغيرياً 

 .ة داخل األسرة وخارجهايف طبيعة مسؤوليات املرأ
وختلص الكاتبة إىل أن هذه التجربة ميكن أن تتجاوز اخلصوصية الفلسطينية 

 .لتصبح جتربة للمشروع احلضاري اإلسالمي
وهذا التحليل لوظيفة األسرة والرجوع إىل األسرة املمتدة يبدو لنا مقترحاً غري 

ت يف اجملتمعات احلديثة واقعي، إذ تناست الكاتبة التعقيد الذي تتسم به املؤسسا
والقوانني اليت تربط الفرد بالدولة، ويكتسب من خالهلا حقه يف املواطنة من أبسط 
اإلجراءات مثل تسجيل الوالدات وعقود الزواج والوفيات إىل الدولة ومع 

وذا فإن هذا الفصل وإن بعمق واقع األسرة . املؤسسات االقتصادية العمالقة
يتناقض مع ما أوردته الكاتبة يف فصل آخر عندما حتدثت عن الفلسطينية، إال أنه 

املؤسسات االجتماعية، والتعليمية والثقافية بوصفها ) والرجل(ضرورة أن تؤم املرأة 
الساحة اليت يتفاعل فيها أفراد اجملتمع، والعمل عل تغيريها من الداخل دون تصادم 

اهج التربوية والثقافية للنظام مع النظام القائم، وهذا يفترض وعياً عميقاً باملن
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السياسي واالجتماعي السائد حىت تتمكن قوى التغيري م استيعاا مث تقويضها 
 .وتطوير البديل

إذ . ولعل هذا الرأي الذي ذهبت إليه الكاتبة يف ذلك الفصل أقرب إىل الواقع
عدم االنطواء داخل األسرة يف وقتنا الراهن نوع من اهلروب من مواجهة الواقع و

فهم لآلليات اليت حتكم اجملتمعات وارتباطها ببقية الثقافات مع التقدم 
إال أن قصور هذا الفصل ال ينقص من أمهية الكتاب الذي وإن ). التكنولوجي(

تعددت مقاالته وتنوعت أبوابه وفصوله، فإنه يربط بينها هدف واحد وهو إجياد 
اإلسالمي من خالل موضوع منهجية لفهم النص قرآناً وسنة، ومراجعة الفقه 

 ".العمل السياسي للمرأة"
ولئن انصب جهد الكاتبة على حتليل مفاهيم مثل الشورى والبيعة واجلهاد، إال 
أن دراستها يف أبواب خمتلفة شتت من وحدة هذه املفاهيم، اليت كان ميكن أن 

نظومة تكون أساساً معرفياً الستخالص املنطق الداخلي للنص، حتدد من خالله امل
 .القانونية اليت حتكم حقوق املرأة وواجباا بعيداً عن مقاربة التوفيق والترجيج

إىل أي مدى : "وهنا نستعيد السؤال الذي طرحناه يف بداية تقدمي هذا الكتاب
استطاعت تأصيل مشروعية العمل السياسي للمرأة وصياغة منهجية معرفية تتنـزل 

 مث إىل أي مدى استطاعت الكاتبة التخلص من ".إسالمية املعرفة"يف إطار مشروع 
إذ مل تفتأ الباحثة يف دراستها (الفقه التقليدي واألساس النظري الذي انبىن عليه؟ 

فهل ال ميكن لفقيه اليوم أن يؤصل نظرية ). ترجع إىل التعريفات األصولية التقليدية
يث وأصول الفقه؟ أم معرفية إال مروراً مبا حدده األوئل يف علوم القرآن وعلوم احلد

أن بناء نظرية معرفية جديدة ال يستلزم مراجعة لآلراء الفقهية املوروثة والترجيح 
 بينها فحسب، وإمنا بناءاً معرفياً يتناسق مع مشروع جتديد الفكر اإلسالمي؟

إىل –أما عن مشروعية العمل السياسي للمرأة، فيبدو لنا أن الباحثة بقيت فيها 
ألطر والقوالب الفكرية التقليدية، ومل تستطع أن تعاجل املوضوع  حبيسة ا-حد كبري

يف إطار منهجية معرفية كما وعدت يف مقدمة الكتاب، وذلك بسبب اعتمادها 
على التفرقة بني احلق والواجب واعتبار الواجب املدخل الوحيد لفرض وظيفة 

قى يف ذهن القارئ هي فالفكرة اليت تب. جديدة للمرأة يف اجملتمع يف الرؤية اإلسالمية
فقه الواجب "أن املرأة ال ميكن أن تساهم يف مؤسسات اجملتمع إال من باب 

 فما هي مشروعية مسامهة املرأة يف حالة قيام الدولة اإلسالمية؟". والضرورة
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وهنا نرى ربط املفاهيم بعضها ببعض والنظر إىل تداخلها وتكاملها، حيث ال 
اة، وال احلق مع الواجب، فالعلم انطالقاً من هذه يتضارب مفهوم العدل مع املساو

الرؤية هو حق من حقوق املرأة حسب أهليتها وميوالا وميكن أن يصبح واجباً يف 
 .ظروف طارئة أو يف اختصاصات معينة

وعل الرغم من بعض السلبيات اليت أشرنا إليها، فأمهية الكتاب ال تكمن يف ما 
كن يف حماولة تفكيك املفاهيم، والتفرقة بني دافعت عنه الكاتبة من مواقف، ول

فقيمة الكتاب ال تكمن فيما قدمته من إجابات بقدر ما . األصول والتراث الفكري
تكمن يف طرح السؤال وفتح الفكر اإلسالمي على مسألة شائكة منه تنبع وإليه 
 تعود، والدعوة إىل جتاوز االنفصام الفكري الذي يعيشه العقل املسلم عرب طرح

 .املسائل طرحاً صحيحاً وإن تأخرت األجوبة
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، 18 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي سلسلة الرسائل اجلامعية، رقم:الناشر
 )صفحة311(م، 1995الطبعة األوىل 

 
 *حمبوبة بن نصر
صول الكتاب هو دراسة قدمتها الباحثة املصرية األستاذة هبة رؤوف عزت للح

على درجة املاجستري يف العلوم السياسية من كلية االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة 
م، وهي تتناول فيها مسألة مهمة جداً من املسائل 1992/ه1413القاهرة سنة 

املطروحة اليوم على الساحة الفكرية اإلسالمية، أال وهي قضية املرأة والعمل 
 .السياسي يف الفكر اإلسالمي

وقد بنت الباحثة .  صفحة من احلجم املتوسط311الكتاب من يتكون 
وقد احتوى كل فصل على عدد من . دراستها على مقدمة وثالثة فصول وخامتة

وتضمن الكتاب كذلك ثبتاً . املباحث، وتفرع كل مبحث إىل عدد من املطالب
 عن بقائمة مهمة للمراجع العربية واإلنكليزية احتلت تسعاً وثالثني صفحة، فضالً

وقد صدر للكتاب ... فهرس لألعالم وكشاف للموضوعات الواردة يف الكتاب
 .الدكتور طه جابر العلواين وقد له املستشار طارق البشري

إن أمهية الكتاب تكمن أوالً يف موضوعه، إذ أنه موضوع اشتد حوله اجلدل 
ميني أنفسهم، ودارت حوله نقاشات طويلة بني اإلسالميني والعلمانيني، وبني اإلسال

ال يف أوساط الباحثني املختصني والعلماء واملثقفني فحسب، بل يف كل األوساط 

                                                 
المرأة بين نسيان : وآان موضوع رسالتها(م، 1993/ه1414، 1 دآتوراه في الفلسفة من جامعة باريس،  *

 ).الفالسفة وتهميش الفقهاء
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االجتماعية، فهو موضوع ترتبط به وتتفرع عنه العديد من اإلشكاليات الفكرية 
 .األساسية يف حياتنا االجتماعية والسياسية

التاسع عشر وعلى الرغم من اجلدل القائم حول هذا املوضوع منذ اية القرن 
 . ظلت غائبة غياباً فعلياً عنه-صاحبة الشأن–مع مفكري عصر النهضة، فإن املرأة 

أما اخلاصية الثالثة . وتتمثل اخلاصية الثانية للكتاب يف كونه من إنتاج قلم امرأة
إىل طرح مسألة حيوية، ... فتتمثل يف جتاوز املسائل التقليدية مثل التعليم واالختالط

ياسي للمرأة يف الرؤية اإلسالمية، وهو من القضايا الشائكة داخل هي الدور الس
الفكر اإلسالمي القدمي واحلديث، وتعد الدراسات اليت خصصت هلذا املوضوع 

ونذكر على سبيل املثال كتاب سعيد األفغاين عائشة والسياسة الذي . قليلة جداً
تاب فاطمة املرنيسي خيلص فيه الكتاب إىل حترمي املشاركة السياسية للمرأة، وك

 .الذي تدرس فيه دور املرأة السياسي يف جمتمع املدينة وهو بعنوان احلرمي السياسي
واإلشكالية اليت طرحتها الكاتبة وسعت إىل معاجلتها، هي مشروعية العمل 
السياسي للمرأة يف الرؤية اإلسالمية من خالل النظر يف النصوص الشرعية التأسيسية 

 -يف رأي الباحثة–ونقد الفكر اإلسالمي، إذ أن التراث الفقهي ) القرآن والسنة(
يف حني أن ... ليس إال إجنازاً إنسانياً له شروطه االجتماعية والثقافية والتارخيية"

" األصول ثابتة حتفظ للمنظومة املعرفية اإلسالمية استقرارها واستمرارها
 ).124ص(

العلم السياسي للمرأة، فإىل أي مدى استطاعت الدراسة تأصيل مشروعية 
إسالمية "وصياغة منهجية معرفية إسالمية ميكن أنت تتنـزل فعالً يف إطار مشروع 

 .؟"املعرفة
يف املقدمة تلخص الكاتبة مشروع البحث الذي طرحته على نفسها، وحتدد 
اإلطار املعريف واملبادئ اليت حتكم هذا التصور ومتيزه، فتتناول بالتحليل الرؤية 

دائرة األمة اليت تشارك املرأة يف فعالياا : مية لعلم املرأة السياسي يف دائرتنياإلسال
السياسية بوصفها فرداً من أفرادها، ودائرة األسرة اليت تقوم يف الرؤية اإلسالمية 

 .بوظائف سياسية وتتحمل املرأة يف إطارها مسؤوليات عديدة
 تصور كلي ومنوذج معريف  إىل بناء-كما تؤكد الكاتبة–ودف هذه الدراسة 

للعمل السياسي للمرأة من منظور إسالمي حيدد األبعاد املختلفة للموضوع 
 :وعناصره والعالقات بينها، وفق مقاربتني متكاملتني على النحو اآليت
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أنه يربط بني ثالثة جماالت، هي علم السياسة ودراسات املرأة  -1
 إسالمي حيتوي هذه ااالت والدراسات اإلسالمية، فهو يهدف إىل صياغة خطاب

 .بشكل نقدي، ومن مث فهو منوذج تركييب
أنه وإن كان يقوم بتحليل الدراسات املختلفة يف هذه ااالت الثالثة  -2

ونقدها مث استنباط الرؤية اإلسالمية، إال أنه ليس جمرد جتريد هلذه العناصر، بل 
من مث فهو منوذج يضيف عناصر وأبعاداً جديدة تغيب عن التحليل السائد، و

 .جتديدي
 أمهية الدراسة

 :تتضح أمهية دراسة هبة رؤوف عزت على مستويني
 إذ أا تتميز بطبيعتها املعرفية النظرية واإلسالمية، :املستوى العلمي -1
ما جيعلها خمتلفة عن الدراسات السابقة اليت تناولت قضية العلم السياسي "وهو 

 املادة املتاحة أو ضعف التحليل، بل غياب الرؤية للمرأة، واليت مل تكن إشكاليتها قلة
وهي إشكالية . املعرفية العلمية اليت يتم يف ضوئها دراسة املادة العلمية وتفسريها

 ).33ص(تنطبق على الدراسات الوضعية كما تنطبق على الدراسات اإلسالمية 
إىل فالكاتبة ترى أن الدراسات اإلسالمية كانت تارخيية ال تتجاوز السرد 

التحليل مث التجريد، أو شرعية فقهية تدرس القضية من خالل آراء علماء السلف 
والترجيح بينها، وال تتجاوز ذلك إىل حماولة التحديد واالجتهاد، أو قانونية تغفل 

