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مقدمة

اإلشكالية 

شهد عالمنا العربي في القرن الماضي تغّيرات جوهرّية، أفرزت وعًيا سياسيًّا واجتماعيًّا 

سؤااًل  نواجه  مسلمين  بَِوْصفنا  وجعَلتنا  كبيرة،  ُمَواَطنِيَّة  مسؤوليات  أمام  ووضَعتنا  جديًدا، 

ا، حول كيفّية انخراطنا في المجتمع الواسع، وما َدوُرنا كمؤمنين، فيه. مهمًّ

ساِت الدينّيَة أمام َتحدٍّ مزَدِوج، فوجَدت أنَّ عليها  أيًضا وضَعت هذه التغيراُت المؤسَّ

المحافظَة على التراث واألصالة من ناحية، وإيجاَد ُطرق للتفاعل مع الواقع المستِجدِّ وعدِم 

االنفصال عنه من ناحية ثانية.

َرْفًعا لهذا التحدي، عملت مؤسّساٌت دينية إسالمّية معروفة، ومرِجعّيات دينية مرموقة، 

اإلشكاليات  خاص  وبشكل  االعتبار،  بَِعين  مجتمعاتنا  في  الجديدة  اإلشكاليات  أخذ  على 

المتصلة بالمواَطنة والعيش المشترك. فكانت »رسالة عّمان« )2004( التي سّلطت الضوء 

»كلمٌة  وبيان  اإلسالمي،  الدين  زها  يعزِّ التي  والحضارية  واالجتماعية  اإلنسانية  القيم  على 

والمسيحيين،  المسلمين  بين  المشتركة  اإليمانية  األسس  على  رّكز  الذي   )2007( َسَواٌء« 

و»نداء مّكة« )2008( الذي رّكز على المبادئ اإلسالمية للحوار بين األديان، وبيان األزهر 

الديمقراطية  الدستورية  الوطنية  الدولة  مبادئ  تناول  الذي   )2011( مصر«  »مستقبل  حول 

د  أكَّ الذي   )2012( األساسّية«  الحريات  »منظومة  عن  والمثقفين  األزهر  وبيان  الحديثة، 

َتبنِّي منظومة الحريات العامة وِمن بينها »الحرّية الدينّية«، و»بيان األزهر العالمي في مواجهة 
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العدل  قيم  يتأّسس على  أّن: »الحكم في اإلسالم  د  أكَّ الذي  التطرف واإلرهاب« )2014( 

أو  الجنس  أو  اللون  بسبب  تمييز  بال  الوطن  أبناء  لكّل  المواَطنة  والمساواة وحماية حقوق 

المعتقد، وكلُّ نظام يحّقق هذه القيم اإلنسانّية الرئيسة هو نظام يكتسب الشرعّية من مصادر 

اإلسالم«. 

َتبِع هذا البيان: »إعالن بيروت للحريات الدينّية« الصادر عن جمعّية المقاصد الخيرية 

اإلسالمية )2015( الذي أّكد أن: »ال حقَّ ألحٍد في الحكم على اعتقاد الناس«، ثم »إعالن 

اُكش« بشأن وضع األقليات في البلدان ذات األغلبية المسلمة، الصادر عن منتدى تعزيز  َمرَّ

ًدا مبدأ المواَطنة بَِوْصفه مفهوًما أساسيًّا في  لم في المجتمعات المسلمة )2016(، مؤكِّ السِّ

اإلسالم، استناًدا إلى »وثيقة المدينة«. ثم َتالُهما إعالن األزهر بشأن »المواَطنة والعيش مًعا« 

)2017( الذي رّكز على المساواة الكاملة بين المواطنين على اختالف أديانهم ومعتقداتهم. 

ة اإلنسانّية« )2019( التي وّقع عليها فضيلة اإلمام أحمد الطيِّب عن  وأخيًرا، »وثيقة األُخوَّ

»أنَّ  على:  أّكدت  والتي  الكاثوليكية،  الكنيسة  عن  فرنسيس  البابا  وقداسة  األزهر،  مشيخة 

ين  الحرية حقٌّ لكلِّ إنسان: اعتقاًدا وفكًرا وتعبيًرا ومماَرسة، وأنَّ التعددية واالختالف في الدِّ

وجعلها  عليها،  البشر  الله  خلق  قد  إلهية،  لمشيئة  حكمٌة  واللغة،  والِعرق  والجنس  واللون 

أصاًل ثابًتا تتفرع عنه حقوق حرية االعتقاد، وحرية االختالف، وتجريم إكراه الناس على دين 

بِعينه أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري ال يقبله اآلخر«.  

غْيَر  مها،  ُتقدِّ التي  والمفاهيم  وغيرها،  النصوص  هذه  ظلَّت  لها،  الكبيرة  األهمّية  مع 

ُمدَرجة في مناهج التعليم العالي اإلسالمي. لذا، يأتي هذا الدليل اإلرشادي ليسهم في هذا 

المسار، وليقّدم ماّدة توضع بين أيادي األساتذة والطالب في معاهد التعليم العالي اإلسالمي 

سبيل  في  العاّم،  الشأن  في  الدين  بقضايا  والمهتمين  والباحثين  الدينّية،  العلوم  وكلّيات 

التعريف بهذه المفاهيم وما يرتبط بها من قضايا، َعلَّها تساعد الفكَر اإلسالمي ومؤسسات 
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التعليم العالي، على االستجابة لتحديات الواقع المعاصر من خالل مقاربة إسالمية إيمانية، 

ا لمفاهيم باتت في أمسِّ  تتناول هذه المفاهيم الجديدة بأسلوب ُميّسر، وُتقّدم تفسيًرا عصريًّ

ر. الحاجة إلى إعادة قراءة وَتفكُّ

الهدف والمقاَربة

وقيم  الديني  الخطاب  بين  المواَءمة  إلى  اإلرشادي،  الدليل  هذا  مضمون  يهدف  إًذا، 
مجال  أو  الخاص  المجال  تتخطَّى  العامة  الحياة  قيم  إنَّ  حيث  المعاصرة،  العامة  الحياة 
ل األسس التي تساعدنا على  الجماعة، إلى فضاء المجتمع اإلنساني َكُكّل. وهي بذلك ُتشكِّ
ة والعدل والتضامن، لتحقيق  العيش مع أيٍّ آَخر في المجتمع الواسع، لكي نطبِّق فيه األُخوَّ

الخير للجميع، وليس لِِفئة على حساب فئة.
مرجعيات  مع  بالشراكة  الدينية،  االجتماعية  المسؤولية  مفهوَم  أديان  مؤسسُة  َرت  طوَّ
هذا  في  الدينية  والمرجعيات  بالمؤسسات  المنُوط  الدور  هذا  أهمّية  لُِتدرك  متنوعة،  دينية 
العاّمة،  الدينّية من حوافز لألفراد على االنخراط في خدمة القضايا  التعاليم  لَِما في  الشأن، 

وإلمكانّية إيصال الرسالة إلى شرائح واسعة من الناس، عبر المنّصات الدينية. 
بذلك، َينقل مفهوُم المسؤولّية االجتماعّية الدينّية الخبرَة اإليمانّية، من الحّيز الخاص 
، حيث ُيترِجم فيه المؤمنُون والمؤمنات قَيمهم التزاًما  داخل الجماعة المؤمنة إلى الحّيز العامِّ
صادًقا في خدمة الناس، وتحقيًقا للعدل والسالم. وفيه يلتقي الناس -على اختالف خلفّياتهم 
الدينّية أو المدنّية- على كرامة كلِّ إنسان، وعلى خير المجتمع بدون تفرقة أو تمييز. لذلك، 
ُيسهم هذا المفهوُم في تعزيز أواصر التعاون بين مكّونات المجتمع، على قاعدة احترام التنّوع 
ر الموقَف  وتعزيز التضامن، انطالًقا من القيم المشتركة والمسؤولّية اإلنسانّية الجامعة، وُيحرِّ
واالجتماعي  اإلنساني  السياق  في  إّياه  مقّدًما  الضّيقة،  الطائفّية  النمطّية  الصورة  من  الديني 

العاّم.
ديني  تعليمّي  مشروع  تنسيق  في  ناجًحا  دوًرا  أديان  مؤسسة  لعبت  السياق،  هذا  في 
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إسالمي مسيحي، كان بعنوان: »دور المسيحية واإلسالم في تعزيز المواَطنة والعيش مًعا«، 
حيث فتحت المجال لمشاركة الكنائس المسيحية الممثَّلة بمجلس كنائس الشرق األوسط، 
األعلى،  الشيعي  اإلسالمي  والمجلس  اللبنانية،  الجمهورية  في  الفتوى  دار  جانب  إلى 
دليلين  لبنان، في صياغة  مًعا في  الدروز؛ لالشتراك  الموحدين  لطائفة  المذهبي  والمجلس 
تربوّيين، واحد إسالمّي والثاني مسيحّي، حول قيم الحياة العاّمة المشتركة، للتعليم الديني 

ما قبل الجامعي. 
لقد عمل على مضمون الدليلين ُنخبٌة من الخبراء المنتَدبِين من ِقبل المؤسسات الدينية 
الرسمية الشريكة في المشروع، وتعاونوا على مدى ثالث سنوات إلنجاز محتواهما، الذي 
اظ المسيحيين والمسلمين، حول: قيم الكرامة  ين والخطباء والوعَّ ُيشّكل َمورًدا فريًدا للتربويِّ
اإلنسانية، وقبول اآلخر، واألمانة، والعدل، واحترام القوانين والعهود، والتكافل والتضامن، 

والعفو والغفران، والخير العاّم. 
ومتاَبعًة لهذه الجهود، يأتي هذا الدليل اإلرشادي خطوًة ثانية بعد نجاح التجربة األولى، 
لَِيشمل التعليم العالي اإلسالمي، بعد أن عمل على التعليم ما قبل الجامعي، وليُكون َمرِجًعا 
يستفيد منه األئمة والمرشدات والطالب والطالبات، وأيًضا أساتذتهم والباحثون على نطاق 

أوسع، إْن في الدول العربّية، وإْن في معاهد التعّلم الديني باللغة العربية حول العالم. 
جَمع العمُل على الدليل خبراَء وخبيرات مسلمين، من المناطق الثالث للعالم العربي: 
بعض  في  الشأن  بهذا  المشتغلين  من  وخبيرات  خبراَء  وضمَّ  والخليج،  والمشرق  المغرب 
التنوع  من  العمُل  استفاد  أيًضا  ورجال(.  )نساء  الجندري  التنوع  وراَعى  الغرب،  بلدان 
المذهبي في أوساط الِفرق اإلسالمية المختلفة )ُسنَّة، وشيعة، وإباضيَّة(. وقد حاول الخبراء 
المشاركون مقاَربة كلِّ قيمة من زوايا مختلفة، وإبراَز أصوات متعددة من التُّراث اإلسالمي 
الكبار، ومن  اقتباسات من األئمة  إذ أدرجوا  الفكرية والتأويلّية،  القديم والجديد وَمدارِسه 
المصلحين والمصلحات  وفي، ومسالك  الصُّ الفكر  فضاءات اإلسالم قديًما وحديًثا، ومن 
والمدارس  الِفرق  على  الطرح  في  التنوع  يقتصر  ولم  وغيرهم.  دات  والمجدِّ دين  والمجدِّ
اإلسالمية، وإنما ُأضيَف إليه بعض من حكمة األديان األخرى والفكر العالمي حيث أمكن؛ 
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ما يسمح بأخذ القيمة أو المفهوم من زواياه المختلفة، بما ُيظهر المساحات المشتركة بين 
على  حاَفظنا  إذ  َع،  التنوُّ هذا  ُتمثِّل  الدليل  لغَة  نجعل  أن  حاولنا  لقد  والفلسفات.  األديان 
ا  أمَّ النصوص.  في  الخليجية(  أو  المشرقية  أو  )المغربية  المناطقية  اللغوية  الخصوصّيات 

األحاديث النبوية المذكورة في الدليل، فُتنهل من َمراجع الفرق اإلسالمية المختلفة. 

المنهجية

الدكتور عبد الجبار الرفاعي  وهم:  الدليل،  هذا  على  وخبيرات  خبراء  تسعة  عِمَل 
)األردن(،  والدكتور عامر الحافي  )تونس/إيطاليا(،  عدنان المقراني  والدكتور  )العراق(، 
والدكتورة ناجية الوريمي  واألستاذ خميس العدوي )ُعمان(،  )مصر(،  والدكتورة هالة فؤاد 
)المغرب(،  المرابط  أسماء  والدكتورة  )المغرب(،  والدكتور رشيد سعدي  )تونس(، 

والدكتور محمد الحاج سالم )تونس( الذي لم تسمح له ظروفه الصحية بمتابعة المشروع.
الدنماركية  الشراكة  برنامج  من  وبدعم  نماركية،  الدَّ دانميسيون  مؤسسة  مع  راكة  بالشَّ
للمواَطنة  »المسؤولية االجتماعية الدينّية  اسم  عليه  ُأطِلق  الذي  المشروع  قام  العربية، 
بطريقة  َعِملوا  حيث  عمل،  حلقات  ثالث  في  والخبيرات  الخبراء  بجمع  مًعا«،  والعيش 
التفّكُر في  ناجي-  المشروع األستاذ أحمد  األول -بقيادة مدير  اللقاء  في  فَجرى  َتشاركّية. 
قام  حيث  المشروع،  عليها  يرّكز  أن  يجب  القيم التي  وفي  المسؤولية االجتماعية الدينية، 
الخبراء  على  َعت  ُوزِّ ِقَيم،  تسع  في  وحْصِرها  َأولوّياتها  ترتيب  بإعادة  والخبيرات  الخبراء 
األوراق  أنَجزوا  شهور،  عّدة  بعد  البحثية.  واهتماماتهم  اختصاصاتهم  بحسب  والخبيرات 
لّية، واجتمعوا ثانيًة لمناقشة نصوص بعضهم مع بعض، واالستفادة من وجهات النظر  األوَّ
ثالث  لقاٌء  مة، جَمع  المقدَّ للمالحظات  َوْفًقا  كتابة نصوصهم  إعادة  بعد  ثم  بينهم.  المتباَدلة 
النصوص  في  آراءهم  أيًضا  َأْبَدوا  ونظيرات  ُنَظراء  مع  التسعة،  والخبيرات  الخبراَء  أولئك 
واحتياجاته،  للواقع  وتشخيصهم  بآرائهم  الجميع  اغتنى  وقد  تتضمنها.  التي  والمفاهيم 
كلٌّ  النظراء  فريق  في  فشارك  للنصوص.  النهائية  النسخة  على  انعكس  الذي  األمر  وهو 
من: الدكتور عبد المجيد الشرفي )تونس(، والدكتورة سعاد الحكيم )لبنان(، والدكتور وجيه 
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قانصو )لبنان(، والدكتور الفلسطيني مهند خورشيد )ألمانيا(، والدكتور المغربي عبد الملك 
الغربي )تونس(،  إقبال  والدكتورة  شوربة )لبنان(،  زينب  والدكتورة  الهيباوي )ألمانيا(، 
عناية )إيطاليا(،  عّز الدين  التونسي  والدكتور  جنجار )المغرب(،  الصغير  محمد  والدكتور 

والدكتورة دينا العمري )ألمانيا(.
إلى  الداخل  من  خطاب  فهو  عليه.  العمل  بدء  منذ  الدليل  هذا  هوّية  على  ُأجمع  لقد 
ر إسالمّي، وينصبُّ فيما يسّمى بالالهوت اإلسالمي)1(. ومقاربة  الداخل، أْي إّنه َينبع من َتفكُّ
الدليل  منهجيَّة  أّما  للقيم.  األولى  التفسيرّية  المرجعّية  تولي  حيث  مقاصدّية،  الخطاب  هذا 
خاص  تفكير  على  والمهتمين  الدارسين  لتساعد  نظر،  وجهات  عدة  ُتظهر  أكاديمية،  فهي 

ونقدّي، بعيًدا عن نمط التلقين. 
في مؤسسة أديان، نأمل أن نكون قد ُوفِّقنا في تقديم مادة علمية، ُتسهم في إثراء الخطاب 
اإلسالمي الِقيمّي، وتساعد على تأطير هذا الخطاب في المجال العاّم، بِِصفته ُحضوًرا فاعاًل 
ا للمؤمنين، وبعيًدا عن نَزعات االستئثار والهيمنة من جهة، وعن االنعزال والتكفير من  وُحرًّ
أوساط  في  والمداولة  النقاش  باب  فتح  في  العمل  هذا  ُيسهم  أن  نرجو  أيًضا  أخرى.  جهة 
المجتمع المسلم، ال سّيما مع المفكرين والباحثين في الشؤون الدينية من مختلف الخلفيات 
للمسؤولية  أعمق  فْهم  تحقيق  ُبْغية  الدليل؛  يتناولها  التي  المواضيع  حول  والعلمية،  الدينية 
المواَطنة  قضايا  تجاه  والجمعي-  -الفردي  اإليجابي  السلوك  وتعزيز  الدينية،  االجتماعية 

والتنوع والعيش المشترك. 

أ. أحمد ناجي، ود. نايال طبارة

لِفصل هذا  المسيحية،  الدينية  العلوم  اسُتعيرت من  التي  العبارة  ُتستخدم هذه  الالهوت اإلسالمي:   )1(
عه بالنسبة إلى ِعلم الكالم. فتعني كلمة »الالهوت« ِعلم اإللهيات،  الِعلم عن الفقه، ولمالحظة َتوسُّ
ين ورسالته، ليس فيما يخصُّ الله وصفاته والمؤمن وصفاته فقط، بل وأيًضا في النظرة إلى  أْي فْهم الدِّ
العالم، وإلى السياسة، وإلى األديان األخرى، وإلى العالقات الجندرية، وإلى األنظمة االقتصادية... 
ٍر ِمن ِقبل علماء مؤمنين، ومحاولٍة منهم لَِسْبر أغوار الرسالة الدينية بهذه  إلخ. فالالهوت نتيجة َتفكُّ

الشؤون، لكي تترتَّب عليها نظرة المؤمنين وتصرفاتهم.
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 قيم الخير والخير العاّم في اإلسالم
ة المجتمعات اإلسالمية في أُُفق ِبناء خيريَّ

د. رشيد سعدي

مقدمة عامة

ُتعتبر قيمة الخير قيمًة كونية تتشارك فيها كل األديان؛ ما يفسر كونها تتشارك أيًضا في 

مجموعة من التوجيهات العقائدية والقواعد األخالقية والسلوكية، التي تهدف إلى تحقيق 

من  اإليمان  أو  العقيدة  بنقل  العملي  ُبعدها  في  الخير  قيمُة  تسمح  وتجسيدها.  الخير  قيمة 

الديانات غير  إلى  بالنسبة  الكوني  بالمبدأ  أو  الخالق  العالقة باإلله  العمودي )أي  المستوى 

التوحيدية(، إلى المستوى األفقي )أي مستوى المعامالت والعالقات اإلنسانية، أو ما يمكن 

أن نسميه مستوى الغيرية(. لذا، َتعتبر مختلُف دراسات األديان المقاَرنة قيمَة الخير والعطاء، 

بمنزلة نقطة اْلتِقاٍء بامتياز بين األديان، التي تسعى كلُّها لبناء أفراد خيِّرين ومجتمعات خيِّرة، 

على أساس أن الخير هو الهدف األسمى واألخير من وجودها واستمرارها. 

م ويرتقي بهذا البعد األخالقي والغائية الخيرّية. لذا، فإن النصوص  قد جاء اإلسالم لُيتمِّ

د خصوصيَة اإلسالم داخل هذه االستمرارية الِقيمية الخيرّية. يقول  التأسيسية اإلسالمية ُتحدِّ

م مكارم األخالق« )ابن حنبل، 2009، ج 17(؛ ما يعني أن  الرسول )ص(: »إنَّما ُبعثُت ألُتمِّ

ة قادرة على تجسيد أسمى مستويات  منطق تتاُبع األديان، َيفترض أن َيسمح اإلسالُم ببناء أمَّ
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ِقيمّي وروحي، شاركت في  َمعرفّي  لَِتراكم  ًجا في ذلك  الخيرية في مختلف أشكالها: »متوِّ

تحقيقه مختلف العقائد والديانات«(الجورشي)1(، 2012، 45(.
ل قيمة »الخير« قيمًة مركزية في الرؤية اإلسالمية للعالم. وقد ال ُنجانِب الصواب  ُتشكِّ
القيم  ارتكاز  ونقطة  القيم  قيمة  هو  بل  فقط،  قيمة  مجرد  ليس  الخير  إن  قلنا  إن  نبالغ  وال 
الخير  قيمة  َتحُضر  األخرى.  القيم  لكل  الملموسة  اإلنسانية  النتيجَة  يبقى  إنه  إذ  األخرى؛ 
كـ»عمٍل صالح«، َيسمح بإثبات صدقّية اإليمان وتجسيده عمليًّا. لذا، تترابط وتتزامن ِقيميًّا 

عالقة اإلنسان بخالقه، وعالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان.
 يمكن اعتبار قيمة الخير أساس المنظومة األخالقية اإلسالمية، التي َتُروم بناء الذات 
حضاري  كمشروٍع  اإلسالم،  حيوية  إدامة  في  المساهمة  على  القادرة  والجماعية  الفردية 
وعمراني مبنيٍّ على جدلية الدين والدنيا. َيفترض هذا التصور فهًما لخيرّية األمة، َمبنيًّا على 
ُثالثّيٍة. أّواًل: فِعُل التوحيد واإليمان بالله. ثانًيا: المسؤولّيُة المنطِلقة من األمانة التي عَرَضها 
على  القدرُة  ثالًثا:  »الِخالفة«.  بمهّمة  تكليفه  من  وأيًضا  حْمَلها،  اإلنسان  فاختار  تعالى  الله 
ة َمقصًدا  ل الخيريَّ إًذا، ُتشكِّ د.  التسامح والعيش المشترك، من أجل تدبير االختالف والتعدُّ
لتحقيقه  مشترك-  عيش  ونظام  حياة  نظام  -باعتبارها  الشريعة  تسعى  ا،  ُبنْيويًّ وهدًفا  ا  عامًّ
وتجسيده، كشرٍط أساسي لإليمان، بل وكشرط لوجود األمة نفسها واستمرارها. لذا، فإن 
بالمجتمع  المرتبط  السياسي  المعنى  إلى  يمتدُّ  الواسع،  بالمعنى  الخيري  السلوك  أو  الفعل 

المدني. 
بِصفتها  اإلسالم،  في  الخير  لقيمة  الديني  التأصيل  في  محاَولًة  الدراسة  هذه  ل  ُتشكِّ
أساس التجربة الدينّية الفردّية والجماعّية والحضارّية اإلسالمّية. لكن، أين تتجّلى راهنّية هذا 
ا بالنسبة إلى المسلمين؟ ولماذا  البحث؟ ولماذا أصبح السؤال عن الخْير اليوم سؤااًل ُمِلحًّ

ين  صالح الدين الجورشي )1954(، مفكر إسالمي تونسي، من أبرز منظِّري اليسار اإلسالمي والمهتمِّ  )1(
بحقوق اإلنسان. أيًضا كان عضًوا في لجنة »الحريات الفردية والمساواة«، التي جرى تشكيلها سنة 

2017في تونس .
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ا ذا أولوّية  أصبح التأسيس لِِفقه الخيرّية أو فِقه الخْير أو النفع العاّم، َمطلًبا شرعيًّا وحضاريًّ
مطَلقة؟

وُمساَءلة  اإلسالمية،  المجتمعات  حاضر  سياق  في  الخير،  قيمة  في  التفكير  أن  نعتقد 
ا في سياٍق حضاريٍّ مأزوم، يتمّيز بما  مدى تجسيدها لمبدأ الخيرية والرسالّية، أصبح ضروريًّ
ُيْجِمع الكثير من الباحثين على تسميته باالنعطاب أو »االنسحاب الحضاري والِقيمي« لألّمة 
َية  اإلسالمّية، وفي سياق تسجيل المجتمعات اإلسالمّية وأنظمتها السياسّية لمستويات متدنِّ

من الخير العاّم )تكاُفل، ِسْلم مدنّي، تساُمح، عدالة اجتماعية(، مقاَرنًة بمجتمعات أخرى.
تآُكل  َتِجد له تفسيًرا في  العاّم-، يمكن أن  لتميُّزها الخيري -بالمعنى  إنَّ فقدان األمة 
األشكال  وطغيان  العاّم،  الخير  ثقافة  انحسار  بسبب  لوظيفّيتها،  وفقدانها  الِقيمية  منظومتها 
التكافل  نموذج  خ  لَِتفسُّ وأيًضا  ترجمتها لممارسات خيرية،  منفصلًة عن  للتدين،  الخارجية 
بسبب التحّوالت االجتماعّية. وال يمكن أن ننسى أيًضا التصّدعات الثقافّية المذهبّية، التي 
أدَّت إلى تنامي نسبة العنف والنزاعات الطائفّية، ال سّيما بعد التحّوالت التي أطلَقتها الثورات 

العربّية.
النُّخبة  عجز  بسبب  الخيرية،  الَحكامة  من  نماذج  غياب  في  أيًضا  الحديث  يمكن 
سات الدينية عن صياغة فِقه المشاركة واالختالف، للسماح لهذه المجتمعات بتدبير  والمؤسَّ
المرجعية  على  االنقالب  هذا  سياق  في  »خيرية«.  بمنهجية  والثقافية  السياسية  التحوالت 
مجتمع  فَيفقد  ضده،  ويعمل  ين  الدِّ لمقاصد  مناقًضا  ين  الدِّ »يصبح  اإلسالمية:  الخيرية 
المؤمنين شرعيته، ويصبح تغييره ]بمعنى تغيير طريقة فهمنا له[ واجًبا دينيًّا وحتمّية تاريخية، 
دة  ألن المجتمع الخيري لن يتأسس إاّل عبر منظومة قيم قوية، وعميقة في مضامينها، ومتجسِّ
في سلوك المدافعين عنها« )الجورشي، 2012، 50(. أيًضا نعتقد أن عجز هذه المجتمعات 
عن االستمرار في إنتاج قيمة الخير، ال سّيما في ُبعدها الحضاري والتشاركي، راجٌع إلى كون 
طريقة فهمها لـ»نموذجها الِقيمّي المرجعي«، تجعلها غير قادرة على تدبير التحوالت التي 
تطرأ على هذه المجتمعات )كالتنوع أو الوعي بالحريات(، أْي غير قادرة على نقل المرجعية 

التقليدية وتوطينها في سياٍق حضاريٍّ آخر ومختلف.
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 ال ِمراَء في أّنه يجب على المسلمين العمل على استرجاع المنظومة الِقيمية الخيرية، 
التي َتمنح كلَّ القيم األخرى إيجابيتها، مسترشدين في ذلك بكون بناء الخيرية يتجاوز إلى 
حدٍّ بعيد الُبعَد التعبُّدي الشعائري، أو اإلحساني الضيِّق )كالصدقات المالية(، إلى المساهمة 
المواَطنة والشورى وقبول االختالف  بناء نموذٍج اجتماعي وسياسي راشد، مبنيٍّ على  في 
والحوار والتعددية، أْي نموذٍج قادر على تفكيك َمقوالت العنف والتعصب لمصلحة َمقولة 
شروط  من  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  كان  إْن  المعنى،  بهذا  المشترك.  المصير 
استمرارية األمة، يجب أن نُكون واعين بأن هذه المقولة ال تتعلق فقط: »باألقوال والمواعظ 
المدني  االجتماعي  والسلوك  الفكر  بمجمل  ]بل[  الديني،  الفردي  بالسلوك  المتصلة 
والحضاري« )الحافي، 2012، 197(. بهذا، تصبح قيمة الخير، المجاَل الذي يتصالح فيه 
اإليمان الروحي مع النماذج السياسية التعاقدية والتشاركية، الكفيلة بتدبير االختالفات التي 

تميِّز مجتمعاتنا، من أجل تغليب مصلحة األمة على مصلحة جماعة خاصة دون غيرها. 
لذا، من واجب الفكر اإلسالميِّ المعاصر، بِناُء الوعي المفصلّي والحاسم، بأّن خيرية 
فة«،  »المزيَّ »الخيرية  مع  مطَلًقا  ومتنافية  مشروطة  خيرية  هي  بها،  القرآن  ثنا  يحدِّ التي  األمة 
شْرَط  بل  األّمة  جوهر  ليست  فهي  المختار«.  »الشعب  عقدة  أو  الذات  قداسة  س  ُتكرِّ التي 
وجودها التاريخي، وليست امتياًزا بل مسؤولية وفريضة. بمعنًى آخر، فإن الخيرية هي مجال 

»فاستبِقوا الَخيرات«، المشتَرك بين كل األمم: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]سورة البقرة، آية 148[. 

الة، كشرٍط إلسالمية  َيروم هذا الفصُل المساهمَة في بناء الوعي بالخيرية العامة والفعَّ
سلوكياتنا وأفكارنا، بل كشْرٍط أيًضا لالنتماء إلى »اإلنسانية الكونية«. لذا، سنَعرج أيًضا على 
ِمْلحاحّيته  تتزايد  َمطلًبا  أصبح  الذي  المشتَرك«  اإلنساني  و»الواجب  الكوني،  الخير  مفهوم 
ما  هي  اإلسالمية،  األمة  خيرية  تكون  المعنى،  بهذا  المجتمعات.  وَتداُخل  العولمة  بفعل 

ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ژ  الحضارية«:  بـ»الشهادة  القيام  على  قادرة  يجعلها 
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ ]سورة البقرة، آية 143[.
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1 - الخير في الداللة اللغوية وفي النصوص اإلسالمية

أ - في الداللة اللغوية

وقع  بمعنى  المرء،  ويقال خار  »اختار«.  بمعنى  »خار«  فعل  من  »خير«  كلمة  ت  اشُتقَّ  
اختياره على شيء ما الكتمال ُحسنه أو فائدته. واالستخارة طلُب الِخيرة، أي طلب الشيء 
األكثر فائدة ونفًعا للمرء. من هنا، فإن الَخير لغًة هو اسُم تفضيٍل يدلُّ على الشيء أو العمل 
ق من سعادة أو نفع. فيقال هذا خيٌر من هذا،  »األفضل« أو »الَحسن لذاته«، وذلك لَِما يحقِّ

أي َيْفُضله.
أيًضا ُتشير الداللة اللغوية للخير، إلى كّل ما كان أداًة لتحقيق منفعة أو جلب مصلحة. 
الخير.  د لمفهوم  العام أسمى تجسُّ الخير  فإن  العمومية. وعليه،  المصلحة نحو  وَتنِزع هذه 
فكرة  على  أيًضا  ُتحيل  العمومية  هذه  نفُعه«.  َيعمُّ  الذي  هو »العمل  الخير  إن  يقال:  ولذا، 
كثرت  وإذا  الخيرات،  كثرت  الرزق  اتسع  »إذا  الجوزي:  بن  سبط  يقول  لذلك،  العمران. 
خيرية  على  َمبنيٌّ  العمران  إن  أي   ،)67  ،1989 الجوزي،  )ابن  البلدان«  عمرت  الخيرات 

المجتمع. 
يعني الخيُر أيًضا كلَّ أوُجه الكمال والرقي األخالقي، التي ُتميِّز إنساًنا ما، على اعتبار 
تهم. يقول  أن كل البَشر َينِزعون نحو تجسيد البعد المتسامي في طبيعتهم، أي تحقيق خيريَّ
ا  قه كل شيء ويتم به وجوده« )عبد المعطي، 1993، 104(. فلمَّ ابن سينا: »الخير هو ما يتشوَّ
ق جوهَرها وماهّيتها -أي ما يجب أن تُكون عليه-، إاّل  كانت أفعال اإلنسان ال يمكن أن ُتحقِّ
ف الخير  إْن هي ارتبطت بقيمة الخير، فيصبح الخير قيمًة غائّية أو غاية الغايات. من هنا، ُيعرَّ
أيًضا بأنه كل ما: »َيرغب فيه كلُّ الناس من أصحاب الِفَطر السليمة، كالعقل والفضل والعدل 
واألشياء النافعة كالمال. وضده الشر« )األصفهاني، 2008، 160(. لذا، يرتبط معنى الخير 
»إرادة  بأنه:  أيًضا  الخير  ف  فُيعرَّ خير،  هو  ما  إرادة  هو  فاالختيار  واإلرادة.  الحرية  بمفهوم 

الَحسن مع القدرة على القبيح«.
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إجمااًل، َيظهر من خالل هذه الدالالت، أن الخير هو شرُط سعادة األفراد. ففيه يتحقق 
إِن  إاّل  تتحقق  ال  قيمة،  الخير  أن  إالَّ  وفضيلتها.  وعمرانها  الجماعات  وسعادة  كماُلهم، 
استطاع اإلنسان أن يقاوم نوازع الشر داخله، أي أن ينتقل من متعة الذات الفردية إلى المبدأ 
اإلنساني العاّم. هكذا، يتحول الخير إلى قيمة تبادلية، عندما تتَّجه: »صفة الخير األخالقي 
 Perry, 1950,( »نحو االهتمامات المنظمة تنظيًما، يتوافق مع اهتمامات ومصالح اآلخرين

 .)35-34

المصلحة، والنفع، والنفع العاّم، والعمل الصالح، واإلرادة، والسعادة؛ كلُّها دالالت 
بة، َتشمل جانًبا كبيًرا من الشمولية والغنى، اللََّذين تكتنزهما  ُتبيِّن أن الخير قيمة إيجابية مركَّ
النصوص التأسيسية لإلسالم. لكن، ال يمكن أن نؤّصل لخطاٍب إسالمي إيجابي حول قيمة 
القدرة على فعل الخير. لذا، نطرح  أّن ثمة طبيعًة إيجابية بخصوص  افترضنا  إِن  إاّل  الخير، 
التأسيسية لإلسالم،  النصوص  داخل  َبلورته  تجري  الذي  العامُّ  التصور  »ما  اآلتي:  السؤال 

حول طبيعة اإلنسان بين ثنائية الخير والشر؟«. 

ب- في قصة الَخلق: من الفطرة التكوينية إلى إرادة الخير 

اإلنسان، هي  إن طبيعة  بالقول:  اإلنسانية،  للطبيعة األخالقية  القرآني  التأصيل  يسمح 
-مبدئيًّا- خيِّرة، ما دام أساسها هو معرفة الربوبية التي وضعها الله فيها. لذا، يمكن القول بأن 
الميثاق  اإلنسان مجبول على الخير، قادر على تحقيقه. تتأسس هذه األطروحة على فكرة 

لي بين اإلنسان وخالقه. يقول الله تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   األوَّ

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  ژ 
]سورة األعراف، اآليتان 172- 173[. يقول ابن كثير: »يخبُِر تعالى أّنه اسَتْخرج ُذّرّية َبني 
آدم من أصالبهم، شاهدين على أنفسهم أّن الّله َربُّهم وَمليُكهم، وأّنه ال إله إاّل هو. كما أّنه 

تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه« )ابن كثير، 1999، 500/3(.
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لعّل هذا ما يفّسر الرؤية القرآنية اإليجابية بخصوص القيمة األخالقية للطبيعة البشرية، 
يرة، بل إنها َتنزع مبدئيًّا نحو الخير. فنْفُخ الروح فيه  التي ال يمكن وصفها بأّنها فاسدة أو شرِّ
ل المسؤولية »الخيرية«، وتمييز الخير من الشر؛ ما جعله يستحّق األفضلية  جَعَله أهاًل لتحمُّ
على باقي المخلوقات. لذا، يرى الشيخ محمد الغزالي أن: »اإلسالم في عالجه للنفس ابتغاء 
صالحها، َينظر إليها من ناحيَتين: أن فيها فطرة طيبة، تهفو إلى الخير، وُتسرُّ بإدراكه، وتأَسى 
للشر، وتحزن من ارتكابه... وأن فيها –إلى جوار ذلك– نَزعات طائشة، َتشُرد بها عن سواء 
بأن  القول  يمكن  )الغزالي، 2007، 22(.  بالضرر«  عليها  يُعود  ما  فعل  لها  وُتزيِّن  السبيل، 

اإلنسان ُخِلق على فطرة معرفة الخير، كصفحة بيضاء: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  
ىئ           ىئ   ژ ]سورة اإلنسان، آية 3[.

إّن ذلك ال يعني حتمية الفعل الخيري في السلوك اإلنساني، ألنه سيُكون منافًيا لمبادئ 
المفهوم  حيث  »من  والشر:  الخير  بأن  القول  يمكن  لذا،  والتكليف.  والمسؤولية  الحرية 
وهذا  والتربية،  التوجيه  ذاك  أو  لهذا  قابلة  إنها  بل  الطبيعة،  في هذه  َلين  متأصِّ ليسا  العملي، 
أّما شكلية األخالق فهي  ة األخالقية واستعداداتها فِطرية.  هو دور األخالق، أي إن الحاسَّ
مكتَسبة« )يالجن، 2003، 202(. بمعنى آخر، فإن فكرة الفطرة الخيِّرة ال تعني وجود طبيعة 
ُخلقية ثابتة. فهذه الطبيعة ال ُتوَسم بالخير وال بالشر، ألنها ليست إاّل استعداًدا أو قدرة على 
أن  يمكن  طبيعة  فهي  الَخلق.  لعملية  التكويني  البعد  من  انطالًقا  والشر،  الخير  بين  التمييز 
ا  تتوجه نحو الخير، كما يمكن أن تتوجه نحو الشر. فالخير ليس طبيعة إنسانية، بل ِخياًرا إراديًّ
الله  قول  ذلك  يبيِّن  كما  األخالقي،  التمييز  على  فطرية  قدرة  من  انطالًقا  اإلنسان،  به  يقوم 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ژ  تعالى: 
ڃ  ڃ  ژ ]سورة الشمس، اآليات 7-10[. ويرى فيلسوف األخالق ابن مسكويه، أن 
ر أفعال الشر،  رة. لذا، ال يمكن لإلنسان أن يبرِّ الفطرة تجعل الطبيعة اإلنسانية في عمقها متنوِّ

ا بجهله لماهية الخير والشر. يقول الله تعالى: ژ وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    متعذرًّ
ېئ  ېئ  ژ ]سورة القيامة، اآليتان 15-14[. 
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المتعلقة بقصة الخلق، سابٌق على  القرآنية  يبدو أن الخير -زمنيًّا- من خالل السردية 
الشر. لهذا، يتحدث صالح الدين الجورشي بِـ: »أسبقيَّة الخير عن الشر في الُبنية األخالقية 
األسبقية  وتتأكد   .)47  ،2012 )الجورشي،  َعَقِدّي«  إسالمي  منظور  من  البشرية،  للطبيعة 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ژ  الكريمة:  اآلية  أيًضا، من خالل  للخير  والتكوينية  الوجودية 
ٿ  ٿ  ٿ   ژ  آية 4[، حيث إن الشر الحٌق وطارئ على اإلنسان  التين،  ژ ]سورة  ٺ  
ٿ   ٹ  ژ ]سورة التين، آية 5[، عندما انصاع لصوت الشيطان، وعجز عن مقاومة غواية 

الرغبة.
إّن  بل  اإلنسان،  طبيعة  في  ا  ُوجوديًّ اًل  تحوُّ الجنة  في  وحواء  آدم  معصية  ُتْحِدث  لم   
من  االنتقال  بسرعة  وأيًضا  واإلنسان،  الله  بين  القطيعة  فكرة  بغياب  تتمّيز  القرآنية  السردية 
اإلنسان  بخصوص  اإليجابية،  اإللهية  النظرة  واستعادة  التوبة  لحظة  إلى  العصيان،  لحظة 

ۆئ   ۇئ     ۇئ   وئوئ   ەئ     ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ژ  الخير:  فعل  على  وقدرته 
خب   حب   يئجب   ىئ   مئ          حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئۈئ   ۆئ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   مب  ىب   يب   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ژ ]سورة البقرة، اآليات 38-36[.
ة تؤّكد أن اإلنسان مفطور على مكارم األخالق، بِفعل  من جهة أخرى، فإن نصوًصا عدَّ
الخلق اإللهي. هذه األخالق تتحول إلى مسؤولية أخالقية، تسمح لإلنسان بإدامة الرأسمال 
ل مسؤوليته ككائن  الشريرة واألنانّية، وبتحمُّ النزعة  مقاومة  الخيري واستثماره، من خالل 
أجل حْمِلها  من  للنفس  وتزكية  ينشأ كمجاهدة  الخيري  الفعل  فإن  لذا،  رسالي مستخَلف. 

امة. ارة بالسوء والنفس اللَّوَّ على الفضائل. فهو نتيجة صراع بين النفس األمَّ
الناحية  -من  اإلسالم  في  اإلنسانية  للطبيعة  انسجاًما  القراءات  أكثر  أن  يبدو  إجمااًل، 
الَعَقدية كما من الناحية األخالقية-، هي فكرة الطبيعة الخيِّرة لإلنسان باعتبارها قدرة على 
التمييز واالختيار؛ ما يعني اإلعالء من قدرة اإلنسان على صنع قيمة الخير، وينفي الحتميات 
وهي  أال  القرآني،  الخطاب  في  محورية  شخصية  خالل  من  ترميزها،  جرى  التي  ّية  رِّ الشَّ



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

23

ىائ   ى   ې   ې   ې   ې   ژ  تعالى:  قوله  خالل  من  وذلك  إبليس،  أو  الشيطان 
ائ   ەئ  ەئ  وئ  ژ ]سورة اإلسراء، آية 65(.

يقترح  اإلسالم  أن  إلى  تشير  القرآني،  للنص  النََّسقية  أو  اإلجمالية  القراءة  أن  كما 
ًرا متناسًقا من الناحية المعرفية، يسمح لإلنسان بعيش الخير كممارسة مسؤولة وليس  َتصوُّ
كمفهوم مجرد؛ فاإلنسان ُمطاَلب أيًضا بعيش ما يمكن تسميته بالتحدي األخالقي، وتجربة 
هات  تشوُّ منها  َتنتِج  استالبات  مجموعة  بل  إنسانية،  طبيعة  الشر  ليس  الشر.  عن  التسامي 
آية  الِحجر،  ]سورة  ۇئژ  ۇئ    وئ   وئ   ژ  الوجودي:  أصله  عن  اإلنسان  ُتبعد  أخالقية، 
29[. هذا االستالب أو االغتراب ال يتعلق بالسلوكات الفردية فقط، بل أيًضا بأنماط التنظيم 
قد  التي  استبداد...(،  فقر،  تمييز،  )المساواة،  والسياسي  االقتصادي  والتنظيم  االجتماعي 

ًيا لخيرية اإلنسان، دونما أن تنفي قدرته على تجاوزها.  ل قوة »جبرية« وتحدِّ ُتشكِّ
ل قيمة الخير قيمًة مركزية  إْن كان للخير ُبعد تكوينّي بالنسبة إلى اإلنسان، فكيف ُتشكِّ

في النصوص التأسيسية؟

 ج- دالالت قيمة الخير في القرآن الكريم: قيمة شمولّية 

وثماني  مائًة  »خير«  كلمة  ُورود  الكريم،  القرآن  في  الخير  قيمة  مركزية  على  يدل  مما 
بالمعامالت. فهي تتميز  إما  العبادات  ا بمجال  إمَّ وثمانين مرة في سياقات مختلفة، مرتبطة 
بصفة الشمول، وتشير إلى األفضل في كل شيء قواًل وعماًل ودعوًة إليه. وتِرُد قيمة الخير 

بَمعاٍن مختلفة يحضُّ عليها اإلسالم، مثل:
كل ما هو طيب ونافع لإلنسان: ژ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ   ژ  -

]سورة الحج، آية 77[.
الصالح: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ   -

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ]سورة النور، آية 33[. 
]سورة  - ڭژ  ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ژ   الصالحة:  األعمال 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ژ   ،]48 آية  المائدة، 
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تأتي  أيًضا   .]8-7 اآليتان  الزلزلة،  ]سورة  ژ  گ    گ    گ   ک   ک  
ۋ   ۋ   ٴۇ   ژ  الكتاب:  أهل  مؤمني  بعض  وصف  في  الخير  قيمة 
ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې   ې  ىژ ]سورة 
والتزكية.  التقوى  بمعنى  أخرى  مواضع  في  تِرُد  أيًضا   .]114 آية  عمران،  آل 
المجتمع  لبناء  كشرط  الخير،  أو  األمة  خيرية  بمعنى  تأتي  أخرى  سياقات  وفي 

ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  اإلسالمي: 
ٹ   ٹ  ٹژ ]سورة آل عمران، آية 110[.

والثواب  الدنيوي  بالصالح  وتربطها  الخير،  قيمة  من  النبوية  األحاديث  ُتعلي  أيًضا 
األخروي، مثل:

ُكْربًة من ُكَرب الدنيا، نفَّس الله عنه ُكربة من ُكَرب يوم  حديث: »َمن نفَّس عن مسلم 
ر الله عليه في  ر على ُمْعِسر، يسَّ القيامة. ومن ستر ُمسلًما ستره الله في الدنيا واآلخرة، ومن يسَّ

الدنيا واآلخرة. والله في َعون العبد ما كان العبُد في عون أخيه« )ابن ماجة، 2009(.
بهم بالنار.  حديث: »إنَّ لِلَّه َخلًقا خَلقهم لقضاء حوائج الناس، آَلى على نفسه أن ال يعذِّ
الله تعالى والناس في الحساب«  ثون  القيامة ُوضعت لهم منابر من نور، يحدِّ فإذا كان يوم 

)أخرجه الطبراني في الكبير واألوسط(.
يمكن القول بأن قيمة الخير تتميز بشمولّيتها؛ إذ هي كلُّ ما يسمح لإلنسان بالرقي في 
عالقته برّبه أو بالغير. لكنَّ خصوصية قيمة الخير -حسب ما َتظهر من خالل نصوص القرآن 
الخير  أن  لدرجة  القيمة،  لهذه  الغيري«  الجوهري  »الُبعد  تسميته  يمكن  ما  والحديث- هي 
الذي يتوجه نحو اآلخر، يصبح شْرَط اإليمان نفسه. هذا يجعلنا نعتقد أن جوهر اإلسالم، هو 
هذا الخير في ُبعده التطبيقي، خصوًصا في ُبعد »الغيرّية«، أي العالقة باآلخر -ُمسلًما كان أم 

ال-. 
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 2- الفعل الخيري كتجسيد عملّي لإليمان 

أ - في النصوص

ر إسالمي خاصٍّ عن الخير، يتأّسس من خالل االنتقال من  تسمح هذه الفكرة ببناء تصوُّ
ر كون  المستوى الِقيمي المجّرد أو األخالقي المحض، إلى مستوى التطبيق العملي؛ ما يفسِّ
النص القرآني يحتوي على عدد كبير من اآليات التي تتناول األخالق والتقوى، والكثير منها 
مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالعمل الصالح. وتربط الخيرية القرآنية بين الُبعد الديني العمودي )أي 
عالقة اإليمان والتقوى بالخالق(، والبعد األفقي المرتبط بالعالقات اإلنسانية واالجتماعية. 

فالطريق إلى الله هو العمل الخيري تجاه اآلخرين. يقول الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
الله )ص(:  آية 177[. ويقول رسول  البقرة،  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄژ ]سورة 
»أَمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض«، وأيًضا: »مداراة الناس نِصف اإليمان، 

والرفق بهم نصف العيش« )العاملي، 1989، 540/8(. 
يمكن أن نجد تعبيًرا بليًغا عن هذا التصور، في الحديث النبوي: »خْيُر الناس أنَفُعهم 
النصوص  في  الخير  قيمة  مدلوالت  من  الكثير  كون  يفسر  وهو  الطبراني(.  )رواه  للناس« 
س  الدينية القرآنية أو الحديثية، ترتبط بالَغيرّية أو بأخالق التبادلية، انطالًقا من الحديث المؤسِّ
لكلِّ أخالق الخير في اإلسالم: »ال يؤمن أحُدكم حتَّى ُيحبَّ ألخيه ما يحبُّ لنفسه« )رواه 
البخاري، ومسلم(. هذا التداخل بين الُبعَدين الدنيوي واألخروي لقيمة الخير، ُيعتبر بال شك 
جوهر النظرية الخيرية اإلسالمية. يقول اإلمام جعفر الصادق )ر(: »الله في َعون المؤمن، ما 

كان المؤمن في عون أخيه« )المجلسي، 1982، 322/74(.
ال  أخالقي-  التزاٍم  -بدون  اإليمان  فإن  لإليمان،  العملي  الشرط  هو  الخير  كان  إذا 
يستقيم، بل ويتحول إلى نقض لإليمان نفسه: »َمن لم َتنَْهُه صالته عن الفحشاء والمنكر، لم 
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َيْزدد من الله إاّل ُبعًدا« )اإلمام أحمد في الزهد(. ويصبح العمل الخيري ترجمة لإليمان الذي 
هو: »اعتقاد بالَجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح واألركان« )اإلمام المزني(. من هنا، 

َتالَزم اإليمان والعمل، وَتراَبطا في التصور الِقيمي اإلسالمي في أكثر من تسعين آية، منها: 

ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ    ڦ   ژ ]سورة التين، آية 6[. -

ڦ   - ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ژ 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ ]سورة الماعون، اآليات 1- 3[
يصبح العمل الخيري شرًطا من شروط الخالص األخروي: ژ ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ژ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ        ەئ  

]سورة البلد، اآليات 11- 18(.
تتأكد هذه الفكرة، من خالل الترابط بين التزكية الروحية والدينية وفريضة الزكاة. يقول 
الله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻژ ]سورة التوبة، آية 103[. أيًضا هناك 

ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ         ڌ   ژ  منها:  بالزكاة،  الصالة  َتقرن  قرآنية،  آية   27
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گ   ڳ  ژ ]سورة الحج، 

آية 41[.
إنَّ القرآن يؤّكد أيًضا أن هذا التالزم هو جوهر التوحيد نفسه، وَمسلُك األنبياء كلِّهم، 
ْثنا بها. لذا، يصف الله تعالى  وكلِّ الرساالت السماوية. فهو مرتبط بالفطرة الخيِّرة التي َتحدَّ

نبيَّه إسماعيل: ژ ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژ ]سورة مريم، آية 

55[، ويصف إسحق ويعقوب واألسباط: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀژ ]سورة األنبياء، آية 73[. 

َيظهر هذا الترابط أيًضا، من خالل فكرة أن المال مال الله، وأن الزكاة نوع من العبادة 
ي القرآُن الزكاة »َصَدقة«، ألنها دليل عملّي على »ِصدق« إيمان المؤمنين،  المالية. لهذا، يسمِّ
كما لو كان اإليمان بال سلوك َخيرّي إيماًنا شكليًّا، َينقصه الدليل السلوكي الذي يتحّدد على 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

27

مستوى العالقة اإلنسانية أو االجتماعية. بمعنًى آخر، فإن الخصوصية »الالهوتية« المميِّزة 
ين، ألنها ال تفصل بين حقوق الله وحقوق  للنظرة اإلسالمية لقيمة الخير، هي أنها ُتَؤْنِسن الدِّ

ى »حقوق الله«. العباد. لذا، يعتقد اإلمام الشاطبي أن األعمال التي تُروم الخير العاّم تسمَّ
ا، فإن االرتباط اإلنساني والتعاطفي بالَغيرّية يغدو  إْن كان العمل الخيرّي عماًل َتْزَكويًّ
أعلى درجات االنتماء لإلسالم. يقول )ص(: »أَحبُّ الناِس إلى الله أنَفُعهم للناس، وأَحبُّ 
األعمال إلى الله عز وجل ُسروٌر ُتْدخله على ُمْسلم، أو َتكشف عنه ُكْربة، أو َتقضي عنه َدينًا، 
أو َتطُرد عنه جوًعا، وأَلَْن أْمِشي مع أخي المسلم في حاجة، أَحبُّ إليَّ ِمن أن أعتكف في 

المسجد شهًرا« )الطبراني في الكبير وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج(. 
في هذا السياق، الكثيُر من األحاديث النبوية توضح شمولية قيمة الخير، ال سّيما في 
الغير أو اآلخر. لذا، يمكن أن  التعاطفي، أي الذي يستلزم مسؤولية تجاه  ُبعدها األخالقي 
لعالقة  بالتأسيس  يسمح  ما  كلِّ  إلى  الّصدقة،  مفهوم  بتوسيع  قام  )ص(  الرسول  أن  َنفهم 
إيجابية مع اآلخرين )الخير االجتماعي والسلوك المدني(، بقوله: »إنَّ سالَمك على عباد الله 
َصَدقة، وإماطتك األذى عن الطَّريِق صَدقة، وإنَّ أْمَرك بالمعروف َصَدقة، ونْهَيك عن المنَكر 
َدقة(  صَدقة« )ابن حنبل، 2009، مج2، ج 8(. وإذا كان الفعل اإلحساني الماّدي )أي الصَّ
يحظى بتقدير كبير في اإلسالم، فإنَّ كلَّ سلوك إيجابي يتوجه نحو األخر ُيعتبر بمنزلة صَدقٍة، 
اإلسالم  في  األخالقي  الفكر  يرّكز  لذا،  صدقة«.  معروف  »كّل  النبوي:  للحديث  ِمصداًقا 
على فكرة أن: »األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناه الشامل ال يقتصر على الجوانب 
الدينية أو السلوكية؛ وإنما َيستوعب -إلى جانب ذلك- الجوانب االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، وينسجم مع حقوق اإلنسان وحرياته« )الحافي، 2012، 197(. فَتكشف مجمُل 
األشكال  ًما على  متقدِّ لإليمان،  العملية  األشكال  أعلى  الخير هو  األحاديث عن كون  هذه 

الطُّقوسّية للتدين، كما لو كان اآلخر اإلنسان هو الطريق بامتياز نحو الله تعالى.
الفكر  داخل  عمًقا  أكثر  شكاًل  سيأخذ  الصالح،  والعمل  اإليمان  بين  التالزم  هذا 
والممارسة الصوفية، من خالل تالُزم جوهري بين حبِّ الله وحبِّ اآلخرين. نطرح السؤال: 
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»كيف أنَتج الفكُر الصوفي المبنيُّ على التجربة الذوقية والعرفانية، نموذًجا إسالميًّا من قيمة 
الخير، كسلوٍك عمليٍّ وكخيٍر عام؟«.

 ب- في التجربة الصوفية 

التجربة الصوفية تجربٌة عرفانية َذوقية وسلوكية، َتهدف إلى بلوغ الصفاء الروحي ومرتبة 
والخلوة  المجاهدة  في  تتجّسد  والمقامات،  األحوال  من  مجموعة  عْبر  المطمئنّة،  النفس 
إذا  الفرد: »أاَل وإنَّ في الجسد ُمضغًة،  إلى قلب  تربية روحية تتوجه مباشرة  والتأمل. وهي 
)البخاري،  القلب«  وهي  أاَل  كلُّه،  الجسُد  فَسَد  فَسَدت  وإذا  كلُّه،  الجسُد  َصَلح  صَلَحت 

2002(. فِمن أهدافها السامية سالمُة القلب والنفس.
هي  المحبة  »فإن  الغزالي:  يقول  الصوفي.  السلوك  في  المركزية  القيمَة  المحّبُة  ُتعتبر 
فما  الدرجات.  الَعِليِّ من  المبتغاة من  والدرجة  الصوفية  المقامات  القصوى من كل  الغاية 
َبْعد المحبة َمقام إاّل وهو ثمرة من ثمارها« )الغزالي، 2004، 294/4(. إن الحبَّ هو جوهر 
العقيدة الصوفية. لذا، فإن بلوغ هذا المقام يتطّلب -حسب الغزالي-: »التخلُّق بأخالق الله 
تزكية  )الغزالي، 2001، 50(. وذلك من خالل  بمعاني صفاته وأسمائه«  تعالى، والتحلِّي 
يه  النفوس وتصفية الّظاهر والباطن، عْبر اتصال مستِمّر بالله وانفصال عن العالم، أو ما يسمِّ

الصوفية: »األخذ بالحقائق، واليأس مما في أيدي الخالئق« )القشيري، 1989، 466(. 
إّن التراث الصوفي، ال يمكن أن ُيختزل في فكرة االنفصال عن العالم. فهذا االنفصال 
»تْحِليتها«  قبل  وغرورها،  أوهامها  من  النفس  »تْخِلية«  أجِل  من  ُأولى  مرحلة  إاّل  ليس 
المجتمع  في  باالندماج  ُعرفوا  المتصوفة  أغلب  فإن  لذا،  اآلخرين.  مع  الخيريِّ  بالتواصل 
وخدمة الناس، عَماًل بالحديث الشريف: »الذي يخالط الناس وَيصبر على أذاُهم، خيٌر من 
المنطلق:  ماجة، 2009، 4032(. من هذا  )ابن  أذاُهم«  َيصبر على  ُيخالطهم وال  الذي ال 
المدنية،  الخالفات  حاالت  في  والتفاوض  الوساطة  في  دوًرا  الصوفية  الطرائق  قادة  »لعب 
وكان لهذه الطرائق دور كبير في المجال العاّم االجتماعي والسياسي في السياقات الَحَضرية 
والريفية. ولذا، اكتسب مفهوم األخّوة مكانة كبيرة في التصوف اإلسالمي. ومن ثم، فإذا كان 
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ده  م النموذج المعياري للمجتمع المسلم، فإن التصوف قد زوَّ الفقه القائم على الشريعة قدَّ
بالقيادة الروحية« )سالفاتوري، 2011(. 