أما الدراسات العلمانية فقد تبنت املفاهيم الغربية . األبعاد االجتماعية والسياسية
إلسالمية دون أدىن مراجعة أو تقومي، وتناست اإلطار وأسقطتها على اتمعات ا

املرجعي الذي جيب أن حتتكم إليه، يف حني أن الدراسة اليت بني أيدينا دف إىل 
تستند إىل األصول الشرعية وتوظف املادة التارخيية "جتاوز هذه لعقبات، فهي 

روحات دراسات وتستعني بالدراسات القانونية وال تغفل الواقع، كما حتلل أبرز أط
مكنتها من تقدمي "هذه املنهجية يف البحث، حسب تقدير الكاتبة، . املرأة وتقومها

" خطاب جديد يف جماالت علم السياسة ودراسات املرأة والدراسات اإلسالمية
 ).32ص(

 فتمثل يف املوضوع نفسه بالنظر إىل -كما تسميها الكاتبة–أما األمهية العملية 
ية حيوية يف الواقع االجتماعي والسياسي للدول اإلسالمية، قضية املرأة قض"أن 

فقد أصبح كل ما يرتبط باملرأة من قيم . وليست جمرد قضية حبث نظري وفكري
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وتقاليد وأعراف وتشريعات ومؤسسات جماالً للصراع احلضاري وحمكاً الختبار 
 ).35ص" (هعاملية املشروع العلماين يف مقابل صالحية املشروع اإلسالمي وعامليت

، أي ربط "أصولية املنهج"أما منهجية الدراسة فتؤكد الباحثة أا تتأسس على 
العقل بالوحي قرآنا وسنة دون التفريق بني العلوم كما فعل الفقهاء عندما صنفوا 

من العلوم " السياسة"، وعدوا "علوم نظرية فلسفية"و " علوم شرعية"العلوم إىل 
. عية مدرجني مسائل كاإلمامة واجلهاد يف أبواب الفقهالفلسفية ال من العلوم الشر

صياغة فقه سياسي ينيب على فهم للواقع وإدراٍك ملقاصد الشرع، معتمداً "ولذا فإن 
السياسة كعلم اجتماعي "، أمر كفيل بربط "يف ذلك على قواعد علم أصول الفقه

 األصولية إسالمي بالعلوم الشرعية مبا يضمن تكامل العقل والوحي وحيقق هلا
 ).36ص" (والتكامل مع العلوم اإلسالمية األخرى

إال أن هذه العالقة بالواقع ال تقف عند حدود االستجابة لتطوره، بل تتجاوز 
، وهذا ما "االستخالف واألمانة"ذلك إىل التأثري فيه وتقوميه انطالقاً من مفهومي 

ل الظواهر االجتماعية، ، أي االرتباط بالقيم عند حتلي"االستقامة"تسميه الكاتبة 
واألخذ باحلسبان ملفاهيم العد واإلميان والشهادة، وذا ختتلف عن املوضوعية اليت 

 .تدعي استقالل العلم عن األخالق والقيم يف العلوم الوضعية الغربية
وذا املعىن فإن مفهوم االستقامة يشري على أخالقية العلم وضرورة أن حتكم 

 القيم األساسية كما أن االستقامة تعين تقومي الواقع وفق عملية البحث جمموعة من
العلم ليس جمرد ممارسة عقلية نظرية بل وظيفة "الرؤية واملثالية اإلسالمية، إذ أن 

وذا خيتلف عن املنهج املعريف الغريب الذي يكتفي . اجتماعية هدفها اإلصالح
 ).38ص" (برصد الواقع وال يدخل القيم يف التحليل

 الكتابة يف الفصل األول حتديد اإلطار املعريف للرؤية اإلسالمية للمرأة حاولت
والعمل السياسي عرب بيان املفاهيم الكلية اليت حتكم التصور اإلسالمي مثل مفاهيم 
التوحيد واالستخالف، موضحة متيزها عن املفاهيم املقابلة هلا يف املنظومة املعرفية 

هيم األساسية اليت تستخدم يف دراسة العمل الغربية، كما تعرضت بالنقد للمفا
، و "حقوق اإلنسان"و " حقوق املرأة"ومفهوم " الدور"السياسي للمرأة مثل مفهوم 

، مبينة املغالطة اليت بنيت عليها هذه التحليالت العلمانية يف دراسة قضية "املساواة"
ى أا أقدر على بناء املرأة، وداعية إىل االستعاضة عن هذه املفاهيم مبفاهيم أخرى تر

ومن . منهج معريف إسالمي، وإعطاء أبعاد عميقة ملكانة املرأة ووظيفتها يف اتمع
 .هذه املفاهيم مفهوم العمل، والتوحيد واالستخالف
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 كائن خملف تضبط حركته شريعة -انطالقاً من مفهوم االستخالف–فاإلنسان 
 . أداء األمانة واخلالفةمصدرها الوحي ويرد إىل اهللا بعد املوت ليسال عن

فمفهوم اخلالفة أو االستخالف يعد مفهوماً أساسياً يف إطار الرؤية اإلسالمية 
وقد عرب . يشمل الرجال والنساء" استخالف اإلنسان"لوظيفة املرأة حيث أن 

 فَاستجاب لَهم ربهم أَني لَا أُِضيع:  القرآن عن هذا الشمول يف آيات عديدة منها
 ).195: آل عمران (عملَ عاِمٍل ِمنكُم ِمن ذَكٍَر أَو أُنثَى بعضكُم ِمن بعٍض

وتتمثل املساواة بني الرجال والنساء يف املساواة يف القيمة اإلنساين واملساواة يف 
وهي املساواة اليت تتأسس يف جوانبها . احلقوق االجتماعية ويف املسؤولية واجلزاء

 .لى وحدة األصل ووحدة املآلاملختلفة ع
مثل –ويف هذا السياق ترى الكاتبة أن األحكام اخلاصة بالنساء يف القرآن 
 يبقي -إعفاء املرأة من األعباء االقتصادية لألسرة أو اختالف نصيبها يف املرياث

 ).59ص" (استتثناءات ترد على القاعدة اليت هي املساواة
مساواة  "-يف رأي الكاتبة–لسياق القرآين هي فاملساواة بني الرجل واملرأة يف ا
 ".هلا جوانبها املطلقة وجوانبها النسبية

هذه هي النظرة الكلية انطالقاً من املفاهيم األساسية يف اإلسالم، وقد أدى 
ففي علوم القرآن . غياا عند علماء السلف إىل فهم خاطئ ملكانة املرأة ووظيفتها

اخلطاب القرآين إال بقرينة بدالً من أن يروا أن أن النساء ال يدخلن يف "رأوا 
كذلك يف أصول الفقه ". يدخلن تغليباً يف مجع املذكر السامل وال خيرجن إال بقرينة

لكنهم عارضوا التغليب ما " القوم"و " الناس"أن النساء يدخلن يف "فإن العلماء رأوا 
ب التفسري فوردت كذلك فإن هذه الرؤية انعكست يف كت". مل تدل عليه قرينة

 .تفسريات لبعض اآليات تضع املرأة يف منـزلة أدىن من الرجل
بتدهور وضع املرأة يف "وترى الكاتبة أن هذه الرؤية الدونية للمرأة تأثرت 

إذ أن صريخ . بعض اتمعات اإلسالمية تبعاً لتدهور االجتماعي والسياسي العام
 .)60ص" (النصوص القرآنية خيالفها بشكل قاطع

وتنتقد الكاتبة هذه الرؤية اليت تواصلت يف الكتابات اإلسالمية يف العصر 
احلديث، تلك الكتابات اليت اجتهدت يف إثبات ضعف املرأة النفسي والعضوي من 
منطلق رد الفعل على املفهوم الغريب للمساواة الذي يلغي متاماً الفروق بني الرجل 

 .واملرأة
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مي لتجاوز التطرف احلاصل من كال الرأيني، وهنا يأيت واجب املفكر اإلسال
و املنضبطة " تتميز بالوسطية"باستخالص مفهوم املساواة يف الرؤية اإلسالمية اليت 

 ).62ص" (مبفاهيم التوحيد واالستخالف"
وتنتقد الكاتبة الرؤية العلمانية ملفهوم املساواة بني الرجل واملرأة، اليت ترتكز 

نسان والطبيعة، األمر الذي أدى بالفكر الغريب إىل إعالن على املماثلة بني اهللا واإل
مروراً باستنـزاف الطبيعة وانتهاءاً بتدمري اإلنسان، وأصبح االحتكام " موت اإلله"

وترى الباحثة أن اخللط . إىل الواقع وتطور عالقات القوة بأشكاهلا املختلفة
لنظري والفلسفي فحسب، واإلخفاق يف إدراك قيمة املساواة مل يكن على املستوى ا

تبنت هذه املفاهيم وانتقلت من " حترير املرأة"بل تعداه إىل الواقع حيث أن حركات 
 مما أدى إىل جتاوز طلب املساواة إىل (Feminism)" النسوية"إىل " حترير املرأة"

 ".األموية"إىل طرح " األبوية"، ومن نقد "األفضلية النسوية"الصراع، مث إىل تأكيد 
لص الكاتبة بعد نقد العلمانية الغربية والعربية وبعض الكتابات اإلسالمية وخت
أصولية املنهج اإلسالمي واالحتكام للوحي هو الكفيل بتحقيق االستمرارية "إىل أن 

كما تؤكد أن السنن الكونية . واالستقامة والعاملية املتجاوزة للزمان واملكان
ا، فترى أن والفطرية لإلنسان هي اليت جتمع بني اتمعات على اختالف ثقافا

خروج األمة اإلسالمية من عثرا إمنا "الفكر اإلسالمي ينقصه الوعي ذه السنن و 
 ).68ص" (عرب إدراك السنن اليت حتكم أية قضية ومنها قضية املرأة

هذه القضية يستلزم التعامل معها اجلمع يف الفقه والتطبيق بني السنن التشريعية 
فال بد من العودة إىل األصول وفهم النصوص .  والسنن االجتماعية والتارخييةاإلهلية

يف ضوء مقاصد الشريعة اليت بنيت على الفطرة، وهذا هو املنهج الذي يعصم من 
الفهم اجلزئي للنصوص وتفسريها تأثراً بواقع معني وتبين ممارسات خاطئة قد يغري 

 .جناحها املؤقت باالستمرار فيها
التكامل بني السنن التشريعية والسنن االجتماعية، يكتسب الطرح ومن هذا 

 .اإلسالمي صالحه وصالحيته
هذه الفكرة اليت حاولت الكاتبة حتليلها من أهم األفكار الواردة يف الكتاب إال 

فكيف ننـزل على مستوى الواقع هذه الفكرة النظرية اليت . أن املشكل يبقى معلقاً
جتديد "ن املفكرين املسلمني املعاصرين يف إطار مشروع طرحها يف احلقيقة عدد م

. ، وهي إشكالية الربط بني النص والعقل والواقع الستنباط األحكام"أصول الفقه
" حمتشمة"ولئن استطاع عدد من املفكرين صياغة اإلشكالية إال أن األجوبة ظلت 
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" جتهادات املعاصرةاال"تدور يف إطار املنظومة الفقهية التقليدية، األمر الذي جعل 
ال متارس التجديد إال يف بعض اجلزئيات وال خترج يف أحيان كثرية من دائرة التوفيق 

 .والترجيح بني أقوال الفقهاء
مث تقدم الكاتبة حتليالً لغوياً لبعض املفاهيم املستعملة يف قضية املرأة مثل مفهوم 

 والعلماين بصفة عامة اللذين يف إطارمها حيلل الفكر الغريب" احلق"و " الدور"
املتمثلة يف حق الترشيح واالنتخاب والوظائف العامة، " احلقوق السياسية للمرأة"

فتالحظ أن القانون العام يف الفقه اإلسالمي أقل تطوراً من القانون اخلاص، وتعزو 
هبة عزت هذا القصور يف القانون العام اإلسالمي إىل الطبيعة االستبدادية 

اقبة على احلكم يف البالد اإلسالمية، وهي حكومات عمدت إىل للحكومات املتع
إمخاد حركة فقهية تقيم أصول احلكم على أسس من احلرية السياسية واحلقوق 

وقد منا القانون اخلاص وتقدم تقدماً كبرياً ألن احلكومات . العامة الدميقراطية
 .املستبدة مل يكن يضريها تقدمه

شرعياً يف إطار القانون العام " احلق"مفهوم وتذهب الكاتبة إىل أن تأصيل 
يواجه صعوبة شديدة، وهلذا جيب البحث عن مدخل أصويل آخر مير عرب مفهوم 

ونقد مفهومي ". الواجب العيين والكفائي"يف الرؤية اإلسالمية، ومفهوم " العمل"
ن ال يعين رفضهما مطلقاً وليس الداعي إليه جمرد التميز، بل أل" احلق"و " الدور"

فمفهوم . ن املفهومني أقل قدرة على التفسري والتحليل يف إطار الفكر اإلسالميهذي
، واملرأة "صراع األدوار"يف الفكر املاركسي والنسائي أدى إىل إشكالية " الدور"

هي أشد الفئات تعرضاً هلذا الصراع، مما يثري نوعاً من الصراع الداخلي النفسي 
جتنباً للسقوط يف مأزق الصراع، ارتأت الكاتبة و. احلاد للتوفيق بني خمتلف األدوار

اختيار مفهوم العمل مدخالً نظرياً ميكن من خالله جتاوز السلبيات اليت يطرحها 
وهي تعتقد أن مفهوم العمل أحد املفاهيم القرآنية ". احلق"و " الدور"مفهوما 

ميان األساسية، وهو يرتبط مبفاهيم أساسية أخرى يف املنظومة اإلسالمية كاإل
وبىن ... وقد جعله هللا تعاىل شرطاً من شروط اإلسالم... والتقوى واالستخالف

. التفضيل بني العباد والتفاوت يف املنـزلة لديه على العمل ال على اجلنس أو النسب
وهنا تورد الكاتبة خمتلف مراتب حكم العمل عند األصوليني من حيث كونه واجباً 

" الواجب"وأهم هذه املراتب يف رأيها هو . اً أو مكروهاًأو مندوباً أو حراماً أو مباح
الذي هو إما واجب عيين أو واجب كفائي، وتدرج الكاتبة العمل السياسي يف 

إما فرض عني كالبيعة العامة "إطار الواجبات، وعلى هذا األساس فالعمل السياسي 
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باملعروف والشورى العامة، أو فرض كفاية كاجلهاد والواليات العامة واألمر 
 ).90ص" (والنهي عن املنكر

... القيام على الشيء مبا يصلحه"يف أا " السياسة"وانطالقاً من تعريف 
وإصالح اخللق بإرشادهم إىل الطريق املنجي يف الدنيا واآلخرة، ولذا فهي تتسم 

فريتبط مفهوم السياسة باالستخالف :... بالعموم والشمول وختاطب كل فرد
، فإن املرأة تدخل يف هذا اخلطاب، ويصبح العمل السياسي )91ص" (والتوحيد

وواجباً شرعياً ال ينفك عنه أحد من الناس إما على وجه العينية أو " مسؤولية فردية
على وجه الكفاية، فهو ليس سنة وال نافلة وال تطوعاً بل فريضة تتأسس على 

 ).93-92ص" (مفهوم االستخالف
، والواجب ال يتوجه إال "الواجب"و " احلق"فهومي مث تبين الكاتبة الفرق بني م

ويصبح . وهنا تكون التفرقة على أساس األهلية والقدرة ال اجلنس". القادر"إىل 
املقياس كسبياً إذ القدرة واألهلية ميكن امتالكهما بالعمل، وبذلك يصبح التساؤل 

األحكام ال تعميم " أي امرأة؟"هو " املرأة والعمل السياسي"يف حبث موضوع 
 ).95ص" (باحلديث علن املرأة استبعاداً من اخلطاب التكليفي أو إلزاماً به

أما الفصل الثاين فيسري على النسق نفسه حتليالً لبعض املفاهيم وربطاً هلا مبهمة 
. االستخالف املنوطة بكل مسلم، وتأكيداً ملسألة األهلية وأمهية الوعي وشروطه

 السائد بني الفقهاء حنو املرأة، وتناقش مفهوم وتتعرض الكاتبة بالنقد للموقف
الذي على أساسه يرى بعضهم أن املرأة جماهلا البيت " التقسيم االجتماعي للعمل"

وعلى الرغم . واألسرة، بينما يتحمل الرجل مسؤولية العلم االقتصادي والسياسي
الواجبات هي من إقرار كتابات هؤالء بأن املساواة بني النساء والرجال يف احلقوق و

بل ذهب ". تفضيل عدم زج املرأة بنفسها يف السياسة"األصل، إال أن السائد هو 
بأن السياسة على املرأة حرام صيانة للمجتمع من التخبط "بعضهم إىل حد القول 

ولذا فإن طرح قضية العمل السياسي يف ظل هذا الواقع الفكري ". وسوء املنقلب
ة النظر يف املسلمات اليت بين عليها ذلك الواقع، للمجتمعات املسلمة يستلزم إعاد

 .ويصبح التركيز على مسألة األهلية شرطاً ضرورياً ألي حبث يف هذه القضية
وحىت تكتسب املرأة األهلية، تدعو الباحثة إىل أن تؤم النساء املؤسسات 
ياً االجتماعية اليت تساعد الفرد على الوعي بالظروف العامة للحياة ثقافياً وسياس

 .إخل... واجتماعياً
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وهنا تنبه الكاتبة إىل مواطن التناقض يف آراء الفقهاء الذين يرون أن املرأة هلا 
كاحلضانة (األهلية الكاملة يف الوالية الذاتية واملتعدية على األموال والوالية املدنية 

 .، يف حني يتحفظون على أهليتها ملمارسة العمل السياسي)والوصاية
وبعض األحاديث " القوامة"و " الشهادة"ذا الرأي على آييت وقد استند ه

فتحدث بعضهم عما طبع عليه النساء من نقص واعوجاج يف أخالقهن . النبوية
 ).101ص" (وميلهن إىل إتباع اهلوى يف مقابل التفوق الطبيعي يف استعداد الرجال

إال يف آية مث حتاول الكاتبة بيان مستويات الشهادة وكيف أن القرن مل خيصص 
وجتدر اإلشارة . ، إال أن هذا مل مينع الفقه التقليدي من اخللط يف هذه املسألة"الدين"

هنا إىل أن الكاتبة على الرغم من حماولتها اجلمع بني كل اآليات يف مسألة الشهادة، 
إال أا بقيت على مستوى الترجيح والتوفيق بني آراء الفقهاء قدميهم وحديثهم، 

طلب األساسي الذي انطلقت منه وهو النظرة الشمولية يف القراءة املعرفية متناسية امل
كما أا مل تتعرض إىل حماولة الشيخ حممد عبده . يف احلكم" العلة"والبحث عن 

والشيخ حممد شلتوت اللذين حاوال تطوير فهم متجدد يف مسألة الشهادة انطالقاً 
احلكم يدور مع العلة عدماً " الفقهيةمن علة احلكم يف آية الدين واعتبار القاعدة

ووجوداً، وإن اقتصر عملهما على هذه القضية ومل يتجاوزاها لتطوير منهج جديد 
 .يف استنباط األحكام

فالعمل السياسي، يف رأي الكاتبة ال يرتبط بالقانون بل بالشريعة، وال يلتزم 
لم السياسي أبعاداً باملؤسسة بل باملصاحل الشرعية، وهذا ما يضفي على ملفهوم الع

وأبرز مظهر من مظاهر العمل السياسي يتجلى يف ". املشاركة السياسية"ختتلف عن 
، إذ هي اليت تضفي الشرعية على نظام احلكم، وال تنتهي املسؤولية بعقد "البيعة"

البيعة بل تستمر من خالل املشاركة يف الشورى والرقابة على احلاكم ونصحه إذا 
وتتعرض الكاتبة عند حبث مفهوم البيعة إىل التقسيمات . م األمرحاد وعزله إذا لز

الفقهية، وتنقد املواقف اليت ركزت على بعد الطاعة من جانب الرعية دون التفصيل 
 .يف التزام احلاكم

وترى هبة عزت أن املرأة تستمد شرعية العمل السياسي انطالقاً من واجب 
 مسلم ومسلمة، وهي البيعة على العقيدة فهناك بيعة عينية واجبة على كل. البيعة

وهناك البيعة الكفائية اليت هي ". بيعة النساء"واألخالق، وقد سميت اصطالحاً 
واجبة على خاصة املسلمني دون عامتهم، وهي املرتبطة باألمور الكفائية كالبيعة 

ني بيعة وقد أدى اصطالح بيعة النساء إىل التفرقة ب. على اجلهاد أو الواليات العامة
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النساء وبيعة الرجال، مما نتج عنه عزل املرأة عن األمور العامة، وينطوي هذا 
 .التقسيم على اخللط بني البيعة العينية والبيعة الكفائية وافتراض نقص أهلية املرأة

وتبين الباحثة اختالف اآلراء الفقهية يف هذا اال، وهو اختالف نتج عن 
آناً وسنة، مثل آية القوامة اليت رأى بعضهم أا االختالف يف فهم النصوص قر

تتعدى اال األسري إىل اال العام، والشهادة يف األموال اليت سحب حكمها 
ومهما كان من أمر هذا االختالف، إال أن هناك إمجاعاً . على بقية جماالت الشهادة

مل يفلح "ى حديث على عدم تولية املرأة الوالية الكربى، وقد اعتمد هذا املنع عل
تعتقد الكاتبة أن هذا ". النساء ناقصات عقل ودين"وحديث " قوم ولّوا أمرهم امرأة

 .االختالف يف اآلراء يرجع أساساً إىل عدم النظرة الشمولية لألصول اإلسالمية
مث تورد الكاتبة مفهوماً آخر بوصفه أحد مداخل قضية العمل السياسي، ولعله 

فاجلهاد يصبح حاجة أكيدة يف . وشرعية، وهو مفهوم اجلهاداملفهوم األكثر حيوية 
ظل الدولة القطرية العلمانية اليت أحدثت انفصاماً بني العقيدة والدولة، وأرست 

وهنا تأيت ضرورة . مؤسسات حكومية علمانية تسيطر على كل قطاعات اتمع
 .ملواجهة هذه األنظمة اليت ابتعدت عن الشرع" اخلروج"و " اجلهاد"

وبالنظر إىل اجلهاد املسلح يف هذه احلالة غري ممكن نظراً لطبيعة املؤسسات 
احلديثة، وبطش الدولة القطرية وقوا، فإن هذا الواجب ال يسقط بل يأخذ أشكاالً 

ونظراً للطبيعة اهليكلية . خمتلفة تتفق وظروف الواقع الراهن الذي متر به األمة
فاجلهاد ذا .  حترير األبنية واملؤسساتللمجتمع، فإن العمل جيب أن يكون عرب

وهذا يتطلب نفرياً عاماً . الشكل ينبغي أن يكون تربوياً وإعالمياً واقتصادياً وثقافياً
 .لكل القدرات نساًء ورجاالً

فيمكن أن يأخذ عدة أشكال، أوهلا االمتناع عن املشاركة يف " اخلروج"أما 
ى الرغم من السياق االجتماعي والعرف اللذين وعل. املساندة أو التأييد للنظام القائم

يف رأي –يقيدان حركة املرأة، إال أن مدخل اجلهاد واخلروج ميكن أن يؤدي 
احملافظ، إذ يصبح الواقع " الرأي العام" إىل قبول التغيري دون تصادم مع -الباحثة

ف أكثر مرونة يف ظل املناخ اجلهادي، وهو ما ميكن أن يساعد على قبول املواق
 .اجلديدة بشأن مكانة املرأة ووظيفتها يف اتمع ويكسبها الشرعية

وختتم الكاتبة حبثها بتحليل مطول ملقام األسرة يف التغيري االجتماعي، وبالتايل 
وظيفة املرأة من خالل هذه الوحدة األساسية للمجتمع، وهو م تناولته يف الفصل 

 .الثالث من الكتاب
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ب أن تكون وحدة التحليل يف خمتلف العلوم ترى هبة عزت أن األسرة جي
اإلنسانية، إذ أن الرؤية اإلسالمية ال تفرق بني العام واخلاص، وذلك من خالل 