 يمكن فهم النموذج الخيري الصوفي، عندما َنِعي أنَّ حالة الحبِّ الصوفي تتحول إلى 
العاّم:  للخير  ابتغاًء  المخلوقات(،  باقي  حتى  بل  البَشر،  )أِي  األغيار  نحو  التوجه  من  حالة 
عالمة  والخير  خير،  كلَّ  إالَّ  منه  المخلوقاُت  يصيب  ال  الذي  هو  الله  بِصفات  »فالمتخلِّق 
ُحبًّا،  ُحّب، وَمن صار  ِمن  كائنًا  قلبه وصار  في  الحّب  وَقر  للناس،  الخير  م  قدَّ فَمن   . الحبِّ
قوة  -بصفته  اإلنساني  الحبُّ  يصبح   .)2015 )مجدي،  الحب«  هو  الله  ألن  الله  مع  فهو 
التوحيدية،  الفلسفة  َتنبع من عمق  الخيرية  فإن  لذا،  اإللهي.  للحب  خيرية- تجسيًدا عمليًّا 
إلى  اإللهي  الحب  تنزيل  إلى  الصوفي  الناس. ويسعى  الله عن حب  ينفصل حبُّ  حيث ال 
الواقع اإلنساني، مستنيًرا في ذلك بالحديث النبوي: »الَخلق كلُّهم عيال الله. فأحبُّ الَخلق 

إلى الله َمن أحسن إلى عياله« )الطبراني، 1989(. 
هنا أيًضا، يمكن الحديث في متالزمة اإليمان والعمل الخيري، وفي الترابط بين »الحقِّ 
حسب  الَخلق  فمعاملة  بعًضا.  بعضهم  حبِّ  عْبر  يتحّقق  للبشر  الله  ُحبُّ  دام  ما  والَخلق«، 
 ، الحقِّ مع  دق  »الصِّ الصوفية:  فَيشترط  الله.  مع  أو  الحقِّ  مع  الصدق  معيار  هي  الصوفية، 
وُحسن الُخلق مع الخلق« )إلكسنزان، 2005، ج 7، 11(. يقول الشيخ أبو العباس السبتي: 
»الوجود ينفعل بالجود« )ابن الزيات، 1984، 454(، بمعنى أن المحبة اإللهية السابقة لكّل 
محبة، تتحقق من خالل محبة الخلق. إذ: »ال يكون العبد ُمحبًّا للحقِّ ُمْخلًصا في محبته وهو 
كارٌه للَخلق، وحين يدرك الصوفي هذه الحقيقة يرى رحمَة الله في رحمته إلخوانه، وصْرَف 
بالِء آخرته في دْفع بالء الدنيا عن غيره، وقضاء حاجته في قضاء حوائج الناس والسعي لهم« 

)قراوزان وزمري، 2013، 470(. 
تندرج تقاليد الخدمة الصوفية )خدمة الغير( في هذا السياق، من إطعام الطعام وأعمال 
التطوع للتدريس أو اإلصالح وغيره، والتي هي أساسية لدى الصوفية. فِمن أهمِّ واجبات 
النفس  رياضة  سوى  أجر،  بغير  ًعا  َتطوُّ الناس  خدمة  في  عاًما  يقضي  أن  )المتعلم(  المريد 
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الَخلق شرٌط لخدمة  على حبِّ الخير ومساعدة المرضى والفقراء )مراد، 2003(. فخدمة 
الحّق. يقول ابن خفيف: »إذا كنَت ال ُتحسن خدمة صاحبك من البشر، فكيف تستطيع أن 
ُتحسن خدمة الله؟« )شيمل، 2006، 260(. تقترح الصوفية إًذا -مع ما يصاحبها من ُبنْيات 

يه بناء المجتمع الخيري.  ا يمكن أن نسمِّ اجتماعية واقتصادية )الزوايا مثاًل(-، نموذًجا ِممَّ
المحبة الصوفية هي محبة خيرية، ألنها ُتترِجم لسلوكات خيرية. وإذا كانت األخالق 
الصوفية نموذًجا من الفضيلة الدينية، فإن من شروط الفضيلة: »أن تتّم في الحياة االجتماعية، 
د باألمر دونهم ال َتحصل له الفضيلة، وال معنى للتواضع  ألن من ترك مخالطة الناس وتفرَّ
رُجل  إلى  بالنسبة  إاّل  الفضائل،  من  وغيرها  الذات،  وإنكار  واإلخالص  والكرم  والصداقة 
س التصوف ألخالق  يعيش مع الناس، ويشاركهم في أحوالهم« )شبل، 2017، 74(. يؤسِّ
يه الصوفية بـ»الرسوم«، نحو  الغيرية، من خالل تجاوز البعد التعبُّدي والشعائري، أو ما يسمِّ
أخالق العالقة اإلنسانية حيث تتأّسس قيمة الخير. لذا، فإن: »التصوف ُخُلق، فمن زاد عليك 
فة بين نوَعين من  في الُخلق زاد عليك في الصفاء« )القشيري، 1989، 281(. ويميز المتصوِّ
األخالق: األخالق النظرية المرتبطة بوحدة الشهود، واألخالق العملية التي تتحقق بالسلوك 
هة إلى عامة الناس، الهدف  و»المجاهدة«. وتستهدف »سياسُة النفس ظاهًرا«، سياسًة موجَّ
ل التصوف -فكًرا وممارسة-  منها خلق االنسجام داخل المجتمع. فضاًل على ذلك، فقد شكَّ
نموذًجا من المساهمة في الخير العاّم والعيش المشترك، مثل مواجهة التطرف والكراهية. 

م من التدبير الخيري لالختالف، من خالل إعالء قيمة التسامح. وهو نموذج حضاري متقدِّ
تهدف قيمة الخير في الصوفية، من خالل ترابط الحب اإلنساني والحب اإللهي، إلى 
بناء نموذِج اإلنسان الكامل فكًرا وممارسة، نموذٍج يتأسس عْبر الرقي في »مدارج السالكين«، 

لبناء الخير كنظرية أخالقية، وكأخالق إنسانية كونية. 
 يمكن أن نرى تشاُبًها بين التصور الخيري الصوفي، والتصور الخيري في المسيحية، 
السّيما في النصوص الكنسية الصادرة في أواخر القرن العشرين. فَتعتبر المسيحيُة المحبَة 
بمنزلة »الفضيلة العظمى«، التي تسمح بتأسيس العالقات اإلنسانية على أساس قيمة الخير. 
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ألنه  الشخص  كرامة  اجتماعية:  مبادئ  خمسة  على  يؤكد  المسيحي  »الالهوت   : فإنَّ لذا، 
، والخير العاّم، والتضامن، والخدمة«  المخلوق على صورة الله، والعدالة في إحقاق الحقِّ
 ،)1992 عام  )الصادر  الكاثوليكية  للكنيسة  المسيحي  الّتعليُم  ف  وُيعرِّ  .)2015 )هرمز، 
أن  ولألفراد  للجماعات  َتسمح  التي  االجتماعية  األوضاع  »مجموعة  بكونه:  العامَّ  الخيَر 
ن ثالثة  َيبُلغوا كمالهم بوجٍه أتمَّ وأسهل. فالخير العاّم يهمُّ حياة جميع النّاس... وهو يتضمَّ
عناصر أساسيَّة: احترام الّشخص البشري، الّرفاهّية االجتماعية واإلنماء، والّسالم القائم على 
نظام عادل« )مبارك، 2019(. يسعى هذا التصور إلى الربط بين األخالق الفردية واألخالق 
الجمعية: »ألنَّ اإلنسان ال يصل إلى كمال إنسانّيته منفرًدا بل بالحياة المجتمعّية مع اآلخرين، 
لهذا،   .)2019 )مبارك،  الخير«  فعل  إلى  الحياة  ميادين  جميع  وفي  عمليًّا  سعيه  طريق  من 
المشاركة  ويعني ضرورة  للكنيسة،  االجتماعية  للعقيدة  األخالقي  األساس  التبادلية  ل  ُتشكِّ

المسؤولة للجميع في بناء مجتمع الخير.

3 -قيمة الخير: َمقصد مقاصد الشريعة 

أ- مقاصدية الخير والخير العاّم

ُيْجمع األصوليون -من خالل القراءة االستنباطية- على أن تحقيق المصلحة هو الهدف 
العاّم ومدار مقاصد الشريعة، كما سعوا إلى تأكيد أن مفهوم الخيرية والخير، مرتبط بالنفع 
ف األصولّيون المصلحة بأنها »جلب المنفعة ودفع  أو المصلحة العاّمة أو الفردّية. وقد عرَّ
ّية في الشريعة. يؤّكد المقاصديُّون أن اإلسالم يدور مع المصلحة  المفسدة«، وهي قاعدة كلِّ
إن  بل  آية 17[.  الرعد،  ژ   ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئژ ]سورة  تعالى:  لقوله  امتثااًل 
المنفعة أو المصلحة تتماهى مع الحّق، والحّق مع المصلحة، ما دامت الشريعة مكلَّفة برعاية 
الشرائع  فإن: »وْضع  لهذا،  أو عامة.  منها والدنيوية، خاصة  المصالح وتحقيقها، األخروية 
برعاية مصالح  ُمعلَّلة  تعالى  أحكامه  مًعا، وإن  العاجل واآلجل  في  العباد  إنما هو لمصالح 
ين لم َيذكروا صراحًة الخير كمقصد  العباد« )الشاطبي، 2011، 1: 334(. ومع أن المقاصديِّ
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من مقاصد الشريعة، فقد أدرجوا الخير: »ضْمن الضرورة األولى والعظمى، وهي: الدين. 
فالدين عندهم -وهو أسُّ الشريعة وجوهرها- يشمل فيما يشمل معرفة الحّق، وفيه َتدخل 
العقائد التي هي أساس الدين، وحبُّ الخير وفعله، وفيه َتدخل الزكاة والصدقات وغيرها من 

دعائم الخير« )القرضاوي، 2008، 23(.
المقاصد إلدراك تلك  الخير: »وسيلة من وسائل  المقاصدية، يصبح  القراءة  في إطار 
العاّم«  إاّل في »مجتمع الخير  َيبلغ تحقيق المصلحة أعلى مراحله اإلنسانية  المصلحة، وال 
)غانم، 2012، 11(. فالمقصد العام للشريعة اإلسالمية هو القيام بأمانة الخالفة في األرض، 
واستقامة،  عدل  من  به  ُكلِّفوا  بما  وقيامهم  فيها  المستخَلفين  »بصالح  إاّل:  تتحقق  ال  والتي 
ومن صالح في العقل وفي العمل، وإصالح في األرض واستنباط لخيراتها وتدبير لمنافع 
والعقل،  الدين،  الخمسة:  المقاصد  عْبر  وذلك   ،)42-41  ،1993 )الفاسي،  الجميع« 

والنفس، والمال، والنسل.
ل قيمة الخير جزًءا من المنظومة األخالقية الكبرى لإلسالم، التي تتكّون من قيم  ُتشكِّ
والعدالة،  والرحمة،  والكرامة،  »المساواة،  قيم:  ستِّ  في  السيد  رضوان  َيحصرها  كبرى، 
َيظهر  العام« )السيد، 2012، 66(. لكن، في حقيقة األمر،  والتعارف والمعروف، والخير 
الموضوعي  العام هو شرُطها  الخير  إن  القيم، بل  الخير هي شرط تحقيق كّل هذه  قيمة  أن 
الخير  لقيمة  الحضارية  القراءة  إطار  القيم. من جهة أخرى، وفي  قيمة  لذا، فهو  والقانوني. 
القرآني-  التصور  -حسب  العام  الخير  أن  غانم  البيومي  إبراهيم  يرى  الشريعة،  ولمقاصد 
الفقر،  لم األهلي، ومحاربة  الحرية، والتمدين، والسِّ إلى تحقيق مقاصد كبرى هي:  يهدف 

واإلسهام في بناء المجال العام )السيد، 2012(.
يهدف الخير إلى تحقيق مقصد الحرية، بصفتها أساس بناء مجتمع الخير، آخًذا بعين 
العبودّية  أشكال  مختلف  من  اإلنسان  تحرير  هي  للرسالة،  األساسّية  الوظيفة  أن  االعتبار 
واالستعباد، التي َتمنع اإلنسان من تحقيق وظيفته االستخالفّية الخيرّية )أشكال التشّوهات 
واالستالب االجتماعي واالقتصادي(. الكثير من أعمال الخير تُروم تحقيق مقصد الحرية 
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كالتسامح وقبول االختالف، أو حتى تحرير الرقبة. فالتسامح مثاًل -كقيمة خيرّية-، يسمح 
للناس  يتيح  الذي  والمدني،  اإلطار االجتماعي  بناء  الدين من خالل  بالحفاظ على مقصد 

إقامة شعائرهم والتعبير عن قناعاتهم بكل طمأنينة.
يتحّدد مقصد المساواة في اإلنسانية انطالًقا من وحدة األصل البشري، بغّض النظر عن 
كّل االختالفات والتفاوتات. لذا، يحّض اإلسالم على كل أعمال الخير، التي تسمح للبشر 
النفس، حتى ال تضيع  أو  المال  الكرامة واإلنسانية، كبذل  المساواة في  بالحفاظ على هذه 

حقوق من يتعّرضون للتمييز أو للفقر والعوز )الزحيلي، 2014(.
القيم  لتفعيل  واالجتماعي،  السياسي  الشرط  ببناء  يسمح  العام  الخير  أو  الخير  إن 
العام، من خالل  ن بالخير  بِناء المجتمع المدني المحصَّ َثمَّ  األخرى كعمارة األرض، وِمن 
التكافل والعمل على الحّد من التهميش واالستبعاد، اللََّذين يشّكالن مصدر توّتر اجتماعي 
شروط  أهمَّ  بصفته  العام،  والمجال  التشاركي  المجتمع  بناء  في  الخيرّية  تسهم  أيًضا  دائم. 
»مجتمع الخير العام«، وهو مجال اجتماعي وسياسي مشترك، مبني على المصلحة المشتركة 
والوعي بالمسؤولّية المشتركة. فالهدف من اجتماع الناس وَتعاُيشهم: »هو التعاون على البّر 
والتقوى، فُيِعين الواحد صاحبه على ذلك ِعلًما وعماًل. فإن العبد وحده ال يستقلُّ بعلم ذلك 
وال بالقدرة عليه؛ فاقتضت حكمة الرّب سبحانه أْن جَعل النوع اإلنساني قائًما بعُضه ببعضه 
معينًا بعُضه لبعضه« )ابن قيم الجوزية، 2006، 310(. وَيدخل في هذا اإلطار فرض الكفاية، 
أي األمر المطلوب من جميع المكلَّفين، الذي إْن قام به بعضهم سقط عن اآلخرين. وتندرج 
فونه  فروض الكفاية في خانة حقوق الله، إذ: »حقُّ الله المحض هو حقُّ المجتمع، ولهذا ُيعرِّ
الناس جميًعا،  إلى رب  ُينسب  ولهذا  بأحد،  اختصاص  غير  العاّم من  النفع  به  َتعلَّق  ما  بأنه 

لُعظم خطره وشمول نفعه« )زيدان، 1997، ج 1، 82(. 
األمة،  فروض  مثل  الكفاية،  فروض  ِعوض  أخرى  تسميات  المفكرين  بعض  يقترح 
تاريخي،  الِحسبة كمثال  َنذكر هنا  المجتمع« أو »فروض الحضارة«. يمكن أن  أو »فروض 
بِصفتها واليًة دينية تهدف إلى صيانة المصالح العامة للمجتمع، وتحصيل المصالح، وتعطيل 
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المصلحة  تقديَم  المقاصدية  النظرية  وتؤّكد  العامة.  المرافق  تعطيل  أو  كالغش،  المفاسد 
العامة )الخير أو النفع العام(، على المصلحة الخاصة )الخير الخاص(. ونجد لذلك أمثلة 
فة، مثل بعض االجتهادات التي قام بها الخليفة عمر بن الخطاب، حين وضع المصلحة  مشرِّ
الخليفة -بعد  فقد رفض  الفيء.  اجتهاد  مثل  العام  الخير  النص، حفاًظا على  فوق  الخيرّية 
فتح مصر والشام- تقسيم األرض على المقاتلين، كما فعل الرسول )ص( في أرض َخْيبر، 

رغم معارضة أغلبّية الصحابة، مستشهًدا بقوله تعالى: ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںژ ]سورة 
ڀ   پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ   ،]7 آية  الحشر، 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]سورة الحشر، 

آية 10[. فقوله تعالى: ﴿والذيَن َجاُءوا ِمن َبْعِدِهْم﴾ َيشمل جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 
في  العام  الخير  مفهوم  من  انطالًقا  الَفْيء،  هذا  في  الحقُّ  لهم  جميعهم  المسلمين  فإن  لذا، 

المكان والزمان.
م الله وجهه(، عندما نهى عن  َنذكر أيًضا موقف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )كرَّ
الخير  العاّم بصفته شكاًل من أشكال  د األمن  ُتهدِّ الخوارج،  الدخول في حرب شاملة ضد 
العاّم. قال الخليفة: »ال تقتلوا الخوارج بعدي، فليس َمن طَلب الحقَّ فأخطأه، كَمن طلب 
الباطل فأدركه« )ابن أبي طالب، 1885، خطبة 58(. ثم إنه لم يقاتلهم لمخالفتهم له، بل 
ألّنهم قطعوا طريق المسلمين. لذا، دعا إلى محاورتهم، ألن نيَّتهم سليمة )طلب الحّق( مع 
فساد منهجهم. أيًضا يعلِّمنا أمير المؤمنين أن مصلحة األّمة وخْيرها العام، يجب أن يكون 
أولوية ُتراَعى قْبل االنتماء أو الوالِء الطائفي أو المذهبي. يتبيَّن ذلك في قول اإلمام: »ليس 
أمري وأمركم واحًدا، إّني أريدكم لله وأنتم تريدونني ألنفسكم« )ابن أبي طالب، 1885، ج 

2، 19(، حفاًظا منه على ِكيان األمة والجماعة من الُفرقة والتناحر. 
في  ُتعتبر  المقاصدية  أن هذه  إاّل  ُمْجملها،  في  اإلسالم خيرية  َمقاصديَّات  أن  ال شك 
التاريخي الذي تتحّرك فيه األمة، أي هَدَفها اإلستراتيجّي األسمى، وال  حقيقة األمر األُفَق 
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نًا في النصوص التأسيسية أو في الرسالة؛ ما ُيِحيلنا على إشكالية خيرّية  ل جوهًرا متضمِّ ُتشكِّ
األّمة اإلسالمّية.

 ب- في مشروطّية خيرية األمة اإلسالمية 

ٹ   ٿ   ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ  تعالى:  الله  يقول 
بأن خيرّية األّمة مرتبطة  تقرُّ اآلية  آية 110[.  ٹ   ٹ  ٹژ ]سورة آل عمران، 
تها،  ومشروطة بإقامتها لقيمة الخير )العدل(، بمعنى أن الهوّية الوجودّية لألّمة مرتبطة بخيريَّ
أي بقدرتها على صنع قيمة الخير. فهذه الخيرّية ليست خيرّية اعتباطّية أو تشريفّية بل تكليفّية. 
عن  حديًثا  وليس  المكتَسبة«...  »الصفات  من  مجموعة  األمة  »هذه  بتحصيل:  رهينة  فهي 
عيها هذه األمة بُحكم الِعرق أو الجنس أو اللون أو الميراث أو التاريخ،  »خيرّية مطَلقة«، تدَّ
أو أية صفة من »الصفات اللصـيقة« التي ال فضل لها في تحديد معايير الخيرّية ودرجاتها« 
بالقدرة على  بل  أو عنصري،  بتميُّز جوهري  ليست مرتبطة  أنها  يعني  ما  )عمارة، 2005(؛ 
تجسيد الخير واألخالق الفاضلة، وتحقيق ثنائية اإليمان والعمل الصالح. فالقدرة على صنع 
قيمة الخير، هي إًذا شرُط االنتماء الحقيقي إلى األّمة. وقد كان عمر بن الخطاب )ر( يقول: 
ة، فلُيؤدِّ شرط الله فيها« )الطبري، 2001، 43/4(. يعني  ه أن يُكون من هذه األُمَّ »َمْن سرَّ
الشرُط اإللهي هنا مبدَأ التكليف، الذي هو أساس المسؤولّية أمام الله عن مدى خيرّية أفعالنا.
مقصورة  التقوى  هذه  تكون  ال  »أن  األّمة:  خيرّية  شروط  من  أن  عمارة  محمد  يرى 
جماعية  وتكاليفه  فرائضه  من  وكثير  الجماعة،  ِدين  اإلسـالم  ألّن  التَّقّي،  الفرد  ذات  على 
كانت  وبذلك   )...( واجتماع  وجماعة  وأمة  وطن  في  إالَّ  ُتقام  وال  تتأتَّى  ال  واجتماعية، 
بحبل  واالعتصام  واالتحاد  واأللفة  التآلف  فريضة  بتحقيق  مرهونة  اإلسالمية  األمة  خيرية 
الله« )عمارة، 2005(؛ ما يمنح األمة -انطالًقا من وسطّيتها التي هي الخصوصّية الَعَقدّية 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   لخيرّيتها-، َمرتبَة الشهادة على البشرية: ژ 
ڦژ ]سورة البقرة، آية 143[.

وهشاشتها،  اإلسالمية  األمة  خيرّية  إطالقية  فكرة  َتهاُفت  تِبيان  إًذا،  الضروري  من 
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ة«، أو نسخة أخرى من »شعب الله المختار«، التي قد تمنع  لَِكونها تصنع َوْهم »عصمة األمَّ
المسلمين من األخذ باألسباب الموضوعية للخيرّية. يمكن أن نعتقد في هذا السياق أنَّ أوهام 
ر إلى حدٍّ بعيد -على الصعيد الثقافي- َتراُجع األمة في الكثير  الخيرّية غير المشروطة، تفسِّ
متواَرثة  خيرية  حول  التصور  فهذا  رسالّيتها.  تحقيق  عن  وعْجَزها  الخيرية،  المجاالت  من 
ال  استخفافّية،  نظرة  األخرى  األمم  إلى  ينظرون  المسلمين  عموم  »جعل  الديني:  باالنتماء 
للخير  نقيض وجودي  وكأنه  اآلخر  معهم، وأصبح  والتعارف  منهم  التعّلم  إلى طلب  تدفع 
ة أسيرة لذاتها، ويزيِّف وْعَيها بالتاريخ، ويجعلها تعيش فوق  والفضيلة. وهذا ما يجعل األمَّ

التاريخ ال من خالله« )الحافي، 2012، 189(. 
لذا،  األمم األخرى.  أّمة دون  يَّة موقوفة على  الخيرية خاصِّ لم يجعل  الله  أن  ال شك 
أن  اإلسالمية  األمة  وعلى  َكونّي،  سياق  في  الخيرية  نفهم  أن  المسلمين  نحن  علينا  يجب 
تنظر إلى نفسها: »كمجتمع إنساني متواضع، يسعى إلى تحقيق مضامين اإليمان األخالقية 
نن اإللهية الكونية، التي َتنقل خاصية الخيرية إلى  واالجتماعية على األرض«، في إطار السُّ

أحقِّ األمم بتجسيدها عمليًّا، وذلك مصداق لقوله تعالى: ژ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
تتجاوز  الخيرية  األفضلية  أن  نعتقد   .]38 آية  د،  محمَّ ]سورة  ژ  ىئ  ی  ی  ی  ی   

ة وتشملها، وأنها تندرج في مجال التنافس الخيري والتسابق على الخيرات.  األفضلية الَعَقِديَّ
يقول الله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]سورة البقرة، آية 148[.

أية  تاريخيًّا تجسيد خيرية األمة؟ وعْبر  المسلمون  السؤال هنا: »كيف استطاع  ُيطرح   
نماذج خيرية؟«.

4- اآللّيات أو الدينامّيات الخيرّية في المجتمع اإلسالمي 

َدقة والزكاة أ - الصَّ

َدقاُت  ل الصَّ عَرَفت المجتمعاُت اإلسالمية -وال تزال- مجموعة دينامّياٍت خيرية، ُتشكِّ
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التي تجعل  المماَرسات الخيرية،  ُلغًة: كلَّ  َدقات  الصَّ شْكَلها األكثر وضوًحا وُبنَيوّية. تعني 
المؤمن في حالة انسجام ومصاَدقة عملية، لإليمان أو االنتماء الَعَقدّي.

دقُة على الزكاة كفرٍض وركن من أركان اإلسالم، وهي  في داللتها المادية، ُتِحيل الصَّ
نصيٌب معلوم من المال يجب على المسلم إخراجه. يقول الله تعالى: ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ]سورة التوبة، آية 
يت َصدقة، ألنها سلوك خيري تجاه الغير، يؤّكد  103[. ويشير المفّسرون إلى أن الزكاة ُسمِّ
ّح،  الشُّ أيًضا تطهيٌر للنفس من  الزكاة هي  ُبعًدا إنسانيًّا. لهذا، فإن  ده ويمنحه  اإليمان ويجسِّ
وللمال من نزوعه نحو التراكم لمصلحة فئة معّينة فقط، وتحويٌل له من الخير أو النفع الفردي 
إلى النفع العام. وتهدف الزكاة -في التصّور الخيري اإلسالمي- إلى الحفاظ على رأسمال 
التماسك االجتماعي )الخيرية(، ووضع األغنياء أمام هذه المسؤولية. فالمال ماُل الله في 
التصور القرآني، واألغنياء أوصياء عليه. تعني الخيرية اإلسالمية أن المال ال يمكن أن يكون 
هدًفا في حدِّ ذاته، بل هو وسيلة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )كّرم الله وجهه(: 

»أفضُل المال ما ُوقي به الِعرض وُقضيت به الحقوق« )المجلسي، 1982، 7/78(.
من  نوًعا  َتخلق  أن  يمكن  الزكاة  بأّن  أيًضا،  واعين  المسلمون  كان  أخرى،  جهة  من 
ونّية، وُذّل السؤال لدى المستفيدين منها، فتضيع خيرّيتها. لذا، ُيستحسن أن  اإلحساس بالدُّ
وتعني  يسألوها.  أن  قبل  المحتاجين  نحو  بها  ه  والتوجُّ أمواله،  زكاة  أداء  إلى  المؤمن  يبادر 
البشرية  الكرامة  إلهدار  َتجنًُّبا  العاّم،  المجال  في  الحاجة  استباق  على  القدرة  هنا  الخيرّية 
للمحتاجين. يقول علي بن أبي طالب )كّرم الله وجهه(: »ال يكلِّف أحُدكم أخاه الطلَب إذا 

َعرف حاجَته« )المجلسي، 1982، 166/74(.
المسلم لمصلحة  ُيخرجها  التي  األموال  الزكاة- كلَّ  إلى  أيًضا -إضافًة  الصدقة  تعني 
عات نقدية أو عينية أو مساعدات آنّية. أيًضا تعني األعماُل  المحتاجين والفقراء، على شكل تبرُّ
الخيرية بالمعنى الواسع، كفالَة اليتيم، والتبرع بالوقت أو بالجهد أو حتى باألفكار لمصلحة 
ُقوا  الله )ص(: »اتَّ التعاطفي األكثر بساطة. يقول رسول  أيًضا السلوك  اآلخرين، بل وتعني 
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النَّاَر َوَلْو بِِشقِّ َتْمَرٍة، َفَمْن َلْم يِجْد، َفبَِكِلَمٍة َطيَِّبٍة« )رواه البخاري ومسلم(. تشمل الصدقة أيًضا 
كلَّ السلوكات التي من شأنها أن تصنع االنسجام العام، بِصفته وجًها من أوُجه الخير العام، 
ين: »اَل َتْحِقَرنَّ ِمَن اْلَمْعُروِف َشْيًئا، َوَلْو  كاالبتسامة أو الكلمة الطيبة، ِمصداًقا للحديَثين النَّبويَّ
َأْن َتْلَقى َأَخاَك بَِوْجٍه َطْلٍق« )مسلم، 1954، ج 4(؛ و»كلُّ ُساَلَمى من الناس عليه صدقٌة، كلَّ 
يوٍم َتطُلع فيه الشمس: َتعِدل بين اثنين صدقٌة، وُتِعين الرجل في دابته فَتحمله عليها أو َترفع له 
َمتاعه صدقٌة، والكلمة الطيبة صدقٌة، وبكلِّ ُخطوٍة تمشيها إلى الصالة صدقٌة، وُتِميط األذى 
الخيرية  السلوكات  بكّل  يتعّلق األمر هنا  )البخاري، 2002، 2707(.  الطريق صدقٌة«  عن 
التي تسمح ببناء مجال عام مشترك، مثل إماطة األذى عن الطريق، بل حتى إن اإلمساك عن 
بأموالكم، ولكْن  الناَس  َتَسُعون  الرسول )ص(: »إنكم ال  يقول  لذا،  اآلخرين صدقة.  أذى 

لَِيَسْعُهم َبْسُط الوجه وُحسن الُخلق« )البخاري، 2002(. 
ارات بوصفها ممارسات خيرية، تسهم في بناء  في هذا المنظور، يمكن أن ُنْدرج الكفَّ
كتعاطف  والخير  الخالصي  البعد  بين  دوًما  التصوُر اإلسالمي  يربط  إذ  االجتماعي،  األمن 
ارات على: »فكرة واقعية وراقية، هي إن للذنوب التي قد يرتكبها  مع الغير. يقوم مفهوم الكفَّ
المسلم آثاًرا اجتماعية، وأنها تتسبب في فقد التوازن االجتماعي. ومن أجل إعادة هذا التوازن 
للمجتمع ال بد من توجيه عقوبة مالية لمرتكب الذنب، وهي مقدار من المال ُتصرف على 
فقراء المجتمع« )القزويني، 2009، 18(. يتحقق التطهير الذاتي عْبر النفع والخير العاّم، في 

نوع من إسقاط الخالص اإللهي على الخيرية اإلنسانية.
دقات  الصَّ وأفضل  الُقربات  أعظم  من  ُتعتبر  التي  اليتيم،  كفالة  أيًضا  َنذكر  أن  يمكن 
القرآن  تناول  فقد  إعالء.  أيَّما  شأنها  من  اإلسالُم  أعلى  التي  واإلحسان،  الخير  وأبواب 
ا بين عجز المجتمع  اإلحسان إلى األيتام في اثنَتين وعشرين آية، بل إن القرآن َيربط عضويًّ
-أفراًدا وجماعات- عن إدماجهم اجتماعيًّا، والحدِّ من هشاشتهم النفسية واالجتماعية من 

دقية الدينية من جهة أخرى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   جهة، وانتفاء الصِّ
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ ]سورة الماعون، اآليتان 1-2[. بل إن كفالة اليتيم َتِصل بالمسلم 
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إلى درجة صحبة النبي عند الله تعالى، حسب ما نقرأ ذلك في الحديث النبوي: »أنا وكافُل 
ج بينهما« )البخاري، 2002(. ّبابة والوسطى وفرَّ اليتيم في الجنة كهاتين. وقَرن بين السَّ

ل شرط األلفة و التماسك االجتماعي، الذي يشير إليه   كلُّ هذه األشكال الخيرية، ُتشكِّ
ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد، إَِذا اْشَتَكى  الحديث النبوي: »َمَثُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي َتَوادِّ
دقة  ى« )مسلم، 1954، ج 4(. فُتساهم الصَّ َهِر َواْلُحمَّ ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَّ
-كدينامية خيرية شاملة- في صنع النفع العاّم، والثروة العامة أو الرأسمال االقتصاديِّ العاّم، 
حسب ما يدل على ذلك الحديث النبوي: »َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا أْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل 

ِمنُْه َطْيٌر، أْو إِْنَساٌن، أْو َبِهيَمٌة، إاِل َكاَن َلُه بِِه َصَدَقٌة«. )البخاري، 2002، رقم 2320(. 
الشمولي  معناه  إلى  الصدقة،  لمفهوم  الضيِّق  اإلطار  من  الخروج  ضرورة  هنا،  من   
ِصدق  بها  وَيظهر  الّزكاة،  من  أعّم  دقة  »الصَّ الّتهانوّي:  يقول  والمدني.  التعاطفي  السلوكي 
العبودّية« )عمارة، 1993، 327(. في السياق نفسه، نجد أن مفهوم األمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، أشمُل من المعنى الِعباديِّ المحض، بل يجب أن ُيفهم بالمعنى الخيري العاّم، 
هذا  في  يمكن  االجتماعي.  أمنه  على  الحفاظ  من  المجتمع  بتمكين  يسمح  ما  كل  بأنه  أْي 
السياق، أن نشير إلى دعوة األمير الحسن بن طالل إلى إقامة صندوق عالمي للزكاة والتكافل 
وجنسيته،  قوميته،  عن  النظر  بصرف  حاجة،  في  إنسان  كل  مساعدة  سبيل  في  االجتماعي، 

ولونه، ودينه، وجنسه)1(.
فها  ُتعرِّ التي  الجارية،  الصدقة  الخيرية اإلسالمّية تتجلى -ربما- في نظام  العبقرية  إّن 
بعد  حتى  وثوابه  أجره  ويستمرُّ  المسلم،  به  يقوم  خيري  عمل  كّل  بأنها  اإلسالمية  الشريعة 
ْنَساُن اْنَقَطَع َعنُْه َعَمُلُه إاِلَّ ِمْن َثاَلَثٍة: إاِلَّ ِمْن َصَدَقٍة  وفاته. يقول رسول الله )ص(: »إَِذا َماَت اإْلِ
َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو َلُه«. )مسلم، 1954(. وُيْجمع الباحثون على أن 

الوقف الخيري هو الشكل الهيكلي للصدقة الجارية.

https://www.akhbarelbalad. »راجع »إعالن مبادرة التضامن والتكافل اإلنساني ضّد وباء »كورونا  )1(
 /net/ar/1/1/5293

https://www.akhbarelbalad.net/ar/1/1/5293/
https://www.akhbarelbalad.net/ar/1/1/5293/
https://www.akhbarelbalad.net/ar/1/1/5293/
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ب - مؤسسة الوقف كتجسيد تاريخي لمفهوم المجتمع الخيري 

»المفهوم  يعكس:  فهو  اإلسالمي.  الخيري  للنموذج  ممّيًزا  شكاًل  الوقف  ل  يشكِّ

للمجتمع«  الجمعي  بالتوجه  المرتبطة  والمسؤوليات  والواجبات  الحقوق  حول  اإلسالمي 

ف الوقف بأنه حبُس األصل أو المال عن االستهالك، وتسبيل  )سالفاتور،2011، 268(. ُيعرَّ

المنفعة لالنتفاع المتكرر به في وجه من وجوه البر والخير. فهو صدقة جارية أو عبادة مالية 

ر  مستمرة. وقد كان النبي )ص( أول من وَقف في اإلسالم، ثم تبعه الصحابة في ذلك. فَتطوَّ

الوقف الخيري عبر صيرورة حضارية جعلته أكثر شمواًل لمناحي الحياة، فاستطاع أن يحقق 

م الحلول الناجعة  المعادلة الصعبة التي لم يستطع أيُّ تشريع سابق أو الحق أن يحققها، وقدَّ

للكثير من المشكالت األخالقية واالجتماعية واإلنسانية )السرجاني، 2010(.

عمليًّا  وتجسيًدا  العاّم،  والنفع  للخير  ًما  متقدِّ ا  حضاريًّ نموذًجا  الخيري  الوقف  ل  شكَّ  

فالتكافل  الذاتي.  التدبير  على  قدرته  أي  المجتمع،  مدنية  بناء  خالل  من  األمة،  لخيرية 

في  طاقته  قدر  على  كلٌّ  وأموالهم،  وجهودهم  لألفراد  »المتروك  المجال:  هو  االجتماعي 

سبيل مجتمعهم وإخوتهم. وكان اإلسالم حريًصا كل الحرص أاّل يوكل األمر كله للدولة، 

)عبد الواحد،  مجتمعهم  حماية  في  ويساهمون  أموالهم  فيه  يبذلون  مجااًل  لألفراد  ترك  بل 

1992، 141(. هكذا، يتأسس الخير كمجال مدني، أو كقطاع ثالث مستقّل عن القطاَعين 

الخاص والعاّم، يسمح للمجتمع بتدبير أزماته بعيًدا عن التجاذبات السياسية واالقتصادية؛ 

وذلك بإخراج جزء من الثروة من دائرة المنفعة الفردية، ومن دائرة سلطة الدولة أيًضا. بذلك، 

يمكن تحقيق قيمة الرحمة، من خالل إخراج المجتمع من دائرة عالقات القوة والمنفعة، إلى 

دائرة اإلنسانية والعطاء. 

م خدمات اجتماعية، بواسطة َمرافق رعائية دائمة مثل:  شمل الوقُف الخيري قطاعات ُتقدِّ

رعاية المساجد والمدارس والمستشفيات والزوايا الصوفية، وأيًضا رعاية األَُسر المْعِوزة، 

واألشخاص الذين في وضعية هشة: كاأليتام والعجزة والمسنِّين وأبناء السبيل، إضافة إلى 
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اإلسهامات الفكرية أو العلمية التي ُتنتج آثاًرا خيرية مستدامة وبعيدة المدى. من هنا، ساهم 
العدل االجتماعي،  إرساء  والتطوعي- في  التلقائي  التكافل االجتماعي  الوقف -عْبر  نظام 
والحفاظ على النسيج االجتماعي لألمة، من خالل الحدِّ من الفوارق الطبقية وإعادة توزيع 
اًل  لم األهلي والمشاركة في الثروة المجتمعية، مشكِّ الثروة. أيًضا ساهم نظام الوقف في السِّ
بذلك نوًعا من التنمية واالستثمار المستداَمين لمصلحة األجيال القادمة، اعتماًدا على مفهوم 

»التراكم التنموي«. 
الديني  االنتماء  َتجاُوز  العاّم، من خالل  الخير  إرساء  إلى  أيًضا  الخيري  الوقف  سعى 
سات الوقف كانت في خدمة غير المسلمين أيًضا. لذا، »نجد  نحو االنتماء المواطنِّي. فمؤسَّ
في فقه الوقف، المسلم وغير المسلم على السواء. لكلٍّ خياراته الروحية في وحدة اإليقاع 
البيئة االجتماعية هي  إرادة اإلنسان وحريته في إطار  الوقف، ألن  االجتماعي عبر مؤسسة 
األُولى، ويبقى لالبن المْسلم سعيه كمسلم، ولألب غير المسلم سعيه في إرادته في حدود 

الزمان وقيم المكان« )مسقاوي، 2010، 27(.
وقد  اإلسالمية.  للمجتمعات  الروحّية«  »الحيوّية  على  دلياًل  ل  يشكِّ الوقف  إجمااًل، 
أصبح أيًضا سمة مميزة للتشريع اإلسالمي، الذي استطاع أن يربط بِناء النفس المسلمة وقيمة 
القيم  تتحول  بهذا،  المشترك.  العيش  قيمة  لتحقيق  كمجال  العمران،  بِبناء  والتقوى،  الورع 
الروحية إلى قيم خيٍر عاّم، ُتترِجم عمليًّا مفهوم القربى إلى الله. لكن، بعد بروز الدول الوطنية، 

تراجعت أهمية قطاع الوقف الخيري بفعل التأميم )المصادرة أو اإلخضاع للضرائب(. 
الخيرّية  مستويات  تراجع  عن  ليس  اإلسالمّية،  للدول  المعاصرة  السياقات  َتْكشف 
نماذج  إلى  الحاجة  عن  أيًضا  بل  فقط،  السياسي(  والعنف  االجتماعي،  والتفسخ  )الفقر، 
بناء  إًذا يمكن  باسترجاع خيرّيتها. فكيف  قد تسمح لألمة  ُبنَيوّية وأكثر شمواًل،  أكثر  خيرّية 

سياسات خيرّية مشتركة، وبناء العيش المشترك من خالل الخير المشترك؟ 
خيرّية،  نماذج  بناء  على  قادًرا  يزال  ال  اإلسالمي  العقل  أن  على  يدل  مثااًل  هنا  نُسوق 

بالمعنى الُبنيوي للكلمة، مثل: بنك الفقراء. 
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ج- بنك الفقراء: نموذج معاصر من المجتمع الخيري اإلسالمي 

سها في بنغالديش أستاذ االقتصاد  ُتعتبر تجربة بنك الفقراء أو بنك »جرامين«، التي أسَّ
العاّم،  النفع  أو  الخير  لمفهوم  عمليًّا  تجسيًدا  نوبل(،  جائزة  )الحائز  يونس  محمد  الدكتور 
حسب ما تناولناه إلى اآلن. ابتدأت التجربة بتقديم قروض صغيرة لتمويل مشروعات ذاتية 
خل، خصوًصا للنساء، من أجل تحسين وضعهّن االقتصادي، وذلك من دون  بسيطة ُمِدّرة للدَّ
م البنك ماليين القروض الصغيرة، وبلغت  ضمانات مالية. لقيت التجربة نجاًحا كبيًرا؛ إذ قدَّ

نسبة َسدادها حوالي %99.
سلوًكا  ل  يشكِّ القروَض،  الفقراِء  حرمان  أن  فكرة  على  للبنك  الخيرّية  الفلسفة  تنبني 
مغلَقَتين  دائرَتين  في  واألغنياء  الفقراء  يجعل  ألنه  خطيًرا،  ا  الخيريًّ واجتماعيًّا  ا  اقتصاديًّ
وأن   )...( اإلنسان  حقوق  من  كحقٍّ  ُيْقبل  أن  يجب  »االئتمان  أن:  حين  في  ومنفصلَتين، 
الشخص الذي ال يملك شيًئا له األولوية في الحصول على قرض« )سعيد، 2007(. ينطلق 
هم استغاللها، ومن فكرة  هذا المبدأ من قناعة ُمفادها أن الفقراء أيًضا يملكون مواهب من حقِّ
أنه: »ال بد من تغيير فكرة الناس عن الفقر بأنها مشكلة ليس لها حل، وال بد للفقير أن يشارك 
تحويل  ثّم  وِمن   ،)2007 )سعيد،  فقط«  المحسنين  مساعدات  ينتظر  وال  مشكلته  حل  في 

المحتاجين إلى منتجين. 
دائرة  من  الفقراء  من  قدر  أكبر  إخراج  أجل  من  المال،  تدوير  عملية  في  البنك  ساهم 
الفقر، وأيًضا ساهم في إعادة التأهيل وتخفيف معاناة المواطنين في حالة الكوارث الطبيعية، 
ل -وال يزال-  فضاًل عن تحسين ظروف ُولوج الفقراء لألنظمة التعليمية والصحية. لذا، شكَّ
التكافل  س  الفقر، وكرَّ التمثُّالت االجتماعية حول  تغيير  عْبر  للخيرية،  تطبيقيًّا حيًّا  نموذًجا 
االجتماعي عبر الحدِّ من الحتمّيات االقتصادية واالجتماعية، خصوًصا المتعلقة بالهشاشة 
االقتصادية للنساء. ولكن، أكثُر من هذا وذاك، عِمل المشروع على بناء الرأسمال المشترك، 

والمشاركة االقتصادية في المجتمع البنغالي.
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5 -  الحاجة إلى العقد االجتماعي-السياسي كشرط للمجتمع الخيري 
التشاركي 

أ - المجتمع الخيري

»الحياة  قائاًل:  الخيري  المجتمع  في  األخالقي  الخير  صفة  بيري  بارتن  رالف  ف  يعرِّ
الخيِّرة من الناحية األخالقية يمكن أن توصف بأنها شرط السعادة، وهو شرط تكون فيه كلُّ 
المصالح إيجابية، وذلك بزيادة األعضاء وتعاونهم. ويلقي هذا الوصف ضوًءا على المطلب 
التقليدي للسعادة الذي هو الهدف األخالقي األسمى )Perry, 1950, 34- 35(. لذا، فهو مطلب 
إنساني عاّم ومعيار خيرية األمم. ويمكن تعريف المجتمع الخيري من وجهة نظر إسالمية 
المجتمع  إلى خدمة  معاني االستخالف، ويتجه  إلى تحقيق  بأنه: »مجتمع حضاري يسعى 
مجتمع  فهو   .)190  ،2012 )الحافي،  والفضيلة  العدالة  تحقيق  على  ومساعدته  اإلنساني 
مبني على التشارك في األخّوة اإلنسانية وفي اإلنسانية المشتركة، وعلى االجتماع حول فهم 
مشترك للخير العام، من أجل المسؤولية اإلنسانية العامة التي يؤكدها القرآن في أكثر من آية. 
يمكن القول: إن المجتمع الخيري هو مجتمع مبني على المساواة واإلدماج السياسي 
واالقتصادي، بغضِّ النظر عن االنتماءات الدينية والمذهبية أو الفكرية، وذلك من أجل ضمان 
حياة كريمة لجميع المواطنين. لذا، فالمجتمع الخيري يملك دوًما قدرة على إنتاج سياسات 
فالنموذج  االقتصادية.  والعدالة  السياسية  العدالة  بين  بالترابط  يتعلق  فيما  خصوًصا  بديلة، 
واالندماج  والمساواة  الحرية  تشمل  التي  العدالة،  مفاهيم  مع  ومتسق  منسجم  الخيري 
االجتماعي، خصوًصا في سياق دولي يتميز باستقواء الليبرالية االقتصادية المتوحشة )دياني، 
2014(. لهذا، ترتبط الخيرية بالمفهوم الواسع لألمن االجتماعي الذي: »أصبح الهاجس 
األكبر في حياة كل فرد... فالحاجة إلى األمن بمفهومه األوسع يشمل جميع بني البشر الذين 
يعانون من المخاوف المتعددة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، والخوف من المستقبل 

أيًضا« )القزويني، 2009، 18(.
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علماء  بعض  يسميه  عّما  بمعزل  خيري،  مجتمع  ر  تصوُّ يمكن  ال  أنه  تأكيد  المهم  من 
األخالق بـ»المجتمع التأسيسي«، الذي يؤّسس للشرط السياسي الذي يجعل المجتمع قادًرا 
على إنتاج ما يسمى بـ»سياسات الخير العام«، عْبر رسم أهداف عامة وتشاركية. فالخير العام 
يمتد إلى المجال السياسي، حيث: »يتم تحديده من خالل التفاوض بين المواطنين بهدف 
ومفهوم  المشترك  المصير  على  بِناًء   ،)  )Ahola, 2012, 34»السياسي المجتمع  شكل  تقرير 

المسؤوليات التضامنية.
األساسي،  بل وشْرَطها  الخيرية،  تجليات  أسمى  واالجتماعي  السياسي  العقد  ل  يشكِّ
س المسؤولية المشتركة لبناء  لم المدني بالمشاركة السياسية، التي تكرِّ ألنه الطريق نحو السِّ
على  ينبني  أن  اإلسالمية،  الشريعة  في  البحث  منهج  على  يجب  لهذا،  العام.  والخير  النفع 
ر واسع يمكن ربطه بما  د أبعاده، وعلى تصوُّ قراءة شمولية تتفاعل مع الواقع في تعقيداته وتعدُّ
يمكن تسميته بالسياقات الحضارية الجديدة )عودة، 2012(. لذا، يرتبط الخير العام بقدرة 

الجميع على المشاركة في صنع قيم الخير؛ ما َيطرح سؤال القيمة الخيرية للمواَطنة. 

ب - المواَطنة: فِقه المشاركة ومجتمع الخير العامّ 

آلّيات اشتغال المجتمع الخيري  ُتعدُّ من أهم  التي  ُيعلي اإلسالم من شأن المشاركة، 
يًدا  عنهم  يكفُّ  فإنما  الناس،  عن  يده  كفَّ  »َمن  )ر(:  الصادق  اإلمام  يقول  اإلسالم.  في 
السياقات  في  لكن،   .)53/75  ،1982 )المجلسي،  كثيرة«  أيادي  عنه  ون  ويكفُّ واحدة 
الحديثة وبروز ما يسّمى بسياسات الخير العاّم، أصبح من الضروري نقل هذه المشاركة إلى 
سات المواطنة. يمكن القول بأن القرار أو السلطة السياسية،  المجال السياسي من خالل مؤسَّ
السياسية  بالمشاركة  أنظمة توافقية، تسمح  الخير وجب تعميمه عْبر  بِدوره نوًعا من  أصبح 
عْبر الديمقراطية التشاركية، بِصفتها نظاًما يمّكن من مشاركة المواطنين في صنع القرارات 

السياسية.
وُتترَجم  الجميع،  عاتق  على  تقع  التي  بالمسؤولية  والشعور  االنتماَء  المواَطنُة  تعني 
الواجبات )الحفاظ على الرأسمال االقتصادي والبيئي المشترك، والوحدة  إلى مساواة في 
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الوطنية(، وفي الحقوق )السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية(، وفي الحريات؛ ما 
يسمح بصنع الخير العام )ارتباط المواَطنة بالمفهوم الحديث للتنمية(، وتكريس مبدأ »خدمة 
تحمل  على  الفرد  يشجع  باالنتماء  الشعور  إن  ثم  الفاعلة.  المواطنة  سياق  في  المجتمع« 

مسؤولياته تجاه مجتمعه. 
إرادات  مجموع  وبصفتها  للخير.  العليا  األنماط  من  نمًطا  المواَطنة  اعتبار  يمكن 
محورية  على  التركيز  عْبر  المشتركة،  المسؤولية  دائرة  توسيع  من  ن  تمكِّ فهي  المواطنين، 
هذا  المجتمعات،  لخيرية  كتجسيد  المدني  المجتمع  أهمية  كانت  هنا  من  المجتمع.  دور 
االحترام  مشاعر  مقدمتها  في  تأتي  القيم  من  »منظومة  خالل:  من  يتشكل  الذي  المجتمع 
لم  التي  التنمية،  تطّور مفاهيم وقضايا  المتبادلة، خصوًصا في ظل  والثقة  والتعاون واأللفة 
أساليب  كّل  وتطوير  تنمية  ضرورة  وإنما  فقط،  والمالية  المادية  األبعاد  بأهمية  تتعلق  تعد 
رأس المال االجتماعي والثقافي« )حجازي، 2006، 50(. هذه األهمية تتزايد، ال سّيما في 
سياق تصاعد قوة المجتمع المدني وفاعلّيته على الصعيدين الوطني والعالمي، بفضل دوره 
والثقة  كالتسامح  الحديثة،  للعصور  مميزة  توافقية  قيم  عْبر  االجتماعي  الرأسمال  تأمين  في 
واالعتراف والبيئة اإلنسانية. ثم إنه يسدُّ ثغرات ال تستطيع الدول تلبيتها، ويلعب دوًرا رعائيًّا 

ا. ا وتنمويًّ توعويًّ
االنتماءات  أو  الهويات  بتعايش  تسمح  جامعة،  قيًما  المواَطنّية  الخيرية  القيم  تصبح 
واالنتماء  الهوية  من  نة  مكوَّ توليفّية  ُبنْية  فهي  لهذا،  والتنوع.  للتعدد  حاضنة  فهي  المتعّددة. 
أو  االنضمام  إلى  »الحاجة  يعني:  الذي  والتَّواّد،  وااللتزام  والوالء  الجماعية  والنزعة 
والروابط  العالقات  تكوين  في  األساسية  اإلنسانية  الدوافع  أهم  من  -التََّواّد-  وهو  الِعشرة 
العربية  المجتمعات  أمام  ُيطرح  رهان  أهمَّ  لعل   .)124  ،2013 )سليمان،  والصداقات« 
اإلسالمية، هو القدرة على التدبير الخيري لهذه االنتماءات، من خالل مبدأ جامع ال يكتفي 

بصوغ خير عاّم مشترك فقط، بل يقوم أيًضا ببناء عالقات إنسانية موازية. 
للتدبير الخيري لالختالف،  فة في تاريخ اإلسالم  ال شك أن ثمة نماذج تاريخية مشرِّ
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س رسول الله )ص(  مثل وثيقة المدينة التي شكلت نموذًجا سياسيًّا للخير العاّم، إذ: »حين أسَّ
الكيان اإلسالمي األول في المدينة المنورة َفور هجرته إليها، وكان في المدينة مجموعات 
من اليهود، فإنه وضع دستوًرا لتنظيم العالقة بين مواطني المدينة المنورة بمختلف قبائلهم 
ودياناتهم، فيما ُعرف بصحيفة المدينة، والتي نصت على الحقوق والواجبات المشتركة بين 
لوا »أمة واحدة«،  اليهود والمسلمين كمواطنين في ظل كيان واحد« )الصفار، 2011(. فشكَّ
عن  النظر  بصرف  الدينية  المكونات  لجميع  المواَطنة  بحقِّ  المدينة  مجتمع  اعَترف  حيث 
العقيدة، وألَزَم الجميع حقوًقا وواجبات باعتبارهم »أّمة من دون الناس«، دون اإلشارة إلى 

وضع األقلية أو األغلبية.
في السياق الراهن، أصبحت مسألة التأصيل الشرعي لِفقه المواَطنة كمصدِر خيٍر عاّم 
العنف واالحتراب،  )انتشار  العامة  الخيرية  تراجع مستويات  بعد  مسألًة ضرورية، ال سّيما 
الرأسمال االجتماعي، وتدمير الرساميل المشتركة( في عدة دول عربية إسالمية،  وتفكيك 
خطاًبا  الحاضر  الوقت  في  »نواجه  فنحن:  للطائفيات.  المفرط  االستخدام  بسبب  وذلك 
االنعزال  حالة  يكرس  مما  كطائفة،  الخاص  بشأنها  االهتمام  طائفة  كل  عند  يثير  طائفيًّا، 

واالنطواء، ويضعف االهتمام بالمصالح العامة المشتركة« )الصفار، 2011(.
ُيطرح هنا سؤال حول قدرة الفقه اإلسالمي، على المساهمة في صنع النموذج الخيري 
»ُتعنَى  التي:  الفقه  وظيفة  في  الحاصل  الخلل  تجاوز  على  والقدرة  الراهنة،  السياقات  في 
بتكاليف الفرد المسلم، أكثر مما ُتعنى بترشيد واقع األمة والمجتمع، وهي تعالج المشكل 
بعد وقوعه، دون أن تضع أمام األمة بدائل وخيارات وتصورات مستقبلية« )الصفار، 2011(. 
نعتقد أنه من الضروري بناء فِقه جديد حول مفاهيم المواَطنة والتعددية. ثم إن عملية 
النقد الذاتي، التي قد يصبح من الضروري على الفقه اإلسالمي القيام بها، َتفرض علينا إيراد 
ة للخير العاّم. نكتفي هنا بنظرية أهل  بعض النظريات الفقهية التي تحولت إلى نماذج مضادَّ
الذمة، مع أنه لم يُعْد لها تطبيقات عملية. لكننا َنذكرها ألنها مبنّية على منطق يبدو أنه يهدم 
منطق  وهو  ينيََّتين،  الدِّ واألقلية  األغلبية  منطق  وهو  أاَل  أساسه،  من  الخيري  المجتمع  مبدأ 
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ال تزال له تطبيقات سياسية في الكثير من الدول اإلسالمية. سنكتفي بإيراد بعض النصوص 
المعاصرة، ونترك للقارئ مهمة التحليل لإلجابة عن السؤال: »هل تندرج هذه األطروحة في 

سياق المجتمع الخيري؟«.
* خطاب فقهي: يضع مفهوم األمة في عالقة َتناقض بمفهوم المواَطنة؛ إذ يرى أنه من 
أخطار إدماج مفهوم المواطنة في النسيج الثقافي لألمة: »إضاعة المفاهيم واألحكام المتعلقة 
بالوالء والبراء )الحب في الله والبغض في الله(؛ حيث يؤّسس الوالء والبراء في المواَطنة 
على أساس الحدود الجغرافية، وال يؤّسس على الحقائق اإليمانية، ما يؤدي لتشتيت األمة 
والتأكيد على انعزال أقطارها، والمعاونة على عناية كل فرد بوطنه بقطع النظر عن بقية أوطان 
مفهوم  على  ويخلع  األمة،  مفهوم  في  إدماجه  أو  المواطنة  مفهوم  وإلدخال  المسلمين... 
انتقاد  يجري  أيًضا   .)2011 )القدسي،  األمة«  لمفهوم  التي  واألحكام  الصفات  المواطنة 
مفهوَمي الوطنية والقومية على أساس أن: »الوطنية تعني أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد 
انحدروا  التي  إليها وأجناسهم  ينتمون  التي  ا كانت أصولهم  أيًّ له،  لذلك والتعصب  بالوالء 

منها، بمعنى الوالء لألرض بغضِّ النظر عن أي اعتبار آخر« )قطب، 1977، 554(. 
الكتاب،  أهل  من  الجزية  وأخذ  الذمة،  أحكام  إقامة  إلى  يدعو  يزال  ال  خطاب   *
الدخول  يلحقهم وَيحملهم على  الذي  الذل  أن  الجزية هو  »الحكمة في وضع  أن:  معتقًدا 
)ابن  اإلســالم«  محاسن  على  االطالع  من  المسلمين  مخالطة  في  ما  مع  اإلســالم،  في 
في  الهامة  الواليات  من  الكتاب  أهل  منع  ضرورة  هنا،  من  ص327(.  ج6  حجر،2003، 
الدولة، ومن إظهار العبادات أو بناء أماكن العبادة، وعدم ابتداء الكافر بالسالم، وعدم جواز 
تهنئة الكفار بأعيادهم... وغيرها. وذلك ألن المواالة القائمة على حب الله ورسوله ال بد من 
أن تأخذ طريقها العملي... ومن الضروري العناية بغرس ضوابط الوالء والبراء في النُّفوس، 

وإعطاؤها ما تستحقُّ من فقه النَّص وأبعاده )الصالح، 2008، 258(.
َنطرح السؤال هنا: »هل تتوافق هذه النظرية الفقهية مع نموذج الخير العاّم في السياقات 

الحضارية الراهنة؟«.
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مفهوم  على  المبني  العاّم  الخير  تأسيس  إمكانية  تماًما  تنفي  النصوص  هذه  أن  نعتقد 
ًرا للدولة اإلسالمية كدولة عقيدة. وبذلك، َمن ال يعتقد اإلسالم  المواطنة، ألنها تعتمد تصوُّ
هذه  داخل  الحقوق  منتقصي  مواطنين  فسيكونون  غيرهم،  أو  اليهود  أو  النصارى  من  دينًا، 
ل في العصور األولى من اإلسالم  الدولة )ظاهري، 2011(. ال شك أن نظام الذمة قد شكَّ
وضًعا إنسانيًّا متطوًرا، من حيث االعتراف باآلخر، وذلك مثاًل عند المقارنة بما كانت عليه 
فكر سياسي، مختلف  أو  تاريخي  في سياق  س  تأسَّ الوضع  هذا  لكن  أوروبا.  في  األقليات 
في  والمساواة  المواطنة  على  المبني  الحديثة  الدولة  ومفهوم  المعاصر،  سياقنا  عن  ا  جذريًّ

الحقوق والواجبات، إضافة إلى الحياد الديني للدولة. 
الخير  بناء سياسات  يبقى مطروًحا: »كيف يمكن  من جهة أخرى، ثمة سؤال مركزي 
العاّم وتدبير َحكامته، في حالة المجتمعات اإلسالمية المتنوعة والمتعددة دينيًّا ومذهبيًّا، أو 
ًدا للخير أو الخير العاّم )بسبب  حتى إيديولوجيًّا، حيث المواطنون ال يملكون تعريًفا موحَّ
الترّسخات الدينية والمذهبية(؟«. هذا السؤال يصبح أكثر ِملحاحّية، ألن التعددية: »أصبحت 
الخير  فكرة  بغياب  تتميز  التي  الديمقراطية  الحديثة،  للديمقراطية  الجوهرية  الخاصية  هي 
العاّم« )Mouffe, 1993, 46( . نعتقد أن أهم اإلجابات المعاصرة عن هذا السؤال، جَرى 

صوغها في نظرية العدل كمعيار للخير.