 ومسؤوليتها -اليت ختتلف عنها يف الفكر الغريب–حتليل لفلسفة األسرة يف اإلسالم 
عامل يف التنشئة االجتماعية والثقافية خاصة يف ظل أزمة الدولة العطرية يف ال

 .اإلسالمي، اليت ختلت عن دورها احلقيقي للتنشئة
وهذا البحث يف وظيفة األسرة جير الكاتبة إىل البحث يف األسرة املمتدة وما 

فهي ترى أا وحدة ضرورية ملواجهة . ميكن أن تضطلع به يف إطار عملية التغيري
اعية الوحيدة املؤسسات االجتماعية النظامية، خاصة أن األسرة هي الوحدة االجتم

يرشحها ألن تكون أقوى "اليت مل ختترقها السيطرة املباشرة لألنظمة، وهذا ما 
فاألسرة املمتدة ). 233ص" (جبهات التنشئة احلضارية وملقاومة الدولة العلمانية

ميكن أن تكون إطاراً صاحلاً من خالل مقاطعة البضائع األجنبية والقيام بعمليات 
ومن مث فإنه بإمكاا أن تضطلع بنشاط اقتصادي ميكن ). زراعية وحرفية(إنتاجية 

أن يكون منوذجاً إسالمياً يف مواجهة النموذج االستهالكي، كما ميكن أن تكون 
إطاراً صاحلاً للقيام بوظيفة قضائية بني أفرادها، فتوفر بذلك إطاراً مناسبا لتطبيق 

شريعة مساحة العرف إىل أن الشريعة يف املعامالت االجتماعية واالقتصادية وحتتل ال
 .تتمكن من العودة لدائرة القانون

كذلك، يف جمال التعليم، ميكن لألسرة من خالل مسؤوليتها يف التنشئة مقاطعة 
. املؤسسات التعليمية، وصياغة رؤية عن طريق الكتاتيب وحلقات التوعية والتثقيف

طينية وإسهامها يف ولدعم هذه الرؤية لألسرة تورد الكاتبة مثال األسرة الفلس
مقاومة االحتالل اليهودي، وكيف أن كافة أنشطة االنتفاضة مل تلجأ للمجاة 

 ".التصعيد األفقي"املباشرة مع العدو بل إىل استراتيجية ميكن تسميتها 
وبقدر ما أثرت األسرة املمتدة يف قيام االنتفاضة واستمرارها، فقد أمثرت تغيرياً 

 .ة داخل األسرة وخارجهايف طبيعة مسؤوليات املرأ
وختلص الكاتبة إىل أن هذه التجربة ميكن أن تتجاوز اخلصوصية الفلسطينية 

 .لتصبح جتربة للمشروع احلضاري اإلسالمي
وهذا التحليل لوظيفة األسرة والرجوع إىل األسرة املمتدة يبدو لنا مقترحاً غري 

ت يف اتمعات احلديثة واقعي، إذ تناست الكاتبة التعقيد الذي تتسم به املؤسسا
والقوانني اليت تربط الفرد بالدولة، ويكتسب من خالهلا حقه يف املواطنة من أبسط 
اإلجراءات مثل تسجيل الوالدات وعقود الزواج والوفيات إىل الدولة ومع 
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وذا فإن هذا الفصل وإن بعمق واقع األسرة . املؤسسات االقتصادية العمالقة
يتناقض مع ما أوردته الكاتبة يف فصل آخر عندما حتدثت عن الفلسطينية، إال أنه 

املؤسسات االجتماعية، والتعليمية والثقافية بوصفها ) والرجل(ضرورة أن تؤم املرأة 
الساحة اليت يتفاعل فيها أفراد اتمع، والعمل عل تغيريها من الداخل دون تصادم 

اهج التربوية والثقافية للنظام مع النظام القائم، وهذا يفترض وعياً عميقاً باملن
السياسي واالجتماعي السائد حىت تتمكن قوى التغيري م استيعاا مث تقويضها 

 .وتطوير البديل
إذ . ولعل هذا الرأي الذي ذهبت إليه الكاتبة يف ذلك الفصل أقرب إىل الواقع
عدم االنطواء داخل األسرة يف وقتنا الراهن نوع من اهلروب من مواجهة الواقع و

فهم لآلليات اليت حتكم اتمعات وارتباطها ببقية الثقافات مع التقدم 
إال أن قصور هذا الفصل ال ينقص من أمهية الكتاب الذي وإن ). التكنولوجي(

تعددت مقاالته وتنوعت أبوابه وفصوله، فإنه يربط بينها هدف واحد وهو إجياد 
اإلسالمي من خالل موضوع منهجية لفهم النص قرآناً وسنة، ومراجعة الفقه 

 ".العمل السياسي للمرأة"
ولئن انصب جهد الكاتبة على حتليل مفاهيم مثل الشورى والبيعة واجلهاد، إال 
أن دراستها يف أبواب خمتلفة شتت من وحدة هذه املفاهيم، اليت كان ميكن أن 

نظومة تكون أساساً معرفياً الستخالص املنطق الداخلي للنص، حتدد من خالله امل
 .القانونية اليت حتكم حقوق املرأة وواجباا بعيداً عن مقاربة التوفيق والترجيج

إىل أي مدى : "وهنا نستعيد السؤال الذي طرحناه يف بداية تقدمي هذا الكتاب
استطاعت تأصيل مشروعية العمل السياسي للمرأة وصياغة منهجية معرفية تتنـزل 

 مث إىل أي مدى استطاعت الكاتبة التخلص من ".إسالمية املعرفة"يف إطار مشروع 
إذ مل تفتأ الباحثة يف دراستها (الفقه التقليدي واألساس النظري الذي انبىن عليه؟ 

فهل ال ميكن لفقيه اليوم أن يؤصل نظرية ). ترجع إىل التعريفات األصولية التقليدية
يث وأصول الفقه؟ أم معرفية إال مروراً مبا حدده األوئل يف علوم القرآن وعلوم احلد

أن بناء نظرية معرفية جديدة ال يستلزم مراجعة لآلراء الفقهية املوروثة والترجيح 
 بينها فحسب، وإمنا بناءاً معرفياً يتناسق مع مشروع جتديد الفكر اإلسالمي؟

إىل –أما عن مشروعية العمل السياسي للمرأة، فيبدو لنا أن الباحثة بقيت فيها 
ألطر والقوالب الفكرية التقليدية، ومل تستطع أن تعاجل املوضوع  حبيسة ا-حد كبري

يف إطار منهجية معرفية كما وعدت يف مقدمة الكتاب، وذلك بسبب اعتمادها 
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على التفرقة بني احلق والواجب واعتبار الواجب املدخل الوحيد لفرض وظيفة 
قى يف ذهن القارئ هي فالفكرة اليت تب. جديدة للمرأة يف اتمع يف الرؤية اإلسالمية

فقه الواجب "أن املرأة ال ميكن أن تساهم يف مؤسسات اتمع إال من باب 
 فما هي مشروعية مسامهة املرأة يف حالة قيام الدولة اإلسالمية؟". والضرورة

وهنا نرى ربط املفاهيم بعضها ببعض والنظر إىل تداخلها وتكاملها، حيث ال 
اة، وال احلق مع الواجب، فالعلم انطالقاً من هذه يتضارب مفهوم العدل مع املساو

الرؤية هو حق من حقوق املرأة حسب أهليتها وميوالا وميكن أن يصبح واجباً يف 
 .ظروف طارئة أو يف اختصاصات معينة

وعل الرغم من بعض السلبيات اليت أشرنا إليها، فأمهية الكتاب ال تكمن يف ما 
كن يف حماولة تفكيك املفاهيم، والتفرقة بني دافعت عنه الكاتبة من مواقف، ول

فقيمة الكتاب ال تكمن فيما قدمته من إجابات بقدر ما . األصول والتراث الفكري
تكمن يف طرح السؤال وفتح الفكر اإلسالمي على مسألة شائكة منه تنبع وإليه 
 تعود، والدعوة إىل جتاوز االنفصام الفكري الذي يعيشه العقل املسلم عرب طرح

 .املسائل طرحاً صحيحاً وإن تأخرت األجوبة
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 مسرية املراجعة والتطوير للمناهج 
 الدراسية باجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزيا

 
 *حممد الطاهر امليساوي

 
 ،امعة اإلسالمية العاملية وهيئة التدريس فيها تبذل اجلهودمل تزل إدارة اجل

ة يف جتاوز حالة وتواليها للنهوض بالعملية التعليمية وضاً حيقق رسالة اجلامع
االنفصام واالزدواجية السائدة يف مؤسسات التعليم يف العامل اإلسالمي بني دراسات 
وعلوم شرعية وأخرى دنيوية وغري شرعية، سعياً إىل إرساء نظام تعليمي تتأطر فيه 
خمتلف شعب املعرفة وفروعها، وتتكامل مصادرها، وتتساند مناهجها وآلياا، وفقاً 

 .يدية الكونية اليت جاء ا اإلسالمللرؤية التوح
الكلية الرئيسة -ويف هذا اإلطار، نظمت كلي معارف الوحي والعلوم اإلنسانية 

 سلسلة من احللقات الدراسية ملراجعة مساقات الدراسة يف عدد من -باجلامعة
األقسام، سواء على مستوى مواد الدراسة وحمتوياا، أم على مستوى الفلسفة 

 .ملية التعليمية، أم على مستوى طرق التدريس وأساليبهااملوجهة للع
 نوفمرب 18(وقد مشلت هذه احللقات الدراسية أقسام اللغة واآلداب العربية 

 واللغة ،)1995ديسمرب 22 ()األنثروبولوجيا(الجتماع و  وعلم ا،)1995
 ).1996 مارس 7(والتاريخ واحلضارة ) 1996 يناير 6(واآلداب اإلجنليزية 

                                                 
م، مدرس بكلية علوم الوحي 1994/ه1415ماليزيا، – ماجستري من قسم معارف الوحي باجلامعة اإلسالمية العاملية  *

أعد هذا التقرير بناء على التقارير اجلزئية اليت أعدت عن احللقات (عاملية مباليزيا ية باجلامعة اإلسالمية الوالعلوم االجتماع
 ).الدراسية اليت نظمتها األقسام املذكورة يف نص التقرير
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 أن القاعدة الفلسفية اليت قامت عليها اجلامعة تتمثل أساساً يف موقف ومبا
نقدي من حالة االزدواجية واالنشطار اليت تعاين منها نظم التعليم العايل يف العامل 
اإلسالمي، ويف التطلع والسعي إىل جتاوز ذلك من منطلق رؤية إسالمية توحيدية 

املرجعية املوجهة، فقد تركز جانب كبري للمعرفة اإلنسانية حيتل فيها الوحي مقام 
 وما دار حوهلا من نقاش على ،من األوراق املقدمة يف احللقات الدراسية املشار إليها
 ومدى ارتباطها باملواد الدراسية ،القضايا النظرية واملنهجية ملفهوم إسالمية املعرفة

 .ودة فيهااليت تقدم يف األقسام املعنية وعلى مستوى التخصصات املوج
وقد دار حوار طويل وثري بني املشاركني من قسمي اللغة العربية واللغة 

 الالزم تطويرها وبلورا يف ،اإلجنليزية وآداما حول مفهوم إسالمية األدب واملعايري
واستقطبت مسألة االلتزام يف األدب . الدراسات األدبية وحتليل النصوص ونقدها

ن يف األعمال األدبية اإلبداعية شعراً أو نثراً، مسرحية والعالقة بني الشكل واملضمو
 .إخل، اهتماماً خاصاً من املشاركني... أو رواية

كما أثريت مسألة التراث األديب الذي أنتجه املسلمون يف مراحل خمتلفة من 
 .تارخيهم

وكانت اإلشكالية األساسية اليت جرى حوهلا النقاش هي ما إذا كانت الصبغة 
 للعمل األديب تعين أن حييل الشاعر أو الروائي أو الكاتب املسرحي على اإلسالمية

 ويستمد منها بصورة مباشرة، وأن يلتزم شكالً -قرآناً وسنة-النصوص اإلسالمية 
فضالً عن -أو أشكاالً حمددة يف التعبري األديب، أم أنه يكفي أن يكون العمل األديب 

معرباً عن قيم خلقية ومثل إنسانية عامة تتفق مع  -استيفائه للجوانب الفنية واجلمالية
 الوجهة الغالبة للمشاركني متيل حنو نوقد بدا أ. النسق القيمي لإلسالم ومثله العليا

الرأي الثاين مع تأكيد أمهية العمل على صياغة مقاييس ومعايري تعرب عن الرؤية 
األبعاد الفنية واجلالية اإلسالمية للعمل األديب إنشاًء ونقداً، بصورة تتكامل فيها 
 .واجلوانب التصورية واملضمونية اليت هي عماد العمل األديب

وارتباطاً مع هذه الوجهة، ناقش املشاركون يف احللقتني موضوع دراسة التراث 
 وتدريسه، خاصة يف إطار جامعة تقوم -والتراث الغريب حتديداً-األديب األجنيب 

 اليت دعا هلا اإلسالم موجهة للعملية التعليمية على ضرورة أن تكون القيم واملقاصد
 .ومكيفة ملضامينها وأساليبها، فضالً عن فلسفتها وأهدافها

واللغتني العربية واإلجنليزية -هذا وقد نالت قضايا تعليم اللغة عموماً 
 قسطاً ملحوظاً من اهتمام املشاركني الذين ناقشوا أساليب تدريس اللغة -خصوصاً
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ا وتيسريها حبيث يستطيع الطالب أن يتأهل بسرعة ويتمكن من وضرورة تطويره
وخاصة العربية ذات االنتشار احملدود يف ماليزيا وجنوب شرقي -استخدام اللغة 

 . يف التعبري عن نفسه حمادثة وكتابة-آسيا
ضرورة العناية "ويف هذا اإلطار، أمجع املشاركون من قسم اللغة العربية على 

داا، وعلى ضرورة أن توطأ قواعدها بصورة تتناسب مع حاجة باللغة العربية وآ
البالد اإلسالمية مبا يضمن صحة اللغة وشيوعها يف أوساط الشعوب، تيسرياً لفهم 

وهو أمر يتقضي تفاعل األدباء والكتاب ومدرسي اللغة العربية مع ... كتاب اهللا
للغة العربية، وذلك بتحقيق الواقع واتمع ليكونوا عمليني ال جتريديني يف تعليم ا

 ".الربط بني النص والواقع املعيش، مع مراعاة القيم الدينية واالتصالية
 : يف حلقة اللغة العربية وآداا البحوث اآلتيةتوقد قدم

 ".راء حول إسالمية اللغة واألدب" -1
 .للدكتور عبد اهللا حسن زروق رئيس قسم الفلسفة

 ".هج الدراسةموقع األدبيات من اإلسالمية ومنا" -2
 .للدكتور نصر الدين إبراهيم من قسم اللغة العربية وآداا

 ".دراسة أدبية حتليلية من منظور إسالمي"   -3
 .للدكتور منجد مصطفى جت من القسم نفسه

 ".دراسة يف إسالمية األدب احلديث" -4
 .للدكتور عوض اهللا الدارويت، قسم اللغة العربية وآداا

 ".حوية والصوتية على ضوء اإلسالميةمراجعة الدراسات الن" -5
 .للدكتور أمحد احلسن مسساعة، قسم اللغة العربية وآداا

 ".إسالمية الدراسات اللغوية"   -6
 .للدكتور عبد الرازق حسن حممد، قسم اللغة العربية وآداا      

فضالً عن القضايا -أما املشاركون من قسم اللغة اإلجنليزية وآداا فقد أثاروا 
 مسألة ما إذا كانت اللغة اإلجنليزية قادرة على محل رسالة -ملشار إليها آنفاا

اإلسالم والتعبري عن قيمه ومقاصده تعبرياً يوصلها إىل عقول املسلمني وقلوم أوالً، 
وجيعلها مفهومة من غري املسلمني ثانياً، خاصة وأن هناك عدداً من املفاهيم 

ف اختالفاً كبرياً عما قد يناظرها من مفاهيم  اليت ختتل،واملصطلحات اإلسالمية
 ...دينية يف الثقافات األخرى، مثل مفهوم االستخالف والعبودية إخل
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وقد قدم يف احللقة عدد من البحوث واألوراق اليت تعاجل القضايا واإلشكاالت 
 :اليت أشري إليها يف هذا التقرير منها

1. “Islamization of the Study and Teaching of 
Literature in English”  by Dr. Ahmed Mohamad El. Nimeiri. 

2. “Language, Knowledge and Islam” by Dr. Zaidan 
Ali Jassem. 

3. “ A Review of Current Literature on Islamization 
of Linguistics” by Dr. Adrian E. Hare. 

4. “ Written Communication: Written in English for 
the Ummah; Writing in English for Others”, by Dr. 

Subramaniam. 
5. “ The Female Muslim Novelist as Mental 

Provocateurs”, by Dr. Nur Nina Zuhra, Head, of English 
Language and Literature. 

6. “ An Approach to Islamization of Literary 
Studies”, By Dr. Jalal Uddin Khan. 

   
أما احللقة الدراسية لقسم علمي االجتماع واالنثروبولوجيا، فقد تناول 
املشاركون فيها عدداً من املسائل النظرية واملنهجية اخلاصة بإسالمية املعرفة تركيزاً 
على العلوم االجتماعية، وما يتطلبه ذلك من جهود سواء على مستوى االستيعاب 

واإلحاطة باألصول الفلسفية املؤسسة هلا والقيم  ،النقدي للعلوم االجتماعية السائدة
الثقافية املنبثة فيها واملناهج املستخدمة يف دراستها، أو على مستوى تأصيل 
مفاهيمها ومقوالا بصورة جتعلها مستجيبة ملقتضيات األصول العقدية والقيم 

خلاصة اخللقية لإلسالم، أو على مستوى استخالص املفاهيم والتصورات اإلسالمية ا
باإلنسان واتمع واستنباطها من نصوص الوحي قرآناً وسنة، مع االستفادة من 

 .تراث املسلمني الفكري يف جماالت النفس واتمع والتاريخ
وقد قام الدكتور حممد حارث عثمان رئيس قسم علم االجتماع 

 القسم  واخلطط املوضوعة يف،واالنثروبولوجيا ورقة استعرض فيها اجلهود املبذولة
جلعل ما يدرس فيه من مواد مستجيباً لفلسفة اجلامعة يف تكامل املعرفة مصادر 

 اليت جاء ا الوحي اإلهلي هلداية ،وأصوالً ومناهج من منطلق الرؤية التوحيدية
اإلنسان، مشرياً إىل الصعوبات النظرية والفنية اليت تعترض القائمني على األمر، 

 جيدون الكتاب الدراسي املنهجي الذي جيسد فعالً وخاصة من املدرسني الذين ال
 .املفهوم اإلسالمي للمساقات اليت يدرسوا يف ختصصام
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أما الدكتور إبراهيم رجب، فقد قدم حبثاً عن إسالمية العلوم االجتماعية 
بوصفها عملية مستمرة حتتاج إىل جهود مضاعفة، حتريراً ملا هو سائد منها من 

وحتيزاته القيمية وقصوره املنهجي، وتأصيالً ملعطياا املوضوعية يف إحاالته الفلسفية 
النسق التصوري والقيمي اإلسالمي، وتطويراً ملنهجية علمية تتكامل فيها مدركات 

 .الوحي وقوانني العقل مع معطيات اخلربة والتجربة
الوجه اآلخر "أما الدكتور حممود الذوادي فقد تطرق يف حبث إىل ما أساماه 

لكل ما ) أو امليتافيزيقي(، وهو يقصد بذلك البعد الروحي الغييب "لرموز الثقافيةل
يكون الثقافة بوصفها اجلانب غري املادي من معطيات التجربة التارخيية للمجتمع 

وأكد ... وتشمل الثقافة ذا املعىن اللغة والعقائد والعلم والقيم إخل. اإلنساين
األكرب الذي تعاين منه العلوم االجتماعية الوضعية الذوادي يف ورقته أن القصور 

السائدة يكمن يف إمهاهلا األبعاد الروحية والغيبية يف دراسة الظواهر االجتماعية، 
واكتفائها مبا تستطيع أدوات التجربة والرصد واإلحصاء واإلحاطة به من معطيات 

 .الواقع اإلنساين
الثقافية ببعض املفاهيم وقد حاول صاحب البحث أن يربط فهمه للرموز 

 بوصفها أهم ،القرآنية وخاصة مفهوم الروح اليت نفخها اهللا تعاىل يف اجلنس البشري
ما مييز اإلنسان عما سواه من املخلوقات وبوصفها سر استخالف اهللا لإلنسان يف 

 .األرض
وأخرياً قدم الدكتور مجيل فاروقي ورقة عن أسس احلياة االجتماعية يف 

وهذه .  رأى أا متداخلة تداخالً تكاملياً،ها يف ثالثة مفاهيم رئيسةاإلسالم خلص
 :املفاهيم هي

 .وحدانية اهللا تعاىل وقيوميته على الوجود -1
 .العبودية هللا تعاىل -2
 .إطاعة تعاليم الشريعة أمراً باملعروف وياً عن املنكر وإقامة للعدل -3

وفلسفته ومنهجية أما يف قسم التاريخ، فقد استقطب مفهوم التاريخ نفسه 
تدريسه وحتقيق احلوادث والوقائع التارخيية وتركيبها وتفسريها جزءاً مهماً من حوار 

وقد أكد عدد من املشاركني على ضرورة بناء فلسفة للتاريخ . املشاركني ونقاشام
 الداعية إىل النظر يف قصص األمم ،مستوحاة من القرآن الكرمي الذي يزخر باآليات

تخالص العرب من مصائرها، كما جرى التنبيه على أن تكون هذه السالفة واس
الفلسفة ذات أفق عاملي حبيث يستطيع املؤرخ املسلم من خالهلا النظر إىل التاريخ 
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اإلنساين يف كليته، دون أن يعين ذلك إمهال التواريخ اجلزئية ألمم وحضارات 
 .بعينها

 ،ور عبد اهللا األحسنوقد كانت الورقتان اللتان قدمهما كلٌّ من الدكت
 .والدكتور أمحد إلياس احلسني خمصصتني للقضايا آنفة الذكر

أما الورقتان اللتان قدمهما كلٌّ من الدكتور أرشاد إسالم والدكتور حمسن 
 مع تركيز خاص على ما ،صاحل فقد راجعتا واقع عملية تدريس التاريخ يف القسم

 وخاصة سعيها إىل تكوين العقلية إذا كانت تستجيب لفلسفة اجلامعة وتوجهاا،
 .العلمية النقدية لدى طلبتها

وبعد نقاش مستفيض، اتفق املشاركون على إضافة ثالثة مساقات إىل مواد 
 :الدراسة يف القسم هي

 .صعود احلضارات وسقوطها -1
 .تاريخ العلوم يف احلضارة اإلسالمية -2
 .تاريخ الصهيونية -3

كري تابع للقسم حيمل اسم كما أوصى اجلميع بضرورة إنشاء منتدى ف
 إرساء قواعد املنهج العلمي يف دراسة عرفانا بسبقه وريادته يف" منتدى ابن خلدون"

 .التاريخ
 

 
 



 
 

 تقارير
 

 دورة إسالمية املعرفة يف جامعة اجلزيرة بالسودان
 

 *فتحي ملكاوي
 

ضمن برنامج التعاون بني املعهد العاملي لفكر اإلسالمي وإدارة التأصيل يف 
-16وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف السودان، عقدت يف الفترة 

ات السودانية حول م دورة تدريبية موعة من أساتذة اجلامع22/12/1995
 .إسالمية املعرفة

وضع برنامج الدورة بالتنسيق بني مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف 
 شخصاً من أعضاء 52الم املعرفة يف جامعة اجلزيرة، وحضرها ساألردن، ومعهد إ

 جامعة سودانية يتوزعون على 18هيئة التدريس ومساعدي التدريس من 
وقد مت اختيار هؤالء . والعلوم االجتماعية والتطبيقيةختصصات علوم الشريعة 

 .املشاركني دف أن يتكون يف كل جامعة نوات جلهود التأصيل وإسالمية املعرفة
كان احملاضر الرئيس يف هذه الدورة هو الدكتور طه جابر العلواين رئيس املعهد 

ت  حماضرة، وعقب على مداخال12العاملي للفكر اإلسالمي، حيث ألقى 
وشارك يف إلقاء احملاضرات إضافة إىل الدكتور طه . املشاركني يف اية كل منها