ج- في أولوية العدل على الخير، أو العدل كمعيار للخير 

َتْعرفها  التي  التحوالت  بسبب  ة،  الملحَّ األسئلة  هذه  المعاصرة  الفلسفة  واجهت 
المجتمعات على الصعيد الكوني، وبسبب صعوبة تأسيس تعريف مشترك للخير العاّم، على 
هو  األمثل  الحلُّ  فكان  المجتمع.  في  تسود  أن  يجب  التي  والدينية  األخالقية  القيم  صعيد 
اإلجماع، من خالل تغليب القيم المدنية المشتركة، أي ما يمّكننا من العيش مًعا. هنا، تندرج 
الخير  )بصفته  العدل  أولوية  أو  للخير،  كمعيار  العدل  حول  راولز  جون  الفيلسوف  نظرية 
أعطينا  قد  نكون  الخير  على  للحقِّ  األولوية  »بإعطاء  ألنه:  )الحّق(،  الخير  على  المشترك( 

.)Brent, 1998( »قنا على حساب ما َيجمعنا األولوية لَِما يفرِّ
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يقوم على:  تعاقدي، ال  للخير- على نموذج  الشكل اإلجماعي  العدل -بصفته  ينبني 
»رؤية قيمية وَعَقدية مشتركة، كما أنه ال يقوم على اإلجماع النهائي المطلق، بل إن أساسه هو 
تنظيم وتسيير الرؤى المعيارية المتعددة من خالل الحوار المتواصل واإلجماع التوفيقي«. 
فهذا اإلجماع الذي يحصل في مثل هذه المجتمعات: »هو إجماع ناتج من النقاش والتحاور 
الذي يفضي إلى نقاط إجماعية، تتجاوز تضاُرب المواقف المعيارية الذي هو الميزة الغالبة 
على السياقات الديمقراطية« )Rawls, 1993 , 56- 57 (؛ ما يعني أن النقاش العمومي العقالني 
ًما، يتأسس على مشاركة المواطنين المتساوين في الكرامة.  ا متقدِّ ل شكاًل خيريًّ والهادئ يشكِّ
تصور  أجل  من  المشترك،  المواطنة  فضاء  داخل  الحّر  الحوار  دائرة  هو  العمومي  فالعقل 
الدينية  المؤسسات  اشتغال  يحدد  الذي  العمومي  غير  العقل  مقابل  في  للخير،  إجماعي 
الدليل اإلرشادي، مساعدة  التي يتضمنها هذا  الفصول  والعلمية. ولعل من أهداف مجمل 
المؤسسات الدينية اإلسالمية، من أجل االنتقال من العقل غير العمومي إلى العقل العمومي.
يسمح هذا النموذج التدبيري لالختالف، بِبناء المصلحة المشتركة أو النفع العاّم الذي 
د التصورات عن  يه راولز »المنفعة المتبادلة«، التي ال يمكن أن تتحقق إالَّ باحترام تعدُّ يسمِّ

الخير، أي بشكل مستقّل عن أي تصور خاص للخير.
النظرية داخل الفكر اإلسالمي،  يبقى السؤال مطروًحا: »كيف السبيل إلى تنزيل هذه 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   ژ  »كلمة سواء«:  الكريم  القرآن  يسميه  ما  إلى  للوصول 
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ ]سورة آل عمران، آية 64[؟«. َتكشف هذه 
اآلية أن القيم التوحيدية تسمح بصنع قيمة الخير )المساواة( كعدالة وإنصاف: ﴿َواَل َيتَِّخَذ 
َأْرَباًبا﴾. يمكن هنا أن ينطبق ما يخص أهَل الكتاب، على المذاهب أو الفرق  َبْعًضا  َبْعُضنَا 

األخرى، أو حتى على غير المتدينين أو الالدينيِّين.
يسمى  ما  إستراتيجيات  تحديد  بإعادة  مثاًل  أيًضا  لنا  تسمح  أن  النظرية،  لهذه  يمكن 
التقريب بين المذاهب، في ُأُفق الحدِّ من التوترات الطائفية وبناء نماذج َتعايشّية، ليس بمعنى 
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ة والتآلف على أساس المبادئ الخيرية اإلسالمية العامة، أو البحث عن إزالة  تحقيق األخوَّ
أصل الخالفات الَعَقدية فقط، بل الوعي بأسبقية مفهوم الخير العاّم أو الممارسات الخيرية، 
على مفهوم الحقِّ الذي يصبح التوافق بشأنه أمًرا صعًبا. يتجلى هذا الفهم اإلجماعي للخير 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ   ژ  العاّم في اآلية الكريمة: 
ڃڃ   چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]سورة البقرة، آية 148[.

يطرح  إدماجية،  أكثر  لجعله  اإلسالمي،  الفقه  داخل  الخيري  النموذج  إصالح  إن 
لوظيفتها  الدينية  النُّخب  إدراك  »تنامي  مع:  سّيما  ال  الدينية،  المؤسسات  دور  إشكالية 
المجتمع  لبناء  والسعي  المجتمع  ومتطلبات  ولحاجات  التغييري،  ودورها  االجتماعية 
بالخروج  الديني مطاَلًبا  الخطاب  فيه  )الحافي، 2012، 190(. وفي زمن أصبح  الخيري« 
من فضاء العقل الجماَعوي إلى فضاء العقل العمومي: »أصبح اهتمام النخب الدينية بالشأن 
العاّم واإلصالح والعدالة والمساواة والحقوق والواجبات، وبناء العقل اإلسالمي، وااللتزام 
بالمصلحة العامة، والحرص على المشاركة في بناء المجتمع، من أولويات الخطاب الديني 
المعاصر« )الحافي، 2012، 190(. فضاًل على هذا، يجب التفكير في بناء الدولة المدنية 
وتحصين  الخيري،  المجتمع  بناء  أجل  من  األولويات،  ولفقه  المشاركة،  لِفقه  والتأصيل 

المجتمعات من خطر العنف الطائفي أو المذهبي انطالًقا من قوله تعالى: ژ ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ ]سورة آل عمران، آية 103[. أيًضا يجب أن نكون واعين بأن حبل 

الله هو الخير العاّم، أْي حْبل اإلخاء والتآلف، حتى مع الذين نختلف معهم. 

د- نحو نموذج خيري َكونّي 

َتكمن قيمة النموذج الخيري اإلسالمي أيًضا، في قدرته على أن َيدخل سياق الكونية 
والحركية  الهجرة  بفعل  المجتمعات،  بين  المتزايد  التداخل  إطار  في  متزايد،  كمطلب 
لكل  سة  مؤسِّ قيمة  الخير  بأن  الوعي  خالل  من  اًل  أوَّ وذلك  والرساميل،  للثقافات  الَعولمية 
األديان والجماعات المؤمنة، التي تسعى إلى جعل اإليمان والعبادة يقترنان بالعمل الصالح، 
عما  عالوة  ومعبوده،  العابد  بين  عمودية  عالقة  ترسيخ  إلى  يهدف  الشعائر  »مقصد  إن:  إذ 
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يتوّلد عن الممارسة الجمعية للشعائر، من توطيد عالقة أفقية بين أفراد الجماعة المؤمنة، بما 
يسهم في تمتين عرى التماسك واللحمة بينها، ويشعرها باأللفة والتضامن« )عناية، 2012، 
86(. تتوطد هذه العالقة بين اإليمان واإلحسان الخيري في األديان اإلبراهيمية، التي سعت 
المتعالية  القيم  بناء مجموعة من  والمعيش«، من خالل  »المفارق  بين  المسافة  إلى تجسير 
إلى  المفارقة«  »حيِّز  من  باإليمان  للخروج  والتآخي؛  الغير،  وخدمة  والتواضع،  كاإليثار، 

»التمظهر الَعيني«.
الخيرية يجب أن تتجاوز هذا البعد التوحيدي أو القيم الجامعة لألديان، نحو المستوى 
ى »األخالق الكونية الشاملة«، حسب ما يعبِّر عنها على  الَكوني، من أجل االنخراط فيما يسمَّ
سبيل المثال: الالهوتي األلماني السويسري هانس كونغ في كتابه »مشروع إلرساء أخالق 
عالمية جديدة«. يعتقد كونغ أن استمرارية اإلنسانية رهينة بوجود ُروح ِقيمية مشتركة وَكونية، 
تشترك فيها الديانات الكبرى، وهي ُروح تتكون من خمس وصايا لإلنسانية: ال َتقتل، وال 
المشروع على  األبناء. وينبني هذا  الوالدين، وَأِحبَّ  َتْزِن، واحتِرم  تكذب، وال تسرق، وال 
مبدَأين أساسيَّين: كل كائن بشري ينبغي معاملته بإنسانية، وكل شخص عليه أن يتصرف إزاء 

اآلخرين كما يتمنى أن يتصرف اآلخرون نحوه.
تتجلى الخيرية الَكونية أيًضا، في أخالقيات التواصل والحوار بين الثقافات واألديان، 
ال سّيما أنه في عصرنا: »لم يُعْد لنا خيار إاّل بين الصراع الشامل المتبادل أو الحوار، وادعاُء 
ثقافٍة ما امتالَك الحقيقة المطلقة هو بمثابة أسَوأ األخطار«)Garaudy, 1990, 189(. هذه الخيرية 
مبنّية على مجموعة قيم: »التواضع ضد منطق »األنا ضد الباقي«، والرأفة أي اإلحساس بآالم 
 Savater, 1994,( »بإنسانيتنا للوعي  المنطلق  ومآسي اآلخرين والتعاطف معها، وهذا هو 
133 ( ، وذلك في انسجام مع القاعدة الذهبية: »ال ُتعاِمل الغير بغير ما تريد أن يعاملك الغير 

بمثله«.
وهو  أاَل  يوم،  بعد  يوًما  نفسه  َيفرض  الخيرية  من  جديد  نمط  ُبروز  أخيًرا  ننسى  ال 
أخالقيات البيئة، بِصفتها جزًءا من األخالق التطبيقية التي ُتعنى »بدراسة المسائل والمبادئ 
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المعيارية، المتعلقة بتفاعالت اإلنسان مع وسطه الطبيعي... وكذا بمجمل المشاكل البيئية 
ل نوع جديد من المسؤولية  واإليكولوجية«.)Attfield, 2007, 77 ( َتبرز هنا ضرورة َتحمُّ

المشتركة وأخالق التعاون، امتثااًل لقوله تعالى: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
الحجرات،  ]سورة  ژ  ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ  
والكائنات  والنباتات  المياه  لتشمل  الجماعة،  تتجاوز حدود  األرض  فأخالقيات  آية 13[. 
ّيًة(؛ ما يعني الوعي بالمسؤولية اإلنسانية إزاء مصير العالم، ومستقبل  الحيَّة )أي األرض كلِّ

اإلنسانية، وضرورة التضامن اإلنساني، انطالًقا من َوحدة مصير اإلنسان.
يمكن أن نقول أخيًرا: إن قراءة قيمة الخير في إطار نظرية مقاصد الشريعة، تعني ضرورة 
الوعي بأهمية التوسيع المستمّر للمقاصد ومجاالتها، من أجل توسيٍع مستِمّر لِمجال الخيرية.

خاتمة 

شرُط  فهي  اإلسالمية.  التأسيسية  النصوص  في  الخير  قيمة  مركزية  نبيِّن  أن  حاولنا 
اإليمان نفسه ومصاِدقٌة عليه؛ ما َينقل هذه القيمة إلى مستوى األخالق العملية. إاّل أن هذه 
اإلسالمية،  المجتمعات  خيرية  حول  سؤااًل  َتطرح  العاّم،  والخير  الخير  قيمة  حول  المقالة 
ليس كإشكالية ِقيمّية أو فلسفية فقط، بل كشرط حضاري يرتهن به مستقبُل هذه المجتمعات، 

وقدرُتها على تجاوز انسداداتها وأَزماتها.
الحاضر،  من  واالنسحاب  األمة  خيرية  ق  لَتحقُّ كامل  كنموذج  الماضي  تقديس  بين 
تأتي أهمية النقد الذاتي، لمعرفة سبب عجزنا عن صنع خيرية مجتمعاتنا )خصوًصا مستوى 

التعايش والخير العاّم(، وذلك لكي نتصالح مع األصول الخيرية لِديننا. 
للتفكير في الخير »إسالميًّا« في أزمنتنا الراهنة، نحن في حاجة إلى قطيعة معرفّية في 
ساتيًّا فقط )مثل نظام الوقف  ا أو حتى مؤسَّ طريقة فْهمنا لقيمة الخير. فهي ليست سلوًكا فرديًّ
والمؤسسات الخيرية(، بل قيمًة مرتبطة بالتنظيم السياسي للمجتمع، ضامنًة للصالح العاّم 
وللعيش المشترك. لذا، يمكن اعتبار األمن السياسي، والعدالة، والمساواة، والديمقراطية، 
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إلى  ون  َمدعوُّ كّلنا  أننا  شك  وال  المجتمعات.  لخيرّية  حديثة  أشكااًل  اإلنسان؛  وحقوق 
ا،  ِمحوريًّ دوًرا  الدينية  سات  والمؤسَّ النُّخب  فيه  تحتلُّ  الذي  المشروع،  هذا  في  االنخراط 
ين أو التديُّن  س نموذٌج جديد من الدِّ أماًل في أن يُكون الخير العاّم من ثوابت الدين، ويتأسَّ

الخيري، مبنيٌّ على قدسية الغير والغيرية. 
الهوت  لبناء  اللَّبِنات  ُأوَلى  وضع  في  متواضعة،  مساهمًة  الورقة  هذه  تُكون  أن  نرجو 
أمٍل إسالمي، نجعل من خالله إيماَننا بالله األحِد، طريًقا إلى إعادة الثقة باإلنسان المسلم، 

ولإلنسان المسلم.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

54

قائمة المراجع والمصادر

1 - الكتب المنشورة

ابن أبي طالب، علي )1885(. نهج البالغة، شرح الشيخ محمد عبده. بيروت: دار المعرفة 
للطباعة والنشر.

ابن الجوزي، سبط )1989(. الجليس الصالح واألنيس الناصح. لندن: دار رياض الريس.
العباس  أبي  التصوف وأخبار  إلى رجال  التشوف  يحيى )1984(.  بن  الزيات، يوسف  ابن 

السبتي. الرباط: منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. 
ابن حجر، أحمد بن علي )2003(. فتح الباري شرح صحيح البخاري. القاهرة: طبعة مكتبة 

الصفا.
ابن حنبل، أحمد )2009(. المسند. بيروت: مؤسسة الرسالة.

ابن سينا، الحسين بن عبد الله )2004(. جامع البدائع، رسالة في العشق. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

ابن عاشور، محمد الطاهر )1984(. تفسير القرآن: التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية 
للنشر.

التفسير.  بدائع  )1427هـ/2006م(.  بكر  أبي  بن  مجمد  الدين  شمس  الجوزية،  قيم  ابن 
الدمام: دار ابن الجوزي. 

ابن كثير )1999(. تفسير القرآن العظيم. الرياض: دار طيبة. 
ابن ماجة، محمد بن يزيد )2009(. سنن ابن ماجة. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: 

دار إحياء الكتب العربية.
اإلدريسي، محمد العدلوني )1998(. مدرسة ابن عربي الصوفية ومذهبه في الوحدة. الدار 

البيضاء: دار الثقافة والنشر والتوزيع.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

55

األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد )2008(. المفردات في غريب القرآن. بيروت: 
دار المعرفة.

األعسم، عبد األمير )1988(. الفيلسوف الغزالي. تونس: الدار التونسية للنشر.
إلكسنزان، محمد )2005(. موسوعة إلكسنزان فيما اصطلح عليه أهل التصوف والعرفان. 

بيروت: دار آية.
البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )2002(. صحيح البخاري. بيروت: دار ابن كثير. 
البيومي، إبراهيم )2012(. الرؤية القرآنية لمجتمع الخير العام. مجلة التفاهم. عمان، العدد 

.35
التجربة  في  القيم  منظومة  وفعالية  الخيري  المجتمع   .)2012( الدين  صالح  الجورشي، 

التاريخية لألمة. مجلة التفاهم. عمان، العدد 35.
الحافي، عامر )2012(. واجبات ومسؤوليات النَُّخب الدينية في ُصنْع المجتمع الخيري في 

الزمن الجديد. مجلة التفاهم، عمان، العدد 35.
حجازي، عزت )2006، يناير(. رأس المال االجتماعي كأداة تحليلية في العلوم االجتماعية. 

المجلة االجتماعية القومية. الجيزة، المجلد 43.
إحياء  بيروت:  الشيعة.  وسائل  ـــ/1989م(.  )1410ه الحسن  بن  محمد  العاملي،  الحر 

التراث مؤسسة آل البيت.
العربي لألبحاث  المركز  بيروت:  اندماج اجتماعي.  حرية، مساواة،  دياني، مراد )2014(. 

ودراسة السياسات.
والكاثوليكية  الليبرالية  الحداثة  العام  المجال  كتاب  في  قراءة   .)2014( عبد الله  زايد، 

واإلسالم ألرماندو سالفاتور. مؤسسة مؤمنون بال حدود، زيارة 9 مارس 2019.
الزحيلي، وهبة )2014(. قيمة الخير العام والمصالح اإلنسانية في القرآن وإدراكات الفقهاء. 

دمشق: كلية الشريعة.
سالفاتور، أرماندو )2011(. المجال العام الحداثة الليبرالية والكاثوليكية واإلسالم. ترجمة: 

أحمد عبد الله زايد. القاهرة: المركز القومي للترجمة.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

56

القاهرة: نهضة مصر  روائع األوقاف في الحضارة اإلسالمية.  السرجاني، راغب )2010(. 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

سليمان ، سناء محمد )2013(. سيكولوجية الحب واالنتماء. القاهرة: عالم الكتب. 
الوسيطة والمعاصرة.  القرآن والتجربة اإلسالمية  القيم في  نظام  السيد، رضوان )2012(. 

مجلة التفاهم، عمان، العدد 35.
آل  حسن  بن  مشهور  تحقيق:  )ط1(.  الموافقات   .)1997( موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 

سلمان، القاهرة: دار ابن عفان.
عمان: دار  نظرات في عالم اإلنسان: من وجهة نظر إسالمية.  شبل، سعد شاكر )2017(. 

زهران للطباعة والنشر. 
محمد  ترجمة:  التصوف.  وتاريخ  اإلسالم  في  الصوفية  األبعاد   .)2006( ماري  شيمل، 

إسماعيل السيد؛ ورضا حامد قطب. بغداد: منشورات الجمل. 
الصالح، محمد أديب )2008(. المسلم والبناء الحضاري. الرياض: العبيكان للنشر.

الصفار، حسن )2011(. فقه المواطنة، حواٌر في المنطلقات مع المفكر اإلسالمي. مجلة 
المرتقى المعرفي.

الطبراني، أبو القاسم، )1989(. مكارم األخالق. بيروت: دار الكتب العلمية.
الطبري، محمد بن جرير )1994(. تفسير القرآن. مصر: دار المعارف.

دار هجر  القاهرة:  القرآن.  آي  تأويل  البيان عن  جامع  ابن جرير )2001(.  الطبري، محمد 
للطباعة والنشر والتوزيع.

عبد المعطي، فاروق )1993(. نصوص ومصطلحات فلسفية. لبنان: دار الكتب العلمية.
عبد الواحد، عطية )1992(. حق الفقراء المسلمين في ثورات األمة المسلمة. القاهرة: دار 

النهضة العربية.
عمارة، محمد )1993(. قاموس المصطلحات في الحضارة اإلسالمية. القاهرة: دار الشروق 

للنشر والتوزيع.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

57

عمارة، محمد )2005(. خيرية األمة اإلسالمية. مجلة المسلم المعاصر. لبنان، العدد 118.
عناية، عز الدين )2012(. اإليمان وعمل البّر واإلحسان في اليهودية والمسيحية واإلسالم. 

مجلة التفاهم، عمان، العدد 35.
عودة، جاسر )2012( . مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع اإلسالمي، رؤية منظومية. ترجمة: 

عبد اللطيف خياط. فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.
الفرقان  مؤسسة  لندن:  المصلحة.  وفقه  الخير  مقاصد   .)2012( البيومي  إبراهيم  غانم، 

للتراث اإلسالمي.
دار  بيروت:  الحسنى.  الله  أسماء  شرح  في  األسنى  المقصد   .)2001( حامد  أبو  الغزالي، 

الكتب العلمية.
الغزالي، محمد )2007(. خلق المسلم. دار نهضة مصر: الجيزة. 

الغزالي، أبو حامد )2004(. إحياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة.
الغرب  دار  بيروت:  ومكارمها.  اإلسالمية  الشريعة  مقاصد   .)1993( عالل  الفاسي، 

اإلسالمي.
قراوزان، ليلي؛ وزمري، محمد )2013(. التصّوف في مرآة معاِصرة. مجلة جامعة النجاح 

لألبحاث. تلمسان، المجلد 27.
النصوص  ضوء  في  اإلسالم  في  الخيري  العمل  أصول   .)2008( يوسف  القرضاوي، 

والمقاصد الشرعية. القاهرة: دار الشروق.
اإلسالم  في  االجتماعي  األمن  مقومات   .)2009( صالح  محمد  باقر  محسن  القزويني، 

وآليات تحقيقه. مجلة أهل البيت، العدد 7.
القشيري، أبو القاسم )1989(. الرسالة القشيرية. القاهرة: مطابع مؤسسة دار الشعب.

قطب، محمد )1977(، مذاهب فكرية معاصرة. بيروت: دار الشروق.
كاْنت، إمانويل )1980(. تأسيس ميتافيزيقا األخالق. ترجمة: عبد الغفار مكاوي. القاهرة: 

الهيئة المصرية العامة للكتاب. 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

58

المجلسي، محمد باقر )1403هـ/1982م(. بحار األنوار. بيروت: مؤسسة الوفاء.
منتصف  الفكر اإلسالمي من  في  والمتعلم  العالم  آداب  يحيى حسن علي )2003(.  مراد، 

القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن السابع. بيروت: دار الكتب العلمية.
الفكر  دار  دمشق:  والقانونية.  الشرعية  وأحكامه  الوقف  نظام   .)2010( عمر  مسقاوي، 

للطباعة والنشر.
فؤاد  محمد  تحقيق:  مسلم.  صحيح   .)1954( النيسابوري  القشيري  الحجاج  بن  مسلم 

عبد الباقي. القاهرة: دار الكتاب المصري.
مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري )2006(. الجامع )ط 1(. الرياض: دار طيب.

قباء  دار  القاهرة:  الفلسفية.  المصطلحات  الفلسفي: معجم  المعجم  مراد )2007(.  وهبة، 
للطباعة والنشر والتوزيع.

يالجن، مقداد )2003(. علم األخالق اإلسالمية. الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر.

2 - الوسائط اإللكترونية

زيدان، عبد الكريم )1997(. الوجيز في أصول الفقه. بيروت: مؤسسة الرسالة.
https://www.mominoun.com/articles

سعيد، مجدي )2007(. تجربة بنك الفقراء. عرض: إبراهيم غرايبة. زيارة 5 فبراير، 2019 
على شبكة اإلنترنت: 

15/4/https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2007

ظاهري، وليد )2011(. أساسيات النظام السياسي اإلسالمي. زيارة 22 فبراير، 2019 على 
شبكة اإلنترنت:

https://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-468792.html 

القدسي، مراد بن أحمد )2011(. حقيقة الدولة المدنية. زيارة 22 فبراير، 2019على شبكة 
اإلنترنت: 

http://olamaa-yemen.net/Article/index/1713

https://www.mominoun.com/articles
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2007/4/15
https://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2007/4/15
http://olamaa-yemen.net/Article/index/1713


المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

59

مبارك، كميل )2019(. الخير العام وتوزيع خيرات األرض. زيارة 24 مارس، 2019 على 
شبكة اإلنترنت:

http://markaz.marantoniosalkabir.com

مارس،   9 زيارة  اإللهي.  الحب  إلى  للوصول  طرق  خمس   .)2015( أحمد  مجدي، 
2019على شبكة اإلنترنت:

/https://www.sasapost.com/opinion/five-ways-to-get-to-the-divine-love

هرمز، حبيب )2015(. الشخصية المسيحية وحقوق اإلنسان. زيارة 24 مارس، 2019على 
شبكة اإلنترنت:

http://saint-adday.com/?p=8952

ولد أباه، عبد الله السّيد )2014(. نظرية العدالة لدى جون رولز: األطروحة ونّقادها. زيارة 
9 مايو  2018على شبكة اإلنترنت:

blog-post_8807.html/03/http://tareekelnajeh.blogspot.com/2014

3 - المراجع األجنبية

Ahola, Sara )2012(. Chance, Choice and Responsibility: Aresponsibility- 
sensitive egalitarian interpretation of Michael Sandel’s 
argumentation against genetic enhancement, Master’s Thesis, 
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences.

Attfield, Robin )2007(. Ethique de l’environnent et développement durable. 
Ethiques de l’environnent et politique internationale. Paris: Editions 
Unesco

Brent L.Pickett, Sandel )1998.) Ontology and Advocacy. The Political 
Science Reviewer , No.1 

Garaudy , Roger ) 1990(. Intégrismes. Paris: Belfond.
Mouffe, Chantal )1993(. The Return of the political. London: Verso.
Perry, Ralph Barton )1950(. General Theory of Value: meaning and basic 

http://markaz.marantoniosalkabir.com
https://www.sasapost.com/opinion/five-ways-to-get-to-the-divine-love/
https://www.sasapost.com/opinion/five-ways-to-get-to-the-divine-love/
http://saint-adday.com/?p=8952
http://tareekelnajeh.blogspot.com/2014/03/blog-post_8807.html
http://tareekelnajeh.blogspot.com/2014/03/blog-post_8807.html


المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

60

principles construed in terms of interest. Cambridge: Harvard University 
Press

Rawls, John )1988(. La théorie de la justice comme équité: une théorie 
politique et non pas métaphysique. Paris : Seuil

Rawls, John )1993(. Justice et démocratie. Paris : Seuil 
Savater, Fernando )1994(. Éthique à l’usage de mon fils. Paris: Seuil



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

61

ة ْزعُة اإلنسانيَّ اإلسالُم والنَّ

د. عبدالجبار الرفاعي

1 - النَّزعة اإلنسانية: والدة المصطَلح وَتبْلُوره 

ين  الدِّ تأميم  أوروبا، كردِّ فعٍل على  »النزعُة اإلنسانيَّة«)humanisme(  )1( في  ظهَرت 
ومؤّسساتِه للفهم البشري، واحتكاِر تفسير كلِّ شيء يتصل بحياة اإلنسان وعلومه ومعارفه 
وآدابه وفنونه، ورفِض االعتراف بدور العقل والعلم، وما راكمته التجربُة البشرية خارج فضاء 

الدين ورجالِه. 
الحضارة  تراِث  إلى  للتعّرف  دعوًة  بوصفها  األمر،  أول  في  اإلنسانيَّة«  »النزعُة  نشأت 
من  القدماء  أنجزه  مما  واإلفادِة  وعلومها،  وآدابها  وفنونها  وفلسفتِها  والرومانية،  اليونانية 
ين ومؤّسساتِه، عندما اهتّم بعُض األدباء والمفكرين الغربيين  مكاسب معرفّية خارج سياق الدِّ
في القرنين السادس عشر والسابع عشر، بتعلُّم لغات المجتمعات القديمة، واإلفادة منها في 
الكنيسة  احتكار  وكسِر  وعلومها،  ومعارفها  وفنونها  وآدابها  حضاراتها  فلسفة  عن  التنقيب 
لها، والخروج على موقفها المتمّثل برفِض االعتراف بكّل معرفٍة ُينتجها اإلنساُن خارج إطار 

النصوص الدينية، وتفكيِر رجال الدين ورؤيتِهم للعالم.
سبَقت فلورنسا في إيطاليا غيَرها من المدن األوروبية، في ظهور ُدعاة النزعة اإلنسانيَّة 

لنا استخدام »النزعة اإلنسانية«، حسب ما سنُبيِّنه  بعضهم يترجمون المصطلح باإلنسانوية، إالّ أننا فضَّ  )1(
في الفقرة اآلتية. أما بالنسبة إلى االقتباسات، فتركناها كما استخدمها المؤلف المقتَبس منه: إنسانوية، 

أو أْنَسنة، أو إنسانية.
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ص »اإلنسانيَّات«،  األوائل في القرن الرابع عشر. واشُتّقت تسميُة »humanisme« ِمن َتخصُّ
الذي َيْدرس ثقافاِت األقوام الماضية. فقد كان المصطلح ُيستعمل ابتداًء، لتوصيف من يهتّم 
بفلسفة المجتمعات القديمة وآدابها وفنونها، ثم تطورت داللُته في عصور الحقة، فأصبح 
ُيطلق على من يقول بمركزية اإلنسان واكتفائه بذاته. وكانت الدعوُة إلى »النزعة اإلنسانيَّة«، 
في  أخرى  مرجعيات  واعتماِد  البشري،  للفهم  الدين  تأميم  من  للخالص  باالنطالق  إيذاًنا 
ومعارفها  الماضية  المجتمعات  وثقافاِت  اليونانية  الفلسفة  مثِل  الدين،  بموازاة  العالم  فهم 
اليونانية،  اللغة  ُم  تعلُّ ذلك  أثِر  على  وازدهر   .)566  ،2001 الالند،  20؛   ،2009 )راسل، 
واألديرة  المكتبات  في  اليونان  مؤلَّفات  مخطوطاِت  عن  والبحث  التنقيب  حركُة  ونشطت 
والكنائس، وصار االتِّجار فيها يحّقق أرباًحا جيدة. وأيًضا أنتَجت الجهوُد في القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر، التحقيَق والتصحيح لنصوص الفلسفة واآلداب في العصر اليوناني، 

وترجمَتها إلى الالتينية )ديورانت، 1988، 143-139(. 
اد حركة »النزعة اإلنسانيَّة«، الشاعُر والفنان والمترجم اإليطالي فرانشيسكو  كان من روَّ
والمترجم  والالهوتيُّ   ،)89  ،2005 )صالح،   )1374  -1304(  »Petrarque« بترارك 
الهولندي إيراسموس »Erasmus« )1469-1536(، الذي ترَجم الكتاَب المقّدس، وكان 
أو  حديث  شيء  إلى  يرمي  »ال  بترارك  وكان   .)98-97  ،1980 )بدوي،  بالالتينية  يكتب 
جديد، بل إلى إحياء عصر غابر. وكانت هذه الرؤية محلَّ قبول عند اإلنساَنويِّين« )جيلسبي، 

.)16 ،2019

أ - والدة مصطَلح »النزعة اإلنسانيَّة«

ة«، لم يولد في العصر  يؤكد أندريه الالند أن مصطلح »النزعة اإلنسانّية« أو »اإلنسانويَّ
الحديث إاّل في مطلع القرن التاسع عشر سنة 1806، عندما استعمله أحُد المفكرين األلمان 
في ذلك التاريخ، وكان يريد به: »النظام التربوّي التقليدّي، اّلذي يرمي إلى تكوين الشخصّية 
الالند  ويصف   .)1103-1102  ،2001 )الالند،  اإلنسانّيات«  بواسطة  واإلنسانيَّة  الكّلّية 
لرفع  بمجهود  تتمّيز  وهي  النّهضة،  و  إنساَنِويُّ يمّثلها  فكرّية،  »حركة  بأنها:  الـ»إنسانوّية« 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

63

كرامة الفكر البشرّي، وجعِله جديًرا ذا قيمة، وذلك بوصل الثقافة الحديثة بالثقافة القديمة، 
»ليس  الالند:  ويضيف   .)566  ،2001 )الالند،  والمدرسّية«  الوسيط  العصر  يتعّدى  فيما 
اإلنسانويُّ هو الذي يعرف الُقدامى، ويستوحي منهم، إّنه ذلك الذي يكون منبهًرا، منسحًرا 
بنفوذهم وِسحرهم، لدرجة أّنه يقّلدهم حرفيًّا، يحاكيهم، يكّررهم، يتبنّى نماذجهم، أمثلتهم، 
آلهتهم، روحّيتهم ولغتهم. إّن حركًة كهذه مدفوعًة إلى أقاصيها المنطقّية، ال تنزع إلى شيء أقلَّ 
من إلغاء الظاهرة المسيحية« )الالند، 2001، 567(. َيِشي توصيُف الالند لِـ»اإلنسانوّي«، 
مه دعوَته وجهوده، وكيف كان أيُّ  بأن المجتمع كان ينظر بنظرة ارتياٍب إليه، وإلى عدم تفهُّ
تفكيٍر وفهٍم خارَج فضاء الدين، أو انشغاٍل بتعّلم شيء غْير دينّي، ُيْقلق الناس، لفرط ما ألُِفوه 
الديُن  فيه  الذي صار  الحّد  إلى  وتفسيِره،  دنيوي  أو  ديني  كّل شأٍن  لفهم  الدين  احتكار  من 
ونصوصه، بّوابَة الفهم والتفسير الوحيدة لكّل شيٍء في السماء واألرض، وأمَست تفسيراُته 

هوت والناسوت من البداهات الراسخة.  لاِلَّ
اِتَّسع مفهوُم »النزعة اإلنسانيَّة« بمرور الوقت. فلم يُعْد يقتصر على التخّصص في لغاِت 
ة«  المجتمعات القديمة، ودراسِة فلسفتها وآدابها وعلومها ومعارفها، بل صارت »اإلنسانويَّ
حسب الالند: »تدّل على َتصّوٍر عامٍّ للحياة، فهي تقوم على االعتقاد بخالص اإلنسان بالقوى 
البشرّية وْحَدها. وهذا اعتقاٌد يتعارض بشّدة مع المسيحّية، التي كانت في المقام األّول هي 
االعتقاد بخالص اإلنسان بقدرة الله وْحَده وباإليمان« )الالند، 2001، 569(. وهذا يعني 
أن فكرة »النزعة اإلنسانيَّة«، كأّية فكرٍة ُينتجها البشر في التاريخ. فحين َتظهر في زمان ومكان 
ومجتمع، تتطور داللُتها ويتكّرس معناها ويتبلور، وتتنّوع مصاديُقها وتتعّدد على َوْفق مراحل 

صيرورتها المجتمعية، واستمراريتها وَتواُصل حضورها في المجاالت المختلفة.

ب - بدايات »النزعة اإلنسانيَّة« 

الفلسفَة  فاستوعبت  بالتدريج،  تمّددت  لكنها  أدبّية،  اإلنسانيَّة«  »النزعة  بداياُت  كانت 
والعلوم والفنون والمعارف البشرية المتنّوعة، والالهوَت وكلَّ ما يتصل بالمعارف الدينية. 
وأعلن أصحاب النزعة اإلنسانية موقَفهم الواضح الذي أعاد الثقَة بقدرة العقل، واالهتماَم 
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بدوره البنّاء في حياة اإلنسان وتكوين معارفه وخبراته المتنّوعة. فاستوعب مفهوُم »النزعة 
اإلنسانيَّة« بالتدريج المعاني األخالقيَة، والحقوَق البشرية التي يستحّقها كلُّ إنسان بوصفه 

ته الِعرقّية. إنساًنا، من دون نظر إلى جنسه أو معتقده أو هويَّ
النزعة اإلنسانية، في تشديدهم على استغناء اإلنسان واكتفائه  تمادى بعُض أصحاب 
بذاته، واإلعالِء من قيمته، واالرتقاء به إلى الحّد الذي يضعه فوق كّل شيء، على النحو الذي 

صاَدر فيه اإلنساُن مكانَة الله في العالم. 
المهدورة  القيمة  باسترداِد  اإلنسانية  النزعة  أصحاب  من  آخرون  اهتم  ذلك،  بموازاة 
بوا اإلنساَن بدياًل لله في العالم. ومع أنهم وضعوا الديَن في حدود  لإلنسان، لكنهم لم ُينصِّ
الالهوت ومعارف الدين الخاصة، ورفضوا مصادرته للعلم واألدب والفن، لكنهم رفضوا 
حاجٍة  في  يظلُّ  اإلنسان  أن  على  وتنبَّهوا  بذاته،  واكتفائه  اإلنسان  استغناِء  إلى  الدعوة  أيًضا 
أبدية، إلى صلٍة بُمطَلق يتخّطى وجوده الشخصي، تتكّرس به كينونُته الشخصية، ويمنح حياَته 
المعنى المسكوَن باكتشافه؛ ذلك أن »فكرة االكتفاء الذاتي لإلنسان التي تقوم عليها اإلنسانيَّة 
العلمانّية،  ال تستطيع اكتشاف الغاية النهائّية وال المُثل العليا، وبالتالي ال ُتقّدم أساًسا  لتحقيقها،  
بمقدوره  يصبح  النهائية،   الغاية  وبين  للوجود  المنّظم  المبدأ  بين  يربط  لكونه  الدين  بينما 
التفسير  أّن  ذلك  اإلنساني،  للوجود  المعنى  ومنح  القيم  تأسيس  أي  العليا،  المثل  تأسيس 
بينما الجزء اآلخر الروحي أو المعنوي  الطبيعي للوجود اإلنسانّي يقّدم صورة جزئية عنه، 
أو القيمي يتطلب تفسيًرا متجاوًزا  لذلك... القصور األساسي في اإلنسانيَّة العلمانّية، يكمن 
رها أن الحاجات العميقة لإلنسان يمكن تلبيتها من خالل إمكاناته الذاتّية وحدها...  في َتصوُّ
إّن ما يمّجده اإلنسانّيون العلمانّيون من قيم، كالعدالة والكرامة اإلنسانيَّة والرقي اإلنسانّي، 
 فإّنهم بذلك يمّجدون قيًما  مستَمّدة من التراث القديم، بما فيه التراث اليهودي والمسيحي، 
ذلك أّن األنبياء هم أنفسهم أبطال العدل االجتماعي. وحينما يذهبون إلى أّن الوجود ليس له 
عّلة أو غاية نهائّية، فإّنهم ال يستدّلون على ذلك عقليًّا، وال من خالل التحليل المنطقي، رغم 
أّنهم يتصّورون أّن العقل والمنطق إلى جانبهم. فالعقل بالنسبة إليهم يتخلل العالم الطبيعي 
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ر لوجود هذا العالم الطبيعي، بينما التفكير  كله، لكنه يختفي حينما يتعلق األمر بالمبدأ المفسِّ

المنطقي يقضي بأّن هذا الوجود ال بد أن تكون له عّلة كافية لوجوده، وهي عّلة وإن استعصت 

على اإلثبات، إال أنها ال تتنافى مع العقل« )أحمد، 1999، 26-23(. 

كان  بل  المسيحي،  بالدين  مؤمنين  كانوا  ّواد  الــرُّ اإلنسانّية  النزعة  أصحاب  أن  مع 

جديدة  قراءًة  يقّدم  أن  وحاول  المقّدس،  للكتاب  ومترجًما  الهوتيًّا  الهولندي  إيراسموس 

لإلنجيل تضع المسيحيَة ُأفًقا لديانة عالمية؛ كذلك كان بترارك اإليطالي يرى للسيد المسيح 

في  دَعوا  اإلنسانّية،  النزعة  آخرين من أصحاب  أنَّ  إالَّ  غيره.  فيها على  يتفّوق  مكانًة سامية 

وقٍت الحٍق إلى »نزعة إنسانّية« بعيدٍة عن الدين. فاتخَذت الدعوُة لنفِسها مساَرين:

المعرفة  ومصادرته ألشكال  الدين  تأميَم  َيْقبل  ال  كان  وإن  الدين،  مع  متصالح  األول 

البشرية كافة، بل يخّص المعرفَة الدينية بالالهوت والكتاب المقّدس.

واآلخر ال صلة له بالشأن الديني. وهذا المساُر هو الذي اكتسب حضوًرا الفًتا في الفكر 

والعشرين،  عشر  التاسع  القرنين  في  وتأثيره  نفوُذه  وَتعاَظم  عشر،  الثامن  القرن  منذ  الغربي 

بِناًء  والمجتمعية؛  الفردية  والحياِة  المختلفة،  والفنون  واآلداب  العلوم  في  بصمَته  وتَرك 

على أنَّ كل عصر يمتلك معاييره الخاصة للمعرفة والزمن والجمال وغيرها، ألن »العصور 

المختلفة محكومة بمعاييرها الخاصة«، كما يرى هيغل )جيلسبي، 2019، 19(. 

Humanisme ع الّترجمات العربية لمصطلح ج- َتنوُّ

بـ»النزعة  بدوي  عبُدالرحمن  فترجمُه  بالعربية.   Humanisme ترجماُت  عت  َتنوَّ
إلى:  أركون  محمد  كتابات  في  وغيُره  صالح  هاشم  وترجمُه   .)1982 )بدوي،  اإلنسانيَّة« 
و»االّتجاه  اإلنسّية«،  و»النزعة  اإلنسانيَّة«،  و»الفلسفة   ،)1997 )أركون،  األنسنة«  »نزعة 
اإلنسّي« )أركون، 1997، 5 و16(. وترجمُه حازم خيري إلى »األَْنَسنّية« )خيري، 2008(، 
 ،2001 )الالند،  »اإلنساَنوّية«  إلى  الفلسفية  الالند  أندريه  موسوعة  في  ترجمُته  ووردت 
566-569(. لكني اعتمدُت في كتاباتي ترجمَة »النزعة اإلنسانيَّة« )الرفاعي، 2012(، ألن 
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كلمات: اإلنسان واإلنسانّي واإلنسانيَّة، هي أكثُر تداواًل في اللسان العربي أْمس واليوم؛ إذ 
وردت كلمُة »اإِلنَسان« مثاًل في القرآن في 57 آية. وقّلما وَجدُت لكلمات: األنسنة واإلنسّية 
اللغة  البحث في معظم معاجم  العربي. فلم أعثر عليها عند  اللسان  واألنسنّية، حضوًرا في 
العربية، وإن كنُت ال أرى ضرورًة ألن يكون للكلمة المنحوتة أصٌل قديم في اللغة، ألن كلَّ 

لغة حّيٍة كائٌن حّي، وأجزاء كلِّ كائٍن حّي في حالة موٍت وَخْلق مستِمّر.
»النزعة  بصيغة  اعتمادها  إلى  دعاني  »اإلنسانيَّة«،  لكلمة  الواسع  االستعمال  إن 
اإلنسانّية«، مع أّني أرى أن كلمة »األنسنة« هي أقرُب، وأكثُر داللًة على ما يتضمنه المصطلح 
من معنى، ألن كلمة »َأْنَسن« تشير إلى الفعل الذي يدّل على االرتقاء بمكانة العقل، وتهذيب 
الكائن البشري وتثقيفه. ففي معجم المعاني الجامع –نسخة منشورة على اإلنترنت-: »أْنسَن 
المخلوقات.  بقّية  عن  يمّيزه  عقل  له  كإنساٍن  عاَمله  أو  فه،  وَثقَّ به  َفَهذَّ بعقله  ارتقى  اإلنساَن: 

وأنسَن الحيواَن: شبََّهه باإلنسان«.
تعني »النزعُة اإلنسانيَّة« في مفهوِمي، النظَر إلى ذلك المشتَرك لدى كلِّ كائٍن بشري، 
والمتمّثِل بَِكونه إنساًنا. فاإلنساُن إنساٌن، بغضِّ النظر عن أي شيٍء آخر يتدخل في تصنيفه 
ا أو ثقافيًّا أو دينيًّا. واإلنساُن يستمّد قيمَته ومكانته ومسؤوليته،  ِعرقيًّا أو جغرافيًّا أو اقتصاديًّ
من كونه إنساًنا ال غير. ومعياُر المصداقية األخالقية، والموقُف اإلنسانيُّ ألّي ديٍن أو ُمعتَقد 
أو نظاٍم اجتماعي، يعتمداِن على قدرتهما على النظر إلى الكائن البشرّي بوصفه إنساًنا، من 
دون اعتباٍر لما هو خارج إنسانيَّته، وعلى التعاطي معه بعيًدا عن أّي تصنيفات َتفرضها الهويُة 
وحدوُدها الرمزية، التي تصنعها اإلثنيُة أو اللون أو الجنس أو الجغرافيا أو الثقافة؛ ذلك أن 
إليه هو  بالنسبة  فاإلنساُن  زماٍن ومكان.  كلِّ  في  باإلنسان  إاّل  يعترف  اإلنسانّي ال  »الموقَف 
قيمة ُعليا ال يجوز المّس بها أو االعتداء عليها. واإلنسان إنساٌن بغّض النظر عن مشروطّيته 
كّل  تجاوز  في  يتمّثل  اإلنساني  فالموقف  وبالتالي  الدينّية.  أو  العرقّية  أو  السوسيولوجّية 
البشرّية، أو َتُحول دون تفتُّحها«  اّلتي تحاول الحّد من إمكانّيات الروح  هذه المشروطّيات 

)أركون، 1997، 39-38(. 
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د - العقالنية شرُط انبثاِق »النزعة اإلنسانيَّة«

مجتمع  في  النزعُة  هذه  تستفيق  ال  إذ  اإلنسانيَّة«؛  »النزعة  فاعلية  شرُط  العقل  فاعليُة 
ينبعث  وال  اإلنسانيَّة«.  »النزعة  ليقظة  ضرورٌة  العقل  فيقظُة  ُسبات.  حالة  في  عقُله  ال يزال 
التي ال  والبداهات،  األبدية  الثوابت  بُمساَءلة قضايا مصنّفٍة من  إاّل  فاعليُته،  العقل وتتحّقق 
تخضع للمراجعة والنقد. فعندما َتبلغ فاعليُة العقل درجًة تخضع فيها الثوابُت والمسّلمات 
أّية  في  اإلنسانيَّة  النزعة  ازدهار  يقترن  لذلك،  اإلنسانيَّة«.  »النزعة  حينئٍذ  تنبثُق  للمساَءلة، 
التفكير،  في  ُمغَلٌق  أو  َمنسيٌّ  هو  ما  ُمساَءلة  في  وجرأتِه  الفلسفي،  التفكيِر  بازدهاِر  حضارة، 

وتنبعث الفلسفُة لحظَة انبعاث األسئلة الوجودية العميقة في الوعي.
والعقُل  اإلنسان.  بإنسانيَّة  االعتراِف  وشرُط  اإلنسانيَّة،  النزعة  والدِة  شرُط  العقالنية 
أو  الِعرقية  هويتهم  أساس  على  تصنيُفهم  يجري  عندما  البشر،  له  يتعّرض  تمييٍز  كلَّ  يفضح 
ل بعَضهم على بعض. فيضع جماعًة في مرتبة سامية  جنِسهم أو دينِهم، أو كلِّ تصنيٍف يفضِّ
وَيسلبها  دنيا،  مرتبٍة  إلى  بأخرى  يهبط  حين  في  والحريات،  الحقوق  من  المزيَد  ويمنحها 
كلَّ  أن  عن  يكشف  العقُل  إنساًنا.  بوصفه  إنسان  كلُّ  يستحقها  التي  والحريات  الحقوَق 
انتهاٍك  يعبِّر عن  تمايزات،  المغَلقة من  الهوياُت  ما تصنعه  للبشر، وكلَّ  التراتبية  التصنيفات 
واألفُق  الوجودية،  لكينونته  األساُس  ن  المكوِّ هي  التي  لكرامته  وإهداٍر  اإلنسان،  إلنسانيَّة 

الذي تتجّلى فيه هويُته اإلنسانيَّة.
بالتنّوع، وتتعاطى معه بوصفه قيمًة أساسيًة، تعمل على ترسيخ  تهتّم  النزعة اإلنسانيَّة 
ُبنْيِة المجتمع، وتكفل الحقَّ في االختالف، وتتعاطى معه بوصفه ضرورًة لكلِّ أنواع اإلبداع 

الخاّلق، وإثراِء الحياة المعنوية واالجتماعية والسياسية والثقافية.

2 - النزعة اإلنسانيَّة اإليمانية

الذي  اإلنسانوّية،  لمصطلح  األول  المعنى  مع  يتماشى  اإلنسانيَّة«،  بـ»النزعة  أعنيه  ما 
ظهر في العصر الحديث -والذي ذكرُته سابًقا-، أِي المسار المتصالح مع الدين، وإن كان 
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ال َيْقبل تأميَم الدين ومصادرته لجميع أشكال المعرفة البشرية. ويلتقي مع المعنى الثاني في 

العقل، وإعادِة االعتبار لآلداب والفنون والعلوم  عدد من دالالته، كالتشديد على مرجعية 

تِها العظمى في بناء الحياة وتطّوِرها.  والمعارف البشرية، ومهمَّ

»النزعة اإلنسانيَّة« في مفهوِمي، تعني »إنسانيًة إيمانيًة، وإيمانيًة إنسانّية«. وهي مختِلفٌة 

عن »اإلنسانيَّة غيِر اإليمانية« التي ال َتعبأ باإليمان، ويتحّدث عنها بعُض المفكرين في الغرب 

والشرق، وتتمحور فيها األنسنُة حول مركزية اإلنسان، وتنصيب اإلنسان بدياًل لله في كلِّ 

شيء، حتى تنتهي إلى نسيان الله وتأليه اإلنسان. 

ضرورُة اقتران اإليمان باإلنسانيَّة، َتُعود للحاجة إلى اعتماد العقل مرجعّيًة في فهم كّل 

ين-، وإلى االعتراِف بالذات الفردية للكائن البشري، وحمايتِها  شيء -َيدخل في ذلك الدِّ

صيانة  على  والتشديِد  الجماعة،  ألجل  بالفرد  التضحية  وعدِم  الدين،  بِاسم  انتهاٍك  أّي  من 

ضرورة  تعود  أيًضا  الحياة.  في  عليا  قيمًة  العدل  واعتماِد  وحرياتها،  البشرية  الذات  حقوق 

شة للنصوص الدينية.  اقتران اإليمان باإلنسانيَّة، إلى الخالص من القراءة الُخرافّية والمتوحِّ

فالقراءُة المتوحشة ُتبّدد اإليمان، وتهدر كرامة اإلنسان وَتفتك به. والقراءُة الُخرافّية ال تخلو 

ين  للدِّ الروحي واألخالقي  المضمون  وُتبّدد  تهدر كرامَة اإلنسان  من وثنّية. وكلُّ وثنيَّة، ال 

تلك  بتعّدد  تتعّدد  أوثاٌن  عنه  بدياًل  وتنتصب  العالم،  عن  اللُه  معها  يحتجُب  بل  فحْسب، 

الخرافات. وهذه األوثاُن ليست إاّل آلهًة زائفة َتستعبد اإلنسان، بعد أن ُتشّل عقَله، وتمّزق 

روحه، وُتبّذر حقوَقه، وَتحجبه عن اإلله الرحماني األخالقي.