العلواين، كل من الدكتور إبراهيم أمحد عمر وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف 
السودان، والدكتور فتحي ملكاوي، والدكتور محود عليمات، من مكتب املعهد 

 .العاملي للفكر اإلسالمي يف األردن
نظرية املعرفة اإلسالمية، والعقيدة أساس املعرفة، : ت احملاضرات علىاشتمل

واملنهجية اإلسالمية، وطبيعة املنهج اإلسالمي واجلمع بني القراءتني، ومنهج التعامل 
مع القرآن، ومنهج التعامل مع السنة النبوية، واحملددات املنهجية، ومنهج التعامل مع 

 .نساين، ومشروع إسالمية املعرفةالتراث اإلسالمي، وأزمة الفكر اإل

                                                 
العلمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  دكتوراه يف التربية من جامعة والية متشجان بالواليات املتحدة األمريكية، املستشار  *

 .األردن
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وكانت تعقيبات املشاركني يف الدورة ومداخالم وأسئلتهم جزءاً أساسياً يف 
 .التخطيط للدورة، بغرض تكوين فهم واضح للموضوعات املعروضة

وقد وثقت مجيع أعمال الدورة صوتاً وصورة، حبيث ميكن االستفادة منها يف 
 . األشرطة ومناقشة موضوعااعمل دورات مماثلة تقوم على عرض

وقد كُلّف مكتب املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف األردن بتفريغ مادة 
احملاضرات واألشرطة، وحتريرها، وإعدادها للنشر يف كتاب، ميثل احلالة الراهنة 

 .ملشروع إسالمية املعرفة وقضاياه
كرة اإلسالمية وقد أكد املشاركون يف الدورة احلاجة املاسة إىل اخلروج بف

والتأصيل من اإلطار النظري إىل التطبيق العملي يف فروع املعرفة املختلفة ويف 
التأليف والتدريس اجلامعي، وضرورة إجناز كتب منهجية يف مداخل العلوم تقوم 

 .على أساس اإلسالمية والعمل يف إطارها
، وأكد املشاركون أيضاً ضرورة التخطيط لعقد دورات تدريبية متخصصة

استكماالً ألهداف هذه الدورة، يكون حمور العمل فيها تطبيق منهجية القرآن 
املعرفية عملياً، وممارسة العمل العلمي يف إطارها، ومن خالل حلقات دراسية علمية 

 .جيري اإلعداد هلا جيداً
 



 
 

 حلقة دراسية حول إسالمية املعرفة ومنهجية
 البحث من منظور إسالمي

 يف جامعة محدراد يف دهلي باهلند
 

 *فتحي ملكاوي
نظم املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بالتعاون مع معهد الدراسات املوضوعية، 

، "إسالمية املعرفة ومنهجية البحث من منظور إسالمي"يف اهلند، حلقة دراسية حول 
 65م، شارك فيها 1996 يناير 12-7يف الفترة " دهلي"وذلك يف العاصمة اهلندية 

من األساتذة املسلمني يف اجلامعات اهلندية، من ختصصات العلوم االجتماعية 
 أوراق عمل قدمها مشاركون من اهلند، إضافة إىل 10وعرضت فيها . واإلنسانية

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، طه جابر العلواين رئيس . ثالث حماضرات قدمها د
 .فتحي ملكاوي من مكتب املعهد يف األردن. وحماضرة رابعة قدمها د

مفهوم إسالمية املعرفة، : وتضمنت املوضوعات اليت عرضت ونوقشت ما يأيت
وأزمة الفكر اإلسالمي، وعالقة املعتقدات اإلسالمية بالعلوم االجتماعية املعاصرة، 

ي، والتطور التارخيي للمنهجية اإلسالمية، ونظرة ناقدة ومفهوم البحث اإلسالم
ملناهج البحث يف العلوم االجتماعية، والقرآن الكرمي وتطور العلوم االجتماعية، 
واملناهج احلديثة لعلم التاريخ، ومنهجية البحث يف نظريات القيادة من منظور 

 .غرافياإسالمي، ومسح أدبيات مناهج البحث، وقضايا منهجية يف علم اجل
 :وقد برزت يف احللقة الدراسية القضايا اآلتية

يف ضوء األزمات احلادة اليت تواجه احلضارة اإلنسانية يف جماالت الفكر  -1
واملمارسة، تربز احلاجة املاسة إىل إعادة النظر يف جممل املعرفة اإلنسانية، من منظور 

الواجب أمام اهللا والبشرية، ويتحمل املسلمون هذا . القيم العليا اليت جاء ا اإلسالم
 .بوصفهم األمناء على الرسالة اإلهلية اخلامتة

                                                 
دكتوراه يف التربية من جامعة والية متشجان بالواليات املتحدة األمريكية، املستشار العلمي للمعهد العاملي للفكر اإلسالمي،  *

 .األردن
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تتضمن العملية األساسية إلسالمية املعرفة اجلمع بني قراءة الوحي  -2
وقراءة الكون، وحتقيق التكامل بني هذين املصدرين للمعرفة، والتكامل بني العقل 

 .واحلس بوصفهما أدايت املعرفة
 املعرفة إعداد مفكرين وعلماء ميتلكون معرفة تتطلب عملية إسالمية -3

كافية بالعلوم اإلسالمية، إضافة إىل استيعاب كاف للعلوم العصرية كل يف جمال 
 .اختصاصه

إن أساس املنهجية اإلسالمية هو بناء النموذج املعريف اإلسالمي، الذي  -4
 .يقوم على التوحيد والعمران والتزكية

يعتمد خطاب علماء االجتماعيات املسلمني على القواعد املعرفية  -5
بناء النموذج املعريف اإلسالمي، وبناء منهجية القرآن املعرفية اليت تقوم : الست اآلتية

على اجلمع بني القراءتني، وتطوير مناهج التعامل مع كل من القرآن الكرمي، والسنة 
 .نساينالنبوية، والتراث اإلسالمي، والتراث اإل

جيب التمييز بني منهجية البحث واالفتراضات النظرية اليت تقوم عليها  -6
من جهة، وطرق البحث وإجراءاته من جهة أخرى، فاألوىل هي القضية اليت حتتاج 

 .إىل تطوير وتضمني للبعد اإلسالمي، أما الثانية فإا ال متثل مشكلة
 استخدام املنهجية ختتلف طبيعة ااالت املعرفية من حيث حاجتها إىل -7

فبينما تعتمد جماالت علوم الشريعة ومعارف الوحي على القرآن والسنة . اإلسالمية
مصدرين للمعرفة، وتستلزم جماالت العلوم الطبيعية ترشيد التوجه يف استخدامها 
وتطبيقاا يف النفع العام للفرد واجلماعة اإلنسانية، فإن جماالت العلوم االجتماعية 

لة حقيقية من حيث حاجتها إىل تطوير منهجية تستدخل فيها القيم العليا متثل مشك
 .األساسية واملقاصد العامة اليت جاء ا اإلسالم

إن احلاجة ماسة إىل إعمال االجتهاد مبعناه العام، الذي يتضمن املبادئ  -8
اإلسالمية يف مجيع جماالت احلياة اإلنسانية النفسية واالجتماعية والسياسية 

على أن يعتمد هذا االجتهاد على منهج شوري مجاعي، يضم . إخل... قتصاديةواال
يف كل قضية علماء اإلسالميات وأهل النظر واالختصاص واملمارسة يف تلك 

 .القضية
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وخلصت مداوالت املشاركني إىل ضرورة تطوير حمتوى تفصيلي ملنهجية 
ة متخصصة البحث من منظور إسالمي، وتعميمها على اجلامعات، وعقد دور
 .لتدريب أساتذة اجلامعات على استخدامها يف ميادين التخصص املختلفة



 

 
 

 ببليوغرافيا
 
 
 ملانيةاالع

 ببليوغرافيا منتقاة
 )م1994األدبيات العربية عن العاملانية الصادرة حىت اية (

 
 

 *حميي الدين عطية
 

 مقدمة 
لقد شغلت قضية العاملانية، أو الدنيوية، وما زالت تشغل الفكر اإلسالمي بوجه 

ورغم ذلك . هذا القرنعام، والعريب منه بوجه خاص، منذ بداية النصف الثاين من 
للقضية يف األدبيات العربية ما زال غائباً، وما زال ) الببليوغرايف(فإن الرصد الوراقي 
 .الباحثون يرتقبون

ولعل هذه القائمة حماولة أولية يف هذا الصدد، فهي تغطي أهم ما صدر من 
كتب ومقاالت، وما نوقش من أطروحات جامعية، وما قدم من حبوث ملؤمترات 

 .وندوات حول املوضوع، باللغة العربية
وقد مشلت التغطية أبعاد القضية، مصطلحاً وتعريفاً وتأرخياً، وحتليالً ونقداً 

كما مشلت العديد من األطروحات . ورصداً لتطبيقاا يف خمتلف البلدان
 .املتفاوتة تفاوتاً كبرياً حول املوضوع) األيديولوجية(

ع األخري من هذا القرن الذي شهدت األدبيات واهتمت التغطية الزمنية بالرب
 .العربية فيه انتشاراً واسعاً للحوار حول القضية
األول يضم الكتب، والثاين يضم : وقد قسمت القائمة إىل أقسام ستة

األطروحات اجلامعية، والثالث يضم البحوث اليت قدمت إىل الندوات أو اليت 

                                                 
عاملي للفكر اإلسالمي م، مستشار أكادميي باملعهد ال1964/ه1384 علوم الدراسات العليا يف التسويق من جامعة القاهرة،  *

 .ملتحدة األمريكيةبالواليات ا
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 اليت تقترب من ،بع املقاالت اخلفيفةنشرت يف دوريات حمكّمة، ويضم القسم الرا
التناول الصحفي وال ختلو من ومضات فكرية جديرة باملالحظة، ويضم القسم 
اخلامس املراجعات، بينما يتناول القسم السادس واألخري تقارير الندوات 

 .واملناظرات
خري ائياً تبعاً لالسم األجوقد رتبت املداخل املئة املختارة حتت كل قسم ترتيباً ه

للمؤلف أو الكاتب، مث أحلق بالقائمة كشاف للمؤلفني حييل إىل األرقام املسلسلة 
وليس إىل أرقام الصفحات، والئحة بالناشرين وبالدوريات ) 100-1(للمداخل 

اليت ورد ذكرها يف القائمة، تتضمن املعلومات اليت تيسر على الباحث االتصال ا 
 .للحصول على ما يريد
 قدر املستطاع، ويف حدود -رصداً وانتقاءاً وترتيباً-ت الدقة هذا، وقد روعي

 .ما أتاحته املصادر العربية وأدوات التوثيق يف هذا اال
 

 الكتب: أوال
رائد املنحى العلماين يف الفكر : ساطع احلصري: تيخونوفا، تاتيانا -1

 .م1987دار التقدم، : القومي العريب، ترمجة توفيق سلوم، موسكو
دار الكتاب اللبناين، : سقوط العلمانية، بريوت: أنوراجلندي،  -2

 ).2املوسوعة اإلسالمية العربية، (ص 199، )م1973(
نشأا وتطورها وآثارها يف : العلمانية: احلوايل، سفر بن عبد الرمحن -3

مركز البحوث العلمية وإحياء التراث : احلياة اإلسالمية املعاصرة، مكة املكرمة
 .ه1403عة، جامعة أم القرى، اإلسالمي، كلية الشري

مؤسسة الرسالة، : افت العلمانية، بريوت: خليل، عماد الدين -4
 .سم24ص، 228، )م1975/ه1395(

دار الوطن، : العلمانية ومثارها اخلبيثة، الرياض: الشريف، حممد شاكر -5
 .ص47، )م1990/ه1411(

دار بوسالمة : ردود على أطروحات علمانية، تونس: شفيق، منري -6
 ).1كتاب احلكمة، (ص 95، )م1985(اعة والنشر والتوزيع، للطب

املؤسسة اجلامعية : العلمانية، بريوت: مشس الدين، حممد مهدي -7
 .سم24ص، 222، )م1983(للدراسات والنشر والتوزيع، 
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اآلفاق : املواجهة بني اإلسالم والعلمانية، القاهرة: الصاوي، صالح -8
 .سم24ص، 832، )م1992(، 2الدولية لإلعالم، ط