أما ضرورُة اقتران اإلنسانيَّة باإليمان، فَتُعود إلى أن الكائن البشري لن يستغني عن الحياة 

الروحية. لذلك، كثيًرا ما يقود نسياُن الله إلى ضياع هذا الكائن، وَتخبُّطِه في روحانيات ُمستَلبة 

زائفة، ال تخلو من وثنّياٍت وخرافات غرائبيَّة، وممارساٍت هي أقرُب إلى السحر والشعوذة 

المبتذلة: كعبادة البشر وتأليههم، أو االنصياع لضروب من روحانيات عبثية، والشغف ببعض 

أنواع االرتياض العنيف، أو اعتزاِل الحياة والهروب من األوطان إلى غابات وكهوف وزوايا 
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نائية، والتسليِم األعمى لدّجالين مشعوذين، يزعمون أنهم ُملِهمون حاذقون في إيقاِد جذوة 

الحياة الروحية.
أّما  اإلنسان.  إنسانيُة  فيه  المستَلبِة  الدين  غيُر  اإليمانية«،  »اإلنسانيَّة  في  الدين  مفهوُم 
اإليماُن في »اإلنسانيَّة اإليمانية«، فهو اإليماُن الحرُّ الذي يقترن فيه اإليماُن دائًما بالحرية، 
وليس باالسترقاق والعبودية. ففي »اإلنسانيَّة اإليمانية« يُكون إيماني حيث تكون حريتي، أي 
إن الصلة بالله هنا صلٌة عضوية، ال تتأّسس على الرضوخ واالنسحاق وإهدار الكرامة، بل 
تتأّسس على الحريات والحقوق البشرية. وأّما الدفاُع عن الله في »اإلنسانيَّة اإليمانية«، فيبدأ 
بالدفاع عن كرامة اإلنسان، وصيانة حقوقه، وحماية حرياته؛ إذ ال يمّر الطريُق إلى الله إاّل من 
خالل احترام اإلنسان ورعايته وتكريمه. فاإلنسانيَُّة اإليمانيُة، يّتحد فيها مساُر اإليمان بمسار 
فيها،  ويتكّرس  يتحّقق  أنما  اإليماَن  إن  بل  إنسانيته،  واحترام  البشري  الكائن  كرامة  حماية 
بالَغيرة على اإلنسان. إنها أنسنٌة لإلنسان بحمايته من الإنسانيِة اإلنسان، وتحريِر اإلنسان من 

ب اإلنسان وعدوانه ووحشّيته. تعصُّ
اإلنسانيَُّة اإليمانيُة ُيِحيل معناها إلى أن »اللَه واحٌد، واإلنساَن واحٌد«، بمعنى أن اإلنسان 
يكتسب حقوقه الطبيعية بوصفه إنساًنا ال غير. وعلى هذا األساس، ينَْبنِي مفهوُم المواطنة، 
التي ينبثق منها استحقاُق كلِّ مواطٍن لحقوقه المدنية والسياسية. في إطار هذا الفهم، تكتسب 
من  قيمَتها  الحريُة  وتكتسب  مساواة شاملة.  أي  غير،  مساواًة ال  كونها  من  قيمَتها  المساواُة 
الكّل.  تُطول  كونها محبًة شاملة  قيمَتها من  المحبُة  تتجّزأ. وتكتسب  كونها حريًة شاملة ال 
والحرية  المساواَة  أن  ذلك  للجميع؛  حاضنة  رحمًة  كونها  من  قيمَتها  الرحمُة  وتكتسب 
والتاريخ  والهويات  واإلثنيَّات  والثقافات  للمعتقدات  عابرة  كونّية  قيٌم  والرحمة،  والمحبة 
ها من انتمائه إلى  والجغرافيا. ولو لم يستمّد الكائُن البشري حقوَقه من كونه إنساًنا، واستمدَّ
د ما هو إنساني.  لُِيبدِّ  ، م وقتئٍذ ما هو الإنسانيٌّ إثنيَّة أو هوية أو ثقافة أو ديانة خاصة، َلَتضخَّ
وعندما تكون الهويُة والمعتَقد والحقوق الثقافية واإلثنّية الخاّصة أعلى من إنسانية اإلنسان، 
تنقلب الهويُة إلى الإنسانيٍة ُتسَجن فيها القيُم اإلنسانيَّة الكونية )الرفاعي، 2019، 94-92(.
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أ - فِعل الخير: من عقيدة »الوالء والَبراء« إلى اإلنسانية اإليمانية

كرامة  احترام  في  يساهم  عمل  كلَّ  الخير  فعل  يصبح  اإليمانية،  اإلنسانية  ضوء  في 
أو  ِدين  أو  إلى أيِّ جنٍس  الحرص على حقوق اإلنسان لكّل فرد،  إنسان، وفي  اإلنسان أيَّ 

جنسية أو ثقافة، انتمى.
والبراء)1(،  الوالء  عقيدة  في  الخير  فعل  مفهوم  مع  يتنافى  الخير،  لفعل  المفهوم  هذا 

القائمة على معاداة فئٍة -أو باألحرى فئات- من البشر. 
في ضوء عقيدة »الوالء والبراء«، َيستمدُّ فعُل الخير معناه من َكونه منسوًبا إلى الله دون 
سواه. وهذه النسبُة ال تتحّقق إالَّ عندما يكون ذلك الفعُل من أجل المسلم، كما َتنّص هذه 
العقيدة. فيكتسب الِفعل قيمَته، من ُحكم علم الكالم والفقه بأنه فعُل خير، وليس بالضرورة 
أن يكون ذلك الحكُم مطابًقا في كل الحاالت لحكم العقل األخالقي »العقل العملي«، ألن 

أحكاَم العقل األخالقي ال َتْقبُل التقييد)2(. 

في بيان معنى الوالء والبراء وَرَد ما يأتي: »العداوة أو البراء: هو ُبغض الشرك، ُبغض الضالل، ُبغض   )1(
الشيطان، ُبغض عبادة غير الله، ُبغض الكفر. هذا القْدر هو الشرط، َمن لم يأِت به فال إسالم له. فكلمة 
لكن  والمعاداة.  المواالة  على  مشتملة  والبراء،  الوالء  على  مشتملة  هذه،  الله(  إال  إله  )ال  التوحيد 
الوالء والبراء، منه قدر ُمْجزئ ال يصح إسالم أحد إال به؛ يعني ُمْجِزًئا في صحة اإلسالم. ومنه قْدر 
آخر واجب، لكن ليس شرًطا في الصحة. القْدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والُبغض، أصل 
المعنى، وهو الموجود في القلب. فمحبة التوحيد وبغض الشرك، هذا أصل في اإلسالم، وهو معنى 
الوالء والبراء ومعنى كلمة التوحيد. فمن لم يكن عنده حبٌّ للتوحيد وُبغض للشرك، فال إسالم له 
أصال« )شرح عدة متون في العقيدة، التعليقات الِحَسان على كتاب الفرقان، ج6: ص 148(. وورد 
د الله وترك الشرك، إال بعداوة المشركين والتصريح  أيًضا: »واعلم أنه اليستقيم للمرء إسالٌم ولو وحَّ
لهم... وقال العالمة حمد بن عتيق: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
م مواالتهم وشدد فيها حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى ُحكم فيه من  د إيجابه، وحرَّ أوجب ذلك، وأكَّ
األدلة أكثر وال أْبَين من هذا الحكم، بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. إًذا فال بد من تحقيق الوالء 

والبراء« )إنجاح حاجة السائل، فصل في بيان حقيقة اإلسالم والشرك، ج1: ص 10(. 
في بحث ُمَعدٍّ للنشر، دَلْلنا على عدم التطابق الكلي بين مقوالت علم الكالم وأحكام الفقه من جهة،   )2(
=وأحكام العقل األخالقي من جهة أخرى، ألن أحكاَم العقل األخالقي ال َتْقبل التقييد. فالكذُب قبيٌح 
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حين يشّدُد المتكلمون على أن أيَّ فعِل خيٍر يجب أن َيستحضر اللَه، وال ُيشِرك به أحًدا 
من الخلق؛ َيُؤول فهُم ذلك إلى أالَّ يفعل المسلُم فعاًل من أجل اإلنسان بوصفه إنساًنا، بل 
يفعله لمن ينتمي إلى دينه)1(. وإن كان المقصوُد هو اإلنسان في بعض الحاالت، فإنه مقصوٌد 
لسبب ما، وليس لكونه إنساًنا فحسب. وهو ما ُتحيل إليه عقيدة التوحيد، بفهمها الذي تتفرع 
منه مقولُة »الوالء والبراء«، ذلك الفهُم المفَرغ من المضمون اإلنساني. لذلك، ال يبادر من 
يعتنقون هذا المعتقَد إلى فعل الخير للناس، ما لم يكن ذلك الفعُل لله دون سواه، بمعنى أن 
ميثاٍق خاص  إالَّ من خالل  تتحّقق  بالله ال  الصلة  أن  ينَْبني على  والفقهي،  الكالمي  التدّيَن 
لالعتقاد، وما يرسمه من حدود تفصيلية لمعتقدات المسلم وسلوكه. وهذا الميثاُق يتضمن 
مقوالت اعتقاديًة وأحكاًما فقهية، ُتحّرم فعَل الخير لغير المسلم في أكثر الحاالت، وَترسم 
من  المؤمنون  هم  الله  وأهُل  الله.  ألهل  يكون  الذي  الخير  فعِل  خارطة  إلى  ُترشد  ُبوصلًة 
المذهب خاصة، أو المسلمون عامة. وهذه الحدود هي ما يمنح الفعَل قيمَته الدينية، ويجعله 

ا.  مصداًقا لعنوان كونِه خيريًّ
إن عقيدة »الوالء والبراء«، وغيَرها من مقوالت اعتقادية وأحكام فقهية، َترسم حدوًدا 
صارمًة لفعل الخير الذي َيرضى عنه الله، وهو كلُّ فعٍل مشروع بالمعنى الذي يضع حدوَده 
اللُه عنه على َوْفق هذا المعنى، ال يكون مصداًقا لفعل  المتكلُم والفقيه. وكلُّ ما ال َيرضى 
أو »غير مسلم«  ينطبق عليه عنواُن »غير مؤمن«  الذي  الخير. وعلى هذا، ال يكون اإلنساُن 
بنوع معتقده،  اهتماٍم  اإلنسانية، ومن دون  الخير، من أجل كونه شريًكا في  لفعل  موضوًعا 
ألن ِمثَل هذا الفعل ليس مطلوًبا لله من منظور أكثر متكلِّمي الفرق وفقهاء المذاهب. وذلك 
يعني أن العمَل الخيري ألجل اإلنساِن غيِر المسلم، ليس مصداًقا لفعل الخير لدى الفقهاء، 

كل  مع  َحَسٌن  والعدل  الناس،  كل  مع  قبيٌح  والظلُم  الناس،  كل  مع  َحَسٌن  والصدُق  الناس،  كل  مع 
الناس... وهكذا، بغضِّ النظرعن معتقداتهم الدينية وغيرها. 

وردت كلمة »خير« في 109 آيات قرآنية، وسياق أكثر اآليات فيها يشير إلى عنوان عامٍّ لفعل الخير،   )1(
فيها  يقترن  آية،  الَِحاِت« في 52  الصَّ آيات، و»َعِمُلوا  الصالح« في 6  الكل. وقد ورد »العمُل  يشمل 

العمُل الصالح باإليمان. وهي تتحدث بعنوان عاّم يشمل كل فِعل َحَسن.  

=
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الذين يحّرمون حتى المبادرَة بتهنئة غير المسلم في أعياده، ويحّرمون تحيَته والسالَم عليه، 
أية مناسبة، ويفرضون  إلى  أو دعوَته  الذي ال يصلي،  المسلم  أكَل ذبيحة  إنهم يحّرمون  بل 

مقاطعًة شاملًة عليه)1(. 
لقد بلغ التشّدُد لدى ابن تيميَّة أقصى ُمَدَياته، عندما منَع اإلفادَة من خبرات غير المسلم 
فيما  حتى  ُتقلِّدهم  »ال  يقول:  إذ  للمسلم،  مصلحة  فيه  فيما  حتى  تقليَده  ومنَع  وَمعارفه، 
ضنا عنه في  ا أن يعوِّ الدنيا مثله أو خيًرا منه، وإمَّ ا أن يعطينا في  إمَّ اللَه  لنا، ألن  فيه مصلحة 
المسلِم للعاَلم غير المسلم كلِّه، ودخوَله في مواجهٍة معه،  اآلِخرة«)2(. وهذا يعني مقاطعَة 
ألن العاَلم اليوم متداخٌل ومتفاعل ومتشابك، كنسيج مترابط في َتواصله وَتبادله وتفاعله في 

»سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم السالم على غير المسلمين؟ فأجاب بقوله: البدء بالسالم على غير   )1(
المسلمين محرم وال يجوز« )الوالء والبراء 1: 18(. »البدء بالسالم على غير المسلمين محرم وال 
يجوز« )ابن عثيمين، فتاوى متفرقة 13: 288(. ويقول ابن قيِّم: »وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة 
العيد  بهذا  تهنأ  أو  مبارك عليك  فيقول: عيد  بأعيادهم وصومهم  يهنئهم  أن  مثل  باالتفاق،  به فحرام 
ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب... 
وكثير ممن ال قدر للدين عنده يقع في ذلك« )أحكام أهل الذمة 1: 205(. أيًضا سئل الشيخ عبدالعزيز 
بن باز عن حكم جواز األكل من ذبائح تارك الصالة عمًدا، فأجاب: »الذي ال يصلي ال تؤكل ذبيحته. 
هذا هو الصواب... إن الذي ال يصلي ال دين له، وال تؤكل ذبيحته... وال يدعى لوليمة، وال تجاب 
دعوته؛ بل ُيهجر حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي« )مجموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز 10/ 

 .)274
ِده بهذه  ر هنا ما قلناه غير مرة، بأن تكرار إشارتنا إلى ابن تيميَّة وفتاواه وآرائه وأتباعه، ليس لَِتفرُّ نكرِّ  )2(
َلفية  السَّ الجماعات  أدبيات  في  اليوم  حضوًرا  المرجعيات  أكثف  يمثل  ألنه  بل  واآلراء،  الفتاوى 
والتكفيرية، واِلعتمادهم فتاواه وآراءه في سلوكهم، الذي يرفض العيش المشترك مع المختِلف في 
أن بعض هذه  الى  مرة  أكثر من  نّبْهنا  أيًضا  التعامل معه.  العنف في بعض حاالت  ع  االعتقاد، وُيشرِّ
الفتاوى يفتي فيها فقهاُء من مختلف المذاهب اإلسالمية. لكنَّ جهَل أكثر من يتحدثون باإلسالم في 
نة الكالمية والفقهية، أو تجاُهَل من يعلم منهم بذلك، جعلهم يصّرون على تبرئة تراث فرقتهم  المدوَّ
ومذهبهم خاصة، ويتهمون غيرهم بالتكفير. انظر: الرفاعي، عبدالجبار )2019(. الدين واالغتراب 
الميتافيزيقي )ط2(. بيروت: دار التنوير، ومركز دراسات فلسفة الدين، ص 34؛ وابن تيمية، اقتضاء 

الصراط المستقيم لِمخالفة أصحاب الجحيم، ص 172. 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

73

مختلف مجاالت الحياة. وليس في ُوْسع مجتمع يريد أن َيحضر في العاَلم، العيُش وكأنه في 
جزيرة يغلقها على نفسه.

ال يتحّدث علُم الكالم والفقُه بأن الطريَق إلى الله يمرُّ عبر اإلنسان، وال توصف أكثُر 
ينطبق عليها عنواُن »في  إنسانية، وال  بأنها  إنساًنا  الخيرية من أجل اإلنسان بوصفه  األفعال 
سبيل الله«، ألن سبيَل الله على وفق المفهوم الكالمي والفقهي المتقّدم، ال يّتحد دائًما مع 
سبيل اإلنسان، أي ال َيْصدق غالًبا على فعِل الخير لإلنسان أنه في سبيل الله، إاّل عندما يكون 
ذلك اإلنساُن مؤمنًا أو مسلًما. ومعنى ذلك أن اإلنساَن بوصفه إنساًنا ال غير، ال يستحّق أن 
تتعامل معه كما تتعامل مع من ينتمي إلى دينك، وال يتحّقق عنواُن فعل الخير لَِما تفعله من 
أجله بوصفه إنساًنا، إاّل في بعض المواقف الخاصة. وعندما ال يتطابق سبيُل اإلنسان وسبيَل 

الله، ُتهدر حقوُق اإلنسان وُتصادر حرياُته في حاالت متعددة، بذريعة حماية حقوق الله. 
المنفصُل  الله  الله. ومفهوُم سبيل  بسبيل  اإلنسان  يّتحد سبيُل  اإليمانية،  اإلنسانية  في 
عن سبيل اإلنسان، ال ينتهي إالَّ إلى آلهٍة زائفة، ألن سبيَل اإلنسان وسبيَل الله ال يتحّققان إاّل 
مًعا، وألّن نفَي سبيل اإلنسان يعني نفَي سبيل الله. فكالهما وجهان لحقيقٍة واحدة، وذلك 

هو المضموُن اإلنساني للتوحيد.
مأزُق التدّين الكالمي والفقهي، َيكمن في أن الضمير الديني يتغلب فيه على الضمير 
المتدّين  باطن  في  َتغرسه  مما  الالوعي،  في  يترّسب  ما  الديني  بالضمير  وأعني  األخالقي. 
نة الفقهية. لذلك،  نظريُة التكليف الكالمية، التي تنَْبني عليها كلُّ األحكام التكليفية في المدوَّ
يسأل المسلُم دائًما عن تكليفه الشرعي لحظَة اإلقدام على فعل شيٍء ما، أو عندما يريد ترَك 
شيٍء ما، هل هو حالٌل أم حراٌم، بمعنى هل هو واجٌب أم مستَحّب أم حرام أم مكروٌه أم ُمباٌح. 
أعني بالضمير األخالقي ما َيحكم به العقُل األخالقي »العقل العملي«، بشكٍل مستقلٍّ 
عن ِعلم الكالم والفقِه. فِفعُل الخير على وْفق منطق العقل األخالقي، هو ما ُتقّدمه لإلنسان 
بعنوان كونه إنساًنا، من دون أّي توصيٍف إضافي، سواٌء دينيًّا كان هذا التوصيُف اإلضافي، أْم 

ُهِوّياتيًّا أم ثقافيًّا أم قوميًّا أم جغرافيًّا أم غيره.
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بتوصيفه  لإلنسان  ُتقّدمه  ما  فهو  الكالمية،  التكليف  نظرية  وفق  على  الخير  فعُل  أما 
اإلضافي، وهو عنواُن كونه مسلًما. لذلك، ال يجد المتدّيُن بالتدّين الكالمي والفقهي -في 
أكثر الحاالت-، حافًزا إلى أن يفعَل خيًرا لإلنسان بعنوان كونه إنساًنا، ألنه غيُر مكلٍَّف بذلك. 
فينحصر فعُل الخير في ضميره الديني، بما يقّدمه لإلنسان بعنوان كونه مؤمنًا أو مسلًما أّواًل 
مفهوَم  أن  ِمن  المتدّين،  ضمير  في  تغرسه  وما  التكليف  نظرية  من  انطالًقا  شيء،  كّل  وقبل 

الخير ال َيْصدق على أيِّ فعٍل ما لم يكن خْيًرا بالمعنى الكالمي والفقهي. 
فعُل  يكون  دين،  أّي  من  متدين  كلِّ  يتسّلط على  بل  بالمسلم،  يختّص  المنطق ال  هذا 
إنسان  كّل  على  المنطُق  هذا  يتسّلط  كذلك  خاصة.  دينه  بأتباع  مشروًطا  شريعته  في  الخير 
ينطلق في فعل الخير، من عنواٍن لإلنسان ُمقيٍَّد بتوصيٍف إضافي مْهما كان، سواٌء دينيًّا كان 
ذلك القيُد أو ُهِوّياتيًّا أو ثقافيًّا أو قوميًّا أو جغرافيًّا أو غيره. وخالًفا لمن ينطلُق في فعل الخير 
من الضمير الذي يحكُم به العقُل األخالقي، فهو يتألَّم آلالِم الناس بوصفه شريًكا لهم في 
إنسانيتهم، ويشعُر باحتياجاتهم وآالمهم بغّض النظر عن كونِهم شركاء في ملَّته أو خارجها، 

أو اتِّفاِقهم معه بأّي توصيف آخر خارج عنوان كونهم شركاء في اإلنسانية.
حرٌّ  األخالقي  الضمير  ألن  مشروًطا،  كان  إن  َيفسد  األخالقي  الضمير  أن  يعني  ذلك 
بطبيعته ال َيْقبل أيَّ قيد، بمعنى أن التعامَل بصدق وأمانة وعدٍل، حَسٌن مع كل إنسان بوصفه 
إنساًنا، بغّض النظر عن دينه أو معتقده أو جنسه أو ثقافته، والتعامَل بالكذب والخيانة والظلم 

والتمييز بين الناس، قبيٌح مع كّل إنسان بوصفه إنساًنا.
التربيُة على عقيدة »الوالء والبراء«، وغيرها من المفاهيم المماثِلة في التدّين الكالمي 
الناس،  إنصاف  وعدم  مراتب،  على  البشر  لتصنيف  الشروط  من  سلسلًة  َتفرض  والفقهي، 
معتقداتك،  مع  معتقداُته  تتطابق  فَمن  معتقداتهم.  أساس  على  المعاملة  في  بينهم  والتمييز 
التي  الحقوَق  الدين،  في  عنك  المختلُف  يستحّق  ال  حين  في  كنفسك،  تعامله  أن  يستحّق 

يستحّقها الشركاُء في معتقداتك.
في ضوِء ذلك، نفهُم لماذا يشّح في قائمِة أعظم المتبرعين بثرواتهم من أجل البشرية 
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رجاُل  معه  يجد  ال  الذي  السبَب  وَنعرف  المسلمين،  من  الثروات  أصحاب  حضوُر   ، كُكلٍّ
األعمال في عاَلم اإلسالم، دافًعا إلى العطاء من أجل إسعاد اإلنسان بوصفه إنساًنا، بغّض 
صوت  إلى  ُينصتون  الذين  اليِقظة،  األخالقية  الضمائر  أصحاُب  يفعُل  كما  دينه،  عن  النظر 
العقِل األخالقي، من مالكي الثروات الهائلة خارج ديارنا، الذين ال ينظرون إالَّ إلى احتياجات 
الناس الذين يستحقون الرعاية، وال يهتمون بهويتهم الدينية، عندما ينفقون عليهم في أعمال 

الخير مليارات الدوالرات. 

ب - اللُه واإلنسان في القرآن

ٍر، نلحظ أن حضوَر الله يتفّوق كثيًرا على  عند العودِة إلى القرآن الكريم والنظِر فيه بتدبُّ
كلِّ حضوٍر في هذا الكتاب. وهذا الحضوُر لله، ال نراه بهذه الكثافة في أّي كتاٍب مقّدٍس آخر 
غيِر القرآن. فقد ورد ذكُر اسِم »الله« )1(1567 مرًة في آياته. ولو أضفنا إلى ذلك عدَد أسماِء 
كلمة  ذكُر  َتكّرر  فمثاًل  بكثير.  العدَد  هذا  لَتجاَوز  القرآن،  في  المتنّوعة  وصفاتِه  الله 

»رب« 124 )2( مرة. 
الكثافُة الالفتة لحضوِر »الله« وأسماِئه وصفاتِه المتنّوعِة، ُتدّلل بوضوٍح على أن القرآَن 
ويشير  اإلسالم،  في  الدينية  الحياة  بناء  في  الزاوية  حجَر  ويجعله  بالله،  اإليماِن  على  يشّدد 
إلى ضرورة وصل نظام القيم في الحياة الفردية والمجتمعية بالله، بالمعنى الذي يصير فيه 
العالم.  في  والجمال  والمحبة  والسالم  والخير  والعدل  للحقِّ  ُملِهًما  َمنبًعا  بالله،  اإليماُن 
االغتراُب  فهذا  الوجودي.  اغترابه  من  اإلنسان  تحريِر  في  لإليمان،  العظمى  القيمُة  وَتظهر 
ُيفضي إلى استالِب ذات الكائن البشري، ألنه اغتراٌب لكينونة هذا الكائن عن وجودها. وِمن 
هذا االغتراب َيحدث القلُق الوجودي؛ إذ بْعَد أن تنقطَع صلُة اإلنسان الوجوديُة بإلِهِه، ُتستَلب 
ذاُته ويفتقدها. وعندما َيفتقُد اإلنساُن ذاَته ُيمسي ُعرضًة لكلِّ أشكال التبعثر والتشّظي، وربما 

ر البحث[. دة ]محرِّ يوجد اختالف بين المراجع في تحديد أرقام ثابتة موحَّ  )1(
ر البحث[. المالحظة السابقة نفسها ]محرِّ  )2(
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انّية )الرفاعي،  يترّدى إلى حالٍة من الغثيان، الذي َيعبث بروِحِه ويمّزُق سالَمه وسكينَته الجوَّ
.)221 ،2019

ص في أن يكوَن  القرآن يتلخَّ القرآن، أنَّ هدف  الله في  الكثافة لحضور  نفهُم من هذه 
اللُه هو المعبوُد فقط، ال معبوَد سواه، وإن كان ذلك المعبوُد نبيًّا أو صحابيًّا أو إماًما أو وليًّا 
الدينية  ومكانته  وصفاته  َمواهُبه  كانت  ومْهما  كان،  مْهما  إنساٍن  أيَّ  أو  أو حاكًما،  أو شيًخا 
إّن القرآن يريُد تحريَر اإلنسان من كل أشكال العبوديات. ولذلك،  واالجتماعية والعلمية. 
سواٌء  ألوانها،  كل  من  المسلم  خالص  على  وعِمَل  أنماطها،  بكل  الوثنية  محِو  على  أصرَّ 
البشر خاّصة.  وثنّية  بالقضاء على  القرآُن  فاهتمَّ  َبَشر.  أو  أشياء  وثنّيَة  أو  كانت  وثنّيَة أحجاٍر 
التي  المتاهاِت  وَذَكر  البشر،  َتوثين  ضحيَة  كانوا  ومجتمعات  ألفراد  بأمثلٍة  َتحّدث  لذلك، 
أقنعًة  التِباًسا، وأكثُرها  الوثنية  أنماِط  بها، ألنها أشدُّ  القرآُن  اهتمَّ  غِرَقت فيها حياتهم. وإنما 
وُحُجًبا، وأخطُرها على الوعي والروح والضمير. وثنّيُة الحجر منحطٌَّة مفضوحة، وقد كانت 
يًة في الحياة الدينية للعرب. فنزَل القرآُن ألجل تحرير اإلنسان منها ومن غيرها، لكنَّ  متفشِّ
المؤسَف أنَّ َتوثيَن البشر ظهر بالتدريج بعد الَبعثة في الحياة الدينية للمسلمين، عنَد كثيٍر من 

المسلمين)1(. 
الذي استنكره  الله،  اتِّخاُذ األرباب من دون  التوثين، وأيًضا  البشر ضرٌب من  تقديُس 

ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ژ  بقوله:  القرآُن 

وئ   وئ   ەئەئ   ائ      ائ   ى   ېى    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
أو  الشيُخ  أو  الوليُّ  أو  اإلماُم  آية 31[. لكن، أضحى  التوبة،  ژ ]سورة  ۇئ  ۇئ   
ًسا، عند مختلف الجماعات في اإلسالم. وعلى الرغم  الحاكُم أو الصحابي أو غيُرهم مقدَّ

دار  بيروت:  للنشر؛  سينا  )القاهرة:  الصحابة،  مجتمع  أحوال  في  الربابة  َشْدُو  خليل،  عبدالكريم،   )1(
االنتشار العربي(، ط 2، 3 أسفار. في هذا الكتاب يعود المؤلف إلى مراجع مختلفة تتحدث بحياة 
الصحابة، فتصف أحوالهم كبشر محكومين بكل ما يعتري البشر من ضعف ووهن وهشاشة وطمع، 

وينقل الكثير من المواقف والمشاهد واألحوال المتنوعة التي ُتدلِّل على ذلك.
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من كثافة حضور الله في القرآن، وصْلنا مرحلًة نجُد فيها »إسالًما ينسى الله«؛ إذ غاَب اللُه 
بمرور الزمن عند كثيرين عن الحياة الدينية، باحتالل بشٍر لمقامه. وعندما يحتلُّ البشُر مقامه، 
بقوله  القرآُن  ره  قرَّ ما  وذلك  فينساهم.  ينسونه  قرآنية:  معادلة  إنها  الكل.  عن  الله  يحتجب 

تعالى: ژڭ  ڭ  ڭژ ]سورة التوبة، آية 67[. 

ج- الطبيعة البشرية في القرآن

يقابِل الحضوَر المكّثف السِم »الله«، حضوٌر أقلُّ بكثير لإلنسان في القرآن. فقد ورد 
مرة،   172 »النَّاس«  وكلمِة  واحدة)1(،  مرة  »إنسان«  وكلمِة  مرة،   56 ْنَسان«  »اإْلِ كلمة  ذكُر 
آَدَم«، ومرتان  َبنِي  »َيا  بصيغة  مراٍت  منها 5  مرة،  آَدم« 15   « مرة، وكلمِة  »َبَشر« 22  وكلمِة 

بصيغة »َبنِي آَدَم«، ومرة بصيغة »اْبنَْي آَدَم«. 
طبيعته  عن  تكشف  بنعوٍت  ذكُره  يقترن  ما  غالًبا  القرآن،  في  ْنَساَن«  »اإْلِ أن  لحظُت 

ڇ   ژ   ،]34 آية  إبراهيم،  ]سورة  ژ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ژ   مثل:  البشرية، 

ڇ    ڍ  ڍ   ژ ]سورة اإلسراء، آية 11[، ژ  ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ژ ]سورة اإلسراء، 
ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ   ژ  آية 100[،  ژ ]سورة اإلسراء،  ژۀ  ہ  ہ  ہ   آية 67[، 

ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ]سورة األنبياء، آية 37[، ژ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
ژ ]سورة الحج، آية 66[، ژائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ]سورة األحزاب، 

آية 72[، ژ ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  ژ ]سورة يس، آية 

ژ     ڑ   ڑ  ک  ک  ژ ]سورة الزخرف، آية 15[، ژ ڻ   ڻ  ڻ   ۀ              77[، ژ 

ۀ   ہ  ژ ]سورة القيامة، آية 5[، ژ ک  ک      گ    گ    گ  ژ ]سورة عبس، آية 17[، ژ چ  
چ      چ  ڇ   ڇ  ژ ]سورة المعارج، آية 19[، ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ              ڌ  ژ ]سورة 

البلد، آية 4[، ژ گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ژ ]سورة العلق، آية 6[، ژ ہ  ہ   ہ  ہ    

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ   ژ  تعالى:  قوله  في  وذلك   )1(
ھ  ژ ]سورة اإلسراء، آية 13[. 
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ھ  ژ ]سورة العاديات، آية 6[، ژ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ ]سورة العصر، آية 2[، ژ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]سورة النساء، آية 28[، ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ہ  ژ ]سورة هود، آية 9[، ژ ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ژ ]سورة النحل، آية 4[، ژ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  

ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ژ  آية 83[،  ژ ]سورة اإلسراء،  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ۅ       ۅ  
ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ    ژ   ،]54 آية  الكهف،  ]سورة  ژ  ٺ  
َلت، آية 49[، ژ  ڭ  ڭ  ڭ                ۇ  ژ ]سورة الشورى، آية  ڈ  ژ  ژ ]سورة ُفصِّ

.]48
ما نستفيده من هذه اآليات، هو أنَّ اتِّصاَف اإلنسان بهذه الصفات، يعني أن لديه إمكانيَة 
االتِّصاف بأضدادها، وأن القرآن هنا في مقام توصيف الطبيعة البشرية، واإلخباِر عن طبائع 
أو  توبيخ  أو  إهانٍة  إنشاء  مقام  في  وليس  َمواطن هشاشته،  والكشِف عن  وأحوالِه،  اإلنسان 
ازدراء، وال في مقام إنشاء معايير، أو إصدار أحكاٍم َقْدحّية على اإلنسان )راجع مخططات 

رقم 5-1(.
يخبرنا القرآُن أن طبيعة الكائن البشري، ما دامت بهذا الشكل من االفتقار والعجز، فهي 
الحضوُر  به  يتحّدث  ما  بالمطلق. وذلك  ُوجوديٍة  وبناِء صلٍة  بالله،  اإليمان  تستغني عن  لن 
اإلنسان  حاجة  بِبيان  تتمّثل  القرآن،  رسالة  خالصة  إّن  القرآن.  في  لله  المهيِمن  الواسع 
لإلنسان،  الوجودي  الفقر  عن  الكشف  خالل  من  الدين،  إلى  »األنطولوجية«)1(  الوجودية 
مقابل الحديث التفصيلي في كماالت الله، واستغنائه عن كلِّ شيء، ومنِحه اإلنساَن ما يفتقر 

إليه من حاجة وجودية، ال يستطيع بعقله وخبراته وتجاربه َوْحدها تأميَن تلك الحاجة)2(. 

األنطولوجيا: ِعلم الوجود، وهو جزء من الفلسفة، التي تهدف إلى دراسة الحقائق العامة والمبَهمة،   )1(
للكائن أو الذات.  والحاجة األنطولوجية هي الحاجة األساسية أي النابعة من عمق الذات.

اإلنسان  لحاجة  والمعالجَة  التحليَل  األخيرة،  السنوات  في  أصدرُتها  التي  الثالثة  الكتب  تتناول   )2(
الفرد  حياة  في  ُوعوده  الدين  فيها  ُينِجز  التي  الحدود  وبياَن  الدين،  إلى  »األنطولوجية«  =الوجودية 
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عند مراجعة الكتابات العربية التي تتناول النزعَة اإلنسانيَّة في اإلسالم، نراها تنسى كلَّ 
آيٍة تشير إلى اإلخبار عن طبيعة الكائن البشري. وغالًبا ما ُتهمل آيات تتحّدث بطبائع اإلنسان 
وأحوالِه، وحاالت ضعفه وهشاشته وثغراتِه المختلفة، في حين تنتقي تلك الكتاباُت آياٍت 

أخرى، تتحّدث بمزايا اإلنسان وحقوِقه وتكرِيم الله له ومسؤولياتِه.
القرآن كتاٌب إلهي واقعّي، ال يرسم صورًة مثالية لإلنسان -كما تفعل بعُض النصوص-، 
مع  يتعاطى  وإنما  كلُّه محبة ورحمة وخير وحّق وعطاء وسالم؛  إليه وكأنه مالٌك  ينظر  وال 
اإلنسان كما هو، ويتحّدث بطبيعته البشرية كما هي، ويصفها بمختلف أبعادها، وال يختزلها 
في ُبعٍد واحد. ال يريد القرآُن أن يرسم صورًة زائفة لإلنسان، وال يريد أن ُيهمل طبيعَته البشرية 
المتعّددة األبعاد. القرآن كتاُب هداية، وهذه الغاية الكبيرة ال تتحقق إاّل بالتعّرِف إلى حقيقة 
متضاّدة  مواقف  من  إخفاَءه  يتعّمد  أو  اإلنسان،  ُيظهره  عّما ال  واإلفصاِح  كما هي،  اإلنسان 

أحياًنا.
اإلنسان  وذاُت  العاَلم.  هذا  في  ألًما  واألشدُّ  واألعقد،  األغرب،  الكائن  هو  اإلنسان 
لغٌز لإلنسان نفِسه. وعلى حّد تعبير نيتشه: »إّن كلَّ إنسان أعجوبٌة فريدة«. فالكائُن البشري 
ا، ال تخلو شخصيُته من مواقف متضاّدة. وعقُله يفّكر في الخير مثلما يفّكر  بطبيعته عميٌق جدًّ
في الشِر، ومثلما ينشغل بتدبير السالم ينشغل بتدبير الحرب، ومثلما َيبرع في ابتكار وسائل 
والغدر  والمكر  الكيد  هذا  كلُّ  يأتي  أين  فِمن  وإاّل  الشقاء.  وسائل  ابتكار  في  يبرع  السعادة 
واللؤم والخيانة، وكّل هذه الكراهية والتعصب والعدوان، وكّل هذا الخراب، وكّل هذا القبح 
والظالم الذي يعبُث بالحياة؟! وإن كان العقُل يحاوُل أالَّ يفضَح نفَسه، فلذلك ال ُيعلن عّما 
َيصدر عنه من طاقة تدميرية، وكثيًرا ما يتحّدث ويِعُد بما هو بنّاء وإيجابي، ويتجاهل وُيهمل 

ما هو هّدام وسلبّي. 

له عقله وخبراته وتجاربه. أصدرُت هذه الكتب  والجماعة، وبيان ما هو خارج حدود الدين، مما يتكفَّ
تحت عناوين: الدين والنزعة اإلنسانية 2012، الدين والظمأ األنطولوجي 2016، الدين واالغتراب 

الميتافيزيقي 2018. 

=



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

80

الحياة  رحلُة  الخيِر.  من  أكبُر  والشرُّ  الراحة،  من  أكبُر  اإلنسان  حياة  في  األلِم  حجُم 
من الوالدة حتى الوفاة، فيها كثيٌر من األلِم. والوالدُة ألٌم، وترويُض الطبيعة ألٌم، والصراع 
ألٌم. مع كلِّ  العيِش  ألٌم، والكدُح في كسب  الموت  ألٌم، وقلُق  ألٌم، والمرض  مع اآلخرين 
حاجٍة تولُد بذرُة ألٍم. ومن الشغِف بتعّدد االحتياجات، والولِع بتنّوع المتطلبات، والتهافِت 
بالقيم  الحياة  إلثراِء  كان  وإن  األلُم،  ويتفاقم  ويتوالد  يتناسل  واالستهالك،  االمتالك  على 
الروحية واألخالقية والجمالية، أثٌر بالٌغ في خفِض اآلثار المريرة لأللم. لكن، ال يمكن أن 
يتخّلص هذا الكائُن نهائيًّا من األلِم الذي يعبُث بحياته، حتى مع كلِّ الجهود العظيمة لألديان 
والثقافات وقيِمها السامية، في خلِق طريقة عيٍش أمثل لإلنسان. معظُم حاجات اإلنسان اليوم 
ليست أساسية، تفتعُلها أساليُب تسويق، َتْبرع في الغرس والتنمية لشعوٍر كاذٍب لدى اإلنسان 
ا  ا ليس ضروريًّ بضرورتها. ويتمّكن اإلنساُن من الخالص من كثير من األلم، باالستغناء عمَّ

في االمتالك، والكفِّ عن اإلفراط في االستهالك )الرفاعي، 2019، 91-90(. 
كلُّ إنسان واحٌد في الوقت الذي هو متعّدٌد، ومتعّدٌد في الوقت الذي هو واحٌد. واإلنسان 
كائن غريب. في كيانه تتوّحد: متطلباُت جسٍد لكلِّ ما ُيشبع حاجاته المادية، ومتطلباُت عقٍل 
د ال يكّف عن  لكلِّ ما َينشده من لذة المعرفة، وشغٍف باكتشاف ما حوله من ألغاز عاَلٍم ُمجسَّ
االمتداد واالتساع، وعاَلٍم مجّرٍد تظّل األسئلة حيال أسراره مفتوحًة على الدوام، ومتطلباُت 
نفٍس لكّل ما تبوح به وُتضمره من عواطف ومشاعر وأحاسيس وقلق، ومتطلباُت روٍح لكّل 
اقٍة، إلى صلٍة ُوجودّية بالمطلق. لذلك،  ما تبوح به وُتضمره من ظمأ أنطولوجي وأشواٍق توَّ
تلك  لتنّوع  تبًعا  والفلسفات،  األديان  بجوار  والفنون  واآلداب  والمعارف  العلوم  تنّوعت 

المتطلبات. 

ين يختصرها َتبنِّيِه للكرامة  3 - إنسانّية الدِّ

المعياُر الكّلي الختبار إنسانّية أّي ديٍن، هو كيفية تعاطيه مع الكرامة البشرية، والموقُع 
الكرامة،  إلى  نظرُته  ُتلّخصها  الدين  إنسانّيُة  لديه.  القيم  منظومة  في  الكرامة  تحتّله  الذي 
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بوصفها القيمَة التي تستحضر كلَّ قيمة إنسانّية، قيمٍة تتسع لكّل الحقوق األساسية، وتضع 
صها الخالُص  الحريَة غايًة تتطّلع إلى استردادها على الدوام كاملًة غيَر منقوصة. وأيًضا ُتلخِّ
أو  واإلكراهيِة  المقنَّعة،  أو  المعَلنة  العبوديِة  لتسويغ  محاولٍة  أّية  من  وشريعتها  تعاليمها  في 
الطَّوعّية، ثم الحرُص على حماية الخصوصية الشخصية من االنتهاِك، أو تجاُهِل الفردية، أو 

إهداِرها تحت ذريعة المصالح العليا لألمة والجماعة. 
الكرامة قيمة أصيلة. إنها أحد مقّومات الهوية الوجودية إلنسانّية اإلنسان، وحضوُرها 
عدَم  الكرامُة  تعني  ال  اإلنسان.  إنسانّية  غياَب  يعني  وغياُبها  اإلنسان،  إنسانّية  حضوَر  يعني 
اإلهانة فقط؛ إذ عدُم اإلهانة هو أحُد اآلثار المترتبة على حضوِر الكرامة، وثمرٌة من ثمرات 

قها في الحياة البشرية.  َتحقُّ
إنَّ انتهاك كرامة أي كائن بشري، هو انتهاٌك يُطوُل كرامَة غيره من البشر أيًضا. الكرامُة 
قيمة كونّية، متساوية عند جميع البشر. لذلك َيفرض الضميُر األخالقي على الكّل حمايتها، 

كلٌّ حسب موقعه، ووفًقا لشاكلته ومقدرته.
والعناية،  واالهتمام،  والمساواة،  والحرية،  واألمان،   ، الحبِّ إلى:  اإلنسان  يحتاج 
الكرامة،  إلى  إنسان  كّل  احتياَج  لكنَّ  والسلطة.  والنفوذ،  والشهرة،  والمكانة،  واالعتراف، 
الهويُة  تتطّلبها  أنطولوجية،  قيمة  فالكرامة  عليها.  ويتقّدم  االحتياجات  هذه  كلَّ  يختصر 
تستمدُّ  البشري،  التاريخ  في  رّية  تحرُّ رسالٍة  وكلُّ  إنسان.  هو  حيث  من  لإلنسان  الوجودية 
مشروعيَتها من قدرتها على استرداد الكرامة البشرية المهدورة. لذلك، كانت ومازالت أقسى 
،، واإلهانة، واإلهمال، والتجاهل،  لُّ ها مرارًة على النفس، هي: الظلُم، والذُّ العقوبات وأشدُّ

وكلُّ كلمٍة أو موقٍف أو سلوك ُيشِعُر اآلخَر بفقدان كرامته وقيمته)1(.

هناك صلة مباشرة بين العنصرية واالكتئاب. فُكلُّ من يتعامل معه المجتمع بعنصرية واحتقار، وُتنتهك   )1(
كرامته، يتحول إلى شخصية محَبطة، ويعيش حياة ضنكة. فقد كشف أحد الباحثين في دراسة، تناول 
فيها العالقة بين النظرة العنصرية إلى اآلخر وإصابته باإلحباط، أن: »األفارقة األميركيين الذين يتجاوز 
ا يتعرضون لالكتئاب أكثر من غيرهم، ممن ال يتجاوز دخلهم 17 ألف  دخلهم 80 ألف دوالر سنويًّ

ا؛ ما يجعل بعضهم يتوقف عن اإلنجاز والسعي نحو التميز بشكل مفاجئ«. راجع:  دوالر سنويًّ
Madison Salters.Racism is depressing … Literally 
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الكرامُة وعُي اإلنسان بالحرية، والقرآُن يتحّدث عن الحرية في عّدة آيات. لكنَّ فْهم 
آيٍة واحدة،  انتهى إلى نفي الحرية في هذه اآليات، وأهَدَر معناها لمصلحة  أكثر المفّسرين 
حريَة  ال  إذ  األخرى،  الحريات  أصل  هي  االعتقاد  حريُة  السيف)1(.  بآية  تسميُتها  اشتهرت 

لُمكَره على دين. ومن اآليات التي تتحّدث بحرية االعتقاد: 

ژ ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ ]سورة البقرة، آية 256[، ژ ک  ک  ک  

گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة القصص، آية 56[، 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ 

ژ ]سورة يونس، آية 99[، ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ ]سورة 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ   ژ  آية 29[،  الكهف، 

چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ژ ]سورة المائدة، آية 105[. 
أما اآلياُت القليلة المعاِرضة لهذه اآليات في مدلولها مثل آية السيف، فنَفهم األحكاَم 
الدعوة  على  آنّية  ضروراٌت  فرَضتها  األحكام  هذه  إن  إذ  البعثة،  بعصر  خاصًة  بوصفها  فيها 
النبوية. فلو لم تتعامل الدعوُة بالمثل مع اآلخرين، في بعض المواقف التي كان فيها تعامُل 
غير المسلمين تعاماًل عنيًفا، ألُجهَضت الدعوُة وهي في مرحلة الوالدة. ولو كانت األحكام 
المسلمين  انكفاُء  َلَلِزم  تتسع لكل زمان ومكان وإنسان،  أنها  أبدية، بمعنى  في تلك اآليات 
على أنفسهم، وفشُلهم في التعايش مع المختلف في الدين، وعجُز اإلسالم عن الحضور في 

مجتمعات متعددة األديان والثقافات.
الكرامُة،  وَتشحُّ  الحرية  ُتنسى  طوياًل،  االستبداد  فيها  يتوطَّن  التي  المجتمعات  في 

ے   ھ   ھ   ھ     ھ     ہ   ہ   ژ  التوبة:  سورة  من  الخامسة  اآلية  هي  السيف  آية   )1(
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  
ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ژ. وعلى الرغم من أن كلمة السيف لم تِرْد في القرآن، لكّن المفّسرين 
سموا اآلية بهذا االسم. والغريب أن معظم المفّسرين ادَّعى أنها ناسخة للكثير من اآليات، التي تدعو 
س لعالقة ِسلمّية  لم والعفو والصفح والغفران والرحمة، والكّف عن قتال المشركين، وتؤسِّ إلى السِّ

بالمختلف في العقيدة. 
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على  َيْعمل  االستبداُد  األشخاص.  من  كثير  لدى  الذات  تقديُر  فيه  يتالشى  الذي  الحدِّ  إلى 
إهدار كرامة الكائن البشري، ومحِو المالمح الخاصة للشخصية. فَيعجز الشخص المهدور 
َثّم يعجز عن تقدير قيمة كرامة غيره. فتراه يتعامل مع  الكرامة عن تقدير قيمة كرامته، وِمن 
الكلِّ وكأنهم أشياء مادية، من دون اهتمام بالكرامة اإلنسانية، التي َتفرضها الهوية الوجودية 

لإلنسان من حيث هو إنسان.

أ - كرامة اإِلنَسان في القرآن مقاٌم ُوجودّي

الوجُه اآلخر لإلنسان في القرآن، يتمّثل بخلِقه في َأْحَسِن صورة يمكن أن ُيخَلق فيها 
نَساَن فِي َأْحَسِن َتْقِويٍم﴾ ]سورة التين، آية 4[. ويتمّثل  الخلق، كما تقول اآلية: ﴿َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ
ْمنَا َبنِي آَدَم  بتكريِمه وتشريفه وتفضيله على ما سواه من الخلق، كما جاء في اآلية: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل﴾  مَّ لنَاُهْم َعَلى َكثِيٍر مِّ يَِّباِت وَفضَّ َن الطَّ َوَحَمْلنَاُهْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ
]سورة اإلسراء، آية 70[. والتكريُم هنا تكريٌم عامٌّ يتسع لكّل بني آدم، وهو مقاٌم ُوجودّي، 
ن ذاتّي للهوية الوجودية لإلنسان مطلًقا، بغّض النظر عن جنسه أو لونه أو معتقده،  أي إنه مكوِّ
الذي  المضاف،  الَعَرضّي  التكريم  غيُر  وهو  الوجودية.  هويته  خارج  هو  مما  ذلك  غيِر  أو 
الناس،  الخيِّرة من أجل إسعاد  للكمال، وجهوده  بعمله وسعيه  يناله اإلنسان  هو استحقاٌق 

والمساهمِة في إثراء القيم وترسيخها، وَخْلق عاَلم للعيش أجمل. 

تعليُم آدم األسماء، من اآلثار الوجودية لهذا التكريم. وهو ما نّصت عليه اآلية: ژ ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
اآليتان  البقرة،  ]سورة  ژ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڇ  ڍ   ڇ   
31-32[. تعليُم آدم األسماَء، تعبيٌر عن كماٍل ُوجودّي أفاضه الله على اإلنسان، ألن سياق 
المتداولة في  والكلمات  األلفاَظ  ليست  أن هذه األسماء  يدّل على  اآلية،  ذكر األسماء في 
يرتقي  بها. لذلك،  الذاتي  اتِّصاَفه  لها يعني  َتعلُّم اإلنسان  اللغة، بل هي أمور ُوجودية، وأنَّ 

مقام اإلنسان ويسمو في مراتب الوجود، على أثر اتِّصافه بهذه األسماء.
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هذا الضرُب من التكريم الوجودّي، هو الذي استحقَّ اإلنساُن بسببه أن ُتناط به مسؤوليٌة 
عظمى. وهي حمُل األمانة اإللهية، التي هي مهّمة ال يْقَوى عليها إاّل اإلنسان، كما تقول اآلية: 

ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  

وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ ]سورة األحزاب، آية 72[. والذي نفهمه من اآلية، أنها تجعل من 

ٌة ال ُتطاق. وتعقيُب  اإلنسان االستثناَء في العاَلم لحمل هذه األمانة، على الرغم من أنها مهمَّ
اآلية باإلشارة إلى ظلِم اإلنسان وجهِله، يدّل على أنه الوحيد في السموات واألرض، القادُر 
على حملها. وَيِشي مضموُن اآلية بأنَّ من يتصف بالجهل يتصف بالعلم، ومن يتصف بالظلم 
يتصف بالعدل، ألن »الظلَم والجهَل في اإِلنسان، وإن كانا بوجٍه مالَك اللوم والعتاب، فُهما 
ُح َحْمِله األمانَة والوالية اإِللهّية. فإن الظلَم والجهَل أنما يتصف بهما َمن كان  بعينهما ُمصحِّ
من شأنه االتصاف بالعدل والعلم. فالجبال مثاًل، ال تّتصف بالظلم والجهل. فال ُيقال: جبٌل 
ظالٌم أو جاهٌل، لعدم صّحة اّتصافه بالعدل والعلم، وكذلك السماوات واألرض ال ُيحمل 
عليها الظلم والجهل، لعدم صحة اتصافها بالعدل والعلم، بخالف اإِلنسان« )الطباطبائي، 

ص111(.
ُل المسؤولية يقتضي  مقتضى إناطة حمِل األمانة باإلنسان، تحميُله المسؤولية. وَتحمُّ
أن  اإلنساُن  به  استحّق  الذي  الوجودّي، هو  المقاُم  بال حرية. وهذا  إذ ال مسؤوليَة  الحرية؛ 

ُتناط به مسؤوليُة خالفة الله في األرض، كما تقول اآلية: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ ]سورة البقرة، آية 30[. وآدُم في سياق هذه 
اآليات ليس آدَم الشخصي، بل هو تعبيٌر َيرمز إلى نوع اإلنسان بوصفه إنساًنا. ويشير جعُل 
ا كان الُجعُل تكوينيًّا، فإن مهمة  الخالفة في اآلية، إلى أنَّ الُجعَل هنا تكوينيٌّ ال تشريعي. ولمَّ
الخليفة ُوجودّية، يتولى فيها المستخَلف )بفتح الالم( شؤوَن المستخِلف )بكسر الالم( في 
األرض. وذلك يعني أن اللَه َعِهد إلى خليفته في األرض، أن يتولى مسؤوليَة استثمار ما هو 
ُموَدع فيها من قوانين طبيعية وثروات مادية، باعتماد عقِله وقدرته على التفكير في اكتشاف 
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القوانين وتسخير الثروات، واإلفادِة منها في إعمار األرض. وأيًضا بمعنى أن اللَه فّوض إلى 
اإلنسان تفويًضا كاماًل -بوصفه خليفَته-، القياَم بكّل مهمة يتوقف عليها إعماُر األرض، في 
وتنظيِم  العالقات،  وبناِء  والتوزيع،  اإلنتاج  وأنماِط  الطبيعة،  موارد  باستثمار  يتصل  ما  كلِّ 
الصيغة  واكتشاِف  والثقافة،  والسياسة  االقتصاد  في  المشترك  العيش  شؤون  وتدبير  حياته 
المتوازنة لتحقيق المساواة والعدالة، وتكافؤ الفرص بين البشر، وحمايِة حقوقهم وحرياتهم. 
هذا يعني أن مقاَم الخالفة مقاٌم استثنائّي، اختصَّ اللُه به اإلنسان؛ لَِما تتمتُع به طبيعُته 
البشرية من قدرات ومواهب، ُتمّكنه دون غيره من مخلوقات ِمن أن يتكّفَل بكّل المهماِت 
المطلوبة، الستثمار موارد الطبيعة، وبناِء العاَلم الذي يعيش فيه. ولم يُعْد للُمستخِلف )بكسر 
الالم( دوٌر مباشر في ذلك، إاّل في حدود هدايته للمتطلبات المعنوية والروحية واألخالقية، 
َيعجز  متطلباٌت  وهي  الالم(.  )بفتح  المستخَلف  لحياة  الوجودية  الضروراُت  َتفرضها  التي 

اإلنساُن وْحَده عن تأمينها، باعتماد إمكاناته ووسائله هو فقط. 

ب - الكرامة في سياق المراتب الوجودية لإلنسان 

عندما نتدّبر ما يتحّدث به القرآُن من: َخلِق اإلنسان في أحسن تقويم، وتعليِمه األسماء، 
وتكريِمه، وتفضيِله على الخلق، وتشريِفه بحمل األمانة اإللهية، وتفويِض الخالفة إليه؛ نرى 
هذه المراتَب الوجودية السامية لإلنسان، على الضدِّ من مقولة العبودية، بالمعنى الذي أنتجه 
المتكلمون المسلمون بمختلف فَِرقهم، وما انتهت إليه تلك المقولُة من سلب حرية اإلنسان، 

وُمصادرة حقوقه التي كانت استحقاًقا إلهيًّا لوجوده من حيث هو إنسان.
يشّدُد أبو األعلى المودودي)1( على أن عبوديَة اإلنسان لله هي عنواُن حريته، إذ يرى 
أن حرية اإلنسان مشتّقٌة من عبوديته لله. وهو مفهوٌم استّله المودودي من ابن تيمية، ثم تلّقفه 

س الجماعة اإلسالمية في  )1(  أبو األعلى المودودي: )1903-1979( مفّكر وداعية وكاتب هندي، أسَّ
الهند، وأصدر مجلة ترجمان القرآن، وترّأس تحرير جريدَتي: المسلم والجمعية. أثَّر في مسار التفكير 
لكثير من منظِّري الحركية اإلسالمية ومنهم سيد قطب، واتهمه بعض خصومه بأنه كان راعي اإلسالم 

السياسي والفكر الشمولي. له حوالي 120 مصنًَّفا بين كتاب ورسالة.
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أعاد األخيُر  أن  بعد  المودودي،  الدينية من  الجماعات  أدبيات  ُكّتاب  سيُد قطب وغيُره من 

إنتاَج مفهوم العبودية لله، بنحٍو جعله مرادًفا للعبودية للمستبِّد. فتشّبعت بهذا المفهوم الذهنيُة 

اإلسالمية، بنحٍو أضحى فيه مفهوُم العبودية لله يتطابق مع العبودية للمستبّدين. ال يمكن أن 

توَلد الحريُة من أّي نمٍط للعبودية، سواء كانت العبوديُة لمستبِدٍّ ينتمي إلى السماء، أو لمستبِدٍّ 

ينتمي إلى اآللهة األرضية، أو إلى البشر. صورُة الله التي يرسمها المتكّلم، هي التي ُيشتقُّ منها 

نمُط التدّين. فإن كانت هذه الصورُة شديدًة صارمة قاسية مستبِّدة، ُتنتج تدّينًا متشّدًدا صارًما 

ا، وإن كانت رحيمًة محبوبة جميلة، ُتنتج تدّينًا رحيًما موَلًعا بالحب والجمال.  قاسًيا مستبِدًّ

أّما عبادُة الله بوصفه الرحمانيَّ األخالقّي، فُتنتج تدّينًا رحمانيًّا أخالقيًّا. وما لم تتأّسس الصلُة 

بالله على المحبة، تنتهي إلى سالسل من العبوديات األرضية. 

إنسانية  قيًما  يؤّسس  مقّدًسا-  كتاًبا  القرآن -بوصفه  أن  المتكلمين، على  أكثُر  يتنّبه  لم 

ومشكالته  باإلنسان  الخاصة  المحلّيَة  القضايا  يعالج  مثلما  والمكان،  للزمان  عابرة  كونية 

في عصر الَبعثة. فالقرآن عندما يتحدث باإلنسان، تارًة َيْذكُر اإلنساَن بوصفه التاريخي، أي 

بوصفه  -ال  به  يتحدث  أخرى  وتارًة  الَبعثة،  عصر  في  )ص(  النبي  مع  عاش  الذي  اإلنساَن 

الذي  الكلي،  بمفهومه  اإلنسان  إلى  ينظر  بل  البعثة-،  بعصر  الخاص  والمكاني  الزماني 

يتسع لكل مصداق لإلنسان في أّي زمان ومكان. لكن، لم يتنبَّه أكثُر المفسرين والمتكلمين 

البعثة، وجرى تعميُمها  التباٌس في فهم األحكام الخاصة بعصر  والفقهاء لذلك)1(. فحَدث 
لكّل األزمان ومختلف الحاالت، مثل األحكام الخاصة بالرقيق والمرأة والعقوبات البدنية 

وغير ذلك. 

بدأ منذ القرن األول الهجري بناُء مقوالت علم الكالم. وفي القرن الثاني ُولد أصول الفقه، وعلوم   )1(
القرآن والتفسير، وصار كلُّ ذلك يشّكل قواعد أساسية الستنطاق آيات القرآن وفهم الحديث. وعلى 
أساسها جرى تعميم ما هو ظرفي محلي لكّل زمان ومكان. وتأبَّدت هذه القواعد، ولم َيتعامل معها 
َمن جاء في زمان الحق بوصفها آراًء بشرية، خضعت كأيِّ رأي بشري لعقالنية العصر الذي ُولدت 

فيه، ومشروطياتِه الثقافية وغيرها. 
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أيًضا حَدث التباٌس من نوٍع آخر، نشأ من إسقاط الدالالت االجتماعية والثقافية لِلُّغة 

المدلول  القرآن في ضوء  آيات  تفسيُر  البعثة، وجرى  في عصر  المتداولة  العربية، ومعانيها 

مفاهيم  سياقات  في  مثاًل  القرآنية  »ِعَباد«  كلمة  ففِهموا  للكلمات.  والثقافي  االجتماعي 

يتنبَّهوا للَفرق بين  ّق في المجتمع العربي في عصر البعثة، ولم  ي ظاهرة الرِّ العبودية، وَتفشِّ

ِعَباد وَعبِيد )الرفاعي، 2019، 217-219( )راجع مخططات 10-6(. 

القرآن كأّي كتاٍب مقّدس عاَلمّي، استوعب ما هو محلِّيٌّ ظرفّي، خاصٌّ بالمجتمع في 

العاَلمّي  المقّدس  والكتاُب  الالحقة.  األزمنة  كّل  إلى  فيه  ما  كلُّ  يمتّد  وال  التأسيس،  عصر 

يستوعب ما هو خاصٌّ بعصر البعثة، وما يؤّسس لقيٍم إنسانّية كونية عابرة للزمان والمكان، 

مشاكل  فمعظُم  ومكانه.  زمانه  خارج  يتمّدد  ال  خاصٌّ  محليٌّ  هو  لَِما  استيعابه  إلى  مضاًفا 

األديان، تنشأ من عدم التمييز بين المحلِّّي الخاص والكونّي العاّم. 

القيم  هذه  أن  بمعنى  األخالقية،  القيُم  أساسه  على  تتحّدد  الذي  المعيار  هي  الكونيُة 

َتصلح للتعميم لكلِّ الناس، ألن الحياة األخالقية لإلنسان -بوصفه إنساًنا- تتطلَّبها، بغّض 

الحرية  تُعْد حقوُق اإلنسان -مثل  فلم  أو عصِره.  ثقافتِه  أو  إْثنّيته  أو  النظر عن دين اإلنسان 

عليه  يشّدد  الذي  المحلية،  والثقافة  والخصوصية  الهوية  ومنطُق  ّية.  محلِّ قيًما  والمساواة- 

المعَلُن فيه هو األصالُة وحمايُة الخصوصية والهوية  بعُض المفكرين في الشرق والغرب، 

والذاتية، لكنَّ المضَمر فيه هو رفُض حقوق اإلنسان بوصفه إنساًنا، وإعالُن التفّوق الديني 

والثقافي على اآلخر.

لقد َصنع علُم الكالم رؤيَة معظم المسلمين للعاَلم، بعد أْن تسّيدت الرؤيُة التوحيديُة 

بالتدريج على شعور المسلم  الدينيَة في عالم اإلسالم، واستولت  للمتكلمين مبكًرا الحياَة 

ل في سياقها منطُق التفكير  وعلى الُشعوِره، وصاغت أشكاَل عالقته بذاته وباآلخر، وَتشكَّ

الديني في اإلسالم، وظهَرت بْصمُتها في تدوين علوم الدين ومعارفه المختلفة، وانتهت إلى 

ضرٍب من االغتراب الوجودي للمتدّين عن عاَلِمِه الذي يعيش فيه. ففي الهوت المتكّلمين 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

88

ا عن الله، ألن هذا الفكر الكالمي يبرُع في نحِت صورٍة لله، تحاكي  يغترب اإلنساُن ُوجوديًّ
كما  َتسلُّطّي،  الالهوت  هذا  في  الله  األمس.  مجتمعات  في  سَة  المكرَّ بالعبد  السيد  عالقَة 
الملوك المستبّدين. نمُط عالقته باإلنسان، كأنه عالقُة مالٍِك برقيِقه. فهو يمتلك الناَس كما 
وقد  حياتهم.  في  شيء  بكّل  التصّرَف  ويمتلك  أقداَرهم،  ويمتلك  الرقيَق،  األسياُد  يمتلك 
المتنّوعة  َمنبًعا لشرعنة األشكال  الرؤية مبكًرا، وأصبحت  ُأفق هذه  الجبر في  ُولدت عقيدُة 
لالستبداد في تاريخ اإلسالم، الذي َتشّكلت مفاهيُم تربوية في آفاق رؤيته، غايُتها ترويُض 

الكائن البشري وتدجينُه. 
على الرغم من أنَّ ترويَض الكائن البشري غيُر تربيته، َتنُشد التربيُة تفعيَل الطاقة الكامنة 
وتنميَط شخصيته.  تدجينَه  الترويُض  َينُشد  وقلبِه وعقِله، في حين  اإلنسان  وبْعَثها في روِح 
والتربيُة تنَْبني على فلسفٍة ترى كلَّ فرد من الناس نسخًة فريدة، تمتلُك طاقًة ذاتية ينبغي أن 
تنبعث، كي تتحّقَق هويُته الوجودية، وتولد شخصيُته المستقلة. وهذا تجسيد اِلحترام كرامة 
كّل إنسان. أما الترويُض، فهو ينَْبني على موقٍف، يرى الناَس كأنهم أشياُء تأخذ شكَل القالب 
الذي تنسكب فيه. لذلك، يوظِّف كلَّ ما يمكنه بغيَة تحقيق ذلك، وال يترّدد في اللجوء إلى 
العنف، من أجل أن يصير الكلُّ بمنزلة نسخٍة واحدة، متماثلة َمالمُحها، متَِّحدة مواصفاُتها، 

مشتَركة خصائُصها، متشابهة أفكاُرها، متطابقة مشاعُرها.

ج- صورة اإلنسان كما َترسمها آيات القرآن

في  القرآن،  آياُت  لنا  ترسمها  ما  حسب  اإلنسان،  صورة  مالمَح  نكتشف  أن  نحاول 

حديثها في المراتب الوجودية السامية لإلنسان بوصفه إنساًنا، وفي طبيعة اإلنسان، وأصِل 

الذي  السياق  حسَب  وأيًضا  أحواله.  أو  اإلنسان  وطبائِع  اإلنسان،  وكينونة  اإلنسان،  َخلق 

وردت فيه كلمة »ِعباد«، والسياق الذي وردت فيه كلمة »َعبِيد«. إنَّ هناك فرًقا بين »َعبِيد« 

ة. وِمن مراِدفات »عبودية«: اْستِْعباد،  و»ِعَباد« في لغة القرآن. فكلمة »َعبِيد« مشتّقٌة من ُعُبوِديَّ

»ِعَباد«، فمشتّقة من  أما  ة.  يَّ ر، وَتْسريح، وُحرِّ ة، وِعْتق، وإِْعتاق، وَتَحرُّ يَّ ُحرِّ وِرّق. وُمقابلها: 
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ِعباَدة. وِمن مرادفات »عبادة«: اْعتَِكاف، وَتَعبُّد، وُنْسك. وُمقابلها: إَِباحيَّة، وَتَهتُّك، وَخالعة، 

وَدَعارة، وُعْهر، وُفُجور، وفِْسق، وُمجوٌن)1(.

مكَرهين:  ُمجَبرين  ُمستَلبين  َأْقنان  بمعنى  ال  أحرار،  بمعنى  »ِعَباد«  إلى  يشير  القرآُن 

ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ژہ  

َمر، اآليتان 17-18[. والُحّر هو المقابِل للَعْبد، وَعبِيد جمع  ۇ  ۇ  ۆ   ژ ]سورة الزُّ

في  أكثر،  ِعَباد  القرآُن كلمة  َيستعمل  َعابِد.  وِعَباد جمع  للَعابِد،  المقابِل  َعْبد، والجاِحُد هو 

حين يستعمل أقلَّ من ذلك بكثير كلمَة َعبِيد )الرفاعي، 2019، 222-220(.

خالصة

إنسانّيُة الدين تلّخصها نظرُته إلى الكرامة بوصفها القيمَة التي تستحضر كلَّ قيمٍة إنسانّية، 
الدوام  على  استردادها  إلى  تتطّلع  غايًة  الحريَة  وتضع  األساسية،  الحقوق  لكّل  تتسع  قيمٍة 
صها الخالُص في تعاليمها وشريعتها من أّية محاولٍة لتسويغ  كاملًة غيَر منقوصة. وأيًضا ُتلخِّ
الخصوصية  حماية  على  والحرُص  الطَّوعّية،  أو  واإلكراهيِة  المقنَّعة،  أو  المعَلنة  العبوديِة 
العليا لألمة  المصالح  ذريعة  إهدارها تحت  أو  الفردية،  تجاُهل  أو  االنتهاك،  الشخصية من 

والجماعة.  
الكرامُة قيمٌة أصيلٌة. إنها أحُد مقّومات الهوية الوجودية إلنسانّية اإلنسان، وحضوُرها 
عدَم  الكرامُة  تعني  ال  اإلنسان.  إنسانّية  غياَب  يعني  وغياُبها  اإلنسان،  إنسانّية  حضوَر  يعني 

)1(  للمزيد انظر: ابن سيده، المحكم والمحيط األعظم، تحقيق عبدالحميد هنداوي، )بيروت: دار الكتب 
العلمية، 2000(، الذي قال: »والعبِاُد: قوٌم من قبائل َشتَّى من اْلَعَرب اْجَتمُعوا على النصرانيَّة، فأنُِفوا 
الكليات،  الحنفي،  البقاء  أبو  أيًضا:  وانظر  الِعباُد« )ج2، ص26(.  َنحن  َوَقاُلوا:  بالَعبيد،  ْوا  َيَتسمَّ َأن 
تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، الذي كتب: »َواْلَعْبد اْلُمَضاف 
عة راجع:  إَِلى الله َتَعاَلى ُيجمع على عباد، َوإَِلى َغيره على عبيد« )ج 1، ص649(. وللتفاصيل الموسَّ
الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: علي شيري، )بيروت: دار الفكر، 1414 هـ(، 

مادة عبد، ج 5، ص 82.
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اإلهانة فقط؛ إذ عدُم اإلهانة هو أحُد اآلثار المترتبة على حضوِر الكرامة، وثمرٌة من ثمرات 
قها في الحياة البشرية.  َتحقُّ

والعناية،  واالهتمام،  والمساواة،  والحرية،  واألمان،   ، الُحبِّ إلى:  اإلنساُن  يحتاُج 
الكرامة،  إلى  إنساٍن  كّل  احتياَج  لكنَّ  والسلطة.  والنفوذ،  والشهرة،  والمكانة،  واالعتراف، 
يختصر كلَّ هذه االحتياجات ويتقّدم عليها. الكرامُة قيمٌة أنطولوجيٌة، تتطّلبها الهويُة الوجوديُة 
لإلنسان من حيث هو إنسان. وكلُّ رسالٍة تحّررّيٍة في التاريخ البشري، تستمدُّ مشروعيَتها من 

قدرتها على استرداد الكرامة البشرية المهدورة.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

91

طات لصورة اإلنسان كما َيرسمها القرآن مخطَّ

 مخطط رقم 1
المراتب الوجودية السامية لإلنسان

ژ ہ  ہ  ہ
 ہ    ھژ  

]البقرة: 34[ ]األعراف: 11[
]اإلسراء: 61[ ]الكهف: 5[

]طه: 116[

ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄژ
]البقرة: 31[

  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ
 ٺ    ٺ  ژ

]التين: 4[

  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
 ٻ  پ  پ  پ  پژ

]البقرة: 30[

  ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

  ۉ    ې  ې

  ې  ې  ى  ى  ائ

 ائ   ەئژ

]األحزاب: 72[

  ژ  ک  ک        ک  گ
  گ   گ  گ  ڳ

  ڳ  ڳ  ڳ
  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ

 ں  ں  ڻ  ژ
]اإلسراء: 70[

 المراتب الوجودّية
 الّسامية لإلنسان

بوصِفه إنساًنا
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 مخطط رقم 2
طبيعة اإلنسان

ژ ٿ  ٿ     ٿ  ٹژ
]األنبياء: 37[

طبيعة 
اإلنسان

  ژ  چ  چ      چ
ڇ   ڇ  ژ

]المعارج: 19[

  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ
ٻ  پ  پ  پژ

]ق: 16[

ژ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ              ڌ  ژ

]البلد: 4[

ژ  ٿ  ٹ  
ٹ  ٹ  ژ

]النساء: 28[



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

93

 مخطط رقم 3
أصل خلق اإلنسان

  ژ گ  ڳ  ڳ
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ

ژ  ھ      ھ  ھ     ھ  ]المؤمنون: 12[
ے  ے  ژ

]السجدة: 7[

ژ ڈ  ڈ     ژ   ژ   
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک    گ  گ  ژ 

]يس: 77[

ژ ے   ۓ  
ۓ  ڭ  

ڭ          ڭ  ژ
]الرحمن: 14[

ژ ى    ى  ائ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ   ۇئ  
ۆئ  ژ

]اإلنسان: 2[

ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ   ڦ   ڄ  ژ
]الطارق: 7-5[

ژ ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ژ
]العلق: 2[

ژ ھ  ے  ے    
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ژ
]الحجر: 26[

ژ ے   ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ژ
]النحل: 4[

ژ ٹ  ٹ      
ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ژ
]مريم: 61[

أصل خلق 
اإلنسان
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 مخطط رقم 4
من أحوال اإلنسان

 

ژ ڭ  ڭ  ڭ                
ۇ  ژ

ژ ٻ  ٻ  ٻ  ]الشورى: 48[
پ  پ  ژ
]العصر: 2[

  ژ  چ  چ      چ
ڇ   ڇ  ژ
]العاديات: 6[

ژ  وئ  وئ         ۇئ  
ۇئ  ۆئ  ژ

]األحزاب: 72[

ژڃ  ڃ  
ڃ  ڃ   ژ

]الحج: 66[

ژ گ  گ    ڳ  ڳ  
ڳ  ژ

]العلق: 6[

ژ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  

ٿ  ژ
]ابراهيم: 34[

ژ  ۀ         ہ  
ہ  ہ  ژ

]هود: 9[

من أحوال 
اإلنسان
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 مخطط رقم 5
كينونة اإلنسان

َكْينُونُة اإلنسان

ژ ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې   ژ
]اإلنسان: 1[

ژ ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  
ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  

ھ  ھ  ژ
ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ       ]القيامة: 38-37[

ۅ       ۅ  ژ
]اإلسراء: 83[

ژ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ژ

]اإلسراء: 100[

ژ  ڀ   ڀ  ڀ   
ٺ  ٺ  ٺ  ژ

]الكهف: 54[

ژٿ  ٿ  
ٿ           ٿ  ژ
]اإلسراء: 67[

ژ  ڇ  ڇ    
ڍ  ڍ   ژ

]اإلسراء: 11[
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 مخطط رقم 6
كلمة عباد في القرآن

عبادي

عباده

 عباد
الله

 عباد
الرحمن

ِعباد

عباًدا لي

عبادناعبادك

عباًدا لنا

العباد
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 مخطط رقم 7
عالقة الله بالعباد

ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ   ې  ېژ

]األعراف: 194[

ژ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇژ

]البقرة: 90[

ژے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ   ڭ  ڭ  ۇژ

]األعراف: 194[

ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

ٹ  ڤژ

]األعراف: 32[

ژ ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  

ھ  ھ  ےژ

]األنعام: 88[ ژ ٹ  ڤ    ڤ  ڤژ

]األنعام: 18[

]األنعام: 61[

ِعباد

ژ ى  ائ   ائ  

ەئ  ەئ  وئژ 
]البقرة: 186[

ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ

]غافر: 44[

]آل عمران: 2[

ژ ہ   ھ  ھ  
ھ  ژ

]البقرة: 207[
]آل عمران: 30[

ژ ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ     چ  چژ

]آل عمران: 79[

ژ ک  ک   ک  گ  

گ  گ  گژ
]النساء: 172[

ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ

]المائدة: 118[

ژ ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ    ڭ  ڭژ
]التوبة: 104[
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 مخطط رقم 8
عالقة الله بالعباد - 2

 

ِعباد

ژڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ژ 

]يوسف: 24[

ژڀ   ڀ  ڀ    
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٹژ  ]يونس: 

]107

ژ ۉ  ۉ  ې  
ې  ې      ې   

ىژ  ]مريم: 
]61

ژ ڍ  ڌ  ڌ        
ڎ  ڎ    ڈ  

ڈ  ژ    ژژ  
]الكهف: 102[

ژ ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ںژ 

]الحجر: 42[ 
]اإلسراء: 65[

ژ ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ   ڌژ 
]الحجر: 42[ 
]اإلسراء: 53[ ژ حب  خب  مب  

ىب  يب  جت  حت   
ژ ]اإلسراء: 17[

ژ گ  گ   
گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ    ڱ  ڱژ 
]النحل: 2[

ژ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ  ىئژ  

]الحجر: 49[

ژ ۀ  ۀ  ہ   
ہ  ہ  ہ  
ھژ ]ابراهيم: 

]31

ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  

]ابراهيم: 11[

ژڇ   ڇ  ڇ  
ڇ  ڍ  ژ 

]يوسف: 24[
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 مخطط رقم 9
عالقة الله بالعباد -3

 

ِعباد

ژ ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ   چ  ژ 

]العنكبوت: 56[

ژ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پژ 
]طه: 77[

ژ  ے  ۓ  
ۓ  ڭ    ڭ      
ڭ  ڭ  ۇژ 

]القصص: 82[

ژ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     
ڃ  ڃ  ڃ  

چژ ]النمل: 
]59

ژڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ژ 

]النمل: 19[

ژ ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ژ 

]النمل: 15[
ژ  ې  ې  ې  
ې  ى   ىژ  

]الشعراء: 52[

ژ ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  

ڭ      ۇ ۇژ 
]الفرقان: 63[

ژڦ  ڦ  
ڦ       ڄ   ڄ  
ڄ  ژ ]الفرقان: 

]58

ژ ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ   

ک  ک  ک  ک  
گ  گ   گژ 

]الفرقان: 17[

ژ ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ   
ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ  ژ 
]المؤمنون: 109[

ژ چ  چ  ڇ  
ڇ       ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  

ڌ      ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ژ 

]األنبياء: 105[

ژ ٺ  ٿ  
ٿ  ٿٿ  

ٹٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ژ 

]األنبياء: 26[
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 مخطط رقم 10
كلمة عبيد في القرآن

عبيد

ژ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ژ ]األنفال: 
51[ ]آل عمران: 182[

ژ ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
ک  گ   گ    گ  گ  ژ  

]الحج: 10[

ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  
ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ   ژ 

]ق: 29[

ژ مت  ىت  يت   جثمث  
ىث  يث  حجمج  جح  مح  
جخ  حخ  مخ   ژ  

]ُفِصّلت: 46[
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الرحمة قيمة دينّية وإنسانّية

د. عامر الحافي

الرحمة؛  لفظ  َتْذكر  التي  الدينية  النصوص  على  الديني  سياقها  في  الرحمة  تقتصر  ال 
التشريعية  نماذجها  في  الرحمة،  قيمة  فيها  تتجلى  التي  العميقة  المعاني  أيًضا  َتشمل  وإنما 
والممارسة السلوكية للمؤمنين من أتباع األديان. والرحمة -إضافًة إلى َكونها »قيمة دينية«- 
الناس من مختلف األديان والثقافات.  هي في األساس قيمة إنسانية وكونية، يجتمع عليها 
دينية  فريضة  التَّراُحم  فإنَّ  مطلق،  ضعف  وال  مطلقة  قوة  ال  حيث  اإلنساني،  المجال  ففي 

وأخالقية وإنسانية على الجميع )الحكيم، 2018، 62(.
ليس الهدف من الحديث عن الرحمة هو إثبات سماحة األديان، أو المبالغة في إبراز 
دور الدين في مجتمعاتنا المعاصرة؛ وإنما الهدف هو إظهار مدى تفاعل القيم في محيطها 

اإلنساني والكوني، وقدرة هذه القيم على إحداث التغيير في مجتمعاتنا البشرية المعاصرة.
الرحمة -كما يقول بول ريكور- هي الطريقة المثَلى التي ُتثبت أن: »الطِّيبة أكثر عمًقا 
تها،  ومركزيَّ الرحمة  أصالة  تؤّكد  المقولة  وهذه   .)121  ،2018 )المسكيني،  ّر«  الشَّ من 

وقدرتها على إخراج أجمل ما في اإلنسان من طيبة وإحسان وعطاء.

الورقة لإلجابة عنها، في سبيل الوقوف على المعاني  هناك أسئلة عديدة، تسعى هذه 
واآلثار المختلفة لقيمة الرحمة، في سياَقيها الديني والدنيوي. ومن أبرز هذه األسئلة:
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س)1(؟ ما هي قيمة الرحمة في النصوص الدينية في كلٍّ من القرآن والكتاب المقدَّ
هل تنسجم قيمة الرحمة مع قيمة العدل، في المنظوَرين الديني واإلنساني؟ 

كيف يمكن لمعاني الرحمة اإللهية أن تنعكس على رحمة اإلنسان ألخيه اإلنسان؟
هل تقتصر قيمة الرحمة في اإلسالم على المسلمين دون غيرهم؟

الفقراء  تجاه  وخاصة  االجتماعي،  المستوى  على  الرحمة  قيمة  تتجلَّى  كيف 
والمحتاجين؟

اإلنساني  للتضامن  جديدة  أشكال  ابتكار  على  تساعد  أن  الرحمة  لقيمة  يمكن  كيف 
والكوني؟ 

1 - تعريف الرحمة 

أ - معنى الرحمة في اللغة العربية

ِحم ُهم  ة من رِحم المرأة. ويقال: امرأة َرُحوم إذا كانت تشتكي رِحَمها. والرَّ هي مشتقَّ
ة تقتضي اإلحسان إلى المرحوم  القرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة، والرحمة هي ِرقَّ

)األصفهاني، 2002، 278(.

ب - في التُّراَثين اليهودي والمسيحي

الرحمة.  لوصف  الِعبرّية  باللغة  اثنَين  تعبيَرين  المقدسة،  اليهودية  األسفار  َتستعمل 
الثانية هي »حسد«، ومعنى كلٍّ منهما يختلف قلياًل  اللفظة األولى هي »رحاميم«، واللفظة 
تنشأ  – حشاء األم(، حيث  ِحم  إذ إن »رحاميم« تدّل أصاًل على محبة األم )الرَّ عن اآلخر؛ 
انّية، وليست ثمرة أيِّ  من الرباط األوثق األصيل بين األم والطفل، عالقٌة خاصة ومحبة مجَّ

»الكتاب المقّدس« هو التسمية لكتاب المسيحيين الذي يحتوي على العهد القديم والعهد الجديد.   )1(
فالعهد القديم هو التسمية المسيحية لكتاب اليهود الذي يحتوي على التوراة وأسفار األنبياء والكتب 

)تاناخ(، والعهد الجديد يحتوي على األناجيل والرسائل وأعمال الرسل وسفر الرؤيا.
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استحقاق. لهذا السبب، َتحُدث ضرورة باطنية هي من متطلبات القلب. إن لفظة »رحاميم« 
وفًقا لهذه القاعدة النفسية ُتوّلد عدة مشاعر، من بينها الطِّيبة والحنان وطول األناة والشفقة 
والمسارعة إلى الغفران. وهي إحالة ال بّد وأن تَضع رحمة الله في َتناُسب لطيف مع صفة 
المرأة أو األم، باعتبار أن ليس هناك أرَحُم من أّم. ومع ذلك، فالمرأة قد َتنسى طفلها أحياًنا؛ 
أّما الله فال َينسى، وهو أشد رحمة منها: »هل تنسى المرأُة رضيَعها وال َترحم ابَن أحشائها؟ 

ا أنا فال َأْنساُكم« )ِسفر إَشْعياء 49: 15(. حتى هؤالِء َينَْسْيَن، أمَّ
»إليوس«  اليوناني  اللفظ  القديم،  العهد  في  غالًبا  المستعَمل  »رحاميم«  لفظ  يقابِل 
المستخَدم في نصوص العهد الجديد، خصوًصا في إنجيل متَّى ولوقا ورسائل بولس. ويدلُّ 

هذا اللفظ باللُّغة اليونانية على النعمة، والعطف على المحتاج )المسكيني، 2018، 62(.
يس أغسطين)1( أن الرحمة الحقيقية هي العطاء والصفح:  في اإلطار المسيحي، َيعتبر القدِّ
»الرحمة الحقيقّية هي أن تعطي وأن تصفح وأن تستمّر في اعطاء المزيد« )المسكيني، 2018، 
115(. ويقول أيًضا: »اسم الرحمة ُمتأتٍّ من َكونها هي ما يجعل القلب يتألم للبؤس الذي 
يصيب اآلخرين«. فالرحمة َوْفق هذا السياق الالهوتي، لم تُعْد مجرد حنان ورحمة أمومّية، 

وإنما أصبحت متصلة بالشقاء والضعف البشري )المسكيني، 2018، 110-109(.

ج- الرحمة والعدل 

القيم الكبرى، في األديان والثقافات اإلنسانية على وجه  الرحمة والعدل ِكاَلهما من 
الوجود  مستوى  وعلى  واالنسجام.  االتفاق  هو  القيمتين،  هاتين  بين  واألصل  العموم. 
اإللهي، يمثِّل الفصُل بين الرحمة والعدل أمًرا غير مقبول من منظور ديني عميق، حسب ما 
يقول أغسطين: »احذروا من االعتقاد بأن هاتين صفتان يمكن الفصل بينهما داخل الله. قد 
يبدو بالفعل أنهما متناقضتان، وأن الرحمة ال يجوز لها أن َتصدر ُحكًما، وأن الحكم يجب 

القديس أغسطين أو أوغسطينوس )ت 430م(: كاتب وفيلسوف الهوتي، من آباء الكنيسة الالَّتين،   )1(
في  أهراس  ُسوق  )حاليًّا  طاغاست  في  ُولِد  الكنسي،  العصر  في  المسيحية  الفلسفة  في  رائًدا  ُيَعدُّ 

الجزائر(، من أٍب وثنّي وأمٍّ مسيحية. من أشهر مؤلفاته: االعترافات، مدينة الله. 
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أن يتم بال رحمة؛ لكن الله قدير، وفي رحمته هو يحقق العدل، كما أّنه في الُحكم هو ال ينسى 
الرحمة أبًدا« )المسكيني، 2018، 115(. فالرحمة في السياق اإللهي ال تتعارض مع العدل، 

ألن الله رحيم في عدله، وعادل في رحمته.
أما العدل في السياق اإلنساني، فهو في األغلب »ُحْكم« أقرب إلى الشريعة والقانون، 
في حين الرحمة هي شعوٌر فوق قانون، وهي أقرب إلى القلب منه إلى العقل. وتبقى المهمة 
الصعبة، وهي تحقيق العدل في ظل الرحمة في مجتمعاتنا البشرية. فتحقيق العدل من منظور 
بَشرّي، غالًبا ما يكون على حساب الرحمة. »وما يميِّز القدرة اإللهية هو تحقيق العدل دون 

نسيان الرحمة، كما َيحدث مع البَشر« )المسكيني، 2018، 116(.
تتركز قيمة العدل على النظام والمجتمع، في حين تتركز الرحمة على المشاعر والفرد. 
ومع ذلك، فإن العدل بمعناه األعمق هو بمنزلة صياغة قانونية للرحمة في ُبعدها االجتماعي. 
تسلُّط مشاعر  دون  وَيُحول  الحكم،  في  فق  الرِّ ز  ُيعزِّ فإنه  الرحمة،  إلى  يستند  عندما  فالعدل 

الغضب واالنتقام، أو تسويغ الطغيان والتمادي في العقاب. 
يعتقد بعضهم أن الرحمة قد تتعارض مع العدل. ولعل األقرب للصواب أن الرحمة 
قد تختلف عن العدالة، لكنها ال ُتضاِدُدها. ويمكن للمتأمل في العدالة بمغزاها العميق، أن 

س نوًعا آَخر من الرحمة، أكثَر تعقيًدا من الرحمة بمعناها البسيط.  يتلمَّ
ُندرك خطورة إعالء خطاب  أن  والعدل، يجب  الرحمة  بين  العالقة  فهم  عند محاولة 
»المعاملة بالِمثل« -باعتباره تجسيًدا لقيمة العدل-، على خطاب الرحمة و»المعاملة بالتي 
ز مظاهر القسوة والتوحش في مجتمعاتنا البشرية. وكما  هي أحسن«. فإن ذلك يمكن أن يعزِّ
يمثِّل  وال  منهم«.  واحًدا  تصبح  ال  حتى  الوحوش  ُتصارع  وأنت  حريًصا  »كن  نيتشه:  يقول 
»خطاب الرحمة« هروًبا من مسؤولية تحقيق العدالة ومواجهة الظلم والظالمين، لكنه يعطي 
الظالمون  يستخدمها  التي  األسس  تلك  ويناقض  يختلف  أخالقيًّا،  أساًسا  الظلم  مواجهَة 
لتحقيق مصالحهم. ولعل مقولة غاندي: »إن مبدأ العين بالعين يجعل العالم بكماله أعمى«، 
ُتمثِّل أعمق تعبير عن هذه الفكرة. فما فَعله غاندي من مقاومة لالحتالل البريطاني، لم يكن 
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على حساب قيمة السالم والالعنف التي يْؤمن بها؛ وإنما كان تأكيًدا لُِسموِّ القيم اإلنسانية، 
وإمكانية َتغلُّبها على منطق العنف والتوحش الذي ينتهجه االستعمار.

ژ  ژ   ژ  القرآنيََّتين:  اآليَتين  بالِمثل«، نستحضر  »المعاملة  نقد خطاب  في سياق 

ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 – َلت، اآليتان 34  ]سورة ُفصِّ ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  ژ 
ا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم.  35[. وينسجم معنى هذه اآلية مع قول المسيح )ع(: »َوَأمَّ
َوَيْطُرُدوَنُكْم«  إَِلْيُكْم  ُيِسيُئوَن  ِذيَن  الَّ ألَْجِل  َوَصلُّوا  ُمْبِغِضيُكْم،  إَِلى  َأْحِسنُوا  الَِعنِيُكْم.  َباِرُكوا 
)متَّى 5: 44(. ففي نظر المسيح، هناك ثالث قيم ُتمثِّل المبادئ الكلية للشريعة، وهي: العدل 
الَكَتبة  أيها  لكم  »الويل  للشريعة:  الَحرفيُّون  األتباع  عادًة  يهملها  والتي  واألمانة،  والرحمة 
)1( والَكّمون، وقد أهملتم  بِثِّ والَفّريسّيون المراؤون؛ فإنكم تؤّدون حتى ُعشور النَّعنع والشِّ
أهّم ما في الشريعة: العدل والرحمة واألمانة« )متَّى 23: 23(. ولكن في نصٍّ آخر، يجعل 
ُأِريُد  إِنِّي  ُهَو:  َما  َعِلْمُتْم  »َفَلْو  فيقول:  لرسالته،  العظمى  الغاية  هي  َوْحدها  الرحمَة  المسيُح 
َرْحَمًة اَل َذبِيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَلى األَْبِرَياِء« )متَّى 12: 7(. فالتركيز على الطقوس والشعائر 
الظاهرية دون معرفة المقاصد والغايات الكلية، ُيمثِّل خَلاًل مفاهيميًّا عميًقا ُيْفضي إلى ظلم 

األبرياء.

2 - الرحمة اإللهية 

أ - الرحمن الرحيم

على  منها  واإلبراهيميُة  العموم،  وجه  على  األدياُن  عليها  ُتْجِمع  إلهية  صفٌة  الرحمة 
وجه الخصوص. وفي القرآن الكريم ُذِكر اسُم الله: »الرحمن الرحيم« في اآلية األولى، من 

بِّث: في القاموس المحيط: »َبْقَلة«. وفي لسان العرب، مادة درج: »ما ُتَطيَّب به الُقدور من النبات  الشِّ  )1(
المعروف«.
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السورة األولى الموجودة في القرآن الكريم، وهي »البسملة« في سورة الفاتحة: ژ ٱ       ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ   ژ ]سورة الفاتحة، آية 1[. وهذه اآلية التي ُتتلى في بداية كل سورة من ُسَور 

القرآن، َقرَنت لفظ الجاللة بِاْسَمين من أسماء الله الحسنى، وهما: الرحمن والرحيم. ولعل 
عدم االقتصار على اسٍم واحد منهما، يشير إلى زيادة تأكيد أهمية الرحمة اإللهية وشمولها. 

لم يطِلق القرآن اسم الرحمن إالَّ على الله، من حيث إن معناه ال يصحُّ إالَّ له؛ إذ هو 
الذي َوِسع كلَّ شيء رحمًة. أّما الرحيم، فُيستعمل لغير الله، ومعناه هو الذي كثرت رحمته 
)األصفهاني، 2002، 279(. وقد اجتهد بعض العلماء في التفريق بين الرحمن والرحيم، 
المؤمنين  يعم  الدنيا  في  أن إحسانه  الدنيا ورحيم اآلخرة، وذلك  تعالى رحمن  »إنه  فقالوا: 
اْسَمي  وفي   .)279  ،2002 )األصفهاني،  بالمؤمنين«  يختص  اآلخرة  وفي  والكافرين، 
ندمان ونديم،  الّرحمة، مثل:  اْسمان مشتّقان من  األثير: »وهما  ابن  يقول  الرحيم،  الرحمن 
وهما من أبنية المبالغة )...( والّرحمن خاّص بالله ال يسّمى به غيره، وال يوصف. والّرحيم 
يوصف به غيُر الله تعالى، فيقال: رجل رحيم، وال يقال رحمن. والّرحمة من صفات الّذات 
لِلَّه تعالى، والّرحمن وصٌف، وَصف الله تعالى به نفسه، وهو متضّمن لمعنى الّرحمة« )ابن 

األثير، 1979، ج2: 210(.
الله  أسماء  آخر من  اسٌم  فيها  يضاهيه  مكانًة ال  القرآن،  في  »الرحمن«  الله  اسُم  اِتَّخذ 

ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ژ  تعالى:  قوله  ذلك  على  الشواهد  أدلِّ  ومن  الحسنى. 
فما  اآليتان 5 و6[.  ژ ]سورة طه،  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
أعطى اللُه اْسًما آخَر من أسمائه الحسنى هذه الداللة والمكانة، ولم َيُقل »الجّبار على العرش 
استوى«. وفي هذا يقول ابن عربي: »لو لم يكن من عظيم شمول الرحمة اإللهية إالَّ قوله: 
»الرحمن على العرش استوى«. فإذا استقرت الرحمة في العرش الحاوي على جميع أجسام 
العالم، فُكلُّ ما يناقضها أو يريد رفعها من األسماء والصفات، فَعوارُض ال أصل لها في البقاء 

ألن الحكم للمستولي وهو الرحمن« )ابن عربي، 1985، ج 2: 334 (. 
في سورة الرحمن، نجد قوله تعالى: ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
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ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ژ ]سورة الرحمن، اآليات 1-4[. تشير اآلية الكريمة إلى تميُّز اسم 
لفظ  يماثل  نحو  على  اْسًما  َيستعمل  لم  فالقرآن  تعالى.  أسمائه  سائر  عن  »الرحمن«  الله 
الجاللة »الله«، الجامع لكل األسماء والصفات اإللهية، إالَّ اسم الرحمن. وهكذا، فإنَّ اسم 
الرحمن هو اسم جامع لكل معاني الَخلق واإلبداع والجمال. وعلى قدر ما ينكشف لإلنسان 

من معاني هذا االسم، يكون حظُّه من معرفة القرآن والبيان.
فإنما  َيرحم،  فَمن  الخلق.  بين  وعطف  إحسان  لكلِّ  وَمنبع  َمصدر  هو  الرحمن،  اسُم 
تعالى:  قوله  في  كما  بالمؤمنين،  رحيم  تقييد  ا  أمَّ »الرحمن«.  الله  اسُم  له  وهبه  بما  َيرحم 

ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ژھ  

األنبياء  رحمة  عدم  يعني  فال   ،]128 التوبة:  ]سورة  ژ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    

عليهم السالم لعموم الناس؛ وإنما يدل على خصوص المؤمنين بنوع من الرحمة الخاصة، 
زيادة على الرحمة العامة. وفي نصٍّ آخر، يؤكد القرآن أن رحمة الله هي َمصدر ومنبع لكلِّ 

رحمة وإحسان بين الخلق: ژ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹژ ]سورة آل عمران، آية 159[.

أما الكتاب المقدس، فِمن أهم صفات الله التي وصفه بها في العهد القديم، أنه: »إلٌه 
رحيم ورؤوف، بطيُء الغضب وكثير اإلحسان والوفاء« )خروج 34: 6(. وَمراحم الله تبقى 
بِّ لأِلبِد َأَتغنَى وإِلى جيٍل فجيٍل ُأعِلُن بَفمي َأماَنَتَك، ألَنََّك  وتستمر إلى األبد: »بَِمراِحِم الرَّ

َمواِت َثبَّتَّ َأماَنَتَك« )مزمور 89: 2- 3( حَمُة ُتْبنى لأِلبد وفي السَّ ُقلَت: »الرَّ

ب - الله أرحُم الراحمين وخير الراحمين

وَصف الله تعالى نفسه بأنه »أرحم الراحمين«، في أربعة مواضع في القرآن، كما في 
آية  األعراف،  ]سورة  ژ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ژ  تعالى:  قوله 
151[، وقوله: ژ ڀ  ٺ    ٺٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]سورة يوسف، آية 64[، وأيًضا 

في سورة يوسف، آية 92؛ وفي سورة األنبياء، آية 82.
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تعالى:  قوله  وهما  موضعين،  في  الراحمين«  »خير  بأنه  نفسه  تعالى  الله  وصف  أيًضا 
آية 109[، وقوله:  المؤمنون،  ژ ]سورة  ژڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ژىئ  ىئ  ىئ      ی   ی   ی  ی  جئ   ژ ]سورة المؤمنون، آية 118[. 

المالَحظ أنَّ هَذين الوصَفين )أرحم الراحمين وخير الراحمين(، قد جاء ذكرهما في 
سياق الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله. أيًضا يمتاز كلٌّ من هَذين الوصَفين عن غيره. 
فـ»أرحم الراحمين« يعني أن ال رحيم في الوجود أرحم منه عز وجل. وفي وصف الله لنفسه 
َحماء من الناس، وفيه  فوا إلى الرُّ بأنه »أرحم الراحمين«، تحفيز للمؤمنين إلى أن َيعرفوا ويتعرَّ
فوْصٌف  الراحمين«،  وأما »خير  والتراحم.  الرحمة  في سبيل  والتسابق  التفاضل  إلى  إشارة 
المرحوم  مصلحة  تحقيق  وهي  مقصودة،  وحكمة  بغاية  تتعلق  تعالى  رحمته  أن  إلى  يشير 

ومنفعته.

ج- شمول الرحمة اإللهية وَسعُتها

يقول اإلمام الغزالي عن رحمة الله: »رحمة الله عز وجل، تامة وعامة. أما تمامها فمن 
المستحق وغير  أما عمومها فمن حيث شمولها  المحتاجين،  أراد قضاء حاجات  إنه  حيث 
المستحق...« )الغزالي، 1987، 62(. ويقول ابن القيم الجوزية: »وقد وسع رّبنا كّل شيء 
رحمة وِعلًما فوسعت رحمته كّل شيء، وأحاط بكّل شيء ِعلًما، فهو أرحم بعباده من الوالدة 

بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه« )ابن القيم الجوزية، 2011، ج 1: 141(.
جاء في الحديث أن رسول الله )ص( قال: »جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده 
تسعًة وتسعين وأنزل في األرض جزًءا واحًدا. فِمن ذلك الجزء تتراحم الخالئق حتى ترفع 
الدابة حافَرها عن ولدها خشيَة أن ُتصيبه« )مسلم،2000، 5071(. وتوضح رواية أخرى 
ر الله تسًعا وتسعين  أنَّ ِضْمن التسعة والتسعين، جزًءا يرحم الله بها عباده يوم القيامة، وأخَّ
رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة« )مسلم، 2000، 5073(. فإذا كانت رحمة واحدة من 
رحمات الله، كافية ليتراحم بها الخلق بينهم في الدنيا، فماذا يمكن لتِسعٍة وتسعين ِضعًفا منها 

أن تفعل يوم القيامة؟!
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ا كانت رحمة األم برضيعها هي األنموذج األول من الرحمة اإلنسانّية -بل والحيوانّية  لمَّ
أيًضا-، فقد أوضح الرسول َسعة الرحمة اإللهية، في قصة األم التي كانت تبحث عن طفلها 
الله صلى  لنا رسول  بعد الحرب، وعندما وجدته: »أخَذته فألصَقته ببطنها وأرضَعته، فقال 
َتْقدر على  أَتَرون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: ال والله. وهي  الله عليه وسلم: 
بولدها«  هذه  من  بعباده  أرَحُم  ُه  َللَّ وسلم:  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فقال  تطرحه.  ال  أن 

)مسلم،2000 ، 5676(. 
أوالده  أوصى  الذي  الرجل  حديُث  الله،  رحمة  سعة  تبيِّن  التي  النصوص  أعظم  من 
بُِحرقٍة، لكثرة ذنوبه وخوفه من عقاب الله، كما يخبر النبي )ص(: »أْسَرف رجٌل على نفسه 
َبنِيه فقال: إذا ُمتُّ فأحِرقوني،  ا حَضره الموُت أوصى  ]وفي رواية لم يعمل خيًرا قط[، فلمَّ
به  بني عذاًبا ما عذَّ يح في البحر، فوالله لئن قَدَر عليَّ ربي َلُيعذِّ ثم اسَحُقوني ثم َأْذُروني في الرِّ
به أحًدا. قال ففعلوا ذلك، فقال ]الله[ لألرض: أدِّي ما أخْذِت. فإذا هو قائم، فقال له: ما 
حَمَلَك على ما صنْعَت؟ فقال: خْشيُتك يا ربِّ -أو قال مخافُتك-، فَغفر له بذلك« )مسلم، 
2000، 5079 (. فالرحمة اإللهية وِسَعت َمن لم يعمل خيًرا قط. وَمن كان لديه شكٌّ في 

البعث والقيامة، فكيف له أن َيحصر هذه الرحمة في فئة أو طائفة من الناس دون غيرها؟ 
يوضح القرآن أن الغاية العظمى التي بعث الله من أجلها الرسل واألنبياء، هي الرحمة، 
كما في قوله تعالى: ژ ک  ک  گ         گ  گ       گ  ژ ]سورة األنبياء، آية 107[. 

وهذه الرحمة التي هي غاية إرسال الرسل، هي ذاتها الغاية من َخلق الله للناس: ژ ٱ   ٻ  
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿژ ]سورة 
بين  الجدلية  العالقة  عمق  يؤكد  ٿژ،  ٿ   ژ  فقوله:   .]119-118 اآليتان  هود، 
الرحمة كغاية لَخلق الناس، واالختالف. فقد خلقهم الله مختلفين ليرحمهم، وليبحثوا عن 

معاني الرحمة في اختالفهم.
ألن  بعينها،  ديانة  أتباع  في  اإللهية  الرحمة  حصر  القرآن  انتقد  األساس،  هذا  على 
الرحمة لو كانت مقصورة على أتباع ديانة أو طائفة بعينها، لكانت رحمة الخالق رحمًة ضيِّقة 
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يَّة« محدودة. وإذا كانت ظواهر بعض النصوص الدينية قد  ومحدودة، وال ينالها سوى »أقلِّ
ُتفهم بعيًدا عن مقصد الرحمة اإللهية وشمولها، فإن الواجب هو استمرار البحث عن تفسير 
هذه  ومن  التأسيسية.  اآليات  أكدته  الذي  المقصَد  وذلك  ينسجم  النصوص،  لهذه  أعمق 

ٿ    ژ  القرآن، قوله تعالى:  التي أكدت سعة الرحمة اإللهية في  التأسيسية  النصوص 
ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ژ 
]سورة األعراف، آية 156[. فاآلية تشتمل على مستَوَيين من الرحمة، األول: هو »الرحمة 
الله؛  برحمة  والرجاء  األمل  أبواب  الناس  أمام  َتفتح  التي  العامة  الرحمة  وهي  الواسعة«، 
الذين  األتقياء،  لرحمة  تأكيد  وزيادة  تخصيص  فيها  التي  المكتوبة«،  »الرحمة  هو  والثاني: 

يقدمون الخير للناس ويؤمنون بآيات الله.
أّما َسعة الرحمة اإللهية في الكتاب المقدس، فنقرأ عنها في العهد القديم فيما قاله الله 
 .)19 لموسى: »ُأْغِدق نعمتي على من أشاء، ورحمتي على من أريد« )سفر الخروج 33: 
ّب  س أن رحمة الله هي رحمة أبدية، ال تنحصر في زمن: »اِحَمدوا الرَّ ويبيِّن الكتاب المقدَّ
ألَنَّه صالِح، النَّ لألبِد َرحَمَته« )مزمور 107: 1(. وهي رحمة تشمل جميع الذين ينتظرونه: 
بَّ إَِلُه َعْدٍل لَِجميِع الَّذيَن  بُّ لَِيرَحَمكم، ولذلك َيتعالى لَِيرَأَف بِكم أِلَنَّ الرَّ »لِذلك َينَتظُِر الرَّ

َينَتظِروَنه« )إَشْعياء 30: 18(.
في العهد الجديد، يتحدث المسيح عن رحمة الله التي ينبغي لِلمؤمنين أن يعيشوها: 
»إلٌه  بأنه:  الله  بولس)1(  36(. ويصف  )لوقا 6:  أيًضا رحيم«  أباكم  أنَّ  كما  ُرَحماء  »فُكونوا 

واسع الرحمة« )أفسس 2: 4(.

د- رحمة الله ومغفرته 

قوله  في  كما  ة،  الَعَقِديَّ األمور  في  لهم  للمخالفين  المغفرة  على  المؤمنين  الله  يحضُّ 
آية 14[. وهذا  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ ]سورة الجاثية،  ژ  تعالى: 

ر  بشَّ َمن  أبرز  ِمن  يسيًّا. وهو  َفرِّ أبوه  الطرسوسي، ولد في طرسوس، وكان  العبري شاول  كان اسمه   )1(
بالديانة المسيحية، وُتنسب إليه ثالث عشرة رسالة من الكتب السبعة والعشرين في العهد الجديد. 
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الرحمة  الله  يسأل  والمؤمن  ة.  الَعَقديَّ التصورات  في  للمخالفين  الله  مغفرة  إمكانية  يعني 
ۇۆ   ۇ   ڭ    ژ  فقال:  ألبيه،  إبراهيم  استغفر  كما  العقيدة،  في  يخالفه  لمن  والمغفرة 
في  المسيُح  وشَفع   .]47 آية  مريم،  ]سورة  ژ  ۉ    ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  

اآلخرة ألتباعه المخالفين لبعض تعاليمه بقوله: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  
ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ژ ]سورة المائدة، آية 118[. فالمؤمن المدرك لسعة رحمة الله، يتمنى 

الرحمة حتى لمن يخالفه في الدين والمعتقد. 
َيَضُع  بيِده، ال  َنفسي  الرحمة، قوُله )ص(: »والَّذي  دت شمول  أكَّ التي  من األحاديث 
نا َيرَحُم، قال: َليَس بَِرحمِة أَحِدُكم صاِحَبُه، َيرَحُم النّاَس  اللُه َرحَمَتُه إالَّ َعَلى َرحيٍم، قالوا: ُكلُّ
تجاوز  على  وقاطع  واضح  تعبير  كاّفة«،  النّاَس  »َيرَحُم  وقوله:   .)4145 يعلى،  )أبو  كاّفة« 
عن  عفا  عندما  الرحمة،  هذه  )ص(  جّسد  وقد  اإللهية.  للرحمة  واالنتقائية  الطائفية  النظرة 
أهل مكة الذين ظلموه وقاتلوه، بعد أن سألهم: »يا أهل مكة ]أو يا معشر قريش[: ما تظنُّون 
 ، أني فاعل بكم؟ قالوا: خيًرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: »اذهبوا فأنتم الطَُّلقاء« )النََّسائيُّ

.)2001

ه- رحمة الله وعقابه 

جَمع الخطاب القرآني بين الترغيب في رحمة الله ورضاه والترهيب من عذابه وغضبه، 
ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٹژ ]سورة  كما في قوله تعالى: 
شعوًرا  يعيش  فالمؤمن  أشاء«.  من  بها  أصيُب  »ورحمتي  يقل:  فلم   .]156 آية  األعراف، 

ُيراِوح بين رجاء الرحمة اإللهية والخوف من عذاب الله: ژ ې  ې     ې  ى  
ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   ژ 
]سورة اإلسراء، آية 57[. واستمرار هذا الشعور بين رجاء الرحمة والخوف، له أثر في توجيه 
اإلنسان إلى طلب المعرفة وعمل الخير. فعن أبي ُهَريرة أن رسول الله )ص( قال: »َلْو َيْعلم 
المْؤمُن ما ِعند الله من الُعقوبة، ما َطِمع بَجنَّته أحٌد، ولو َيْعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، 

ما َقنَط من رحمته أحٌد« )مسلم، 2000، 5077(.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

115

على  التي  والواجبات  والشروط  الله  رحمة  رجاء  بين  القرآنية،  اآلياُت  َتقرن  ما  كثيًرا 

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ژ  تعالى:  قوله  في  كما  بها،  القيام  اإلنسان 

أو   ،]218 آية  البقرة،  ]سورة  ژ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

قوله: ژ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ ]سورة النور، آية 

56[. ولعل الحكمة من ربط الرحمة اإللهية بتلك الشروط، هي أْن يُكون البحث عن الرحمة 

القيام بفضائل األعمال، والكفِّ عن الظلم والعدوان، وَأالَّ ُيسيء أحد إلى غيره  دافًعا إلى 

تحت اسم الرحمة اإللهية.

ال ييأس المؤمن من رحمة الله ومغفرته، مْهما كان عمله قبيًحا. ولذلك، قال تعالى: 

ژ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     

ۇ   ۆ          ۆ          ۈ  ژ  ]سورة الزمر، آية 53(. فالقنوط من رحمة الله أسَوُأ من أي ذنب 

أو خطيئة قد يقع فيها اإلنسان؛ وذلك ألنه ينفي عن الله أعظم صفة له، وهي الرحمة. وِمن 

معالم رحمة الله باإلنسان في الكتاب المقدس، قول الله لبني يعقوب: »جَذْبُتُهم إليَّ بِحباِل 

حمِة وَروابِِط المحبَِّة، وُكنُت لُهم كأٍب َيرفُع طِْفاًل على ِذراِعِه وَيحنو عَليِهم وُيطِعُمُهم...«  الرَّ

)هوشع 11: 4(. وفي العهد الجديد، تتجلى رحمة الله في اإلنسان بقول مريم عليها السالم: 

بالمراحم«  الغنيُّ  »هو  والله:   ،)50  :1 )لوقا  َيتَُّقوَنه«  يَن  لِلذَّ جيٍل  إِلى  جيٍل  ِمن  »وَرحَمُته 

)أفسس 2: 4(.

3 - القيم المتعلقة بالرحمة

أ - الرحمة والوّد 

جاء اسم الله »الَودود« في القرآن في آيَتين: األولى قوله تعالى: ژ ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ    ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ژ ]سورة هود، آية 90[، والثانية قوله: ژ ہ  ھ   ھ    
ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ژ ]سورة البروج، اآليتان 13 و14[. ففي اآلية األولى، إشارة 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

116

ُل مظاهر هذه العالقة، أنَّ كالًّ من الرحمة والود  إلى العالقة الخاصة بين الرحمة والود. وأوَّ
من  مشتّق  والودُّ  »الرحمن«،  الله  اسم  من  ة  مشتقَّ فالرحمة  الحسنى.  الله  أسماء  من  ُمشتقٌّ 
اسمه »الودود«. والودُّ يمثِّل أحد أسماء المحبة، وهو يتكامل مع الرحمة التي ُتمثِّل »المحبة 
العملية«. فالرحمة والود، ُهما وجهان لحقيقة واحدة، هي المحبة الكاملة. أّما العالقة بين 

الغفور والودود، فهي عالقة بين المودة وَأحد مقتضيات الرحمة، وهو المغفرة. 

الودُّ عطاٌء إلهّي، يكافِئ الله به عباده على إيمانهم وعملهم الصالح، كما في قوله: ژٱ  

آية 96[.  ژ ]سورة مريم،  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  
وهذه اآلية الكريمة تشير إلى أّن الودَّ قد صدر عن الرحمن؛ ما يؤكد أن اسم »الرحمن« هو 

َمنبع كلِّ ودٍّ ومحبة إلهية، وأنه االسم األمثل لكل معاني الجمال والعطاء اإللهي. 
المحبة لها عدة مسَتويات. فهي تبدأ بمحبة الله لإلنسان، ثم محبة اإلنسان لله، ثم محبة 
المعاني  التحقق من هذه  له شرف  فَمن كان  الخلق لإلنسان.  ثم محبة  الله،  لَخلق  اإلنسان 
جميعها، فقد تجلَّى له اسم الله الودود. وقد جاء في القرآن أربع آيات، ُذِكر فيها كلمة َموّدة 

منسوبًة إلى الناس:

• ۇۇ  	 ڭ   ڭ      ڭ   ڭ      ۓ   ۓ      ے   ے     ژ   األولى:  اآلية 

ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ       ۈ   ۆ   ۆ  

آية  المائدة،  ]سورة  ژ  ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې    

الله ويحبُّه. وقد أشاد  أمٌر يمدحه  أْتباع األديان،  بين  المودة  أّن  82[. وهي تؤكد 

وَتنبع  )المسلمين(.  المؤمنين  تجاه  المسيح  أْتباع  قلوب  في  التي  بالمودة  القرآن 

َتين جعلهما الله في قلوب أْتباع المسيح  هذه المودة من هاَتين: الرحمة والرأفة، اللَّ

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ        ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ژڎ   )ع(: 

في  والرأفة  الرحمة  بين  والجمع   .]27 آية  الحديد،  ]سورة  گژ  ک   ک  
آية واحدة، هو حالة خاصة وردت في حقِّ الرسول محمد )ص(، وورَدت في حقِّ 
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أْتباع المسيح )ع( فقط. وقد وصف القرآن المسيح )ع( بأنه رحمة من الله: ژ ہ  

ھ ھ  ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ژ ]سورة مريم، آية 21[. 

• ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  	 ژ  الثانية:  اآلية 
آية  الروم،  ]سورة  ژ  ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ    گ   گ  
21[. تؤكد هذه اآلية، أن المودة والرحمة هما المنطَلق األساسي للعالقة الزوجية 
فيما  الَخلق  بين  العالقة  من  ليًّا  أوَّ أنموذًجا  ُتمثِّل  الزوجية  العالقة  السعيدة. وهذه 
د المعنى األشمل واألعمق  بينهم، ثم من العالقة بينهم وبين الخالق، والتي تجسِّ

للموّدة والرحمة. 

• ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  	 اآلية الثالثة: ژ 

ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  
ًدا، ليقول للناس بأن غايته  ]سورة الشورى، آية 23[. فيحثُّ الله تعالى نبيَّه محمَّ
ُل من يستحقُّ هذا  الناس جميًعا. وأوَّ من الدعوة ليست سوى تحقيق الموّدة بين 
يقترب من  لتشمل كل من  تمتد  ثم  النسب،  بقرابة  تبدأ  والقرابة  الُقربى،  ُهو  الودَّ 

اإلنسان، وُيجاورُه ويعايشه من َخلق الله.