نشأة العلمانية ودخوهلا إىل اتمع : العرمايب، حممد زين اهلادي -9
 .سم24ص، 151، )ه1407(دار العاصمة، : اإلسالمي، الرياض

: انتصار العلمانية على اخلرافة ال على الدين، بريوت: العظم، يوسف -10
 .ص61م 1971/ه1391مؤسسة الرسالة، 

مركز دراسات : وتالعلمانية من منظور خمتلف، بري: العظمة، عزيز -11
 .سم24ص، 378) م1992(الوحدة العربية، 

دار الوحدة، : اإلسالم والعروبة والعلمانية، بريوت: عمارة، حممد -12
 .سم24ص، 180، )م1981(

الدولة اإلسالمية بني العلمانية والسلطة الدينية، : ــــــ -13
 .ص230) م1988(دار الشروق، : القاهرة

دار : يثة، القاهرة وبريوتالعلمانية وضتنا احلد: ــــــ -14
 .ص218، )م1986(الشروق، 
: فكرة التنوير بني العاملانيني واإلسالميني، القاهرة: ــــــ -15

سلسلة حنو وعي (، )1994(املركز العاملي للتوثيق والدراسات والتربية اإلسالمية، 
 ).إسالمي

افية دار الشؤون الثق: العلمانية والدولة الدينية، بغداد: العيسمي، شبلي -16
 .سم24ص، 225، )م1986(العامة، 

: النشأة واألثر يف الشرق والغرب، القاهرة: العلمانية: فايد، زكريا -17
 .ص218، )م1988(الزهراء لإلعالم العريب، 

اجلذور التارخيية للصراع بني : جذور العلمانية: فرج، السيد أمحد -18
دار الوفاء : نصورةم، امل1948العلمانية واإلسالمية يف مصر منذ البداية وحىت عام 

 ).2حنو عقلية إسالمية واعية، (سم 17ص، 108، )م1985(للطباعة والنشر، 
بينات احلل اإلسالمي وشبهات العلمانيني : القرضاوي، يوسف -19

مكتبة : ص، والقاهرة276، )م1988(مؤسسة الرسالة، : واملتغربني، بريوت
 .ص254، )م1988(وهبة، 

دار الصحوة : علمانية، القاهرةاإلسالم وال: وجها لوجه: ــــــ -20
 .ص244، )م1987(للنشر والتوزيع، 
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كلية الشريعة، جامعة اإلمام سعود : العلمانية، الرياض: قطب، حممد -21
 .ص20، ه1402اإلسالمية، 

مستقبل احلضارة بني العلمانية والشيوعية واإلسالم، : كمال، يوسف -22
 .ص317، )م1990(دار الوفاء، : القاهرة

 علمانية اهلند، ترمجة وتعليق وتقدمي إحسان حقي، :ااهد، شريف -23
 .سم24ص، 296، )م1989/ه1409(مؤسسة الرسالة، : بريوت

العلمانية وآثارها على األوضاع اإلسالمية يف : مشهداين، عبد الكرمي -24
 .ص438، )ه1403(مكتبة اخلافقني، : املكتبة الدولية ودمشق: تركيا، الرياض

دار النهار للنشر، : لمانية، بريوتالعروبة والع:  مغيزل، جوزيف -25
 .ص195، )م1980(

الزهراء : ورقة ثقافية يف الرد على العلمانيني، القاهرة: حيىي، حممد -26
 .سم21ص، 105) م1985(لإلعالم العريب، 

 
 األطروحات اجلامعية: ثانيا

جامعة : العلمانية وكيف نواجهها، الرياض: حسين، حسني بركات -27
المية، كلية أصول الدين، قسم العقيدة واملذاهب اإلمام حممد بن سعود اإلس

 .، ماجستريه1404املعاصرة، 
نظرية الدولة العلمانية بني الفلسفة والتطبيق، : حنفي، سهري عبد السالم -28

، )م1994(جامعة اإلسكندرية، كلية اآلداب، قسم الفلسفة، : واإلسكندرية
 .ماجستري
يف التربية والتعليم يف العامل أثر العلمانية : السديس، حممد بن عبد العزيز -29

 .، ماجستري)ه1406(جامعة أم القرى، كلية التربية، : اإلسالمي، مكة املكرمة
 

 البحوث: ثالثاً
 1ع: 1س) بريوت(الواقع " اإلسالم والعلمانية: "أركون، حممد -30

 .44-13ص) م1981(
 5ع: 22بريوت س(دراسات عربية " اإلسالم والعلمنة: "ـــــ -31

 .42-18ص) م3/1986(
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 منرب احلوار ،"مستقبل احلوار اإلسالمي العلماين: "البشري، طارق -32
: 2س) باريس( واإلنسان 48-7ص) م1991شتاء  (20ع: 6ص) بريوت(
 .41-30 وص 86-62ص) م1992م وأغسطس 1991ديسمرب  (8و6ع

 ،"يف نشوء وارتقاء الدعوة العلمانية يف العامل العربية: "بلقزيز، عبد اإلله -33
 .80-62ص) م12/1986و11 (27 و26ع: 3ص) باطالر(الوحدة 
 ،"العلمانية يف املشروع القومي الدميقراطي: "اجلباعي، جاد الكرمي -34
 .136-124ص) م12/1990 (75ع: 7ص) الرباط(الوحدة 
: الصراع بني املتدينني والعلمانيني يف إسرائيل): "معد(جبور، مسري  -35

) بريوت(لدراسات الفلسطينية نشرة مؤسسة ا" جذوره وتطوره وطبيعته وانعكاساته
 .606-586ص) م8/1996 (8ع: 13س

) القاهرة(قضايات فكرية " العلمانية ضرورة حضارية: "زكريا، فؤاد -36
 .294-272ص) م10/1989 (8ع

" دور فئة الكتاب اإلداريني يف علمنة الدولة العثمانية"زيادة، خالد،  -37
 .196-161ص) م1989ربيع  (3ع) بريوت(االجتهاد 
: 2س) الرباط(الوحدة " حول علمانية الدولة احلديثة: "شيدشقري، ر -38

 .80-70ص) م100/1985 (13ع
مقاربة : الصراع بني العلمانية واإلسالم: "عبد الرمحن، احملجوب -39

رجب  (1ع: 1، ص)لندن(الفكر اجلديد : النموذجني املصري والسوداين
 .40-30ص) م1992يناير /ه1421
: انية يف اخلطاب السياسي العريبمفهوم العلم: "عبد اللطيف، كمال -40

) م1987/ 5 و 4 (23 و31ع: 3س) الرباط( الوحدة ،"احلدود واآلفاق
 .74-60ص

صور من مواقف العلمانية يف حماربة اإلسالم عن : "عثمان، حسن مال -41
-163ص) م1938 (7ع) الرياض(جملة كلية العلوم االجتماعية " طريق التعليم

187. 
قضايا عربية، " لقومية العربية والعلمانيةاإلسالم وا: "عمارة، حممد -42

 .92-67ص) م1980مايو  (5ع: 7س
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منرب احلوار " احلوار بني اإلسالميني والعلمانيني: "ــــــ -43
: 97ص) القاهرة(واهلالل . 16ـ7ص) م11/1989 (15ع: 4س) بريوت(
 .105-94ص) م9/1990 (9ع

يف " مطاعن العلمانيني على املشروع اإلسالمي للتغيري: "ــــــ -44
 .ص34)  الكويت:م1994(يف الفكر اإلسالمي املعاصر ندوة مناهج التغيري 

تأصيل : علماين وعلمانية: مصطلح يثري اجلدل: "فرج، أمحد حممد -45
 .110-101ص) م1986صيف  (2ع: 1ص) بريوت( منرب احلوار ،"معجمي
 جملة دار ،"أمتنا العربية بني اإلسالمية والعلمانية: "فكار، رشدي -46
 .409-399ص) م1982/ه1402 (3ع) الرباط( احلسنية احلديث

اجتاهاما : الدين والدنيوية يف أروبا الغربية: "فريغوت، أنطون -47
) تونس( شؤون عربية ،"ومستقبلهما ومعنامها بالنسبة للحوار الثقايف مع العامل العريب

/ 5، 4 (5، 4ع: 31س) بريوت( واآلداب 106-900ص) م6/1983(28ع
 .76-68ص) م1983
 حاليات ،"الدولة اللبنانية بني العلمانية والتيوقراطية: "قباين، خالد -48

 .29-11ص) م1985شتاء  (37ع: 9ص) بريوت(
عن العلمانية والكهانة ومستقبل العمل السياسي يف : "حمرم، حممد رضا -49
 .29-11ص) م1989نوفمرب (ع ) القاهرة( فكر ،"مصر

 ،"منرب الشروق: يةرؤية معرف: العلمانية: "املسريي، عبد الوهاب -50
: 2س) باريس (،واإلنسان. 39-13ص) م1992سبتمرب  (3ع: 1س) القاهرة(
 .65-49ص) م1993إبريل / ه1413شوال  (10ع

 8ع: 2س) باريس(اإلنسان " العلمانية واليهودية: "ــــــ -51
 .29-18ص) م1992أغسطس / ه1413صفر (

 يف الندوة ،"اإلسالم واملسيحية العربية والعلمانية: "مغيزل، جوزييف -52
مركز دراسات الوحدة العربية، : الفكرية عن القومية العربية واإلسالم، بريوت

 .ض25م، 1982/ ه1401
املوسوعة :  يف37، الفصل "العلمانية: "الندوة العاملية للشباب اإلسالمي -53

الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، : امليسرة يف األديان واملذاهب املعاصرة، الرياض
 .372-367م، ص1989/ه1409
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حنو عصرنة خمضرمة : الطائفية والعلمانية يف لبنان: "اهلاشم، بسام -54
-38ص) م10/1983 (6 و5ع: 2س): بريوت( الواقع ،"بطوائفية مرحلية

101. 
يناير  (49ع) القاهرة( املنار ،"األصولية والعلمانية: "وهبة، مراد -55
 .97-84ص) م1989
 منرب الشرق ،"وم العلمانيةمالحظات حول قضية ومفه: "حيىي، حممد -56

 .56-40ص) م9/1992 (3ع: 1س) القاهرة(
 

 املقاالت: رابعاً
) أبو ظيب( منار اإلسالم ،"قراءات يف العلمانية: "األبرش، حممد راجح -57

 .90-86ص) م11/1991 (5ع: 17س
 ،"محالت التبشري والتنصري بني العلمانية والتدين: "أبو كف، أمحد -58

) م1989يوليو / ه1409ذو احلجة  (7ع: 11س) ةالقاهر(التصوف اإلسالمي 
 .23-20ص

التيار الديين والتيار العلماين يف الفكر : "أمني، جالل ورفعت السعيد -59
) م12/1984 (4ع) فرنسا( فكر ،"حوار مع مفكرين مصريني: املصري احلديث

 .60-51ص
) بريوت( الواقع ،"األيديولوجيا والعلمنة يف تركيا: "أوزبودون، إرجون -60

 .192-187ص) م1981/ 7 (2ع: 1س
–صفر  (16/17ع) املغرب( اهلدى ،"علمنة اإلسالم: "بريش، حممد -61

رجب  (18 و ع36-20ص) م1987أكتوبر - سبتمرب/ ه1408ربيع األول 
 .52-43ص ) م1988فرباير / ه1408
 الة العربية للعلوم ،"اإلسالم والعروبة والعلمانية: "البغدادي، أمحد -62
 .184-179ص) م1982خريف  (8ع: 2س) الكويت(اإلنسانية 
) م4/1981و3 (4ع: 8س) تونس( اهلداية ،"العلمانية: "بنعلي، غالم -63

 .57-50ص
 إبريل 3( جملة اليوم السابع ،"العلمانية واإلسالم: " اجلابري، حممد عابد -64
 ).م1989
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أبو (، منار اإلسالم "لعلمانيةانتصار اإلسالم وهزائم ا: "اجلندي، أنور -65
 .78-65ص) م1989حزيران  (11ع: 14س) ظيب

: 2س) لندن( الناقد ،"العلمانية بكسر العني ال بفتحها: "حاطوم، أمحد -66
 .47-44ص) م1990فرباير  (20ع

 الة العربية للعلوم اإلنسانية ،"العروبة والعلمانية: "حاطوم، نور الدين -67
 .215-209ص) م1982صيف  (7ع: 2س) الكويت(

صراع املتدينني والعلمانيني يف ): "معد(احلسيين، مصطفى حممد  -68
-311ص) م7/1986 (4ع: 3س) قربص( امللف ،"خلفية وأبعاد: إسرائيل
318. 

 إبريل 3( جملة اليوم السابع ،"العلمانية واإلسالم: "حنفي، حسن -69
 ).م1989
سالمي  الوعي اإل،"معاول يف جدار العلمانية: "خليل، عماد الدين -70

 ).ه7/1401 (199ع) الكويت(
 ،"العلمنة بني العدوى والضرورة التارخيية: "، تركي عليوالربيع -71
 .77-71ص) م1982-4و3 (22ع: 4س) بريوت(الباحث 
 ،"العالقات بني املتدينني والعلمانيني يف دولة إسرائيل: "شافيد، اليعيزر -72

 .298-291ص) م1986-7 (4ع: 3س) قربص(امللف 
 ،"العلمنة يف اتمعات العربية اإلسالمية احلديثة: "ايدالشريف، عبد  -73

 .26-21ص) م12/1991 (92ع) بريوت(الفكر العريب املعاصر، 
) م12/1984 (4ع) فرنسا( فكر ،"مفهوم العلمانية: "شلق، فضل -74

 .78-72ص
) لندن( االغتراب األديب ،"أفكار عن العلمانية واحلداثة: "شياع، كامل -75

 .80-76ص) م1993 (23ع: 8م
 ،"السلفية والعلمانية يف فكرنا املعاصر: "صعب، دمعة، حسن حنفي -76
 .69=60، ص)3/89 (15ع: 3م) فرنسا(األزمنة 

 ،"جدلية الصراع والتعايش... اإلسالمية والعلمانية: "الطاهر، مجال -77
) ه1414-م1993صيف / ربيع (3ع: 1س) فرجينيا(شؤون الشرق األوسط، 

 ).غليونبرهان . حوار مع د (72-61ص
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 لواء اإلسالم ،"يا أقباط مصر، احذروا العلمانية: "عبد القدوس، حممد -78
 .16-14ص) م4/1990 (2ع: 45س) القاهرة(

 منار اإلسالم ،"العلمانية غارة مدمرة: "عبد املنعم، عبد املبدئ أمحد -79
 .29-16ص) م3/1985/ه6/1405 (6ع: 10س) أبو ظيب(

صل الدين عن الدولة مع تناقض علمانية ف: "العشماوي، حممد سعيد -80
-29ص) م10/1990 (4ع: 16س) أبو ظيب( منار اإلسالم ،"الواقع اإلسالمي

35. 
تناقض علمانية فصل الدين عن الدولة مع الواقع : "عناية، غازي -81
 .35-29ص) م10/1990 (4ع: 16س) أبو ظيب( منار اإلسالم ،"اإلسالمي
 اهلدى ،"لمانيةالدعوة السلفية والضالالت الع: "فريد، السيد حممد -82
 .38-35ص) م8/1991 (1ع: 57س) القاهرة(النبوي 

) بريوت( الفكر اإلسالمي ،"العلمانية بني الطائفية والدين: "قباين، خالد -83
 .55=49ص ) م6/1986/ه1406/ 9و8 (5ع: 15س

: 1س) القاهرة(منرب الشرق " بني اإلسالم والدنيوية: "قرقر، حممد مورو -84
 .59-57ص) م9/1992 (3ع

 التصوف اإلسالمي ،"اإلسالم يف مواجهة العلمانية: "د، إبراهيمجماه -85
 .32-43ص) م2/1992 (8ع: 14م) القاهرة(

 رسالة اجلهاد ،"العلمانية يف حدها وحدودها: "مرشو، غريغوار -86
شهر الصيف،  (من وفاة الرسول ه 1398ذو القعدة  (78ع: 8س) مالطة(

 .90-86ص) م1989يونيو 
 حممد أركون من خالل دعوته إىل علمنة وقفة مع: "مغريب، مهدي -87
) م1988يونيو /ه1408ذو القعدة  (872ع) الكويت(اتمع " اإلسالم
 .39-36ص

 اآلداب، ،" والعلمنة– إلغاؤها –تعديلها : الطائفية: "مغيزل، جوزيف -88
 .9-5ص) م1977إبريل / مارس (4 و3ع: 25س

 27ع: 7س) دمشق( النهج ،"العلمنة واإلسالم يف مصر: "موزيكارز -89
 .54-47ص) م10/1989(

 2ع: 1س) فرنسا( اإلنسان ،"بني العلم والعلمانية: "امليلي، حممد -90
 .50-48ص ) م8/1990(
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 ،"أوىل جتارب العلماين، أول مظاهر الصحوة: تركيا: "النيفر، مصطفى -91
 .44-40ص) ه1409رجب / م1989يناير  (18ع) تونس (21*15

) اإلمارات( اإلصالح ،"اإلسالمحممد أركون وعلمنة : "وقيع اهللا، حممد -92
-19/11و18/11-11/11و10/11-3/11(، 213، 212، 211ع

 ).م25/11/1992
 

 املراجعات: خامسا
 ،"قبل السقوط، ويف الرد على العلمانيني: كتابان ورؤيتان: " زهرة– 93

 .46-40ص) م7/1992 (83ع: 9س) القاهرة(أدب ونقد 
 جملة ،"افت العلمانية: ددكتاب الع: "السامرائي، نعمان عبد الرزاق -94

 .727-697ص) م1981 (5ع) الرياض(كلية العلوم االجتماعية 
مستقبل احلضارة بني العلمانية : قراءة يف كتاب: "كمال، يوسف -95

 ).م3/1992 (9ع: 64س) القاهرة( األزهر ،"وبشرية اإلنسان
) بريوت( احلكمة ،"مراجعة كتاب افت العلمانية: "مرتضى، بسام -96

 .91-88ص) ه1401رجب  (10و9ع
) لندن( الناقد ،"العلمانية حتت مطارق اإلسالميني: "املوصللي، أمحد -97

 ).مراجعة (60-57ص) م1992ديسمرب  (54ع: 5م
 

 التقارير: سادسا
منار اإلسالم " مناظرة القاهرة مع العلمانيني: "البيومي، حممد رجب -98

 .38-34ص) م7/1992 (1ع: 18س) أبو ظيب(
 منرب ،" احلوار حول اإلسالمية والعلمانيةندوة: "رسول، فاضل -100

 .59-17ص) م11/1989 (15ع: 4م) بريوت(احلوار 
 

 كشاف املؤلفني
 .71         الربيعو، تركي علي    .57األبرش، حممد راجح 

 .99رسول، فاضل     /58أبو كف، أمحد 
 .36زكريا، فؤاد     .30،31أركون، حممد 
 .93رة زه              .59أمني، جالل 
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 .37                            زيادة خالد  . 60أوزبودون، إرجون 
 .94السامرائي، نعمان عبد الرزاق    . 61بريش، حممد 

 .29السديس، حممد بن عبد العزيز    .32البشري، طارق 
 .59السعيد، رفعت     .62البغدادي، أمحد 

 .72شافيد، اليعيزر     .33يلقزيز، عبد اإلله 
 .73الشريف، عبد ايد     .63علي، غالم بن

 .5الشريف، حممد شاكر    .98البيومي، حممد رجب 
 .6شفيق، منري     .1تيخونوفا، تاتيانا 

 .38شقري، رشيد     .64اجلابري، حممد عابد 
 .74شلق، فضل     .34اجلباعي، جاد الكرمي 

 .7مشس الدين، حممد مهدي     .35) معد(جبور، مسري 
 .75شياع، كامل     .65، 2دي، أنور اجلن

 .8الصاوي، صالح     .66حاطوم، أمحد 
 .76صعب، دمعة     .67حاطوم، نور الدين 

 .77الطاهر، مجال    .27حسني، حسني بركات 
 .39عبد الرمحن، احملجوب   .68) معد(احلسيين، مصطفى حممد 

 .78عبد القدوس، حممد     .69حنفي، حسن 
 .40عبد اللطيف، كمال    .28لسالم حنفي، سهري عبد ا

 .79عبد املنعم، عبد املبدئ أمحد   .3احلوايل، سفر بن عبد الرمحن 
 .41عثمان، حسن مال    .4،70خليل، عماد الدين 

 .9العرمايب، حممد زين اهلادي    .80العشماوي، حممد سعيد 
 .85جماهد، إبراهيم     .10العظم، يوسف 
 .23اهد، شريف ا    .11العظمة، عزيز 
 .49حمرم، حممد رضا  .12،13،14،15،42،43،44عمارة، حممد 
 .96مرتضى، بسام     .81عناية، غازي 

 .86مرشو، غريغوار     .16العيسمي، شبلي 
، 50  املسريي، عبد الوهاب     .17فايد، زكريا 

51. 
 .24مشهداين، عبد الكرمي     .82فرج، أمحد حممد 
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 .87غريب، مهدي م    .46فكار، رشدي 
 .25،52،88مغيزل، جوزيف    .47فريغوت، أنطوان 

 .89موزيكارز     .83، 48قباين، خالد 
 .97املوصللي، أمحد    .19،20القرضاوي، يوسف 

 .90امليلي، حممد     .84قرقر، حممد مورو 
 .91النيفر، مصطفى     .21قطب، حممد 

 .54اهلاشم، بسام     .95، 22كمال، يوسف 
  .55وهبة، مراد     .92 اهللا، حممد وقيع

 .26،56حيىي، حممد 
 

 الئحة الناشرين
 .، بريوت)11-8064(ص ب : دار الشروق -
 . شارع جواد حسين، القاهرة16: دار الشروق -
شارع مجال عبد الناصر : دار الصحوة للنشر والتوزيع -

 .جبوار عمارات املهندسني، حدائق حلوان، القاهرة
 .، الرياض)42507(ص ب : دار العاصمة -
 .، بريوت)11-3176(ص ب : دار الكتاب اللبناين -
 .، بريوت)226011(ص ب : دار النهار للنشر -
-6348(ص ب : دار الوحدة للطباعة والنشر -
 .، بريوت)113
 .، املنصورة)230(ص ب : دار الوفاء للطباعة والنشر -
، )801582(ص ب : الزهراء لإلعالم العريب -
 .بريوت
( ة للدراسات والنشر والتوزيع املؤسسة اجلامعي -

 .، بريوت)6411-113(
 .، بريوت)11-7460(ص ب : مؤسسة الرسالة -

 الئحة الدوريات
 .، لبنان)4123(ص ب : اآلداب -
 . لبنان–، بريوت )14-5581(ص ب : االجتهاد -
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 . شارع عبد اخلالق ثروت، القاهرة، مصر23: أدب ونقد -
 .بنان ل–، املنت، بريوت )90-1630(ص ب : األزمنة -
 . مصر–جممع البحوث اإلسالمية، إدارة األزهر، القاهرة : األزهر -
 .، ديب، اإلمارات)4663(ص ب : اإلصالح -
 P.O BOX 203, Kingston Upon Thames, Kt2 : االغتراب األديب -

5PH, U,K 
 Bd de Roche Rochouart 75009, Paris, France 11  : اإلنسان -
 .لبنان –، بريوت )113-5660(الباحث ص ب  -
 . مصر-، القاهرة)992(ص ب : التصوف اإلسالمي -
 . لبنان–بيت املستقبل، انطلياس ) 70-258(ص ب : حاليات -
 . اليمن–، عدن )98(ص ب : احلكمة -
 . لبنان–، بريوت )11-1813(ص ب : دراسات عربية -
 P.O BOX 3, Paola, Malta  :رسالة اجلهاد -
 . لبنان–، بريوت )11-1813(ص ب : شؤون الشرق األوسط -
 .شارع خري الدين باشا، تونس: شؤون عربية -
 . مصر–هشام لبيب، مدينة نصر، القاهرة .  شارع د25: فكر -
 .، بريوت)5564/14(ص ب : الفكر اإلسالمي -
 Saxon Drive, West Acton, London W3 108 :الفكر اجلديد -

ont, U.K 
 . لبنان–، بريوت )13-5072(ص ب : الفكر العريب املعاصر -
اهليئة املصرية العامة للكتاب، كورنيش النيل، رملة بوالق، القاهرة : هرةالقا -

 . مصر–
 . مصر– شارع صربي أبو علم، القاهرة 32: قضايا فكرية -
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