• ڄ  	 ڄڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ژ   الرابعة:  اآلية 

ڃ    ڃ      ڃ  ژ ]سورة الممتحنة، آية 7[. فَيفتح الله أمام المؤمنين ُأُفق الموّدة 
والكراهية  الَعداء  أسباب  إزالة  قادر على  الله  أن  إلى  وينبِّههم  أعدائهم،  مع  حتى 
لِخصومهم. وهذا يتضمن حّث المؤمنين على البحث عن أسباب المحّبة والموّدة، 

وبذل جهودهم وقدراتهم لمواجهة منطق العداوة. ولعلَّ ختم اآلية بقوله: ژ ۋ  
تحويل  لتحقيق  األول  المنطلق  هما  والرحمة  المغفرة  أن  يؤكد  ۅژ،  ۋ  

العداوة إلى الموّدة. فَمن يْؤمن بالرحمن، ال يعظِّم أسباب النزاع واالختالف، وال 
ر الناس بها َعداءهم  يجعل من الكراهية منطلًقا لفكره وسلوكه. فاألسباب التي يبرِّ
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هي  والسالم،  والرحمة  الخير  أن  حين  في  عارضة،  طارئة  أسباب  هي  وُكرههم، 
منطَلقات أصيلة وغالبة. 

ب _ الرحمة والرأفة 

ْحَمِة،  الرَّ ِمَن  َأَرقُّ  ْأَفُة  »والرَّ اللغوية:  الناحية  من  والرأفة  الرحمة  بين  دقيق  فرق  هناك   
منظور، 1993،  )ابن  للَمْصلحِة«  اْلَكَراَهِة  فِي  َتَقُع  َقْد  والرحمُة  اْلَكَراَهِة،  فِي  َتَقُع  َتكاد  َواَل 
ج4،  الصحاح،  )الجوهري،  الرحمة«.  أشدُّ  »الرأفة  حاح:  الصِّ في  وجاء  ص112(.  ج9 
رؤوف  وقيل:  الخير.  لهم  يريد  الذي  والرحيم:  الرحمة،  شديد  فالرؤوف:  ص1363( 
بالّطائعين، ورحيم بالمذنبين. وهذا يعني أن القسوة قد تكون وسيلة إلى الرحمة، كما يقول 
القرطبي: »فإنَّ ضْرَب العصاة على عصيانهم رحمٌة لهم ال رأفة؛ فإن صفة الرأفة إذا انسدلت 
على مخلوق، لم يلحقه مكروه« )القرطبي، 2005، 399(. ويقول ابن جرير الطبري: »إنَّ 
الله بجميع عباده ذو رأفة، والرأفة أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا، 
ولبعضهم في اآلخرة« )الطبري، 2001، 12(. فإْن كانت الرحمة سابقة للرأفة، فان الرأفة 
هي المنزلة الُعليا من منازل الرحمة. فالرحمة تبدأ برقة القلب على المرحوم، وعندما َتمأل 

القلب وتستولي عليه ُتصبح رأفة. 
في  مواضع  عشرة  في  ذكرها  جاء  التي  الحسنى،  الله  أسماء  من  هو  »الرؤوف«  اْسُم 
في  كما  والنعم،  والفضل  والخير  المغفرة  في  الحديث  سياق  في  كانت  وجميعها  القرآن، 

قوله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ڀ  ڀ  
آية  الحشر،  ]سورة  ژ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
10[، وقوله: ژ ىب   يب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث   ژ ]سورة النور، 
آية 20[. والجمع بين الرحمة والرأفة في وصف الله، نجده في قول الكتاب المقدس: »إِلٌه 
 :34 )خروج  ألُلوف«  حمَة  اَلرَّ َيحَفُظ  والَوفاء،  حَمة  اَلرَّ َكثيُر  األَناِة  َطويُل  وَرُؤوف،  َرحيٌم 

.)7-6
ِمن رأفة الله بخلقه أنه فتح لهم باب التوبة. يقول )ص(: »إنَّ اللَه َعزَّ َوَجلَّ َيْبُسُط َيَدُه 
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ْمُس ِمْن  ْيِل، َحتَّى َتْطُلَع الشَّ ْيِل لَِيُتوَب ُمِسيُء النََّهاِر، َوَيْبُسُط َيَدُه بِالنََّهاِر لَِيُتوَب ُمِسيُء اللَّ بِاللَّ
ر للناس ما في األرض:  َمْغِربَِها« )مسلم، 2000، 5083(. ومن رأفته ورحمته تعالى، أنه سخَّ

ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ژ 

رأفته  ومن   .]65 آية  الحج،  ]سورة  ژ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ        ٹٹ   ٿ    ٿ  
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  لإلنسان:  الحيوانات  ر  سخَّ أنه  ورحمته 

پ     ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ ]سورة النحل، آية 7[.
آَياٍت  َعْبِدِه  َعَلى  ُل  ُينَزِّ ِذي  الَّ ﴿ُهَو  جميًعا:  للناس  الهداية  أراد  أنه  ورحمته،  رأفته  من 
ِحيٌم﴾ ]سورة الحديد، آية  َلَرُءوٌف رَّ َه بُِكْم  ُلَماِت إَِلى النُّوِر َوإِنَّ اللَّ َن الظُّ َبيِّنَاٍت لُِيْخِرَجُكم مِّ
رغم  والعبادة،  الصالة  في  واجتهادهم  الناس  إيمان  ُيِضيع  ال  أنه  ورحمته،  رأفته  ومن   .]9

لت إلى مّكة المكرمة: ژ ک  ک      گ  گ   تغيُّر الِقبلة التي كانت نحو مدينة القدس ثم َتحوَّ
د  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة البقرة، آية 143[. فالرأفة االلهية تجسِّ

أعمق معاني الرحمة، وهي َمعاٍن تتجلَّى في النعم المادية والروحية التي أفاض الله بها على 
اإلنسان، وال تتوقف هذه الرأفة على من يتجهون إلى ِقبلة واحدة بعينها؛ وإنما تتجه إلى كل 

إنسان يتجه نحو الله بقلبه، مْهما كان اتجاه ِقبلته. 

4 - رحمة اإلنسان باإلنسان

راته اإليمانية. فاإليمان برحمة الله  ال ينفصل سلوك اإلنسان عن ِقَيمه األخالقية وتصوُّ
بّد أن يمتّد إلى عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان، بل إن رحمة اإلنسان باإلنسان هي سبٌب  ال 
َحماء فإنهم ُيرحمون« )متى 5: 7(. لرحمة الله لإلنسان، كما نجد في إنجيل متى: »طوبى للرُّ
عليه  اللُه  ُيشِفق  حّتى  الغير  على  ُيشَفق  »أن  بِـ:  للرحمة  العميق  المضمون  يتمثل  ال   
ويمنحه الرحمة«، وال بِـ: »َتقاُسم العذاب مع اآلخرين في عاَلم عبثي« )المسكيني، 2018، 
س من خاللها الغاية التي  ته اإلنسانية الرحيمة، ويتلمَّ 112(؛ وإنما بأن يكتشف اإلنسان ُهويَّ
أرادها الخالق له من وجوده. فالرحمة ليست مجرد »شفقة استعالئية«، بل هي رحمة تنطوي 

ة والتواضع والشعور بَوْحدة مع المرحوم )المسكيني، 2018، 120(.  قَّ على الرِّ
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ُمسنَد  في  جاء  كما  الَخَطأة،  مع  التلطُُّف  الناس،  مع  التعامل  في  الرحمة  َتمثُّالت  ِمن 
لي  اْئَذن  الله،  يا رسول  فقال:  الله عليه وسلم  النبيَّ صلى  أتى  ا  فًتى شابًّ »إنَّ  اإلمام أحمد: 
بالزنا. فأقَبل القوُم عليه فزَجُروه، وقالوا: َمْه َمْه. فقال: اْدُنْه. فدَنا منه قريًبا، قال: فجلس. قال: 
هاتهم. قال: أفتحبُّه  أُتحبُّه ألمِّك؟ قال: ال واللَّه، جعلني اللَّه فِداك، قال: وال الناس يحبُّونه ألمَّ
البنتك؟ قال: ال واللَّه يا رسول اللَّه، جعلني اللَّه فداك، قال: وال الناس يحبونه لَِبناتهم. قال: 
اللَّه فداك. قال: وال الناس يحبونه ألخواتهم. قال:  أفُتحبُّه ألختك؟ قال: ال واللَّه، جعلني 
اتهم. قال أفتحبُّه  تك؟ قال: ال واللَّه، جعلني اللَّه فداك. قال: وال الناس يحبونه لعمَّ أفتحبُّه لعمَّ
لخالتك؟ قال: ال واللَّه، جعلني اللَّه فداك، قال: وال الناس يحبونه لخاالتهم. قال: فوَضع يَده 
ْن فْرَجه. فلم يكن بعُد ذلك الفتى َيلتفت إلى  ر قلبه، وَحصِّ عليه وقال: اللَّهّم اغِفر ذنبه وطهِّ

شيء« )ابن حنبل، 1995(. 
بامرأة  إليه  المسيح عندما جاؤوا  قاله  ما  الَخَطأة،  تعليم  التلطف في  نماذج  ِمن أجمل 
بَِرْجِم  نا. وموسى أوصى في َشريعتِِه  الزِّ المرأَة في  ُمَعلُِّم، أمَسكوا هِذِه  يا  َله:  زانية: »وقالوا 
أمثالِها، فماذا َتقوُل أنَت؟... وقاَل لُهم: َمْن كاَن ِمنُكم باِل َخطيَئٍة، َفْلَيْرِمها بأّوِل حَجٍر« )يوحنا 
وتأكيد  السائد،  القانوني  بمعناه  الشريعة  لمفهوم  نقٌد  هو  المسيح،  به  قام  ما  إنَّ   .)7-4  :8

ألهمية العودة إلى المضمون الروحي، الذي يقوم على الرحمة والمحبة والغفران.
األَْرِض  فِي  َمْن  اْرَحُموا  ْحَمُن.  الرَّ َيْرَحُمُهُم  اِحُموَن  »الرَّ الرسول )ص(:  قول  في  جاء 
َقَطَعَها  َوَمْن  اللُه،  َوَصَلُه  َوَصَلَها  َفَمْن  ْحَمِن،  الرَّ ِمَن  ُشْجنٌَة  ِحُم  الرَّ َماِء،  السَّ فِي  َمْن  َيْرَحْمُكْم 
ويكابده  يعانيه  بما  اإلنسان  شعور  من  ينبعث  ُخلق  هي  فالرحمة  )الترمذي(.  اللُه«  َقَطَعُه 
غيُره من الناس من هموم وآالم وأحزان، فَيحمله ذلك على اإلحسان إليهم. والتراحم بين 
فالمؤمن  الله.  لَخلق  واإلحسان  والمعروف  الخير  وبذل  والتعاون  التعاطف  يعني  الَخلق، 
الله، يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وجاء في الحديث  رحيم بعباد 
الشريف: »اَل َيْرَحُم اللُه َمْن الَ َيْرَحُم النَّاَس« )البخاري، 2018، 6982(. وكلمة الناس لفظة 
ي أسباب  تشمل البشرّية جمعاء، دون اعتباٍر لجنس أو ِدين أو ِعرق. والتراحم بين الناس يقوِّ
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اْلُمْؤِمنِيَن  الوحدة والتماسك في مجتمعاتهم، كما جاء في حديث َرُسول اللَِّه )ص(: »َمَثُل 
َلُه َساِئُر اْلَجَسِد  ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد؛ إَِذا اْشَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى  فِي َتَوادِّ

ى« )مسلم، 2000، 4813(. َهِر َواْلُحمَّ بِالسَّ

أ- الرحمة باألطفال

مرحلة  ُبنْيتهم وطول  والرأفة، وذلك لضعف  الرحمة  إلى  الناس  أحوج  األطفال هم   
على  أتباعه  يحثُّ  )ص(  اللَِّه  َرُسوُل  كان  وقد  الوالدية.  الرعاية  إلى  واحتياجهم  طفولتهم، 
التراحم بين الصغار والكبار، فيقول: »َلْيَس ِمنَّا َمْن َلْم َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعِرْف َشَرَف َكبِيِرَنا« 
)الترمذي(. يقول أنس بن مالك وهو يصف رحمة رسول الله باألطفال: »َما َرَأْيُت َأَحًدا َكاَن 
َأْرَحَم بِاْلِعَياِل ِمْن َرُسوِل اللَِّه«. وكان الرسول يقبِّل األطفال تعبيًرا عن رحمته وعطفه عليهم، 
َم الَحَسَن  ِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ كما جاء في حديث أبي ُهَرْيَرَة )ر(، حيث َقاَل: َقبََّل َرُسوُل اللَّ
َما  الَوَلِد  ِمَن  َعَشَرًة  لِي  إِنَّ  األَْقَرُع:  َفَقاَل  َجالًِسا.  التَِّميِميُّ  َحابٍِس  ْبُن  األَْقَرُع  َوِعنَْدُه  َعِليٍّ  ْبَن 
َم ُثمَّ َقاَل: »َمْن اَل َيْرَحُم اَل ُيْرَحُم«  ِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َقبَّْلُت ِمنُْهْم َأَحًدا. َفنََظَر إَِلْيِه َرُسوُل اللَّ

)البخاري، 2018، 5674(.
األطفال.  لعموم  كانت  وإنما  أحفاده؛  أو  أوالده  على  تقتصر  )ص(  رحمُته  تكن  لم 
َوَسلََّم  َعَلْيِه  اللُه  َصلَّى  ِه  اللَّ َرُسوُل  »َكاَن  قال:  أنه  َزْيٍد )ر(  ْبِن  ُأَساَمَة  َعْن  البخاري  َروى  فقد 
َيُقوُل:  ُثمَّ  ُهَما،  َيُضمُّ ُثمَّ  األُْخَرى،  َفِخِذِه  َعَلى  الَحَسَن  َوُيْقِعُد  َفِخِذِه،  َعَلى  َفُيْقِعُدنِي  َيْأُخُذنِي 
يشكو  النبي  إلى  وأتى رجل  )البخاري، 2018، 5680(.  َأْرَحُمُهَما«  َفإِنِّي  اْرَحْمُهَما  اللَُّهمَّ 
واْمَسْح  الَيتِيَم،  اْرَحِم  َحاَجَتَك؟  وُتْدِرَك  َقْلُبَك  َيِليَن  أْن  الله: »َأُتِحبُّ  قال رسول  قلبه،  قسوة 
َرأَسه، وَأْطِعْمه ِمْن َطَعاِمَك، َيِلْن َقْلُبَك، وُتْدِرْك َحاَجَتَك« )رواه الطبراني( )األلباني، 2000، 

.)3:237
 ، بِّ في الكتاب المقدس، األطفال هم نعمة من الله: »ُهَوَذا اْلَبنُوَن ِميَراٌث ِمْن ِعنِْد الرَّ
َثَمَرُة اْلَبْطِن ُأْجَرٌة« )مز 127: 3(. ويوصي المسيح )ع( بعدم منع األطفال من المجيء إليه: 
متى  )إنجيل  َماَواِت«  السَّ َمَلُكوَت  هُؤاَلِء  لِِمْثِل  ألَنَّ  َتْمنَُعوُهْم  َواَل  إَِليَّ  َيْأُتوَن  األَْوالََد  »َدُعوا 
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19: 14(. وعلى اآلباء أالَّ ُيثيروا غضب أبنائهم، وأن يربُّوهم بحسب الوصايا: »أيها اآلباء 
ال تثيروا غضب أبنائكم، إنما رّبوهم حسب وصايا الرب وتأديبِه« )رسالة بولس إلى أفسس 

.)4 :6

ب- الرحمة باألهل واألقارب

تحثُّ تعاليم القرآن األبناَء على أن تُقوم عالقتهم بآبائهم على قاعدة الرحمة: ژڭ   

آية  اإلسراء،  ]سورة  ژ  ۋ   ۋ   ٴۇ    ۈ           ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ٺ    ٺ  ٺ      ژ  فيه:  فجاء  والَِديه،  إلى  باإلحسان  اإلنسان  القرآن  أوصى  وقد   .]24

ٺژ ]سورة العنكبوت، آية 8[. فالوالدان هما َأْولى الناس بالرحمة واإلحسان، وتزداد 
حاجُتهما إلى الرحمة والعناية عند الِكَبر: ژ ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ژ ]سورة اإلسراء، آية 23[.
ة والتراحم بين  من الرحمة باألهل، الرحمة بين الزوجين. وقد حثَّ القرآن على المودَّ

وجين، كما في قوله تعالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ   الزَّ

گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ژ ]سورة الروم، آية 21[. 

ج - الرحمة بالفقراء والمساكين

لمفهوم الرحمة في اإلسالم جانبان: األّول معنوي، يرتكز على العاطفة ورقة الشعور 
ومخاطبة الِوجدان. والثاني مادي، يرتكز على عمل الخير وبذل اإلحسان وإغاثة المحتاج. 
ل نسًقا  الجانب الماّدي للرحمة: »تجلَّى في عديد من النُّظم اإلسالمية العملّية التي ُتشكِّ
الهبات  ِمثل  األخرى،  الصدقات  وعموم  والوقف  كاة  الزَّ وأهمها:  متكاماًل،  عمليًّا  تراحميًّا 
الحاجات، رحمًة بهم  الفقراء والمساكين وذوي  فيها كلها أن تشمل  يراَعى  التي  والوصايا 
وتخفيًفا عنهم وشفقًة عليهم، وتضامنًا معهم« )غانم، 2018(. فالرحمُة بالفقراء والمساكين 
قوله  في  كما  والتقوى،  اإليمان  صدق  على  ة  الدالَّ البّر  خصال  من  لهم،  العون  يد  وتقديُم 
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ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   تعالى: 
ڦژ ]سورة البقرة، اآلية 177[.

الرحمة باألرامل والمساكين لها مكانة كبيرة في تعاليم اإلسالم، كما َقاَل النَّبِيُّ )ص(: 

اِئِم النََّهاَر«  ْيَل الصَّ ِه، َأِو الَقاِئِم اللَّ اِعي َعَلى األَْرَمَلِة َوالِمْسِكيِن، َكاْلُمَجاِهِد فِي َسبِيِل اللَّ »السَّ

)البخاري، 2018، 5683(. وأيًضا مدُّ يد العون والمساعدة للمحتاجين والتخفيف عليهم: 

َر  ُه َعنُْه ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم اْلِقَياَمِة، َوَمْن َيسَّ َس اللَّ ْنَيا، َنفَّ َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّ »َمْن َنفَّ

ْنَيا َواآلِخَرِة،  ُه فِي الدُّ ْنَيا َواآلِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَّ ُه َعَلْيِه فِي الدُّ َر اللَّ َعَلى ُمْعِسٍر َيسَّ

ُه فِى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد فِي َعْوِن َأِخيِه« )مسلم، 2000، 4996(. َواللَّ

من َيُقم بزيارة المريض وإطعام الجائع وسقاية العطشى، فكأنما يفعل ذلك لله تعالى، 

َه َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل َيْوَم اْلِقَياَمِة: َيا اْبَن آَدَم؛ َمِرْضُت َفَلْم  كما في قول َرُسول اللَِّه )ص(: »إِنَّ اللَّ

َتُعْدنِي. َقاَل: َيا َربِّ َكْيَف َأُعوُدَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ َعْبِدي ُفاَلًنا َمِرَض 

َفَلْم َتُعْدُه؟ َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو ُعْدَتُه َلَوَجْدَتنِي ِعنَْدُه؟ َيا اْبَن آَدَم، اْسَتْطَعْمُتَك َفَلْم ُتْطِعْمنِي. َقاَل: 

ُه اْسَتْطَعَمَك َعْبِدي ُفاَلٌن َفَلْم  َيا َربِّ َوَكْيَف ُأْطِعُمَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل: َأَما َعِلْمَت َأنَّ

ُتْطِعْمُه؟ َأَما َعِلْمَت َأنََّك َلْو َأْطَعْمَتُه َلَوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي؟ َيا اْبَن آَدَم؛ اْسَتْسَقْيُتَك َفَلْم َتْسِقنِي. 

َقاَل: َيا َربِّ َكْيَف َأْسِقيَك َوَأْنَت َربُّ اْلَعاَلِميَن؟ َقاَل: اْسَتْسَقاَك َعْبِدي ُفاَلٌن َفَلْم َتْسِقِه، َأَما إِنََّك 

َلْو َسَقْيَتُه َوَجْدَت َذلَِك ِعنِْدي« )مسلم، 2000، 4789(.
المساكين  وإيواء  الجائعين  إطعام  على  المقدس،  الكتاب  في  القديم  العهد  يحثُّ 
التائهين  المساكيَن  ُتدِخل  وأن  ُخبَزك،  للجائع  َتكِسر  أن  »أَلْيس  المحتاجين:  ومساعدة 
الرحمة  على  المسيحية  وتحثُّ   .)7  :58 )إَشْعياء  َتكُسوه«  أْن  ُعرياًنا  رأيَت  إذا  بيتك؟  إلى 
للرحمة  وسبعة  الجسدية،  للرحمة  أعمال  بسبعة  ذلك  ويتمثل  والمحتاجين،  بالمساكين 

ا أعمال الرحمة الجسدية، فهي: الروحية. وأمَّ
إطعام الجائع: »ألّني ُجعُت فأطعمتموني« )مّتى 25: 35(. 

سقي العطشان: »وعطشُت فسقيتموني« )مّتى 25: 35(. 
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َكْسُو العريان: »كنُت عرياًنا فكسوتموني« )مّتى 25: 36(. 
زيارة السجين: »كنُت محبوًسا فأَتيُتم إلّي« )مّتى 25: 36(. 

د: »كنُت غريًبا فآويتموني« )مّتى 25: 35(.  إيواء المشرَّ
زيارة المريض: »كنُت مريًضا فُعْدتموني« )مّتى 25: 36(. 

دفُن الميت: »الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إنكم كلما فعلتم ذلك بأحد إخوتي هؤالء الصغار، 
فبِي فعلتموه« )مّتى 25: 40(.

اجتماعية  ثقافة  لُتصبح  الفردية،  المشاعر واألحاسيس  ى  تتعدَّ أن  الرحمة  قيمة  وعلى 
يعيش  الذي  فالمجتمع  العاّم.  السلوك  في  وتؤثِّر  االجتماعي،  التغيير  إحداث  إلى  َتدفع 
الرحمة  قيمة  َتِشيع  عندما  أما  والقسوة.  األنانّية  فيه  َتِشيع  التراحم،  من  خاليًة  أجواًء  أفراده 
والتعاون،  والتسامح  التضامن  نحو  ومندفعين  لين  مؤهَّ يصبحون  الناس  فإن  المجتمع،  في 
وهذا خالًفا للمجتمع الذي َتِشيع بين أفراده القسوة والعصبيات واالنقسامات، حيث يصبح 

مجتمًعا ضعيًفا منشغاًل بانقساماته وعصبيَّاته. 

د - الرحمة بالحيوانات

َتخضع حياة الكائنات الحية واستمرارها في عصرنا الراهن، لرحمة اإلنسان بشكل لم 
إمكان  العلمي والتِّْقني، وأصبح في  التقدم  أكثر قوة بفضل  له مثيل. فاإلنسان أصبح  َيسبق 

اإلنسان إبادة هذه الكائنات، أو –في المقابل- الحفاظ عليها ومساعدتها على البقاء.
س- تجاه الحيوانات، على مفهوم التسخير.   تُقوم نظرة القرآن -وأيًضا الكتاب المقدَّ
غ لإلنسان الطغيان واالستعالء على سائر المخلوقات؛ وإنما هي  لكن هذا المفهوم ال ُيسوِّ
مسؤولية أخالقية، يجب أن تنسجم مع قيمة الرحمة )علي، 2018(. فقد خلق الله األنعام 
لتحقيق جملة من المنافع المادية لإلنسان، إضافًة إلى التوازن البيئي والُبعد الجمالي اللََّذين 

يضفيهما وجود هذه المخلوقات على حياة اإلنسان: ژ ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
]سورة  ژ  ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ  

النحل: اآليتان 5 و6[. 
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ة الوجودية بين اإلنسان وسائر  س للشعور باألخوَّ ِمن أعظم النصوص القرآنية، التي تؤسِّ
المخلوقات التي خلقها الله، قوله تعالى: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  
بالحيوان،  الرحمة  إلى  تدعو  التي  الدينية  التوجيهات  األنعام: 38[. ومن  ڇژ ]سورة 
»َبْينَا  الله تعالى غَفر لرجل رِحم كلًبا عطشاًنا فسقاه. فقال )ص(:  إخبار الرسول )ص( أن 
َرُجٌل َيْمِشي َفاْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش؛ َفنََزَل بِْئًرا َفَشِرَب ِمنَْها، ُثمَّ َخَرَج، َفإَِذا ُهَو بَِكْلٍب َيْلَهُث، َيْأُكُل 
ُه، ُثمَّ َأْمَسَكُه بِِفيِه، ُثمَّ َرِقَي  ِذي َبَلَغ بِي. َفَمأَل ُخفَّ   الثََّرى  ِمَن اْلَعَطِش، َفَقاَل: َلَقْد َبَلَغ َهَذا ِمْثُل الَّ
َفَسَقى اْلَكْلَب، َفَشَكَر اللُه َلُه، َفَغَفَر َلُه«. قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجًرا؟ قال: 

»فِي ُكلِّ َكبٍِد َرْطَبٍة َأْجٌر« )مسلم، 2000، 4280(.
فرأينا  لحاجته،  فانطلق  سَفر  في  الله  رسول  مع  ُكنَّا   « عنه:  رضي  مسعود  ابن  يقول 
صلى  النبي  فجاء  َتفرش،  فجعلت  َرة  الُحمَّ فجاءت  فرَخْيها،  فأخْذنا  َفْرخاِن،  معها  َرًة)1(  ُحمَّ
وا ولدها إليها« )أبو داود(  )العظيم آبادي،  الله عليه وسلم فقال: َمن فجع هذه بولدها؟ ُردُّ
1994، 7: 254(. وَعْن َأبِي ُهَرْيَرَة )ر(، َقاَل: َقاَل النَّبِيُّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: »َبْينََما َكْلٌب 
َفنََزَعْت ُموَقَها)2( َفَسَقْتُه  َبنِي إِْسَراِئيَل،  َبَغاَيا  َرَأْتُه َبِغيٌّ ِمْن  إِْذ  َيْقُتُلُه الَعَطُش،  ُيطِيُف بَِرِكيٍَّة، َكاَد 

َفُغِفَر َلَها بِِه« )مسلم، 2000، 4282(.
الرحمة  مشاعر  فإن  السلوكية،  ومشكالته  اإلنسان  أخطاء  كانت  مْهما  أنه  يعني،  هذا 
تبقى قادرة على إعادة التوازن إلى سلوكه وحياته. وفي مقابل هذه القصة، فإن القسوة على 
الحيوان تستحقُّ العقاب من الله ورضاه، كما في قصة المرأة التي حبَست قطة ولم ُتطعمها: 
ٍة َسَجنَْتَها َحتَّى َماَتْت، َفَدَخَلْت فِيَها النَّاَر، اَل ِهَي َأْطَعَمْتَها َوالَ َسَقْتَها، إِْذ  َبِت اْمَرَأٌة فِي ِهرَّ »ُعذِّ
َتْأُكُل ِمْن َخَشاِش األَْرِض« )البخاري، 2018، 2333(. فالرحمة  َتَرَكْتَها  َحَبَسْتَها، َواَل ِهَي 
بها  فَينال  الحيوان  على  القسوة  وأما  الله؛  من  والمغفرة  الرحمة  اإلنسان  بها  َينال  بالحيوان 
اإلنسان غَضب الله وعقابه. ورَوى مسلم َعْن َسِعيِد ْبِن ُجَبْيٍر، فَقاَل: َمرَّ اْبُن ُعَمَر بِِفْتَياٍن ِمْن 

رة: نوع من الطيور.  ُحمَّ  )1(
ُموقها:ُخّفها.  )2(
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ا  َفَلمَّ َنْبِلِهْم،  ِمْن  ْيِر ُكلَّ َخاطَِئٍة  الطَّ َوَقْد َجَعُلوا لَِصاِحِب  َيْرُموَنُه،  َوُهْم  َطْيًرا،  َنَصُبوا  َقْد  ُقَرْيٍش 

ِه  اللَّ َرُسوَل  إِنَّ  َهَذا؟  َفَعَل  َمْن  ُه  اللَّ َلَعَن  َهَذا؟  َفَعَل  َمْن  ُعَمَر:  اْبُن  َفَقاَل  ُقوا،  َتَفرَّ ُعَمَر  اْبَن  َرَأُوا 

وُح َغَرًضا« )مسلم، 2000، 3733(. َخَذ َشْيًئا فِيِه الرُّ صلى الله عليه وسلم َلَعَن َمِن اتَّ

مع إباحة اإلسالِم ذْبَح الحيوان بقصِد أكِله، فإّن ذلك ال يمنع النبيَّ من تقدير مشاعر 

الرحمة التي َيشعر بها بعض الناس، فَتمنعهم من اإلقدام على ذبح الحيوانات. فقد ُروي عن 

اُة إِْن َرِحْمَتَها َرِحَمَك  اة أن أذبحها. فقال: »َوالشَّ رُجل أنه قال: يا رسول الله، إنِّي أَلَرحُم الشَّ

اللُه« )ابن حنبل، 1995(. ومن األمثلة على الرحمة بالحيوان في المجتمع اإلسالمي، ما 

وَرد في الرسالة التي بعث بها الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى واليه بمصر: »بَلغني أّن بمصر 

إباًِل نّقاالت ُيحمل على البعير منها ألف رطل، فإذا أتاك كتابي هذا، فال َأْعرفّن أّنه ُيحمل على 

البعير أكثر من ستمائة رطل« )ابن عبد الحكم، 1984، 141(.

وطير  البحر  سَمك  على  »يتسلَّطوا  أن:  نعمة  البشر  الله  أعطى  المقدس،  الكتاب   في 

السماء وكلِّ حيوان َيِدبُّ على األرض« )تكوين 1: 28(. وَيْذكر ِسفر التكوين أن الله الذي 

َواْلَبَهاِئَم  َكَأْجنَاِسَها،  األَْرِض  ُوُحوَش  اللُه  »َفَعِمَل  حَسنًا:  ُوجوَدها  رأى  الحيوانات،  َخَلق 

ُه َحَسٌن« )تكوين 1: 25(.  اَباِت األَْرِض َكَأْجنَاِسَها. َوَرَأى اللُه ذلَِك َأنَّ َكَأْجنَاِسَها، َوَجِميَع َدبَّ

 .)9 )مزمور 147:  البهائَم طعاَمها«  »ُيعطي  الحيوانات:  يرعى ويرزق هذه  الذي  والله هو 

، أن يهتمَّ بحياة الحيوان الذي يرعاه: »الباّر يراعي   ويؤكد ِسفر األمثال أنَّ على اإلنسان البارِّ

نْفَس بهيمتِه« )أمثال 12: 10(.

ه في الراحة: »ستََّة أياٍم َتعمل عَمَلك،  وأما  من النصوص الرائعة التي تعطي الحيوان حقَّ

اليوم السابع ففيه تمتنع عن العمل،  لكي يستريح َثورك وِحمارك«   )خروج 23: 12 (. وعلى 

ه : »إَذا َرَأْيَت ِحَماَر  اإلنسان أن يساعد على تخفيف ِحمل الحمار، حتى وإن كان حمار عُدوِّ

ِه، َفاَل ُبدَّ َأْن َتُحلَّ َمَعُه« )خروج 23: 5(. ُمْبِغِضَك َواِقًعا َتْحَت ِحْمِلِه َوَعَدْلَت َعْن َحلِّ

 أيًضا في اإلنجيل، يشير المسيح إلى أن الله يهتم بالعصافير وال ينساها: »َأَلْيَسْت َخْمَسُة 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

127

َعَصافِيَر ُتَباُع بَِفْلَسْيِن، َوَواِحٌد ِمنَْها َلْيَس َمنِْسيًّا َأَماَم اللِه؟« )لوقا 12: 6(. وأن الله هو الذي 
َها اَل َتْزَرُع َواَل َتْحُصُد، َوَلْيَس َلَها َمْخَدٌع َوالَ َمْخَزٌن،  ُلوا اْلِغْرَباَن: َأنَّ َيرزق وُيطعم الطيور: »َتَأمَّ

َواللُه ُيِقيُتَها« )لوقا 12: 24(.

الخاتمة

قيمة الرحمة، هي قيمة إنسانّية جامعة، يتفق عليها الناس من مختلف األديان والثقافات. 
س لثقافة التكافل والتعاون، وتُقوم عليها منظومة الحقوق والواجبات، وُتسهم  وهي قيمة تؤسِّ

في معالجة كثير من المشكالت االقتصادية واالجتماعية.
القرآن  المركزية في كلٍّ من  القيمة  الروحية واألخالقية، وهي  القيم  الرحمة هي غاية 
غ الظلم أو العدوان أو التمييز. فالرحمة  والكتاب المقدس. وال ُيفهم من ذلك أن الرحمة ُتسوِّ

ال تنفصل عن العدالة، في منطق القرآن والكتاب المقدس. 
ال  والعدوان  والظلم  العدالة.  عن  بديَلين  ليسا  المساعدات،  بعض  وتقديم  الشفقة 
يعاَلجان إالَّ باحترام العدل. لكن العدل ال بّد أن يستند إلى نظرة أخالقية رحيمة، ال تنحدر به 

نحو القسوة أو العنف أو االنتقام.
اإللهية.  الطبيعة  عن  تعبِّر  التي  الشاملة،  اإللهية  الرحمة  معاني  القرآن  تعاليم  دت  جسَّ

وهي رحمة ال تنفصل عن اإلنسان ونضاله، في سبيل تحقيق الغاية التي أرادها الله للناس.
ومغفرته  وإحسانه  ورأفته  محبته  وفي  وإبداعه،  الله  َخلق  في  تجلَّت  اإللهية  الرحمة 
وهدايته وحلمه وعفوه. فهذه المعاني جميعها، هي بمنزلة ُفيوضات الْسِم الرحمن، الذي 
استَوى واستعلى فوق األسماء والكائنات. وتتجسد الرحمة اإللهية في أرقى أشكالها، عندما 
تصبح سلوًكا عمليًّا يعيشه البشر أنفُسهم فيما بينهم. وهناك يالمس المؤمُن أرقى مستويات 
هي  وإنما  جامدة؛  قانونية  صيغة  أو  غيبيَّة،  نظرية  د  مجرَّ أو  عقيدة،  ليست  فالرحمة  اليقين. 

مشاعر وأحاسيس تدفعنا نحو التكافل والتعاون مع محيطنا االجتماعي.  
الرحمة هي المعيار األمثل لمعرفة من يمثِّلون تعاليم اإلسالم -أو األديان على وجه 
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وحشية.  وأعمال  جرائم  من  الدين  إلى  ُينسب  ما  كل  لرفض  األول  الدافع  وهي  العموم-، 
ر ألحٍد ارتكاَب الفظائع وقتل األبرياء؟  فكيف يمكن لتعاليم ِدين يقوم على الرحمة، أن يبرِّ

إن قيمة الرحمة، تدفعنا إلى دعم جميع أشكال العمل الخيري واإلغاثي ومساندتها، 
الحروب والكوارث والالجئين والمرضى.  اإلنسانية لضحايا  المنظمات  مه  ُتقدِّ ما  وجميِع 

وهذا ما يسهم في تحقيق السالم، وإنهاء الحروب والصراعات.
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مفهوم العدل بين النص وتفسيراته: قضّية المرأة نموذًجا

د. أسماء المرابط

المقدمة

َرْغم بعض المفاَرقات الموجودة، ُيعدُّ العدل من القيم اإلنسانية الَكونية، التي تتفق حول 
التشريعات  أهداف  أهمَّ  باعتبارها  اإلنسانية،  والفلسفات  السماوية  الديانات  ُجلُّ  ضرورتها 

اإللهية واإلنسانية. فبُِدونها ال يمكن قيام أّية حضارة.
والمجتمعات  عموًما،  المجتمعات  داخل  وتناُقًضا  حساسّيًة  المواضيع  أهمِّ  من  لعلَّ 
كعنُصَرين  والمساواة،  العدل  إشكاليََّتي  إلى  تتطرق  التي  تلك  هي  خصوًصا،  اإلسالمية 
أساَسْين لتحقيق العدالة االجتماعية. فبينما يتفق الكلُّ بشكل عامٍّ على أن اإلسالم دين عدل 
ومساواة، تبقى مؤشرات تلك العدالة وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان في هذه المجتمعات، 
على  حبًرا  تبقى  المفاهيم  هذه  ِمثل  أن  نرى  ما  غالًبا  ولألسف،  عالميًّا.  األضعف  ضْمن 
فتاريخ هذه  المسلمة.  البلدان  أغلب  معانيها في  ُأْفرغت من  نظرية  د شعارات  ورق، ومجرَّ
المجتمعات وواقعها المعاصر، يبرهنان على نقيض ذلك؛ إذ يكاد يكون الظلم االجتماعي 

والتمييز والصراعات السياسية والِعرقية المتوالية، َقواعَد أساسية في تاريخ هذه البلدان.
الغريب، أن الجميع اليوم في الدول ذات األغلبية المسلمة، ينادون بالعدل والمساواة 
ُتدافع عن هذه  اإليديولوجية،  هاتها  توجُّ وبشتَّى  الديمقراطية  غير  األنظمة  والكرامة. فحتى 
القيم. لكن، كلٌّ حسب مصلحته. وفي الحقيقة، ال نرى في كل ذلك أية جدوى على أرض 

الواقع.
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أين الخلل؟ وهل َيكمن في محتوى هذه المفاهيم نفسها وفي طريقة مقاربتها، أْم في 
ش  المطَلقة لوليِّ األمر، يهمِّ الطاعة  الذي جعل مفهوم  د،  الطويل والمعقَّ السياسي  تاريخنا 
ين، وتحت رمزية »سّد الذرائع«، والخوف  لطة الفردية بِاْسم الدِّ جميع هذه القيم لمصلحة السُّ

المْفرط من الفتنة؟
فيها:  ورد  إْذ  التاريخي،  االلتباس  هذا  هنا  توضح  الجابري  عابد  محمد  مقولة  لعلَّ 
الذي  الُحكم  بِـاْستِكانة تحت  العيش  الدوام قبول  َرت على  برَّ الفتنة« قد  »اتِّقاء  »الرغبة في 
أصُله فتنة! فكانت النتيجة قيام الُحكم في اإلسالم، وعلى الدوام إلى اآلن، على »وحدانية 

التسلط«. فكانت مدينتنا إلى اليوم »مدينة الجبَّارين«« )الجابري، 2001، 630(.
للصراعات  التاريخية  التراكمات  تداعيات  لنقاش  المجال  يتسع  ال  هذا،  مقالنا  في 
السياسية، وال لِلبحث عن أسباب شْبِه غياٍب للعدل ومكوناته داخل أغلبية البلدان المسلمة. 
ولكنّنا سنحاول التطرق هنا إلى فصٍل يهمُّ قضايانا المعاصرة، ويتجلى في أهمية قيمة العدل 
في  »النساء  بإشكالية  تتعلق  التي  تلك  خصوًصا  والعولمة،  الحداثة  ظل  في  أبعادها،  وكل 

الخطاب الديني«، كأحد تَمْظُهرات قيمة العدل في المجتمع بمستوياته المختلفة.
شتى،  إيديولوجيات  رهينة  المعاصر-  واقعنا  في  -وخاصة  أصبحت  القضية،  هذه 
وُتمثِّل قلب ذلك الصراع األزلي بين التقاليد والحداثة في مفهومها الكوني. ولعل ِمن أبرز 
المفاهيم التي تصطدم بها هذه اإلشكالية، هي تلك التي تتعلق بُأسس العدل وُجلِّ مكوناته، 

ومنها بخاّصًة المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.
الذي  المساواة،  مفهوم  نوضح  أن  الموضوع-  َندخل في صميم  أن  هنا -وقبل  ُبدَّ  ال 
في  المعادلة  هنا  تعني  »المساواة«  أن  إلى  نشير  وأن  العدل،  منظومة  من  يتجزأ  ال  جزء  هو 
الحقوق وفي الحرية والكرامة اإلنسانية، وال تعني أبًدا »التشابه« أو التساوي على المستوى 
البيولوجي. فكلُّ حديثنا في المساواة في الحقوق، هو َمَقرٌّ لالختالفات الِفطرية والِخلقية بين 

الرجال والنساء، والتي جعلهم الله عز وجل عليها.
إذا كان اعتماُد العدل والقسط والمساواة بين الناس، جزًءا ال يتجزأ من اإلسالم -كما 
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يقرُّ بذلك أغلب الفقهاء والعلماء المسلمين-، فلماذا ال تنعكس هذه المبادئ على القوانين 
المنظِّمة للعالقات بين الرجال والنساء وحقوقهم؟ ولماذا اعُتبرت النساء كائنات من الدرجة 

الثانية في أغلبية كتب الفقه؟
ا َتناُقض بين مفهوم العدل -حسب ما هو ُمتعاَرف في اإلسالم-، ومفهوم  هل هنالك حقًّ
العديد  عْبر  اليوم  تداوله  يجري  ما  -حسب  اإلنسانية  الحقوقية  المنظومة  داخل  من  العدل 
من الخطابات الدينية-؟ وهل من الممكن أن َنْقبل هذه األطروحة الفكرية، التي ُتقرُّ -ولو 
ا- بأن العدل والمساواة -خصوًصا بين النساء والرجال-، ليس من الممكن تطبيقهما  نظريًّ

في مجتمعاتنا اإلسالمية، ألنهما يتناقضان مع الشريعة اإلسالمية؟

1 - العدل مفهوٌم َكونيٌّ عْبر التاريخ

المصادر  وتُعود  العصور،  عبر  ومتنوعة  كثيرة  فلسفية  نقاشات  العدل  مدلوُل  َعَرف 
ولعل  وأرسطو.  أفالطون  إلى  سّيما  وال  القديمة،  اإلغريقية  الفلسفة  إلى  األولى  التاريخية 

مفهوم العدل ومعناه ومقتضياته، ِمن بين أقدم األسئلة الفلسفية َتداُواًل، وأكثِرها َتناُزًعا.
قاموس  القانون. ويعّرف  أو  الحقُّ  )justice, jus(، هو  الالتينية  باللغة  الكلمة  َمصدر 
صحيح  هو  ما  »يفعل  عادًة  الذي  الشخص  بأنه  »العادل«،  الشخص  اإلنجليزي  أكسفورد 
Pomerleau, https://www.iep.( ه  حقَّ حقٍّ  ذي  كلِّ  إعطاء  على  عمليًّا  والقادر  أخالقيًّا«، 

.) /utm.edu/justwest

الحّق  أو  كالحقوق  لة،  الصِّ وثيقِة  أخرى  مفاهيم أخالقية  العدل على  يحتوي  ما  غالًبا 
واإلنصاف)1( والمساواة... وغيرها.

أنه األكثر أهمية من بين كل الفضائل،  العدل، باعتبار   ينظر الفالسفة بشكل عامٍّ إلى 
هذا  على  والحفاظ  مستقّر،  سياسي  مجتمع  وإقامة  األشخاص،  بين  العالقات  ترتيب  في 

اإلنصاف: هو الُبعد المثالي للعدل، أو يمكن اعتباره كروح العدل. وهو مفهوم تصحيحّي لحاالت   )1(
عدم المساواة، التي تعيشها أكثر الفئات حرماًنا وهشاشة.   
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المجتمع. على سبيل المثال: العدل بالنسبة إلى أفالطون، يمثِّل الفضيلة الكاملة التي تحمي 
 .)Platon, 1989, 41( »ة الروح النظام العقالني. وهذه الفضيلة هي بمنزلة »صحَّ

ُيعتبر بحث أرسطو حول العدل، نقطة االنطالق لمعظم التعريفات الغربية له. وبتوافقه 
مع أفالطون، ُيِقرُّ أرسطو أيًضا أن العدل هو الفضيلة بامتياز، ولكنه ُيصرُّ على أن هذه القيمة 
األخالقية ال تخصُّ الفرد وحده، بل تشمل عالقاته باآلخرين. والعدل بالنسبة إلى أرسطو، 
 Elisabeth Clément,( العاّمة  للمصلحة  الشخصية  المصالح  وامتثال  القوانين  احترام  هو 

.)2011, 23

السياسي(،  الفضاء  الناس في  بين  الثروة  التوزيعي )توزيع  العدل  بين  ميَّز أرسطو  لقد 
والعدل التعويضي )Aristote,1990, 224(. فالعدل التوزيعي يعني تقسيم المنافع واألعباء 
بشكل عادل بين أفراد المجتمع، في حين يتطلب العدل التصحيحي أو التعويضي في بعض 
فيها  ُفقد  التي  بين األشخاص  العالقات  في  إنصاًفا،  أكثر  َتواُزن  استعادة  الظروف، محاولة 

العدل.
 أما بالنسبة إلى المفكرين المسيحيين، فلقد سَعوا إلى تطوير فلسفات خاصة بهم في 
العصور الوسطى. فنرى مثاًل كيف يستخدم أوغسطينوس)1( الفلسفة األفالطونية، إلى الحدِّ 
»الهوت  بيانه  في  أوغسطينوس  ز  ركَّ فقد  المسيحي.  الفكر  مع  يوافقها  أن  فيه  يْمكنه  الذي 
على  ا  جدًّ حريًصا  دائًما  وكان  المسيحي،  والتقليد  س  المقدَّ الكتاب  مصادر  على  العدل«، 
القديمة، مع  العقيدة المسيحية، لتكييف األفكار ولغة العصور  التعبير عن نفسه من منطَلق 

.)402-Thonnard, 1967, 387( في عصره )متطلبات الكتاب المقدس واألرثوذكسية)2
واعتبر أوغسطينوس أّن اإلنسان المسيحي الحقيقي ال يْمكنه أن يكون إالَّ عاداًل طبًعا، 

.)Thonnard, 1967, 140( بعد أن يحصل على مغفرة خطاياه بالمعمودية

يس أوغسطينوس: ُولد سنة 354م في الجزائر، وهو كاتب، وفيلسوف، وِمن أشهر الشخصيات  القدِّ  )1(
المؤثِّرة في العالم المسيحي.

الفكر المسيحّي القويم.  )2(
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يْمكن القول: إن العقيدة المركزية لمفهوم العدل في الفكر المسيحي، َتسنُد إلى ركنَين 
د الكلمة.  مّو اإللهي، وفكرة َتجسُّ أساسيَّين لِـ»الاّلهوت األوغسطينوسي«، وُهما: فكرة السُّ
ومعنى هذا أن عدل اإلنسان المسيحي، َيكمن أساًسا في الخضوع المطلق لمشيئة الله، وال 
 Thonnard, 1967,( يْمكن له أن يعترف أو يعيش هذا العدَل إاّل بفضل نعمة المسيح عيسى

.)141

أرسطو  من  انطالًقا  العدل  مفهوم  ر  فسيطوِّ األكويني)1(،  توما  إلى  بالنسبة  أما 
وأوغسطينوس، وسيميِّز بين العدل الخاص وهدفه األساسي، المتمثِّل بالملكّية الخصوصية 
 Teixeira Dos( األول  هدَفه  العاّم  الصالُح  يمثِّل  الذي  العاّم،  العدل  أو  القانوني  والعدل 

.)Reis, 2015, 189

الفضائل األخالقية، ألن هدفه  العاّم من أعلى  أو  القانوني  العدَل  الالهوتيُّ  َيعتبر هذا 
 Teixeira Dos Reis,( الخصوصيات  جميع  على  ما  بطريقة  يحتوي  العاّم(  الصالح  )أِي 
212 ,2015(، وُيضيف إلى ذلك: أن الصالح العاّم للعدل القانوني أو الكلي، هو في المقابل 

خاضع لِصالح أكبر، أاَل وهو الصالح الذي يأتي من الله. وهكذا، يتعامل الصالح اإللهيُّ مع 
يُس توما الصالَح العاّم بالصالح اإللهي. تحقيق اإلنسان كمخلوق إلهي، وِمن َثمَّ يربط القدِّ

ر مزدوج. األول:  يمكن إًذا القول: إن عقيدة العدل بالنسبة إلى توما األكويني، لها َتصوُّ
تحقيٌق أخالقيٌّ لإلنسان في الحياة الدنيا )معنى السعادة(، والثاني: استمرار النعيم الالهوتي 

.)béatitude théologale» )Teixeira Dos Reis, 2015, 310« في اآلخرة
الُبعد  ابتداًء من  العدل،  مقاربة مفهوم  تدريجي في  تغيُّر  الحداثة، سيقع  نواة  بروز  مع 
الطبيعي. فظهور  القانون اإلنساني والقانون  بين  التعارض  المتوالي عن فكرة وجوب عدم 
السلطَتين  ي  تحدِّ في  التدريجية  والرغبة  الجديدة،  العلمية  والثورة  البروتستانتي،  اإلصالح 

وفيلسوف،  إيطالي،  كاثوليكي  يس  وقدِّ دومينيكاني،  راهب   :)1274-1225( األكويني  توما   )1(
والهوتي، ِمن ألمع العلماء المسيحيين، تأثَّر به العديد من الفالسفة الحداثيِّين، خصوًصا في قضايا 

األخالق والقانون والسياسة.
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السياسية والدينية على حدٍّ سواء، عوامل تساعد -كلٌّ على ِحَدة- على إدراج عقلية فلسفية 
غربّية مختلفة، بشكل الفت للنظر في القرن السابع عشر.

مفهوم  حول  الفلسفية  القطيعة  هذه  سيفتتحون  الذين  الغربيِّين،  رين  المفكِّ بين  ِمن 
ُيعدُّ  ما  غالًبا  والذي  )1588-1679م(،  »هوبز«  المعروف  اإلنجليزي  الفيلسوُف  العدل، 
ست ُأسس  المفكَر السياسي المؤسس للحداثة، وصاحب نظرية الَعْقد االجتماعي التي كرَّ
التقليدية  بالفكرة  يتعلق  فيما  ثورة حقيقية  المفكر  هذا  الواقع، سُيحدث  وفي  الديمقراطية. 
ف الحقَّ بأنه »حقٌّ للفرد«، وليس كما كان شائًعا من قبل، باعتباره  للحّق والعدل، حيث إنه ُيعرِّ
 )Clément, 2019, 16( معياًرا سائًدا للجميع. فالحقُّ بالنسبة إليه ُيعتبر سلطة وحرية للفرد
. أما العدل )حسب ما قسمه أرسطو بين التوزيعي والتعويضي(، فال يعتمد -بالنسبة إلى هذا 
 Clément,( الطرَفين  بين  به  المقتَدى  الطَّوعي  الَعقد  على  بل  المساواة،  على  الفيلسوف- 
َكون  الى  راِجع  وهذا   ،»covenant« العهد لمفهوم  نتيجة  العدل  هوبز  وَيعتبر   .)2019, 81

دة باالنقراض في عصره. ولذا، كان يرى أن حقَّ األمن من  الملكيَّة من أكثر األشياء المهدَّ
أهمِّ الحقوق. 

فيرى  اإلسُكتلندي،  واالقتصاديِّ  الفيلسوف  »هيوم« )1711-1776م(  إلى  بالنسبة   
أن اإلنسان ِمن طبعه االنحياز إلى مصالحه الخاصة. وفي الوقت نفسه، الممتلكاُت التي هي 
فه ليست غير محدودة، وُنْدرتها َتلَزم وضع قواعد الملكّية. ولذا، يرى هذا المفّكر  تحت تصرُّ
أن العدل نِتاج المعاهدات البشرية، وَيخدم بشكل أساسي المنفعة العامة بحماية الملكّية قبل 

.)Clément, 2019, 34( كل شيء
أما »كانت« الفيلسوف األلماني )1724-1804م(، فيرى أن العدل فضيلة َتلزم احتراَم 
حرية اآلخرين واستقالَلهم وكرامتهم، بعدم التدخل في أعمالهم، ما دام هؤالء ال ينتهكون 
حقوق اآلخرين. وَيعتبر »كانت« العدل كلَّ عمل يوفر لآلخر حرية االختيار، ضْمن قوانين 
َكونية. فكلُّ إنسان له حقوق قانونية أو الحرية نفسها )Clément, 2019, 11(. فبالنسبة إلى 

س لفكرة العدل.  »كانت«، المساواة إًذا مبدأ مؤسِّ
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 ذهب »ميل« )1806-1873م( الفيلسوف البريطاني المدافع عن الليبرالية، وخاصة 
مذهب الليبرالية »المنفعية«، إلى أن العدل ال بد أن يتأسس حسب مبدأ المنفعة االجتماعية، 

.)Clément, 2019, 82( التي هي -بالنسبة إليه- أعلى من الحقوق الفردية الشرعية
أما »كارل ماركس« )1818-1883م( المؤرخ والفيلسوف األلماني، أُبو نظرية الثورة 
االشتراكية، فقد انتقض مقولة: »لَِعمٍل ُمَتساٍو، أجٌر ُمَتساٍو«. وبالنسبة إليه، يرى أن هذا المبدأ 
ًدا، ألن العدل هنا ال يأخذ بعين االعتبار عدم المساواة، التي توجد بين  االشتراكي يبقى مجرَّ
األشخاص عموًما. وِمن هنا، يقترح مقولته: »الكلُّ حسب قدراته، والكل حسب حاجته«. 

.)Clément, 2019, 78( وهي قاعدة كفيلة بفرض توازن أكبر في إقامة العدل االجتماعي
إرساء  بمحاولة  المعاصر،  األميركي  الفيلسوف  )1921-2002م(،  »رولز«  سيقوم 
احترام  على  نفسه  الوقت  وفي  الفردية،  الحرية  احترام  على  مبنيًّا  العدل  فيه  يكون  مجتمع 
إنسان  كل  أن  هو  منهما:  األول  مبدأين.  الهدف  لهذا  »رولز«  وسيضع  المساواة.  ضرورة 
للجميع.  نفسه  الحريات  نظام  مع  بالتوافق  للحريات،  منظومة  أوسع  في  القانوني  الحقُّ  له 
منها  يستفيد  أن  بشرط  ولكن،  مْمكنة.  واالقتصادية  االجتماعية  المساواة  عدم  أن  والثاني: 

.)Clément, 2019, 87 -88( األكثر احتياًجا، وأن تكون مبنيَّة على تكافؤ عادل للفرص
ًبا  ال شك أن مفهوم العدل سيظلُّ يتطور ويتجدد عبر التاريخ اإلنساني، وسيصبح مركَّ
العدل  وفكرة  وغيرها.  والمساواة  والقسط  الحرية  مثل:  أخرى،  هيكلية  بمفاهيم  ومرتبًطا 
ستُكون مهيِمنة على إعالن حقوق اإلنسان والمواطن عام 1789م في المجتمع الفرنسي، 
والذي ينصُّ -موازاًة مع ضرورة العدل- على الحرية والمساواة في الحقوق لجميع الناس: 
لحقوق  العالمي  اإلعالن  وسُيقرُّ  الحقوق«.  في  ومتساِوين  أحراًرا  ويظلُّون  الرجال  »يوَلد 
http://www.un.org/ar/universal-( 1948 اإلنسان هذه المبادئ للبشرية جمعاء، في سنة

)declaration-human-rights/index.html

وكل  العدل  بين  التوفيق  المستطاع-،  قدر  -وعلى  المبادرات  هذه  كلُّ  حاوَلْت  لقد 

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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العدل  إنجازات  ستظل  ولكن،  االجتماعية)1(.  والعدالة  والمساواة  كالحرية  المعايير  هذه 

ة، ودائًما موضع جدل ونضال في التاريخ البشري. ولّما ُكنّا سنأخذ إشكالية »النساء في  هشَّ

اإلسالم« كنموذج من لزوم العدل، نذكر هنا أن إعالن سنة 1789م لم يأخذ بعين االعتبار 

https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-( الفرنسيات  النساء 

. )3-page-46.htm-2002

ا بالنسبة إلى نبذ الظلم واالستبداد السياسي. ومع أنه أوجب  ا حقوقيًّا ثوريًّ لقد كان نصًّ

يكونا  لم  والمساواة،  العدل  مفهوَمِي  ألنَّ  النساء،  إقصاء  فيه  جرى  أنه  إاّل  والحرية،  العدل 

آنذاك يحتويان نظريات المساواة بين الجنسين، وعدم التمييز ضد المرأة.

ستصبح هذه المفاهيم قائمة مع الظهور التدريجي لمطالب المجتمع الدولي لحقوق 

اإلنسان )1945م(، ونضال الحركات النسائية، التي ستجعل من المساواة بين الجنسين مبدًأ 

َكونيًّا منذ السبعينّيات. 

2 - العدل في اإلسالم

اته في  المصطلح ومشتقَّ الكريم. وقد ورد هذا  القرآن  ا في  العدل مفهوًما جوهريًّ ُيعدُّ 
سبعة وعشرين موضًعا)2(، وُذِكر بالمعنى فيما يزيد على ثالثمائة موضع، حيث نجد مرادفات 
واء، والوَسط، والوزن،  ، والِقسط، والِقسطاس، والميزان، والسَّ كثيرة لكلمة العدل: كالحقِّ
بأنه: »ما  العدل  ابن منظور لفظ  اللَُّغوي  بالعدل. ويشرح  القرآن  التي يربطها  التقوى  وأيًضا 

االقتصادية  الفوارق  إزالة  يحاول  الذي  واالجتماعي،  االقتصادي  النظام  تعني  االجتماعية  العدالة   )1(
والطبقية في المجتمع، إلعادة توزيع الدخل وتكافؤ الفرص داخل ذلك المجتمع. 

في سورة البقرة، اآليات 48، 123، 282)ورد العدل فيها مّرتين(؛ وسورة النساء، اآليات 3، 58،   )2(
 ،1 اآليتان  األنعام،  وسورة  106؛  95)مّرتين(،  8)مّرتين(،  اآليات  المائدة،  وسورة  135؛   ،129
70)مّرتين(، 150، 152؛ وسورة األعراف، اآليتان 159، 181؛ وسورة النحل، اآليتان 76، 90؛ 
آية 2؛  الطالق،  آية 9؛ وسورة  آية 15؛ وسورة الحجرات،  الشورى،  آية 60؛ سورة  النمل،  وسورة 

وسورة االنفطار، آية 7.
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« )ابن  قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضدُّ الَجور«، وهو أيًضا حسب قوله: »الُحكم بالحقِّ

منظور، 2003، مج10(.

مصطلحّي«،  »ثالوث  إلى  الكريم  القرآن  في  العدالة  لمعنى  الجوهري  المفهوم  يرمز 

ل هذا الثالوث المفاهيميُّ اإلطاَر  يشمل: العدل، والِقسط، والميزان )أو الِقسطاس(. ويشكِّ

المرِجعّي للرؤية القرآنية؛ إذ العدل مفهوم شامل يضمُّ معاني القسط والميزان، باعتبارهما 

وسيلة إلى إقامة نموذج العدل المثالي وترسيخه)1(.

يسمح »الِقسط« في المنظور القرآني بالحدِّ من مظاهر الالمساواة االجتماعية الموجودة 

ًما، وبتصحيحها، في حين يحافظ »الميزان« على التوازن، بالجنوح نحو العدل في جميع  مقدَّ

الظروف. أما مفهوم »العدل« في القرآن، فيترتب عليه مفهوٌم قرآني آخر في غاية األهمية، 

اإلنسان -ذكًرا  ر  َتحرُّ وقبل كل شيء،  أّواًل  تعني  الله«  إاّل  إله  »ال  فشهادة  »التوحيد«.  وهو 

كان أم أنثى- من جميع أنواع الظلم والطاغوت والَجور، كما تشير إلى ذلك اآلية الكريمة: 

ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ژ ]سورة لقمان، آية 13[.

باعتباره  البشر،  جميع  بين  والِقسط  العدل  إقرار  أجل  من  ُرسله  تعالى  الله  بعث  لقد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ  أبرز أهداف الوحي اإللهي؛ لقوله تعالى:  أحد 

هو  العدل  فإرساء   .]25 آية  الحديد،  ]سورة  ڀژ  ڀ   پ   پ   پ      
َلت على اإلنسانية على مرِّ حضاراتها.  المقصد األسمى في جميع الكتب السماوية، التي تنزَّ

في  يتعين  ولذلك،  وروَحها.  اإلسالم  رسالة  جوهَر  الشامل  ُبعده  في  العدل  ل  يشكِّ وأيًضا 

الرافض  المرجعي  اإلطار  هذا  سياق  في  وضعها  ضرورُة  وفهِمها،  اإللهية  األحكام  تفسير 

لجميع أشكال التمييز، كيفما كانت طبيعتها.

ر برمزية الميزان  أشار هنري بيرغسون إلى العالقة بين مصطلحات العدل والقسط والتعويض، وذكَّ  )1(
د العدل في: الذي يجسِّ

Ponton Lionel .«Philosophie et droits de l’homme. de Kant à Levinas ».
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اإللزامية  القرآنية  الصياغة  خالل  من  مفروًضا،  إلهيًّا  وأمًرا  واجًبا  العدل  إقامة  ُتعدُّ 
االختيار  حرية  إطار  في  تندرجان  َتين  اللَّ والمعتقد،  اإليمان  مسألَتِي  فبخالف  الواضحة. 

وحرية المعتقد، َيفرض القرآن العدل في آيات قرآنية كثيرة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ژچ  

ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ  
ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ ]سورة النحل، آية 90[. أما بالنسبة إلى المعتقد، فإن 
الكريمة: ﴿َوُقِل  أو اإلنكار، كما جاء مثاًل في اآلية  يترك لإلنسان حرية اإليمان  الله تعالى 

ُكْم َفَمن َشاَء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاَء َفْلَيْكُفْر﴾ ]سورة الكهف، آية 29[. بِّ اْلَحقُّ ِمن رَّ

تتجاوز معايير العدل -حسب ما دعا إليها القرآن- الِعرَق والدين والطبقة االجتماعية 

والجنس، لتشمل رفض كلِّ أشكال التمييز والظلم بين الناس، كما في قوله تعالى: ژ ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  
ڃ  ڃ  چ  ژ ]سورة النساء، آية 135[، وقولِه تعالى في آية أخرى لتأكيد األمر نفسه: 
﴿َواَل َيْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم عَلى َأالَّ َتْعِدلُوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى﴾ ]سورة المائدة، آية 8[. 

هة إلى النبي محمد )ص( أيًضا،  يتجلَّى حثُّ القرآن على إقامة العدل، في اآليات الموجَّ

ژ  ٿ   قوله جل وعال:  في  كما  العدل،  بميزان  بالُحكم  وَتكراًرا  ِمراًرا  ره  تذكِّ كانت  والتي 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹژ ]سورة المائدة، آية 42[. وقد أرسى القرآن بذلك معايير 
ۆ   ۆ     ژ  وتعالى:  سبحانه  قوله  في  البشر  بني  عاتق  على  ُوضعت  العدل،  لتحقيق  أساسية 

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    

ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ  ژ ]سورة النساء، آية 58[.

ُتعدُّ الدعوة إلى تحقيق العدل من المنظور القرآني، معياًرا للنزاهة األخالقية، مثلما جاء 

في اآلية الكريمة: ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ ]سورة المائدة، آية 8[. فالتقوى -التي غالًبا 
ما يجري حصر تفسيرها في دائرة الخوف الرهيب والوَجل من الخالق-، ُتعدُّ قيمة ُتعبِّر عن 
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أخالقيات ذاتية لإلنسان كفرد، وقيمًة ُمالزمة لمفهوم العدل. فكلما كان اإلنسان عاداًل، كان 
أقرب للتقوى، وأكثَر استقامًة، وأحسن ُخلًقا. 

أيًضا يدعو القرآن باستمرار إلى تحقيق العدل، باعتباره معياًرا للَحكامة الجيدة، وشرًطا 
أّوليًّا ألي معاملة تجارية، وركنًا للعالقات اإلنسانية، وفي الوقت نفسه قيمة تسمح بتصحيح 

مختلف أشكال التمييز االجتماعي، الصادرة عن األعراف الموروثة.
يًّا شاماًل، يتجلَّى من خالل مبادئ رئيسة،  ر الرؤيُة القرآنية العدَل باعتباره مفهوًما كلِّ ُتَصوِّ
القرآني  النموذج  وينطبق  والمسؤولية.  والتحرر،  واإلنصاف،  والمساواة،  الحرية،  مثل: 
األبدي للعدل، على اإلنسانية جمعاء في كل زمان ومكان. فتتالءم أخالقيات اإلسالم مع 

بل، الكفيلة بتسهيل تطبيق العدل، ومواجهة أشكال الخروج عليه.  كل الوسائل أو السُّ
تعني إقامُة العدل في اإلسالم، القياَم والعمل بالتقوى واإلخالص بمكارم األخالق، 
َية في  واحتراَم التوصيات القرآنية المشتملة على عدم اإلخالل بتوازن العدالة اإللهية، المتجلِّ
الكون والَخلق واإلنسان، والمتمثِّلة -في إحدى أكبر مسؤوليات بني البشر رجااًل ونساًء-، 

بإرساء العدالة وتطبيقها على أرض الواقع.

3 - العدل والمساواة

 مع أن مفهوم العدل يشمل قيمة المساواة في طيِّه، إالَّ أن المالَحظ هو أن هذه المساواة 
يرفضها الخطاب الديني التقليدي، عند الحديث في تطبيقها بين النساء والرجال، معتبًِرا أن 
اإلسالم دين عدل وليس دين مساواة. والدليل بالنسبة إليهم على هذا، هو أن كلمة »المساواة« 

غير موجودة في القرآن الكريم.
ومصدرها  مدلولها  أن  إالَّ  القرآني،  النص  في  موجودة  غير  الكلمة  هذه  أن  صحيح 
ا الفعل »ساَوى«، ويعني »عاَدَل«.  اللغوي حاضر في عدة آيات. فلفُظ المساواة َمصدُره لغويًّ
ف الراغب األصفهاني المساواة بالمعاَدلة المعتَبرة بالّذْرع والوزن والكيل. وقد ُيعتبر  وُيعرِّ
العدل  استعمال  واء  السَّ لفظ  شمل  حيث  واد،  السَّ لذلك  ُمساٍو  واد  السَّ هذا  نحو:  بالكيفّية، 
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تأتي  »سَواء«  كلمة  أن  والمالَحظ  ص331(.  د.ت،  )األصفهاني،  بالشيء  الشيء  وتْسوية 
َك بَِربَِّك اْلَكِريِم  نَساُن َما َغرَّ َها اإْلِ مرتبطة بالعدل، كما جاء مثاًل في هذه اآلية الكريمة: ﴿َيا َأيُّ
اَك َفَعَدَلَك﴾ ]سورة االنفطار، آية 5[. أيًضا نجد أن كلمة سواء في القرآن  ِذي َخَلَقَك َفَسوَّ الَّ
الكريم، تعني المعاَدلة والمماَثلة كما في اآلية 25 من سورة الحّج، أو الوَسط أي العدل كما 

َخان. في اآلية 47 من سورة الدُّ
ف الجاحظ العدل بأنه »الِقسط الالزم لالستواء، وهو استعمال األمور في مواضعها  يعرِّ
وأوقاتها وُوجوهها ومقاديرها، من غير سَرف وال تقصير وال تقديم وال تأخير« )الجاحظ، 
1989، 28(. فيْمكننا إًذا القول بأن بين العدل والمساواة ارتباًطا وطيًدا، حيث غالًبا ما تُكون 

المساواُة، الغايَة التي يسعى العدل إلى تحقيقها.
بين  األنطولوجية)1(  الروحية  بالمساواة  يعترف  الكالسيكي،  اإلسالمي  الفقه  أن  نرى 
المرأة والرجل. وفي الوقت نفسه، يؤكد عدم المساواة االجتماعية والحقوقية بينهما، حيث 
ا وعقالنيًّا. فاعتمد الفقُه اإلسالمي في منظوره إلى العدل  ُتعتبر المرأة قاصرة وضعيفة جسديًّ
هنا على منهج »الحماية«، أي حماية الرجال للنساء )وهذا ما كان معروًفا ومتداَواًل في أغلب 
حسب  حقوًقا  لها  وأن  الضعيفة،  المرأة  طبيعة  فكرة  خ  رسَّ الذي  أرسطو  منذ  الحضارات، 
طبيعتها، وفي مستوى أدنى من الرجل(. فالفقه اإلسالمي إًذا، ُيقرُّ -حتى عصِرنا هذا- بأن 

عدم المساواة بين النساء والرجال، هو من األمور العادلة والثابتة شرًعا. 
الفقه  مجلَّدات  في  وتأويلهما،  والمساواة  العدل  فهم  طبيعة  في  هنا  اإلشكالية  ليست 
المفاهيم من ظروف عصرهم، ومعطيات  تلك  لون  األوَّ الفقهاء  اقَتبس  الكالسيكي، حيث 
ا وصل إليه الفكر اإلنساني في ذلك الوقت. لكن المعضلة الكبرى اليوم، أنه  واقعهم، وممَّ
ِر هذه  التاريُخ اإلنساني، ومع تطوُّ التي عَرفها  الَجذرّية  الفكرية واالجتماعية  التطورات  مع 
بل  ارتقاء،  أو  م  َتقدُّ أيُّ  الفقهية  النظريات  تلك  على  يطرأ  لم  والزمن،  السياق  مع  المفاهيم 

األنطولوجية: ِعلم الوجود، وهو جزء من الفلسفة، التي تهدف إلى دراسة الحقائق العامة والمبَهمة،   )1(
للكائن أو الذات. والمساواة األنطولوجّية هي المساواة األساسّية، على صعيد الذات.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura82-aya7.html
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أنها أضحت وكأنها  العقول واألذهان. وأكثُر من ذلك،  التأويالت مترسخة في  ظلَّت هذه 

س، ال يجوز بتاًتا المسَّ به أو انتقاده.  وحٌي إلهي مقدَّ

يدعو  اللََّذين  اإلنسانية،  والمساواة  العدل  إقامة  القيم، ولضرورة  انطالًقا من كل هذه 

إليهما القرآن، يمكننا التساؤل عن سبب عدم ترجمة هذه المبادئ وانعكاسها على مصادر 

من  العديد  طّياته  في  اندرجت  الذي  اإلسالمي،  الفقه  في  خصوًصا  اإٍلسالمية،  التفاسير 

األحكام التمييزية ضد النساء، أو كما عبَّرت عنه زيبا مير حسيني)1(: »إذا كان العدل والقسط 

الفقهاء والعلماء المسلمين-، فلماذا ال  ُيقرُّ بذلك أغلب  جزًءا ال يتجزأ من اإلسالم -كما 

وحقوقهم؟  والنساء  الرجال  بين  للعالقات  المنظِّمة  القوانين  على  المبادئ  هذه  تنعكس 

 .)Hosseini, 2004( »ولماذا اعُتبرت النساء مواطِنات من الدرجة الثانية في كتب الفقه؟

لعل من أبرز األسباب التي تفسر ذلك، أن مفاهيم العدل والمساواة كانت لها دالالت 

أخرى في كتب الفقه، وفي الحقبة التاريخية لعصر تدوين الفقه المذهبي.

العدل  مفهوَمِي  نقرأ  وأن  التأويلي،  الفقهي  المأزق  هذا  من  َنخرج  أن  لنا  كيف  إًذا، 

والمساواة، من منطَلٍق َمْعرفّي مزدوج قرآنّي وَكونّي معاصر؟ وكيف يمكن لنا مالءمة تلك 

تنا  بُهويَّ المّس  دون  من  والمتغيِّر،  ب  المركَّ واقعنا  مستجدات  مع  الروحية  األخالقية  القيم 

نا المشروع في مواكبة العصر؟  وجذور ثقافتنا اإلسالمية، أو بحقِّ

مقال  لها  يتسع  أن  يمكن  ال  المشروعة،  التساؤالت  من  النوع  هذا  عن  اإلجابة  إن 

بين  العالقة  يخص  فيما  سيما  -ال  والمساواة  العدل  قيم  أنَّ  المؤكد،  من  أنه  إالَّ  واحد. 

النساء،  على  الرجال  تفضيل  جعل   ، دينيٍّ تأويٍل  لمصلحة  شت  ُهمِّ قد  والنساء-،  الرجال 

القراءة  فبقيت  تجاوزهما.  يمكن  ال  َسْين  مقدَّ مبَدَأيِن  الذكورية،  للسلطة  النساء  وخضوع 

زت  ركَّ حرفية،  مقاربة  تأثير  تحت  السائد،  الخطاب  في  وتفسيُره  الديني،  للنص  التقليدية 

زيبا مير حسيني: عالمة إيرانية في األنثروبولوجيا، مقيمة في لندن، متخصصة في علم القانون وسياسة   )1(
.SOAS London الجندر، جامعة
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على بعض اآليات ذات البعد االجتماعي الظَّرفي، على حساب الرؤية الكلية واألخالقية 
الشاملة للنص القرآني. 

الكلية  األخالقيات  االعتبار  بعين  تأخذ  للنصوص  جديدة  مقاربة  طرح  فإنَّ  لذلك، 
األسئلة،  هذه  ِمثل  عن  وموضوعية  واقعية  أجوبة  بتقديم  كفيٌل  التاريخي،  وسياَقها  للرسالة 
أخالقي  روحانّي  منظور  من  انطالًقا  والمساواة،  العدل  مفهوَمِي  إلى  االعتبار  َيردَّ  وبأْن 

وعقالني جديد.

4 - إشكالية الخطاب الديني في قضية النساء

التحديات  جوهر  ل  يشكِّ أصبح  قد  اإلسالم،  في  النساء  بقضية  اليوم  ُيسمى  ما  إنَّ 
اإلشكالية  هذه  تزال  ال  إذ  اإلسالمية؛  الدول  معظم  ُتواجهها  التي  والسياسية،  االجتماعية 
تقليدية ترفض أيَّ  دينية  بين رؤية  الفكري،  التصور  ازدواجية  النهضة- رهينة  -ومنذ عصر 
ر  أمام تحرُّ تأخر مجتمعاتنا، وأهمَّ عائق  ين بمجمله سبَب  الدِّ تعتبر  َحداثية  إصالح، ورؤية 
ة تحريرية، تعطي  النساء والرجال. إالَّ أن هناك رؤية ثالثة، هي التي نتبنّاها: رؤية الدين كقوَّ
الَبشر الدافع واإليمان لتغيير واقعهم نحو األفضل، وتحقيق المبادئ العليا، التي على رأسها 

العدل والقسط.
لهذا، ُيعدُّ موضوع النساء في اإلسالم، من بين أكثر القضايا حساسيًة وإثارة للجدل في 
النقاشات المعاصرة؛ لكشفه الغطاء عن إشكاليات عديدة تتداخل فيما بينها، وتتصل بالُهوّية 
اإلنسان  حقوق  قضايا  إلى  وُوصواًل  العالمية،  والقيم  بالحداثة  ُمروًرا  والتراث،  والثقافة 
والديمقراطية. ويبدو أن هذا الموضوع اليوم، يعكس وحده عدم قدرتنا نحن -المسلمين-، 
د، في عالم ُمَعْوَلم أضاع الكثير  على مواجهة التحديات التي يطرحها واقعنا المؤسف والمعقَّ

من القيم األخالقية.
هذه اإلشكالية هي بالفعل »الثَّْغرة«، التي تستغلُّها إيديولوجية عالمية مهيِمنة، بغرض 
تهميش َمرِجعيَّة حضارية، ُتعدُّ ُمتجاوزًة من المنظور االستشراقي الجديد المواِكب لظاهرة 
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لبي المنبثق من هذه اإليديولوجية العالمية المهيِمنة، فإن  اإلسالموفوبيا. لكن، ومع الُبعد السَّ
المشكلة َتكمن على وجه الخصوص في فهمنا نحن -المسلمين-، وفي مقاربتنا لمرجعيَّتنا 

الدينية. 
َلبِنَات  ُأولى  وضع  إلى  بادروا  النهضة،  عصر  في  المْصلحين  من  العديد  أن  شك  ال 
الحركة اإلصالحية الدينية، التي كان لموضوع المرأة فيها حيٌِّز مهّم. وَتكمن أهمية عملهم، 
في إعادتهم النظر في أحكاٍم تمييزية كثيرة في حقِّ المرأة، وإبراز َتعاُرضها مع رسالة اإلسالم، 
أثر عملهم ظلَّ محدوًدا، وأن  أنَّ  بها. ومن الضروري أن نعي جّيًدا،  التي جاء  العدل  وقيم 
ضت هذه األفكار -والحال هكذا  ة من نظرتهم اإلصالحية لم تتحقق، بل تعرَّ اآلمال المرجوَّ
ورافضة  األعمى،  بالتقليد  متشبِّثة  متشددة،  قراءة  خالل  من  النقدية،  للمراجعة  اليوم-  إلى 

لإلصالح. 
في هذا السياق، ال بد من التذكير بأن موضوع النساء منذ عصر النهضة، بقي في الغالب 
سجين الرؤية التقليدية المحافِظة، التي ركزت فقط على »حقوق المرأة المسلمة وواجباتها«. 
فإن  عبده،  اإلمام محمد  الشيخ  المصلحين، وخاصة  بعض  عند  مّية  تقدُّ مقاربة  ومع وجود 
الرؤية اإلصالحية لعصر النهضة، كانت نِتاًجا إليديولوجية ُمقاِومة في وجه مستعِمٍر غربي، 
أكثَر منها لِِفكر إصالحّي حقيقّي، شامل لموضوع المرأة ومكانتها داخل المجتمعات العربية 

واإلسالمية. 
ِمن المهمِّ اليوم، أن نتجاوز هذه المقاربة، التي ال تنظر إلى »الغرب« إالَّ في ُبعده الَعدائي 
واالستعماري، والتي تجعل مجتمعاتنا دائًما -وخصوًصا فيما يتعلق بقضايا النساء-، رافضًة 
من حيث المبدأ، لكلِّ األفكار والمبادئ الغربّية عن العدل والمساواة والحرية، على اعتبار 
أنها نِتاٌج خالص لفكر غربيٍّ ُمهيِمن، وذلك -َرْغم أهميتها- بدعوى المحافظة على التقاليد، 
والتشبُّث بالمنظور الضيِّق للُهوّية الثقافية. فتجعلنا هذه األزمة الكبيرة، ُعرضًة دائًما لدّوامات 
كونية  مفاهيم  األمر  حقيقة  في  هي  والتي  »الغربّية«،  المفاهيم  هذه  من  واالرتياب  الخوف 
وإنسانية، في حين أن الفكر اإلسالمي نفسه، وعلى االمتداد التاريخي الطويل، قد َتشبَّع من 
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الثقافات والحضارات األخرى انطالًقا من ُأسس تعاليمه. وليس أَدلَّ على ذلك، من الحديث 
ُة المؤمن،  النبوي الشريف الذي يحثُّ على طلب العلم والمعرفة، أْينَما ُوِجَدا: »الحكمة ضالَّ

فحيُث وجَدها فهو أحقُّ بها« )الترمذي وابن ماجة وابن حبان()1(. 
ل الدين إلى مجموعة من الشعارات،  أدَّت هذه االنتكاسة الحضارية اإلسالمية، إلى َتحوُّ
النساء وأعطاهنَّ  المرأة، حيث أصبحت عبارة »اإلسالم كّرم  ال سّيما فيما يتعلق بموضوع 
التساؤالت،  عن  الوحيدة  واإلجابَة  ر،  المتكرِّ اإلسالمي  الخطاب  عنواَن  حقوقهن«،  جميع 
هذا  صحة  ومع  الموضوع.  هذا  بخصوص  االجتماعي  الواقع  في  ة  بحدَّ اليوم  ُتطرح  التي 
القول في ُعمقه، إالَّ أنه ُأفرغ تماًما من معناه. فكثيٌر من القيم اإلسالمية -يا لألسف الشديد-، 
ال ُتترَجم على أرض الواقع في مجتمعاتنا؛ ما أْبَقى الخطاَب الديني المعاصر حول حقوق 

ا، يتَّسم بمظاهر الخوف والتوتر المْفِرَطين. المرأة، خطاًبا انفعاليًّا عاطفيًّا ونظريًّ
وقضية  العقيدة،  وحرية  اإلنسان،  حقوق  أسئلة  عن  اإلجابة  اليوم  يمكننا  كيف  إًذا، 
الكونية،  الحقوقية  المنظومة  في  أساسيًّا  ُمعًطى  ل  تشكِّ التي  والنساء،  الرجال  بين  المساواة 
م الخطاُب الديني اليوم جواًبا واضًحا عن هذه المسألة؟ إّن الجواب غالًبا ما  في حين ال يقدِّ
يكون، هو الرفض القاطع للمساواة وغيِرها من القيم الكونية، تحت ذريعة مناقضتها للقيم 

اإلسالمية. 
ُمعًطى  تبقى  والرجال،  النساء  بين  الحقوق  في  »الالمساواة«  بأن  التذكير،  هنا  َيجدر 
عالميًّا موجوًدا بدرجات متفاوتة طبًعا، في جميع المجتمعات والثقافات عْبر العالم. ثم إّن 
فإنَّ  العالمي. ومع هذا،  كّليًّا على الصعيد  يزال نموذًجا مثاليًّا، غْير مطّبق  المساواة ال  مبدأ 

هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، من حديث ألبي هريرة )ر(، ولفُظه: »الكلمة الحكمة ضاّلة   )1(
المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها«. قال الترمذي: هذا َحِديٌث َغِريٌب اَل َنْعِرُفُه إاِلَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه، 
الضعفاء  حبان في  وَرواه ابن  ِحْفظِِه،  ِقَبِل  ِمْن  الَحِديِث  فِي  ُف  ُيَضعَّ اْلَمْخُزوِميُّ  اْلَفْضِل  ْبُن  َوإِْبَراِهيُم 
عن أبي هريرة، ولفُظه: »الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها جذبها«. وهذا الحديث وإن لم 

َيثبت مرفوًعا إلى النبي )ص(، فإن معناه صحيح. راجع الموقع اإللكتروني اآلتي:
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=162395
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ا  ين -وخصوًصا اإلسالم- عنصًرا ُبنْيويًّ ل فيها الدِّ رْفضه يبدو أكثر جالًء، في الدول التي يشكِّ
في المجتمع.

انطالًقا  ومتشابكة؛  دة  ومعقَّ عديدة  مجتمعاتنا،  في  المساواة  ُمعيقات  أّن  شك  ال  إًذا، 
الهشاشة  تفاُقم  إلى  وُوصواًل  ية،  المتفشِّ السياسية  باألزمة  وُمروًرا  االقتصادي،  الواقع  من 
التي  التحديات  أبرز  وِمن  اإلشكالية،  ُصلب  في  الدينية  المسألة  تظلُّ  لكن،  االجتماعية. 
النساء.  ضد  مزدوًجا  تمييًزا  يؤاِزر  التقليدي،  الديني  فالخطاب  المجتمعات.  هذه  تواجهها 
لألزمة  والسياسية  االجتماعية  االنعكاسات  بسبب  هشاشًة،  أكثر  كونهنَّ  إلى  وإضافًة 
االقتصادية العالمية، فإنهن يواجهن إيديولوجية تقليدية دينية، تعتبرهن آخر ِحصن ُهوّياتيٍّ 

وجب الحفاظ عليه. 
اِنطالًقا من كل ما سبق، كيف يمكننا اليوم أن َنُحّل هذه المشكلة، المتمثِّلة بعدم التوافق 
وخصوصية  جمعاء،  اإلنسانية  مع  -المسلمين-  نحن  فيها  نتشارك  التي  العالمية  القيم  بين 

الالمساواة في الحقوق التي ُتنَسب إلى اإلسالم؟
الجديدة  الدساتير  بإقرار  المتمثِّل  المجتمعي،  الُفصام  نواجه  أن  اليوم  يمكننا  كيف 
االجتماعي  والواقع  الدينية  الخطابات  ُمْجمل  أنَّ  حين  في  والنساء،  الرجال  بين  للمساواة 

داِن عكس ذلك؟  يؤكِّ
في اعتقادنا، ليس من السهل اإلجابة عن هذه التساؤالت المشروعة، إالَّ إْن ُأعيَد النظر 
كّليًّا في مقاربتنا لموضوع النساء في اإلسالم، وهذا ما يسعى إلى معالجته الّتيَّار اإلصالحي 
ي الفكر التقليدي المتشدد، إاّل أن هنالك اليوم َبوادر نهضة  غم من تفشِّ المعاصر. فعلى الرَّ
نسائية من داخل اإلسالم -وإن كانت محدودة-، ُتراهن على اإلصالح والتجديد، وتدعو 
الذي  المهيِمن،  النِّْسوّي  الخطاب  وتنتقد  السائد،  التقليدي  الخطاب اإلسالمي  إلى تجاوز 
هو  الثالث،  الطريق  هذا  ولعل  دينية)1(.  مرجعية  أيَّ  وُيقصي  ر،  للتحرُّ واحًدا  طريًقا  َيفرض 

والباكستانية  ودود،  أمينة  كاألميركية  جامعيات،  مسلمات  ِقَبل  من  المنَجَزة  األعمال  كلَّ  مثاًل  انظر   )1(
www.( أسماء بارالس، واإليرانية زيبا مير حسيني، وأيضا الشبكات النِّسوية مثل المجموعة الَدْولية

.)musawah.org(، )www.karamah.org

http://www.musawah.org
http://www.musawah.org
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القليلة، التي سُتسهم نوعيًّا في دينامية المالءمة والمصالحة بين اإلسالم  واحد من المنافذ 

ي الحداثة المَعولمة المعاصرة،  -كَمرِجع أساسي- ومنظومة حقوق اإلنسان من جهة، وَتحدِّ

من جهة أخرى.

ًرا جديًدا إلعادة مكانة النساء وحقوقهن،  م تصوُّ هنالك إًذا وال شك طريق ثالث، يقدِّ

دة، وينبثق من ُصلب المرجعية الدينية. هذا الطريق الثالث،  رة ومتجدِّ ينطلق من قراءة متنوِّ

ل اليوم منفًذا من هذا المأزق التأويلي والفكري، الذي يتخبط فيه الخطاب الديني أمام  يشكِّ

قضايا مزعجة، كحرية العقيدة والحريات الفردية وقضايا النساء.

من  شيء  كل  وقبل  أّواًل  »التخلص«  الدينية،  المرجعية  المنظومة  قراءة  بإعادة  نعني 

الرؤية  تلك  من  »التحرر«  نفسه  الوقت  وفي  السلبي،  »التقليد«  لمنظور  الخضوع  ذلك 

أمام  إًذا  بد  دينية وروحية. وال  دة« عن أي مرجعية  »المجرَّ الحداثة  المنحصرة في  الضيِّقة، 

ثالثة، جديدة  اقتراح رؤية إصالحية  دائم وعقيم، من  المتواجَهين بشكل  المنظوَرين  هَذين 

دينامّيًة  التمييز  وُظلم  الجهل  من  المسلمات  النساء  تحرير  إعطاء  على  قادرة  ومعاصرة، 

خت  جديدة، وعلى إخراج هذا الموضوع من دائرة التفاسير السطحية والمتجاَوزة، التي ترسَّ

بِاْسم قراءٍة محافِظة َعَفاها الزمن.

ِمن الضروري في البداية، َتجاُوز الرؤية »اإلصالحية« التي ظهرت في عصر النهضة، 

والتي انزَوت فيها قضية المرأة في اإلسالم ما يزيد عن قرن من الزمن، وُصنِّفت فيها قضية 

ز اعتقاد ُوجود  المرأة المسلمة وحقوقها«. وهو ما عزَّ المرأة بشكل نهائي في خانة »وْضع 

»ِمعيار ُذكوري« في اإلسالم، ال يقبل النقاش، وَيفرض على النساء االكتفاء بحقوق معيَّنة، 

تعطيهّن على العموم مكانة ثانوية.

ال بد أن نقول مرة أخرى وبصوت عاٍل: إّن النساء ال يتمتعن بحقوق معيَّنة، وال بوضع 

يتردد في بعض  ليست جوهرة وال زهرة يجب حمايتها -كما  فالمرأة  خاص في اإلسالم. 

الخطابات اإلسالمية بقصد إبعادها عن أي مسؤولية-، بل هي أّواًل وقبل كل شيء »إنسان«، 
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شأنها في ذلك شأن الرجل، عليها واجبات ومسؤوليات، ولها حقوق وآمال وتطلعات، هي 

من خصائص جميع البشر.

ِمن هذا المنطلق، ومن هذه الرؤية لِـ»المساواة في الحقوق اإلنسانية«، وجب علينا إًذا 

»إعادُة مقاربة« النص القرآني، وقراءُته قراءة تالئم حاضرنا، وذلك على غرار ما دأب عليه 

العلماء من السلف خالل القرون الماضية، حين أخذوا من القرآن ما سمح لهم بتكوين مفهوم 

ٍر ظرفّي مرتبط بِحَقبهم التاريخية وسياقاتهم وبيئتهم السوسيوثقافية)1(.  خاص بهم، وتصوُّ

ا له قابلّيُة الّتأقُلم مع الزمان واألحداث المواكبة له-،  إنَّ إعادة فهم القرآن -باعتباره نصًّ

هي وحدها الكفيلة بتمكيننا من استنباط المفاهيم األساسية الواردة في الرسالة القرآنية، التي 

لنا -بصفتنا مؤمنين وَبشًرا نبحث عن السمو  تعكس المساواة بين الرجل والمرأة، والتي ُتخوِّ

ا إنسانيًّا عالميًّا فقط، وإنما قيمة روحية  والرفعة-، أن نطالب بالمساواة، باعتبارها ليست حقًّ

أساسية أيًضا.

المواضيع  من  وغيُرها  الديني،  الخطاب  في  المرأة  إشكاليَُّة  علينا  َتفرض  اليوم، 

المرجعية اإلسالمية، واستيعاَبها بشكل شامل، وقراءتها  مقاربة  النظر في  إعادَة  الحساسة، 

من  إخراجنا  على  قادرة  ملموسة،  أجوبة  على  خاللها  من  الحصول  ُبْغية  إصالحية،  قراءة 

إلى  العودة  من  بد  ال  ذلك،  ولتحقيق  الحالية.  والتشريعية  االجتماعية  والمآزق  األزمات 

العدل  قيم  تحقيق  بضرورة  المتمثلة  الكبرى،  القرآني  النص  مقاصد  في  المتأصلة  المعاني 

الديني وفهمه وتطبيقه،  النص  بقراءة  مفاتيح جوهرية، تسمح  والمساواة واإلنصاف. وهي 
في مختلف السياقات.

في  األستاذة  بارالس،  أسماء  الباكستانية  رة  المفكِّ كتاب  االطالع على  يمكن  التفاصيل،  من  للمزيد   )1(
جامعة إثيكا بنيويورك، 

 Believing Women» in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur›an )University 

of Texas Press, 2002(.
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5 - مقاربة جديدة لقراءة النص القرآني: قراءة إصالحية 

أن  وضوح-  -وبكّل  لنا  يتبين  الجديد،  اإلصالحي  الفكري  التصور  هذا  من  اِنطالًقا 
ي، بل في تلك التأويالت البشرية  اإلشكالية ال َتكمن في الدين في مفهومه الروحي والنَّصِّ
شت«  والتي »همَّ أيًضا،  العقليات  الديني وفي  التراث واإلنتاج  تراكمت في  التي  الضخمة، 
المنظومة  هذه  أصبحت  حتى  الكريم،  القرآن  وبخاصة  األصلية،  النصوَص  تكاد-  -أو 
سة، في ضوء صراعات سوسيوسياسية، ُمعادية لوجود المرأة  َمًة ومقدَّ التفسيرية والفقهية ُمَقدَّ

في الفضاء االجتماعي والمعرفي.
ال بد إًذا من تجاوز هذه المنظومة التقليدية وتفكيكها، والتي َترزح تحت هيمنة قراءة 
ُذكورية ُمسيَّسة. وال بديل عن اقتراح مقاربة إنسانية إصالحية، منفتحة على الفكر اإلنساني 

األخالقي. 
لكلِّ ذلك نقترح:

1 - َتجاُوز إشكالية »وضعية المرأة في اإلسالم«

ال بد أّواًل وقبل كل شيء، ِمن تجاوز »تخصيص« الخطاب الديني حول المرأة المسلمة، 
ت ضيِّقة من قبيل: »حقوق المرأة في اإلسالم«، أو »واجبات المرأة  الذي عزلها داخل سجالَّ
عن  مختلًفا  ا«،  خاصًّ »وضًعا  المسلمة  للمرأة  أن  اعتقاد  ز  ُتعزِّ المفاهيم  فتلك  المسلمة«. 
الرجل الذي يحتفظ بالمعيار الكوني. وهذا ما يقوله بيار بورديو عندما يؤكد أن: »قوة النظام 

.)Bourdieu, 1998, 22( »الذكوري َتكمن في كونه ال يحتاج إلى أن يبرهن على وجوده
إن الحديث في »حقوق المرأة في اإلسالم«، ال يقتصر على الخطابات التي يتداولها 
ال  والتي  الدولي،  المستوى  على  المنتشرة  الغربية  الخطابات  يشمل  بل  حاليًّا،  المسلمون 
تكفُّ عن ترديد أن »المرأة المسلمة ضحية األحكام اإلسالمية«. أيًضا تحاول هذه الخطابات 
نسائي واحد،  لنموذج  دة  العالم، داخل صورة مجرَّ المسلمات عبر  النساء  الغربية ضمَّ كل 
ِخطاَبا  ويتَّفق  األزلية.  المرأة ضحية اإلسالم  تعتبر  التي  المعتقدات  من  به مجموعة  عِلقت 
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الشرِق والغرب، في اختزالهما للتعدد االجتماعي والثقافي لكل النساء المسلمات، في ُبعد 
ديني أو ثقافي واحد، وإِن اختلفت سياقاتهن االجتماعية والجغرافية. وبهذا، يجري فرض 
د وثابت من المرأة المسلمة، ال يمكنه أن يعكس بأي حال من األحوال واقَع  نموذج موحَّ

المجتمعات المسلمة، المختلَف والمتغيِّر.
»الخاصة«  الحقوق  لفكَرَتي  ترسيٌخ  معّينة، هو  في »حقول داللية«  النساء  تصنيف  إنَّ 
لِتمتُّع الرجال بوضٍع وحقوق متميزة عنهن. وإذا كان  والمكانة »المختلفة« للنساء، وتأكيٌد 
اليوم إعادة قراءتها في  بالنساء، والتي يتحّتم  القرآن قد أورد فعاًل بعض اآليات »الخاصة« 
أو  رجااًل  باعتبارهم  تخاطبهم،  بآيات  أيًضا  الرجال  خّص  قد  فإنه  فيه،  نزلت  الذي  سياقها 
أزواًجا أو أرباب ُأَسر. وال بد من اإلشارة هنا، إلى أن هذا النوع من اآليات يبقى محدوًدا، 
إلى اإلنسانية جمعاء، متجاوًزا بذلك مفهوم  ه  القرآني موجَّ وأن الجزء األكبر من الخطاب 

الذكورة أو األنوثة، وكذا النَّسب واألصل الِعرقي والطبقة االجتماعية. 
حقوًقا  يْمِلكن  النساء  بأن  اإلقرار  يعني  اإلسالم«،  في  المرأة  »حقوق  في  الحديث 
تختلف تماًما عن حقوق الرجال، الذين حصلوا تلقائيًّا على حقوق »طبيعية« وفِطرية ال َتْقبل 
النقاش، علًما أن اإلنتاج الفكري اإلسالمي للفقهاء األوائل، لم يصنِّف قّط النساء على هذه 
الشاكلة، ولم تِرْد في أي موضع من مواضعه نصوٌص عن »حقوق المرأة«، أو »مكانة المرأة« 
تتعلق  في فصول  الحقوق،  إلى هذه  األوائل  الفقهاء  مؤلفات  تشير جميع  بل  اإلسالم،  في 
بــ»أحكام النكاح«، أْي في كل ما يرتبط بالفضاء الخاص)1(. والحقيقة، أن القراءة الخاصة 
اد  لـ»حقوق المرأة ومكانتها« في اإلسالم، لم تتبْلَور حتى نهاية القرن التاسع عشر على يد روَّ
اإلصالح في عصر النهضة. وفي البداية، كان الهدف من هذا الخطاب، هو مواجهُة نموذج 
ج له المستعِمر، وتقديُم خطاب جديد، في ظلِّ تدهُور وضع المرأة في  تحريرّي من النساء َروَّ

المجتمعات العربية اإلسالمية آنذاك.

انظر ما ورد في كتاب الفقه على المذاهب األربعة، لعبد الرحمن الجزيري، بخصوص ُكتب الفقهاء   )1(
األوائل مثل: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للعالم الجليل ابن رشد، دراسة مقارنة، )بيروت: دار 

الكتاب العربي، 2005(. 
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أو  النساء،  قضية  إدراُج  كان  حيث  عصرها،  بظروف  المنهجية  هذه  ارتبطت  لهذا، 
والتقاليد  مة  المقدَّ األفكار  عزل  إلى  يهدف  ومختلف،  خاص  داللّي  حقٍل  في  معالجُتها 
يمنحها  التي  والقيم،  الحقوق  إلبراز  طريقًة  أيًضا  وكان  اإلسالمية.  المبادئ  عن  التمييزية 
في  رأوا  الذين  الحداثيِّين،  اتِّهامات  عن  لإلجابة  الخصوص،  وجه  على  للنساء  اإلسالم 
اإلسالم السبب الرئيسي في انحطاط المجتمعات في ذلك العصر. وتبًعا لذلك، ومع مرور 
الوقت، انتهى األمر بهذا النوع من التصورات إلى تهميش عالمية رسالة اإلسالم، التي تقترح 
الرجال والنساء. ويؤكد  بين  الروحية واإلنسانية  المساواة  تأكيدها  تماًما، عْبر  رؤيًة مختلفة 
القرآن هذه المساواة عْبر مفهوَمي »إنسان« و»بني آدم«، اللََّذين يشمالن -بإجماع العلماء- 

الرجال والنساء دون تمييز. 
هكذا، يتبّين أن »القراءة الخاصة« التي ُأفردت للنساء، قد أدَّت -عن غير قصد- إلى 

حْجب عظمة الرسالة القرآنية العالمية، ورؤيتها الكونية لإلنسان رجااًل ونساء.
يمكن إًذا تجاُوز المفاهيم من قبيل »حقوق المرأة« أو »مكانة المرأة«، عْبر العودة إلى 
قه اإلسالم للنساء  شمولية الرسالة القرآنية، من أجل فهم اإلسهام الكوني المتمّيز الذي حقَّ
ّية للرسالة القرآنية، تقف  والرجال على حدٍّ سواء. ولن يتسنَّى ذلك إالَّ عبر مقاربة شاملة وكلِّ

عند الواقع الروحي للعالقات بين الرجال والنساء، بكلِّ ما تحمله من ُبعد إنساني.

2 -  دراسة نقدية لإلطار التاريخي للوحي وزمن الصحابة والتابعين/ أو القرن 
األول لإلسالم

هيمنة  أسيَر  ظل  الذي  للوحي،  التاريخي  السياق  قراءة  إعادُة  المطلوب  لمن  إنه 
اإلكراهات السياسية والسلطوية، ودراسُة أسباب النزول التي ظهرت فيها كثير من األحكام 

ة، في ضوء ُمعَطى الُعرف الذكوري التمييزي لذلك العصر. القرآنية المستجدَّ
العادات، وسَعى  القرآني حاول التصدي لبعض  في هذا اإلطار، نرى مثاًل أن الوحي 
َطوال  تدريجية  تحريرية  منهجية  إقرار  عْبر  للمرأة،  الظالمة  التقاليد  من  العديد  مقاومة  إلى 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

154

23 سنة من التنزيل. فيؤكد القرآن على سبيل المثال وبشكل واضح، المساواة الروحية بين 
المرأة والرجل. ومع ذلك، اشتَكت صحابّياٌت عصَر الرسالة إلى النبي )ص( عدم ِذكرهن 
في القرآن. وهذا نوع من النقد المباشر للوحي. ولم يتأخر الرد كثيًرا؛ إذ نزلت آيات تستجيب 

كر)1(. لمطالبة النساء بالمساواة في الذِّ
ث  لقد ضرب الوحُي القرآني أمثلة كثيرة لنساء تَرْكن بصماتهن في مسار التاريخ، وتحدَّ
والحكامة  واالستقاللية  للحرية  رموًزا  وِصْرن  مهمة،  مراتب  ارتَقْين  سيِّدات  من  بنماذج 
الرشيدة )كَبْلقيس(، وللتضحية والوالية والريادة الدينية )كالسيدة مريم(. إاّل أننا ال نكاد نرى 
رات الدراسية، وال في الخطاب  هذه النماذج النسائية بارزًة في التعليم الديني، وال في المقرَّ
ش إسهامات النساء. وهذا بالقطع، أمٌر  كور ويهمِّ ز على الذُّ الديني المعاصر عموًما، الذي يركِّ

ال يساعد على ترسيخ ثقافة المساواة عند األجيال الصاعدة.
يذهب القرآن أيًضا، إلى تشجيع المرأة على المشاركة االجتماعية والسياسية، كما هو 
تاريخيًّا  المتقدم  السياسي  التمكين  ِمثل هذا  ر  لَيصُعب تصوُّ إنه  الَبيعة مثاًل، حتى  الشأن في 

ش وبَخس مساهمة النساء في تلك الفترة )2(. اليوم، ألن التراث اإلسالمي قد همَّ
فشيًئا  شيًئا  َشا  همَّ قد  تاريخيًّا،  النساء  وإقصاَء  الدينية  للمعرفة  الرجال  احتكار  إن 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ژ  الكريمة:  اآلية  نزول  أسباب  في  الطََّبري  اإلمام  َذَكر   )1(
ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ، عن عبد الرحمن 
الله عليه  للنبي صلى  قلُت  تقول:  الله عليه وسلم  النبي صلى  زْوَج  َسَلَمة  أمَّ  قال: سمعُت  َشْيبة  بن 
َيُرْعنِي ذات يوم ُظْهًرا  ُيْذكر الرجال؟ قالت: فلم  ُنْذكر في القرآن كما  َلنا ال  وسلم: يا رسول الله ما 
ح رأسي، فلَفْفُت َشعري ثم خرجُت إلى ُحجرة من ُحَجِرهن، فجعلُت  إاّل نِداؤه على الِمنبر وأنا ُأسرِّ

سْمعي عند الَجريد، فإذا هو يقول على المنبر: يا أيها الناس إن الله يقول في كتابه: ژ ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہژ إلى قوله ژ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ.

ثات، للدكتور أكرم الندوي،  يمكن الرجوع في هذا الموضوع إلى الموسوعة العلمية المهمة: الُمَحدِّ  )2(
الصادرة سنة 2007.
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ُمكتَسبات الوحي، مثلما أجهضت ثقافُة الُعرف والعادة الذكورية، الثورَة الروحانية لرسالة 
اإلسالم، ووأدت روحها التحريرية. 

يمكن تلخيص أسباب تحريف هذه الثورة التحريرية، في ثالثة أمور:
النزاعات السياسية بعد وفاة الرسول )ص(، وصراعاُت السياسة حول الحكم: على إْثَر 
ها الفتنة الكبرى التي ساهمت في تهميش المرأة.  وفاة النبي، ظهَرت صراعات سياسية، أهمُّ
نت النساء من الولوج في  فَبْعد الثورة الروحية واالجتماعية َطوال مرحلة التنزيل، والتي مكَّ
الفضاء السياسي واالجتماعي، ومن المساهمة في بناء القواعد األولى للحضارة اإلسالمية؛ 
جرى إبعادهن عن الفضاء العامِّ بسبب الحسابات السياسية، كما هو شأن معظم الثورات عبر 

التاريخ اإلنساني.
سعى  أخرى:  لحضارات  الثقافية  للتقاليد  التدريجي  والتبنِّي  اإلسالمية  الفتوحات 
تبنِّي  إلى  والفرس(،  )كالبيزنطيين  األخرى  بالحضارات  التقائهم  عند  األوائل  المسلمون 
تقاليدهم، وبخاّصة األعراف الذكورية الموروثة. ولعل أبرز مثال على ذلك، هو عادة بيوت 
الحريم التي كانت معروفة لدى الفرس، والتي جرى استمالكها ثقافيًّا على حساب المبادئ 

الدينية التي جاء بها اإلسالم.
بداية تدوين العلوم اإلسالمية -وتحديًدا علم الحديث والفقه- خالل القرَنين الثامن 
ين، في جوٍّ من االضطرابات السياسية العسيرة: جَرت الصياغة والجمع في  والتاسع ميالديَّ
مقاربة بعيدة عن الروح األخالقية للقرآن. فالفقُه مثاًل، الذي ُيعتبر أبرز مصادر التمييز ضد 
النساء، استند بشكل رئيسي إلى الُعرف، مبتعًدا عن مقاصد الشريعة العادلة. واإلنتاُج التأويلي 
اإلسالمي الذي ظلَّ أسيَر قراءة دوغمائّية وُمسيَّسة، وقَعْت َمأَسسُته في مدارس فقهية. أيًضا 
د الفكر اإلسالمي، وخاصة في مجال المعامالت االجتماعية.  أدَّى التشدد المذهبي إلى تجمُّ
نت في زمن، كانت فيه المرأة قد فقدت عدًدا كبيًرا  ِزْد على ذلك، أن تلك النصوص قد ُدوِّ
الحضارة اإلسالمية-  انتكاسة  الفقهية -ومع  من صالحّياتها، وأصبحت تلك االجتهادات 
نات األسرة في أغلب  نصوًصا مقدسة، وَمصدًرا وحيًدا للتشريع، ال سّيما بالنسبة إلى مدوَّ
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سي  البلدان اإلسالمية. والحقيقة، أن األمر كان على عكس ذلك تماًما، حيث إّن أغلب مؤسِّ
د مجهود إنساني،  المذاهب األوائل، اعتبروا -َقْيد حياتهم- أن تأويالتهم الفقهية هي مجرَّ

في استنباط األحكام ضْمن سياقاتهم الخاصة والمعيَّنة.

3 - قراءة تجديدية للنص

المقصد  ذلك  عند  والتوقف  النص،  مقاربة  من تغيير  بد  فال  الرؤية،  تجديد  أردنا  إْن 
ض مع مرور الزمن للتحييد والتهميش.  التحريري، الذي جاءت به رسالة القرآن، والذي تعرَّ
وعليه، يترّتب على هذه المقاربة الجديدة، أن تأخذ بعين االعتبار ثالثة أنواع من القراءات 
المتوازية، حتى تستطيع تجاوز القراءة الحرفية والنمطية، التي أنتجت تلك التفاسير التمييزية، 
والتي هي اليوم -وبال منازع- اإلطار المرجعي المتََّفق عليه. وتتمثل هذه القراءات الثالث 

مولية، والقراءة المقاصدية، والقراءة السياقية:  بالقراءة الشُّ
مولية:  القراءة الشُّ

ه العديد من المفسرين  َة، أو حسب ما أقرَّ هي التي تعطي شمولّيَة الرؤيِة القرآنيِة األولويَّ
ر بعُضه بعًضا«. فاإلشكال العويص الذي نواجهه في تأويل اآليات،  في قولهم: »القرآن يفسِّ
في  يعاِكس  بل  الكلي،  المقصد  ويفقد  المعنى  َيضيع  حيث  سياقها،  من  انتزاعها  ِحيَن  َيبرُز 
ه الُبعد الروحاني للرسالة السماوية)1(. وبذلك، يجب عدم  بعض األحيان هذا المعنى، ما ُيقرُّ

عزل اآليات عن سياقها، بل ال بد من إعادة قراءتها ضْمن الرؤية الشمولية للقرآن الكريم. 
القراءة المقاصدية: 

هي ُبعٌد في غاية األهمية، لم تمنحه الرؤيُة التقليدية االعتباَر الذي يستحقه. فَوْفق هذه 
مقاصد  وإعطاء  وقبل كل شيء،  أّواًل  القرآنية  األحكام  مقاصد  التركيز على  القراءة، يجب 

ذلك ِمثل تأويل اآلية الكريمة ژۅ  ۉ  ۉژ خارَج سياقها، بتفضيل الرجال على النساء. أّما   )1(
ضْمن سياق اآلية فهو عكس ذلك، حيث عالج الخالُق ثقافة التمييز الذي كان سائًدا في عهد والدة 
عندها  آنذاك.  الُعرف  ُظلم  أمام  العبارة  بهذه  لفظت  التي  مريم،  أمِّ  لدعوة  واستجاب  مريم،  السيدة 

استجاب لها ربها وأعطاها خير أنثى ُأخِرَجت للناس، وكَسر الُعرف، وجعل مريم ُتِقيم في المعبد.
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يمكن  والتي  اإلسالم،  أئمة  من  العديد  عليها  اتفق  التي  وهي  األولوية.  الكبرى  الشريعة 
تلخيصها في: إقامة العدل، وترسيخ المصلحة العامة، ورْفع الَحَرج. 

القراءة السياقية: 
هي تلك القراءة التي تحاول فهم سياق اآلية، وبْذَل الجهد للتدبر في المغزى أو المعنى 
العميق لها، والتفكر في كيفية تنزيله على أرض الواقع. وبلفظ آخر، هو معنى االجتهاد الذي 
كان دائًما أداة فكرية، لمالءمة الفهم الصحيح مع السياق، وإيجاد الحلول المثلى في كل زمان 
االجتماعي،  الواقع  لمتغيرات  للتصدي  العلماء  اتَّخذها  لطالما  وسيلة،  فاالجتهاد  ومكان. 

د الفكر اإلسالمي المعاصر.  وهو عكس التقليد الذي جمَّ
يتعلق األمر هنا إًذا، بإعادة وضع هذه القضية وجميع اآليات ذات الصلة بها، في سياقها 
ر« اإلنسان من جميع أشكال الظلم.  المتمثل بتلك الرؤية »اإلنسانية«، والمتجسدة في »تحرُّ
هة  وهكذا، يمكننا دون أدنى شك أن نالحظ، أن القرآن ُيعتبر أّواًل وقبل كل شيء، رسالًة موجَّ
اإلنسانية  إلى  هة  بذلك، رسالة عالمية موجَّ اإلنسان بكل مظاهر عظمته وضعفه. وهي  إلى 

جمعاء.
إًذا أن  يمكننا  الثالثة،  المستويات  ُتمثِّله هذه  الذي  المفاهيمي  اِنطالًقا من هذا اإلطار 
القرآني  التنزيل  هات  توجُّ بفهم  لنا  ستسمح  التي  القرآنية،  لآليات  الكبرى  األبعاد  بين  نميِّز 
لّية. فاإلطار الِمعياري الذي سَينتِج من هذه القراءات  وإدراكه، طْبًقا لمقاصده وأهدافه األوَّ
ة ثالثة مستويات  ن رؤية تعكس المساواة والعدل. وَوْفًقا لهذه الرؤية، فإّن ثمَّ الثالث، سُيَكوِّ

من اآليات القرآنية:
آيات ذات غاية كونية: تحتوي على قيم أبدية خالدة وصالحة لكل زمان ومكان، مثل 
العدل والمساواة واإلنصاف واحترام كرامة اإلنسان، أو تلك التي تتحدث بقصص األنبياء، 
أيوب  النبيَّين  قصة  في  الصبر  كقيمة  األخالقية،  والموعظة  العبرة  هو  منها  الهدف  ويكون 
ويوسف، وقيمة الحكمة عند السيد لقمان الحكيم. وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن هذه اآليات 

تمثِّل غالبية أهداف الرسالة القرآنية.
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آيات متعلقة بالظرفية التاريخية: هي آيات ترتبط بِحقبة تاريخية معّينة، شِهَدها مجتمع 
ذلك  لمتطلبات  الوحي  استجاب  حيث  الميالدي،  السابع  القرن  في  العربية  الجزيرة  شبه 
السياق التاريخي. ولعل خير مثال على ذلك، اآليات التي تتحدث بغنائم الحرب والعبودية 
. وِمن ذلك، المفهوُم القرآني »تحرير  والعقاب الجسدي، وهي ذات مغزى احترازي ورْدعيِّ
رَقَبة«، الذي يرمز إلى مرحلة أّوليَّة في مسيرة التحرر من العبودية، كنظام اجتماعي متعاَرف 
عليه عالميًّا، والتي استمّرت حتى بداية القرن العشرين. فعلينا هنا َتجاُوز المعنى الَحرفي أو 

المرتبط باإلطار التاريخي، واالنتقال إلى المغزى المقاصديِّ خلف اآلية.
آيات ذات خصوصية اجتماعية وثقافية: هي اآليات التي ترتبط بقضايا تهمُّ المجتمع 
واألسرة واليتامى والنساء، والتي كانت تستجيب لتساؤالت ذلك الوقت، وللنظام التقليدي 
تتطرق  التي  اآليات  َتظهر في  أو  أكثرها بصيغة »ويسألونك عن..«،  السائد حينذاك. وتأتي 
ُتخفِّف من وقع بعض  أن  والتي حاوَلت  والطالق،  والنكاح  ة  والِعدَّ الرضاعة  إلى مواضيع 

هات أكثر إنصاًفا. السلوكيات التمييزية التي سادت ذلك العصر، وأن تستبدلها بتوجُّ
لعل الخلط بين هذه المستويات الثالثة، والذي جرى من خاللها تأويل بعض اآليات 
وذاَت  بالظرفية  المتعلقَة  اآلياِت  ُتعطي  التراثية  التفاسير  أغلبية  جعل  الذي  هو  وشرحها، 
َكونّية،  قيًما  َتحمل  التي  اآليات  حساب  على  ّيَة  األهمِّ والثقافية،  االجتماعية  الخصوصية 
والتي يجب في الواقع أن تُكون لها األولوية، في تشكيل المعيار الذي ُيستند إليه في قراءة 

بقية اآليات. 

4 - األبعاد األربعة للنص القرآني

َتقترح المقاربُة اإلصالحية الجديدة، إبراَز أربعة أبعاد أساسية للنص القرآني:

)1()ethics( أ - الُبعد األخالقي

 هو جوهر الرسالة وقْلُب النص القرآني، وُتبرزه عدة مبادئ ومصطلحات قرآنية، منها 

التدبُّر  وأيًضا  والقيم،  المبادئ  مجموعة  هنا  تعني  األخالقيات،  أو  األخالق   Ethics and moral:  )1(
الحكيم والمنطقي لحسن المعامالت. 
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مفهوم التوحيد )ال إله إال الله(، الذي يتطابق مع التصور الفعلي لتحرير اإلنسان. وُمراِدُفه 
المساواة بين البشر إناًثا وذكوًرا، ورفُض كل أنواع الشرك بالله، برفض تأليه أيِّ موجود إالَّ 
أو غيرها.  دينية  أو  أو سياسية  مادية  قوة  َثمَّ رْفض هيمنة كل  وِمْن  له،  الله وحده ال شريك 
إِذ  »اقرأ«)1(،  بلفظ  ُأْنزلت  آية  أّول  في  الوحي  عليه  حث  الذي  الِعلم،  مفهوم  أيًضا  وهنالك 
حيث  العقل،  مفهوم  أيًضا  وهنالك  واجتماعي.  سياسي  وعي  لَخلق  أساسية  ركيزة  الِعلم 
والتدبر  والتفكر  والبيان  العقل  استعمال  على  امرأة(،  أو  كان  )رُجاًل  اإلنسان  القرآن  يحثُّ 
والحكمة)2(. ثم هنالك مفهوم العدل، ذلك المفهوم الجوهري المشار إليه سابًقا بين جميع 

البشر، بغضِّ النظر عن اختالفاتهم في النوع أو الِعرق أو غيرهما. 
ش هذه المفاهيم  ين ُقروًنا عديدة، قد همَّ إنه لمن المؤسف، أنَّ التوظيف السياسي للدِّ
األساسية واختزلها في مفاهيم شائكة، كمفهوَمي »الطاعة« و»الَجْبر«)3(. وأصبح مبدأ »طاعة 
فرُض  وجرى  واإلسالمي،  العربي  الفكري  الضمير  على  يهيمن  الله«،  طاعة  من  السلطان 
الطاعة السياسية أو طاعة الحكام في الفضاء العاّم، وترسيُخها كمفهوم ديني إجباري، سرعان 
ما انتقل -كمبدأ ديني- إلى الفضاء الخاص، بفرض الطاعة الزوجية. وصارت الطاعة بمنزلة 
عائق، أمام أيِّ محاولة للنقاش حول المساواة بين النساء والرجال، وأضحى مفهوم »طاعة 
المرأة لزوجها«، من أبرز المبادئ اإلسالمية، ومن شعائر الدين التي ال ُيقبل فيها أيُّ جدال. 
القرآني  الوحي  انتفاضة  هّمش  الذي  والسياسي،  الذكوري  الُعرف  نِتاج  األصل،  في  وهي 

التحريرية.

انظر حديث: »طلُب  العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«.  )1(
ميََّزت القراءة التقليدية بين عقل الرجل والمرأة، اعتماًدا على حديث نبوي شريف: »ناقصات عقل   )2(
بين  ودين  عقل  ناقصات  كتابها:  في  الشرقاوي  لنادية  النقدية  الدراسة  إلى  الرجوع  ويمكن  وِدين«. 
مدلول النص واستنباطات الفقهاء، وْقفة مع أهمية السياق في فهم الحديث النبوي الشريف، )الرباط: 

مؤسسة جسور للنشر والتوزيع، 2017(.
»الجبر والطاعة عنصران أساسيان في »أخالق الهزيمة«، حيث بدأت الدولة األموية بالجبر وانتهت   )3(
دراسات  مركز  )بيروت:  الجابري،  عابد  محمد  د.  العربي،  األخالقي  العقل  كتاب  من  بالطاعة«. 

الوحدة العربية، آذار/مارس، 2001(، ص131.
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ب - الُبعد اإلنساني

مفهوم  وهو  بقوة،  القرآني  النص  في  حاضر  مركزي  مفهوم  إلى  بالعودة  األمر  يتعلق   
»اإلنسان« أو البشر أو بني آدم، الذي يشمل الرجال والنساء في إنسانيتهم وروحانيتهم، كما 
الخطاب  فاإلنسان في  آية 29[.  الِحجر،  ژ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئژ ]سورة  تعالى:  قوله  في 
الديني،  التقليدي  الخطاب  أنَّ  إاّل  الخلق وغايته.  أو رجاًل(، هو جوهر  )امرأة كان  القرآني 
غالًبا ما َيْقُصر هذا المفهوم على الرجال فقط. ويبدو أن النساء -حسب هذه الرؤية- كائنات 
أو  المرأة،  لثانوية  س  يؤسِّ مفهوًما  القرآن،  في  موضع  أي  في  نجد  لن  أننا  حين  في  ثانوية، 
اإلنسان،  مفهوم  إلى  اليوم  الرجوع  من  بد  ال  ولذلك،  الرجل.  من  َمرتَبًة  أدنى  العتبارها 
في  المرأة  إلى  الدونية  النظرة  وَتجاُوز  واستيعاَبها،  الوحي  معاني رسالة  فهم  أردنا  نحن  إْن 
الخطاب الديني، وبخاصة الفقهّي منه. وفي هذا يتجسد جمال الُبعد اإلنساني للمساواة بين 
الرجال والنساء، حيث إّن كّل احتقار للمرأة -َوْفق هذا الفهم- هو من صور احتقار اإلنسان. 
والعمل  باإليمان  َأْخَيِرهم  تقييم  ويرتبط  البشرية،  في صفة  البشر  بنو  يتساوى  اإلسالم  ففي 

قونها وَيجلبونها إلى مجتمعهم. الصالح)1(، وبالمنفعة التي يحقِّ

ج - الُبعد المفهومي والمعياري القائم على المساواة

من  مجموعة  وعلى  الجنسين،  بين  المعادلة  على  تنصُّ  آيات  الكريم  القرآن  أورد 
في )15(  تلخيصها  وُيمكن  والنساء،  الرجال  بين  المساواة  تدعم  التي  المحورّية  المفاهيم 

مفهوًما، و)21( آية)2(. 
البعيدة عن  التقليدية  التأويالت  من هذه المفاهيم األساسية، التي جرى تهميشها عْبر 

القيم والمبادئ المقاصدية للرسالة، َنْذكر:

قال تعالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ    )1(
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة النحل، آية 97[ .

لِضيق المجال هنا، سنعطي فكرة عن بعض منها فقط.  )2(
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المفاهيم العامة حول العالقات بين النساء والرجال

*مفهوم النفس الواحدة: 
ضلع  من  المرأة  َخلق  لقصة  وجود  ال  إذ  الَخلق،  في  المساواة  عن  المفهوم  هذا  يعبِّر 

آدم بتاًتا في النص القرآني. يقول تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  
ڦ   ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڦ  ژ ]سورة النساء، آية 1[)1(. فهذه اآلية، هي إقرار من النص القرآني بالمساواة الروحية، 
ر بشكل الفِت مخَتلَف  التي ترمز إليها قصة َخلق النساء والرجال من »نفس واحدة«، وُتصوِّ
مراحل خلق اإلنسانية، التي تبتدئ بالنفس الواحدة التي ُخلق منها »زوجها«، ثم يليها بثُّ 
وجين ليعمروا األرض. إالَّ أن أغلب التفاسير اإلسالمية للفقهاء  الرجال والنساء من هَذين الزَّ
األوائل، قد ألهَمتها تفاسيُر معتَمدة لدى أهل الكتاب. فأعادت إنتاج الحجج الذكورية نفسها، 
ُجل األول(، و»الزوج« بِحّواء التي ُيفترض فيها أنها ُخلقت  ر »النفس الواحدة« بآدم )الرَّ لتفسِّ

من ضلعه. فآدم يمثِّل في الوعي السائِد المعياَر النموذجيَّ لإلنسانية بحسب هذه الرؤية)2(.
ال بد من اإلشارة هنا أيًضا، إلى أن القرآن ال ُيِحيل أبًدا في أيِّ موضع فيه، على مسؤولية 
حواء عن الهبوط من الجنة، وال يشير إلى مفهوم الخطيئة األولى التي وردت في التفاسير، 
المْذنبة،  الغاوية  التراث، ِمن ُصَور لحّواء  يًّا مّما َتعجُّ به كتب  القرآني يخلو كلِّ بل إن النصَّ 
ا  والمتسبِّبة في جميع مآسي اإلنسانية. وتعكس أغلُب كتب التفسير اإلسالمية، تأوياًل تمييزيًّ
بشأن أصل َخلق اإلنسان، بسبب تأثير التراث التوراتي واإلنجيلي فيها في القرون الوسطى.

*مفهوم التقوى: 
هو معيار أساسي لِتقييم اإلنسان )رجاًل كان أو امرأة(، كما قال تعالى: ژ ڄ  ڃ  

اء من ِضلع أعَوج، ترجع  من المفيد هنا، أن نشير إلى أنَّ ُجلَّ التفاسير التقليدية في الرواية عن َخلق حوَّ  )1(
إلى ما يسمى باإلسرائيليات.

ة مساواة؟، أسماء المرابط، )الدار البيضاء: منشورات ملتقى  انظر كتابنا النساء والرجال في القرآن: أيَّ  )2(
الطرق؛ باريس: دار البراق، شباط/فبراير، 2015(.
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ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژ  ژ ]سورة الُحجرات، آية 13[. فالمساواة بين جميع الناس مطلقة عند الخالق سبحانه 
وتعالى، وتتجاوز جميع خصوصيات الِعرق أو األصل أو اللون أو الجنس. ويؤكد القرآن 
الكريم على المساواة بين جميع البشر، الذين يقتصر معيار التفاضل فيما بينهم عند الخالق 
والمقيَّد  يِّق،  الضَّ بمعناها  بعضهم  فِهمها  كما  وليس  والواسع،  العاّم  بمعناها  التقوى،  على 
بتديُّن عليل يفتقر إلى أيِّ فعل إيجابي، وال ينعكس على الواقع. والتقوى تعني أيًضا المساواة 
في العدل، والنزاهة، واالستقامة األخالقية، كما جاء في قوله عز وجل: ﴿اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب 

لِلتَّْقَوى﴾ ]سورة المائدة، آية 8[. 
بالحياة  َتنبِض  عبادًة  ولكنَّ  أوامره،  وامتثال  الخالق  عبادة  شك  دون  التقوى  تقتضي 
والفاعلية واإلبداع، ال تتحقق إالَّ بإِعمال العقل وإتيان العمل الصالح واستحضار اإليمان. 
لنيل الجزاء من الخالق، ولُِتصبح هذه  التقوى  يتنافسوا في  فيجب على الرجال والنساء أن 
القيمة الروحية عْبر العمل والفضيلة، قّوًة تحريرية تخلِّص المؤمنين والمؤمنات من القيود 
من  الناس  خير  ألن  المسؤولة؛  الحرية  أثير  نحو  ُعليا  منزلٍة  إلى  وترفعهم  ارة،  الغرَّ المادية 
رجال ونساء عند الله تعالى، ُهم أولئك الذين تمّكنوا من تحرير أنفسهم من أهوائهم وَأناُهم، 
والذين بذلوا مجهوًدا إضافيًّا في تعبُّدهم، وأَتوا بأعمال صالحة في دنياهم خدمًة لآلخرين 
)كل اآلخرين(، مْهما كان أصلهم أو لونهم أو ِعرقهم. فتعكس هذه الصورة أجمل أشكال 
المساواة بين الرجال والنساء: مساواة ُترَسى وتقام في جوٍّ من الحرية، ومن تصفيٍة للفؤاد، 

ومن التفاني في العمل الصالح.
*مفهوم الخالفة: 

اإلنسانيِة،  الحضارِة  وبناِء  المساواة في االستخالف في األرض،  يعبِّر عن  هو مفهوم 
كما في قوله تعالى: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پژ ]سورة البقرة، آية 30[. فالخالفة في 
المفهوم القرآني -أّواًل وقبل كلِّ شيء- مقيَّدة بهذه المسؤولية، التي يجب أن يتحملها كل 
فَأْن يُكون اإلنسان خليفًة لله، ال يعني أن »يُقوم مقامه« بالمعنى  إنسان على وجه األرض. 
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إًذا أن نُعود إلى جوهر  الَحرفيِّ للكلمة؛ وإنما أْن َيحمل تكليفه تعالى فوق األرض. فعلينا 
الرسالة السماوية، وُنعيد اكتشاف المعنى األصلي والحقيقي للخالفة، من أجل إحياء معنى 
مسؤولية الرجال والنساء في هذه الحياة الدنيوية. وتقتضي هذه »المسؤولية« الموضوعة على 
عاتق بني آدم )من نساء ورجال(، إعطاءهم »حريتهم«)1( التي ُمنحت لهم بالِفطرة. وبذلك، ال 
يمكن فصل المسؤولية عن الحرية، ألنهما مفهومان مترابطان، َتجمعهما أخالقيات مشتَركة. 

*مفهوم العمل الصالح: 
ڈ   ژ  وجل:  عز  قوله  في  جاء  كما  والرجال،  النساء  لتقييم  ُيعتمد  الذي  المعيار  هو 
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ژ ]سورة النحل، آية 97[. وقد جاء مصطلح العمل الصالح في أغلب 
اآليات، مصحوًبا باإليمان: ژٻ  ٻ  ٻ  ٻژ، أِي العمل الصالح، وهو 
د عليها القرآن الكريم. َبْيَد أننا ال يمكن إالَّ أن نالحظ، أن التراث  من القيم المركزية التي أكَّ
للعمل  األخالقي  المفهوم  تتناول  دراسات  أو  مؤلفات  من  يخلو  يكاد  اإلسالمي،  العربي 

الصالح )الجابري، 2001، 593(.
*مفهوم الوالية: 

د المساواَة االجتماعية  ل المساواة في اإلسالم، وهي تؤكِّ د تأصُّ إنها مفهوم آخر يجسِّ
والسياسية بين الرجال والنساء، سواء في الفضاء الحقوقي الزوجي الخاص، أو في الفضاء 
وجين، في حين  العاّم. فالوالية في الحياة الزوجية، هي مسؤولية متقاَسمة ومشتَركة بين الزَّ

گڳ   گ   گ    گ   ک   ژ  مشتركة:  سياسية  مسؤولية  العامة  الحياة  في  أنها 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ژ ]سورة التوبة، آية 71[. وال بد 

القرآنية  الرواية  أن  »يبدو  قائاًل:  اإلنسان  بظهور  المّتصلة  الحرية  بهذه  ديان،  بشير  سليمان  ث  َتحدَّ  )1(
 Comment لظهور اإلنسان، تعترف بكونه صاحب كنز، يمكنه وحده أن يكشف عنه: الحرية«. في 

philosopher en islam ? كيف نتفلسف في اإلسالم؟، )باريس: دار النشر البناما، 2008(. 
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نة  هنا من التذكير، بأن ذلك المفهوم التشاركي هو الذي ُأِخذ به، في اإلصالح األخير لمدوَّ
وجين«)1(. األسرة بالمغرب سنة 2004، والتي تنص على أن »مسؤولية األسرة تحت رعاية الزَّ

المفاهيم الخاصة المتعلقة بمنظومة الزواج واألسرة

*مفهوم المعروف)2(: 
وهو  الزوجية،  العالقة  في  الحديث  باب  في  مرة  عشرة  اثنتي  البقرة  سورة  في  ُذكر 

ڳ   ژ  وتعالى:  الله سبحانه  قول  نورد  فمثاًل  الزوجي.  االرتباط  عليه  ُيبنى  الذي  األساس 
أيًضا جل وعال: ﴿َفَأْمِسُكوُهنَّ  آية 228[. ويقول  البقرة،  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ ]سورة 

ژڈ  ژ   آية 231[، وقال تعالى:  البقرة،  بَِمْعُروف﴾ ]سورة  ُحوُهنَّ  َأْو َسرِّ بَِمْعُروٍف 
ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کژ ]سورة البقرة، آية 232[. وُيحيل هذا المفهوم 
في الغالب على معاني الخير والعدل والمصلحة العامة واإلحسان واألخالقيات المتعاَرفة، 
ص هذا المفهوم  والتي تتالءم مع القيم السائدة والمقبولة في مجتمع ما بشكل أو بآخر. ويلخِّ

وحده، ُمجمل األخالقيات القرآنية المتعلقة بالعالقة الزوجية. قال تعالى: ژڳ  ڳ  ڱ   
ر األول للقرآن- في تفسيره لهذه  ڱ  ڱژ، وجاء عن ابن عباس -الذي ُيعتبر المفسِّ
اآلية: »إني ُأحبُّ أن أتزيَّن المرأتي كما ُأحبُّ أن تتزين المرأة لي«)3(. والزينة هنا ال تقتصر 

على المظهر الخارجي؛ وإنما تشمل أيًضا السلوك األخالقي والمعاملة الحسنة المتبادلة.
*مفهوم الميثاق الغليظ: 

وجين«. فهذا المفهوم  نة األسرة المغربية: »وَجْعل مسؤولية األسرة تحت رعاية الزَّ جاء في ديباجة مدوَّ  )1(
د أن الزوج هو رئيس األسرة ورب العائلة. الجديد، أصبح ِعَوض المقتضى السابق، الذي كان يؤكِّ

ر مصطلح »المعروف« مقترًنا بـ)ال( 21 مرة في القرآن: سورة البقرة، اآليات 178، 180، 228،  َتكرَّ  )2(
232، 233 )ورد فيها مّرتين(، 234، 236، 241؛ وسورة آل عمران، اآليات 104، 110، 114؛ 
اآليات 67، 71،  التوبة،  آية 157؛ وسورة  اآليات 6، 19، 25؛ وسورة األعراف،  النساء،  وسورة 
ر مصطلح »معروف« بدون )ال(: 17 مرة،  112؛ وسورة الحج، آية 41؛ وسورة لقمان، آية 17. وَتكرَّ

وجاء مرة واحدة بلفظ »معروفة« في سورة النور، اآلية 53: }قل ال ُتْقِسُموا طاعٌة معروفٌة{.
حديث ابن عباس، ورد في تفسير ابن كثير لآلية 228 من سورة البقرة.  )3(
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يَثاًقا َغِليًظا﴾  يصف القرآن الزواج بأنه ميثاق غليظ، في قوله تعالى: ﴿َوَأَخْذَن ِمنُكم مِّ
ا  أمَّ النكاح؛  َعْقد  بأنه  التراثية  التفاسير  في  الغليظ  الميثاق  ف  وُيَعرَّ  .]21 آية  النساء،  ]سورة 
نْعُته »بالغليظ«، فيعكس فعاًل ثِقَل هذا الَعقد، وما يفيض به من معاٍن ونتائج تترتب على هذا 
االرتباط. فهو ذلك »الرابط المتين«، و»االلتزام الراسخ«، الذي يجمع ويربط بين الزوجين 
بشكل وثيق في هذه الحياة. ومن الضروري اإلشارة هنا، إلى أهمية مفهوم »الميثاق الغليظ«، 
أنبيائه)1(.  الله على  أخذه  الذي  والميثاق،  العهد  بمعنى  أخرى  قرآنية  آية  في  اسُتعمل  الذي 
ويعكس هذا أن العهد واالتفاق الذي يجمع بين الطرَفين في الحياة الزوجية، يكتسي أهمية 
الميثاق نفسه الذي يجمع بين األنبياء والله عز وجل. ثم إنه الَعقد الوحيد الذي َحظي في 
الزوجية  ُأعطي للعالقة  الذي  الكبير  إلى أهميته، وإلى االهتمام  نظًرا  القرآن بهذا الوصف؛ 

في القرآن. 
يتحدث القرآن عن »الميثاق الغليظ« باعتباره عقًدا أخالقيًّا، يستمد أهمّيَته من االتفاق 
د الطرَفين باحترام مسؤولياتهما المشتركة.  والتراضي اللََّذين يالزمانه. وأيًضا هو يترجم تعهُّ
وُيِحيل الميثاق أو العقد ضمنيًّا، على االتفاق المتبادل بين الطرَفين على قدم المساواة. وهذا 
ما يتناقض مع عدة ممارسات ُتعانيها النساء، من بينها الزواج باإلكراه، الذي كان وال يزال 
حاضًرا - يا لألسف الشديد- في كثير من مجتمعاتنا، وعند الجاليات المسلمة حول العالم 
َيمنح األقرَباء من الذكور )كاألب أو األخ أو العم...(، سلطة  الُعرف، الذي  المتشبثة بهذا 
تزويج الفتاة بالرجل الذي يعتبره مناسًبا لها، من دون االكتراث لموافقتها أو رفضها. إنها إًذا 
قاعدة قرآنية أخرى أساسية في الحياة الزوجية المشتَركة، إذ ينص القرآن على أن الزواج، ال 
التي تحثُّهما  القاعدة،  يمكن أن يجري -كالتزام متبادل بين الطرفين- إالَّ على أساس هذه 
على أن يعيشا بالمعروف. فإِن استحال استمرار الحياة الزوجية المشتركة، واستعصى حلُّ 

مشكالتها، وجب أن ينفصل الطرفان بالمعروف المتبادل، و»بالتي هي أحسن«.
*مفهوم الزوجية: 

انظر سورة األحزاب، اآلية 7.  )1(
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يقول  إذ  الحياة االجتماعية على األرض،  بالَخلق، وترتكز عليه  يرتبط  إلهيٌّ  نظام  هو 
الله عز وجل: ژ ىئ  ی  ی  ی  یژ ]سورة الذاريات، آية 49[، ژ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ      ٻ    پ  ژ ]سورة النجم، آية 45[.

مفاهيم أخرى: 

االنسجام  يسودها  عالقة  باعتباره  الزواج  تصف  القرآن،  في  أخرى  مفاهيم  وردت 
والمحبة المتبادلة. ومن هـذه المفاهيم »التراضي«، والذي يجسد القدرة على تحقيق الرضا 
المتبادل والتفاهم بين الزوجين)1(، وأيًضا »التشاور« الذي يؤكد القرآن أهميته بين الزوجين 
ح القرآن في إحدى آياته، بضرورة اشتراك  في جميع شؤونهما، ومنها فِطام الوليد، الذي صرَّ
ان في الزواج،  الطرفين في اتخاذ قراره)2(. فـ»التشاور« و»التراضي«، هما مفهومان ِمحوريَّ

وغيابهما يؤدي إلى فشل العالقة، َرْغم رابط الحب الذي يجمع بين الطرفين. 
الذي  »السكينة«،  مصطلح  أيًضا،  بالزواج  المتعلقة  القرآنية  المصطلحات  ضْمن  ِمن 
اإلمام  ويصف  والمرأة)3(.  الرجل  بين  َتجمع  التي  العالقة  لوصف  القرآن،  في  ِمراًرا  د  َتردَّ
)ابن  النفس«  »التَّأنُّس«، و»سرور  ُتفيد  استدانٌة  بأنه  القرآني،  المبدأ  هذا  ابن عاشور  الطاهر 

عاشور، ج18-21، ص72(.
الكريم)4(،  القرآن  في  ذكرهما  ورد  آَخران  مبدآن  وهما  والرحمة،  المودة  هناك  أيًضا 
الذي وصف الحبَّ الزوجي، بالمودة المصاِحبة بشكل طبيعي وتِلقائي للرحمة، أو الحناِن 
الزوجية،  العالقة  أيًضا في وصف  الذي ورد  المحدوَدين. وهناك »الفضل«،  والعطف غير 
ُيِحيل على  البقرة، آية 237[، وقد  ژ ]سورة  ژ  ىئ  ىئ  ی  ی  في قوله عز وجل: 
التضحية والكرم. ويؤكد الخطاُب القرآني، ضرورة إضفاء طابع الفضل على كل ما يجمع 

انظر سورة البقرة، اآليتين 232 و233.   )1(
انظر سورة البقرة، اآلية 233.   )2(

انظر سورة األعراف، اآلية 189، وسورة الروم، اآلية 21.  )3(
انظر سورة الروم، اآلية 21.  )4(
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بين الطرفين، ال سّيما الفضل في المحبة، ونكران الذات، والمعاملة الطيبة، بل إن الفضل 
ّراء.  ّراء، وفي الضَّ قائم حتى بعد االنفصال. فهو مطلوٌب في السَّ

يصف القرآن الكريم العالقة الزوجية في آية أخرى باللِّباس، فيقول تعالى: ژ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ ]سورة البقرة، آية 187[. ومعنى أن يكون كلٌّ منهما لباًسا لآلخر، هو 
أن َيعرفا بعضهما بعًضا معرفًة تاّمة، وأن يتفاعال مع المواقف الصعبة والمحن التي يواجهانها 

في الحياة، بذات الطريقة.

التفاوت بين أخالقيات الزواج على مستوى القرآن الكريم والتأويالت الفقهية: 

َلُدن  ِمن  للمساواة،  والداعمة  المحورية  القرآنية  المفاهيُم  االعتبار  بعين  ُتؤخذ  لم   
بمبادئ  ضت  وُعوِّ المفاهيم  هذه  شت  ُهمِّ حيث  اإلسالمي؛  الفقه  أو  التفسيرية  التأويالت 
الزوج  تمتُّع  وترسيخ  الزوجة،  كعبودية  القرآنية،  الرسالة  عن  تكون  ما  أبعُد  هي  أخرى، 
الكريم  القرآن  وصفه  -الذي  مثاًل  الزواج  تصف  الفقه  كتب  فنجد  المطلقة)1(.  بالسلطة 
وتذهب  المرأة.  جسم  من  بجزء  أو  بكل  الزوج  تمتُّع  َعْقد  بأنه  غليظ-،  ميثاق  بأنه  صراحة 
بعقد  اآلخر  بعضهم  في حين شّبهه  التمليك،  بعقد  الزواج  عقد  تشبيه  إلى  المذاهب  بعض 
ُيعتبر تعاقًدا بين شريَكين  النكاح في الفقه، ال  البيع والشراء )الجزيري، 2005، 7(. فَعْقد 
المعقود  أّما  الزوجة.  الزوج ووليُّ  بين طرَفين هما  القرآن؛ وإنما  هما رجل وامرأة كما في 
داق في طَرف آخر )الجزيري، 2005، 7(. وعليه، فإن  عليه )وهو المرأة( في طَرف، والصِّ
المقابل  في  الزوجة  لتصبح  داق،  الصِّ ودفع  الزوجة  على  باإلنفاق  تتمثل  الزوج  واجبات 

»ُملكّية« خاصة لزوجها، ُملَزمًة طاعَته طاعًة تامة.
واء، هو َحَجر  إًذا، مفهوم الطاعة في الخطاب اإلسالمي التقليدي والمعاصر على السَّ
كلُّ  بذلك  لَِتفقد  الزوجين،  بين  العالقة  وَيحكم  الزواج،  مؤسسة  عليه  تنبني  الذي  الزاوية 

القيم  وابن  81؛  ص   ،2 جزء  الدين،  علوم  إحياء  في  الخصوص  بهذا  الغزالي  اإلمام  يقوله  ما  انظر   )1(
ِعين جزء 2، ص 6. الجوزية في إعالم الموقِّ
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المبادئ األخرى قيمَتها في حياة المرأة المسلمة، أمام مبدأ طاعة الزوج، والذي تعتبره بعض 
الخطابات اإلسالمية ِمفتاح الجنّة للزوجة.

ال بد من اإلشارة هنا، إلى أن وجوب طاعة الزوجة لزوجها، لم يِرْد ِذكره في أيٍّ من 
مع  تتعارض  الزواج،  حول  القرآن  في  وردت  التي  المفاهيم  جميع  إن  بل  القرآنية،  اآليات 
الن نواة العالقة الزوجية  مفهوم الطاعة المطلقة، ومنها مفهوَما التشاور والتراضي اللَّذان ُيشكِّ
ومحورها، وأيًضا جميع المبادئ القرآنية األخرى من محبة ومودة ورحمة متبادلة. ويستدلُّ 
ر طاعة الزوجة لزوجها، وَتمنح هذه الطاعة  المدافعون عن مفهوم الطاعة، بأحاديث نبوية ُتبرِّ
بالفعل أحاديث َتصبُّ في هذا  الزوجية. والحقيقة، أن هنالك  العالقة  قيمة جوهرية داخل 
االتجاه، إاّل أنه من الخطأ إغفال سياقها الذي وردت فيه، أو إغفال استيعاب أسباب ُورودها 
والمقصود بها، والتوقف عند معناها الَحرفّي ال غير. وهنا، يحقُّ لنا أن ننتقد استغالل هذا 
معانَِي  َتحمل  أخرى  كثيرة  أحاديث  حساب  على  وتضخيمها  النبوية،  األحاديث  من  النوع 
مختلفة تماًما. فالحذر الحذر من بعض األحاديث الموضوعة التي ُتنسب إلى النبي )ص(، 
ال سيما عندما يتعارض فحواها مع األخالقيات القرآنية وتعاليم النبي الكريم )ص(، الذي 

ُتفنِّد الرواياُت المنقولة عن سيرته الطاهرة كثيًرا من هذه األقاويل. 
يتجزأ  النساء جزًءا ال  وَتْشِييَء  والتسلط  الوالية  َتُعدُّ  المطلقة -والتي  الطاعة  ُتستعمل 
منها-، كمفاهيم فقهية، مع أنها غريبة عن الرسالة القرآنية. فمفهوم »الَولّي« في الزواج لم يِرْد 
ِذكره في القرآن قّط، وقد اختلفت المذاهب الفقهية في كونه شرًطا من شروط صحة النكاح 

.)1( أْم ال، حيث أجاز المذهب الحنفّي مثاًل زواج المرأة بغير َوليٍّ
نحن إًذا بعيدون كّل الُبعد عن المفاهيم القرآنية، من قبيل الميثاق الغليظ الذي يعكس 
بينهما،  المتبادلة  والرحمة  والمحبة  والتشاوَر  ورضاهما  الزوجين،  بين  األخالقي  االلتزاَم 

انظر ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني، ومقالنا في التفاسير الفقهية المختلفة في   )1(
ا  هذا الموضوع: www.asma-lamrabet.com. للتذكير، أصبح شرط الولّي في عقد النكاح اختياريًّ

نة األسرة بالمغرب منذ سنة 2004، رغم إلزامه في المذهب المالكي الذي يتبعه المغرب.  في مدوَّ

http://www.asma-lamrabet.com
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حيث اسُتبدلت هذه المفاهيم بمفاهيم أخرى، َتكشف عن الِمخيال الثقافي الذكوري للفقهاء 
الُقدامى، الذين تأثَّروا ببيئتهم وُعرفهم)1(.

الفقه  س  أسَّ حين  في  طرَفين،  بين  االنسجام  عن  تعبيٌر  بأنه  الزواج  القرآن  وصف  لقد 
اجتماعية  ككائنات  وليس  الجنسية،  المتعة  ق  ُتحقِّ َكـ»أشياء«  ووَصَفهن  النساء«،  لـ»ُدونّية 
وأفراد كاملي األهلية. وفي هذا تناُقض صريح مع القرآن، الذي أقرَّ بأن خصوصية اإلنسان 

-سواٌء رُجاًل كان أو امرأة- تتمثل بكرامته وَتْقواه. 

اآليات التي َترمز إلى المساواة بين النساء والرجال:

ر، إاّل أن هذه  غم من اعتماد الخطاب القرآني في بعض المواضع لصيغة المذكَّ على الرَّ
»محايدة«،  بصفة  ُتستعمل  األخرى-،  اللغات  إلى  الترجمات  في  نالحظ  -وكما  الصيغة 
تشتمل  وفصواًل  النهي،  أو  األمر  في  متكاملة  مساواة  فيها  نجد  آليات  شاماًل  النص  ويظل 
ومن  والمعنوي.  اللغوي  التساوي  من  نوع  في  َسواء،  حدٍّ  على  والنساء  الرجال  ذكر  على 
الصعب تناول ُجلِّ اآليات، التي ُتترِجم هذا الُبعد المساواتي. لذلك، سنكتفي بإيراد بعض 

األمثلة: 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ   يقول تعالى: ژ 
ے    ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  
آية  األحزاب،  ]سورة  ژ  ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ                 ۇ  

هذا ما نجده يا لألسف في كتب إسالمية تراثية عديدة، ال نختلف في قيمتها العلمية الكبيرة، إالّ أنها   )1(
انحرفت -فيما يتعلق بموضوع الزواج- عن الرؤية القرآنية والنبوية. فعلى سبيل المثال: اإلمام أبو 
حامد الغزالي، عالِم جليل ُيشهد له بعظمة فكره، وعلمه الزاخر، وإسهامه الكبير في الفكر اإلسالمي، 
ّق،  إال أنه بقي أسيَر بيئته االجتماعية والثقافية، وتأثَّر بها أّيما تأثُّر حينما اعتبر النكاح نوًعا من أنواع الرِّ
وأن الزوجة عليها طاعة الزوج طاعة مطلقة في كل ما طلب منها في نفسها. أبو حامد الغزالي، إحياء 

علوم الدين، كتاب النكاح، الباب الثالث، القسم الثاني، »النظر في حقوق الزوج عليها«.
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على  دقيق  بتركيز  والرجال،  النساء  بين  المساواة  واضح  بشكل  اآلية  هذه  فَتكشف   .]35

جمع  من  تنتقل  الموضع،  هذا  في  القرآني  الوحي  فرسالة  اإلنسانية.  وِصفتهما  طبيعتهما 

ر الذي يشمل النساء والرجال، إلى عرض الصفة البشرية للمؤنث والمذكر، في تكرار  المذكَّ

واضح يشير إلى غاية المساواة في الخطاب القرآني. هنالك آيتان ُتبرزان بشكل واضح الُبعد 

ظرفية  ذات  آيات  لمصلحة  للتهميش،  َتعّرضتا  وقد  لإلرث،  العامة  القواعد  في  المساواتي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ  تعالى:  بقوله  األمر  فيتعلق  المرجعي.  اإلطار  خاصة أصبحت هي 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺٿ  ٿ   ٿ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ژ  الكريمة:  آية 7[، وباآلية  النساء،  ژ ]سورة  ٿ  

ہہ  ہ      ھ  ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓژ ]سورة النساء، آية 32[.
القرآن في  صان وحدهما فلسفة  التَِّرَكة، وُتلخِّ تبدو هاتان اآليتان أساسيََّتين في توزيع 

نْيل  في  المساواة  هي  مركزية،  لقاعدة  يؤسس  القرآن  أن  خاللهما  من  فنالحظ  الموضوع. 

الرجل والمرأة نصيَبهما من ميراث األبَوين أو األقَربِين، بغضِّ النظر عن قيمة ذلك الميراث، 

حسب ما تؤّكده اآلية األولى)1(.

والرجال  النساء  بشهادة  المتعلقة  تلك  المساواة،  إلى  ترمز  التي  المهمة  اآليات  من 

الشهادة  الكاملة في  بالمساواة  إقرار  بآية »اللِّعان«. وفي هذه اآلية  المعروفة  نا،  الزِّ في حالة 

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ     گ    گ      ک   ک   ک    ک      ڑ   ڑ   ژ  وجين:  الزَّ بين 

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     
ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  حئ   ژ ]سورة النور، اآليات 

االختصاصات حول  متعددة  دراسة  النساء:  ميراث  كتاب  في  الموضوع  في هذا  الكامل  مقالنا  انظر   )1(
 Empreintes Editions Casablanca,2016, ،اإلرث في المغرب، إشراف وتنسيق: سهام بنشقرون

.p39
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وأدائها  المعنِيَّْين،  الطرَفين  بين  الشهادة  تبادل  إلى  َترمز  َية،  الَقْولِّ المواجهة  هذه  إّن   .]9-4

بصفة متساوية)1(.
ال بد من اإلشارة هنا أيًضا، إلى التفاوت الموجود بين التوجهات القرآنية الرائدة في 
هذا المجال، والتشريعات في عديد من البلدان اإلسالمية، التي لم ُتوِل هذا المفهوَم القرآني 
بأنه »جرائم شرف«، والتي  َف  ُعرِّ ما  التشريع في بعضها لمصلحة  انتصر  اهتمام، حيث  أيَّ 
اقُتبس كثير منها من قانون نابوليون )Code Napoléonien( خالل الفترة االستعمارية. ومن 
ر عدم المساواة في الشهادة، ويشير بِاْلَبنان  الغريب والمؤسف، أن نرى بعضهم ال يزال يبرِّ
إلى عقوبة الزنا بالرجم، في حين أن القرآن الكريم يوجب المساواة في الشهادة، وال يعترف 
بالرجم، ويضع شروًطا تعجيزّية َتجعل من إثبات الزنا مهمة صعبة للغاية، بل شبه مستحيلة.

كر  الذَّ المساواة، وتخاطب  ق  ُتحقِّ آية،  يقارب إحدى وعشرين  ما  القرآن  في  لقد ورد 
المساواة بشأن  َقَدم  الرجال والنساء على  القرآن  واألنثى في قضايا متعددة. فمثاًل: خاطب 

العدل والجزاء على العمل الصالح، في قوله عز وجل: ژ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

النساء،  ژ ]سورة  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  قوله  وجاء   .]124 آية 

ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ      ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     

چ  چ  ڇ  ڇ   ژ ]سورة آل عمران، آية 195[. أيًضا الطالق في الخطاب القرآني 

شمل الذكر واألنثى على حدٍّ سواء )راِجع سورة النساء، آية130(، وكذلك الوالية )التوبة: 
 ،)36 )األحزاب:  المساواة  َقدم  على  إليهما  األمر  وتوجيه   ،)97 )النحل:  واإليمان   ،)71

يؤكد الفقيه الكبير والفيلسوف ابن رشد، أن آية اللِّعان ُتترِجم الشهادة في المعنى الحقيقي للمصطلح،   )1(
ألنه َيخضع لِنفس شروط المعايير في الشهادة المعلومة، وتنطبق على كل من يمكنه القيام بذلك. ابن 
رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، )القاهرة: دار الجيل / مكتبة الكلية باألزهر، 2004(، 

ص 199، هامش 31.
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الفتح: 5(، والمساواة  الروحية )غافر: 40؛  الَخلق )الُحجرات: 13(، والمساواة  وَتساِوي 
في النصيب في اإلرث )النساء: 7(، والمساواة في التعامل مع الخالفات الزوجية )النساء: 
الشهادة  في  والمساواة   ،)22 )األعراف:  الذنب  ل  وتحمُّ المسؤولية  في  والمساواة   ،)35
بغير  الزواج  في  والمساواة   ،)35 )األحــزاب:  الخطاب  في  والمساواة   ،)9-6 )النور: 
المسلم)ة( )البقرة: 221(، والمساواة في العقاب )النور: 2(، والمساواة في النهي )النور: 
3(، والمساواة في الصفات اإلنسانية )النور: 26(، والمساواة األخالقية )النور: 30 و31(. 

د. الُبعد االجتماعي

ال  ُبعد  وهو  االجتماعي،  الُبعد  يأتي  والمفاهيمي،  واإلنساني  األخالقي  الُبعد  َبعد 
يمكن أن ُيقرأ بدون الرجوع إلى سياق التنزيل. وبالمقارنة مع الُبعَدين األخالقي واإلنساني، 
ان ُبعَدين َكونيَّْين أزليَّين، فإن البعد االجتماعي يتلخص في مجموعة من اآليات،  اللََّذين ُيَعدَّ
التي جاءت استجابة لسياق اجتماعي في زمن الوحي، حيث كانت الرسالة القرآنية تحاول 
وفي  إلخ.  والمواريث...  والطالق  الزواج  قبيل  من  آنذاك،  واألعراف  التقاليد  مع  التعاطي 
مبادئ  مقاصدها  في  َتحمل  االجتماعي،  البعد  تمثِّل  التي  اآليات  هذه  كانت  نفسه،  الوقت 
العدل واإلنصاف الذي هو قلب الرسالة القرآنية الواجب تطبيقها. فال بد إًذا في تعاطينا مع 
ترجمتها  الكبرى، وكيفية  والغايات  المقاصد  االعتبار  بعين  نأخذ  أن  الكريمة،  اآليات  هذه 
اليوم في سياقنا المتغير. ولإلشارة، فهذا البعد االجتماعي َيكمن في بضع آيات -تقريًبا خمس 
والحجاب،  والِقوامة  والشهادة،  واإلرث،  الزوجات،  تعدد  تتناول  التي  تلك  منها  آيات-، 

واآلية التي تِرُد فيها كلمة »اضربوهّن«)1(. 

إعادة قراءة بعض اآليات ذات البعد االجتماعي 

العصر  سياق  في  بوضعها  التعدد،  آيات  قراءة  إعادة  من  بد  ال  الزوجات:  د  تعدُّ  .1

انظر أعمالنا حول هذه اآليات في كتاب: النساء والرجال في القرآن: أّية مساواة؟، منشورات ملتقى   )1(
الطرق، ترجمة بشرى الغزالي، 2015.
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المجتمع،  في  خة  مترسِّ قديمة  بعادة  كا  متمسِّ كان  الذي  العربية،  الجزيرة  شبه  في  الجاهلي 
من  مجموعة  إطار  في  اآليات  هذه  وتندرج  النساء.  من  محدود  غير  بعدد  بالزواج  تتمثل 
التوجيهات المتعلقة باأليتام، ال سيما النساء اليتيمات وأبنائهن، إذ اعتاد العرب في الجاهلية 

الزواَج بهن من أجل مصادرة إرثهن. يقول الله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  
ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
النساء، اآليتان 2-3[. وقد حثَّت هذه اآليات في مرحلة أولى على حماية  ژ ]سورة  ڻ  
اليتيمات، ُمحاِولًة ردع الرجال عن ممارسة هذا الُعرف، عبر تقنين عدد الزوجات في أربع. 

فهي رخصة ُمنحت لمعالجة وضع اجتماعي قاهر في زمن الوحي.
الزوجات  بين  والمساواة  العدل  تحقيق  ثانية،  كمرحلة  خصة«  »الرُّ هذه  في  اشُترط 

لتقليص ُفَرص حدوث التعدد، كما جاء في قوله تعالى: ژ گ  گ  ڳ   ڳ    ڳژ.
ال شك أن الخوف من تغييب العدل، يؤّدي إلى العدول عن ممارسة التعّدد في اإلطار 
ح، إالَّ إْن  الزوجي. ولّما كان العدل بين الزوجات بعيد المنال، فإن التعدد يصبح غير مرجَّ
من  -بنوع  القرآن  فُيبيِّن  الثالثة،  المرحلة  في  ا  أمَّ القرآنية.  الشروط  امتثال  ا  حقًّ الُمْسلم  أراد 

االستنكار- استحالة تحقيق العدل في زواج التعدد، في قوله عز وجل: ژ ڄ  ڄ   ڄ  
ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃژ ]سورة النساء، آية 129[. وعليه، فاألَولى اتخاذ هذه اآلية 
كتوصية بالزواج من امرأة واحدة، من أجل تحقيق التوازن واالستقرار. إالَّ أن عدة تفاسير 
قرآنية على مرِّ التاريخ اإلسالمي، قد اعتمدت - يا لألسف الشديد- »الرخصة« األولى، على 
حساب اآلية التي توصي بالزواج من امرأة واحدة كمعيار للزواج في اإلسالم. وجرى تجاُهل 
خ في  »الردع« القرآني، والتوصية بالزواج من امرأة واحدة، تحت تأثير ُعرف التعدد المترسِّ
المحيط الَبدوّي القَبلي والِمخيال الذكوري، وأيًضا بسبب التراث الفقهي، الذي جعل من 

قهم على النساء.  التعدد أحد المبادئ التي تثبت أفضلية الرجال وتفوُّ
لقد أخَرج بعض الفقهاء األوائل التعدد من إطاره القرآني، وأعادوا دمجه في األعراف 
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آيات  أكثرهم  واعتبر  الدين.  بِاسم  النساء  على  الرجال  ألفضلية  كمعيار  م  ليقدَّ المحلية، 
التعدد، ترخيًصا يسمح باالقتران بأكثر من زوجة واحدة، وأدرجوا هذه »الرخصة« في قائمة 
هة بالدرجة األولى  لة للرجال. إالَّ أن هذه اآليات التي كانت موجَّ االمتيازات الجنسية الُمخوَّ
إلى مجتمع قَبلي ذكوري، كانت في الحقيقة تهدف إلى حماية األقليات المستضَعفة في ذلك 
الوقت، والمتمثِّلة بالنساء األرامل وأطفالهن اليتامى، ولم تكن بأي حال من األحوال معنيَّة 

بحياة الرجال الجنسية. 
ختاًما، لقد وجبت اإلشارة إلى أنَّ ُمْصِلحي عصر النهضة المسلمين )كاإلمام محمد 
دوا في المطالبة بمنٍع صريح  عبده في مصر، والعاّلمة عالل الفاسي في المغرب(، لم يتردَّ

للتعدد في دولهم.
2- الِقوامة: إن الحديث عن الِقوامة، يوجب الرجوع إلى المعنى الذي ُمنح لمصطلح 
»قّوامون« في اآلية القرآنية الشهيرة، والذي ُشرح في أغلب تفاسير المتقدمين، باعتباره كناية 

عن سلطة الزوج وسيادته. 
ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ   ژ  وجل:  عز  الله  فيها  يقول  التي  اآلية  سياق  بحسب 
بمصطلح  المقصود  أن  يتبين  ٺژ،  ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ  
»قّوامون«، هو توفير ما جاء ِذكره في بقية اآلية وتأمينُه: »ما أنفقوا )أِي الرجال( من أموالهم«. 
نون حاجات زوجاتهم وُأَسِرهم. فنحن هنا في ِخضمِّ مناقشة ُبعد  فالرجال إًذا يوفِّرون أو ُيَؤمِّ

بة عليه.  قرآني وجب توضيحه بشكل جيد، حتى نفهم جليًّا المبادئ المترتِّ
المادية.  األَُسرية  التكاليف  من  النساء  بإعفاء  اآلية،  هذه  في  األمر  يتعلق  الواقع،  في 
فالقرآن نزل في مجتمع وبيئة، َيحمالِن ثقافة عامة وسائدة في كل مجتمعات ذلك الزمان، 
ويضعاِن المسؤولية المادية لألسرة على عاتق الزوج باعتباره قائدها. وهذه الصورة النمطية 
التحوالت  َرْغم  األذهان،  في  راسخة  تزال  ال  التي  العالمية،  االجتماعية  الَهرمّية  س  ُتكرِّ

االجتماعية واالقتصادية الكبيرة التي عَرفها العالم. 
في منظور المفسرين، فإن معنى قولِه تعالى: ژ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀژ، هو 
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إشارة إلى »الفضائل التي منحها الله للرجال دون النساء«. والحقيقة، أننا إْن أعَمْلنا القراءة 
الحرفية في هذا الجزء من اآلية، فسننتهي إلى المعنى اآلتي: »بسبب الفضائل التي منحها الله 
لبعض الرجال أو النساء، على غيرهم من الرجال أو النساء«. وإاّل، فإن اآلية كانت ستكون: 
الذي يؤكد أن هذه  ل بعَضهم على بعضهّن«. وهذا ما شرحه اإلمام محمد عبده،  »بما فضَّ
الت على  لون على بعض النساء، وأن بعض النساء مفضَّ اآلية تقضي أن بعض الرجال مفضَّ
بعض الرجال )رضا، 1990(. إًذا، يتعلق األمر هنا بتفضيل متبادل، وهو ما يتناسب كثيًرا مع 

معاني اإلنصاف، التي جاء بها القرآن وواقع المجتمعات اإلنسانية. 
له.  إلهيًّا  وتفضياًل  للزوج،  ُتمنح  »ميزة«  الِقوامة،  مفهوَم  المتقدمين  تفاسير  اعتبَرت 
الطبيعية،  الرجل  قابلية  إلى  يشير  باعتباره  امون«،  »قوَّ مصطلح  المفسرين  أغلبية  وشرح 
ت)1(. ويتحدث آخرون عن  بها إذا اْعَوجَّ ليكون »رئيَس« المرأة وكبيَرها والحاكم عليها ومؤدِّ
جميع  في  النساء  على  »السيطرة«  في  الرجال  حقِّ  وعن  النساء«)2(،  آداب  على  »المسلَّطين 
ليشبِّهوا  بكثير،  ذلك  من  أبعد  إلى  المفسرين  بعض  ويذهب  االجتماعية)3(.  الحياة  مناحي 
السلطة  صاحب  هو  الذي  الزوج  لسلطة  َتخضع  أن  يجب  التي  األَمة،  أو  باألسيرة  الزوجة 

المطلقة عليها)4(.
المفهوم،  هذا  من  انطالًقا  اإلسالم  في  النموذجية  األسرة  صورة  التفاسير  بنَت  لقد 
قة إلى النساء على »َهْدي« فهمهم للِقوامة، باعتبارها  وَجَرت قراءة باقي اآليات القرآنية المتطرِّ
ا« للرجال على النساء. والحقيقة، أن تفسير هذا المفهوم قد جرى من منظور الحاكمية  »حقًّ
التقليدية من جهة،  بالضغوط االجتماعية  المفهوم  تأثر  أن  بعد  بالحاكم،  الزوج  تقارن  التي 

وبالواقع السياسي االستبدادي من جهة أخرى. 

انظر تفسير ابن كثير لآلية 34 من سورة النساء.  )1(
تفسير ابن عباس لآلية نفسها.  )2(
الزمخشري، تفسير الكشاف.  )3(

ابن القيم الجوزية في إعالم الموقعين: »الزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها، وهي تحت سلطته وُحكِمه   )4(
كاألسيرة«.
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إننا عندما نضع اآلية المذكورة في سياقها، ونعيد قراءتها في ضوء المفاهيم المتعلقة 
بالزواج -حسب ما جاءت في القرآن-، فإننا نالحظ أن الِقوامة ليست ِميزة أعطاها الخالق 

االستجابة  ليتحمل مسؤولية  للزوج،  مادي ومعنوي  تكليف  وإنما هي  للرجال؛  جل وعال 

لمتطلبات زوجته وأسرته. فالِقوامة إًذا ليست تشريًفا؛ وإنما هي تكليٌف، على عكس ما نجده 

في التفاسير التقليدية، التي اسُتخلصت منها فكرة أفضلية الرجال الِفطرية على النساء. 

بَتواٍز  أْي  بالزواج،  المتمثل  المرجعي  إطارها  في  الِقوامة  قراءة  وجبت  فقد  وعليه، 

الرجال في  إلى  هة  قرآنية مختلفة، موجَّ أوامر  يِرُد في  الذي  المعروف  مع مفاهيم، كمفهوم 

شؤون الحياة الزوجية والطالق والرضاع والتعايش األَُسري، والتي تهدف جميعها إلى تغيير 

تقديم  ا، من خالل  تغييًرا جذريًّ العصر،  النساء في ذلك  اتجاه  للرجال  السلوك االجتماعي 

مبدأ »المعروف« األخالقي، الذي ُيعتبر أساسيًّا في العالقة بين الرجال والنساء. 
قائلة:  أجابت  بيته،  في  يصنع  )ص(  النبي  كان  عّما  )ر(،  عائشة  السيدة  ُسئلت  عندما 
»كان يُكون في ِمهنة أهله )أْي في خدمتهم(، فإذا حضَرت الصالُة خرج إلى الصالة« )رواه 
البخاري(. وفي رواية أحمد: »كان َبشًرا من البشر، َيْفِلي ثوبه، وَيحُلب شاَته، وَيخدم نفسه«. 
وفي رواية أخرى له: »كان َيِخيط ثوبه، وَيخِصف َنْعله، ويعمل ما يعمل الرجاُل في بيوتهم«)1(.
الله. وهنا،  نبيُّ  ذلك  فوق  وهو  أسرته،  داخل  الِقوامة  يطبِّق  من  سلوك  هو  هذا  إنَّ   
والتي  ُخَويِلد(،  بنت  خديجة  )السيدة  النبي  زوجة  لعبته  الذي  بالدور  أيًضا  التذكير  وجب 
التاريخية- ذات مال وجاه، وكانت غنية تستأجر  المصادر  ت بذلك جميع  أقرَّ كانت -كما 
الرجال، لَيخرجوا للتجارة بمالها إلى بالد الشام، وِمن بينهم النبي )ص(، قْبل نزول الوحي 
عليه. أيًضا كانت خديجة هي التي َتصرف على أسرتها وعلى زوجها محمد، وخاصة بعد 
ا على شؤون  ا ومعنويًّ يًّ ًغا للدعوة، في حين كانت هي التي تقوم مادِّ الوحي، حيث أصبح متفرِّ

)1( http//:www.islamprophet.ws/ref/434

 http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11036&idto=11037&bk_

no=52&ID=3378

http://www.islamprophet.ws/ref/434
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11036&idto=11037&bk_no=52&ID=3378
http://islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=11036&idto=11037&bk_no=52&ID=3378
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البيت والمعيش وجميع حاجيات األسرة. أليست هذه كلها مواَصفات الِقوامة بكل ما لهذا 
المفهوم من مدلول؟ 

ًرا مع مرور الوقت، شأُنه في ذلك  ال بد إًذا أن نستوعب، أّن تفسير الِقوامة عَرف تطوُّ
شأن المفاهيم القرآنية األخرى، على اعتبار أن القرآن لم يُقم قّط بتحديد األدوار االجتماعية، 
وأن هذا المفهوم ُأعيَد تفسيره على المستوى االجتماعي أمام المتطلبات اليومية المعاصرة، 
حيث يواِجه الزوجان واقًعا معيشيًّا، َيْحتِم عليهما تحمل المسؤولية المادية المشتركة التي 
بالِقوامة في ظل عدم استقرار  الزوج وحده  اليوم  يُقوم  أصبحت من بديهيات األمور. فهل 
عالم الشغل وما يحيط به من مخاطر؟ ال بد من أن يقع فهم اآلية الكريمة في إطار المسؤولية 

العامة المشتركة، التي يتحدث بها القرآن في تناوله لمبادئ الزواج. 
والمسؤولية  المتبادل  الدعم  على  يحث  كمبدأ  تفسيرها  وإعادة  الِقوامة،  فهم  في  إنَّ 
َلَمنْفعًة عظيمًة لمجتمعاتنا المعاصرة التي َتعرف اتساًعا للطبقة الوسطى، حيث  المشتركة، 
ل األعباء االقتصادية لألسرة، وتْسِيير البيت األَُسري  د الزوج والزوجة جهودهما لتحمُّ يوحِّ

على نحٍو يومّي.
من  واحدة   ،]11 آية  النساء،  ]سورة  اأْلُنَثَيْيِن﴾  َحظِّ  ِمْثُل  َكِر  ﴿لِلذَّ آية  إن  اإلرث:   -3
اإلرث  مسألة  خاللها  من  اخُتزلت  والتي  المسلمين،  بين  تداُواًل  القرآنية  اآليات  أكثر  بين 
تها. والحقيقة، أنه ينبغي أن نعيد تفسير هذا التقسيم، الذي يبدو في ظاهره  في اإلسالم بُرمَّ
»ُمجحًفا«، في ضوء السياق الذي جاء فيه، أو بعبارة أخرى: في إطار الفهم الجديد لإلرث 
التوحيدية،  الديانات  تاريخ  أّول مرة في  النساَء  القرآني، والذي أعطى  الوحي  به  الذي جاء 
المرأَة من بعض  العرب  تمكين بعض  باحتمال  يقول  أن هنالك من  العلم  حقَّ اإلرث، مع 
الميراث، وأن ظاهرة حرمان المرأة اإلرَث لم تكن ُسنَّة عامة، بل كانت عند بعض قبائل دون 
الفئة  فقط  ربَّما كان يشمل  الميراث  فإن حقَّ  احتمال ذلك،  أخرى )علي، ص235(. ومع 
أنجزها  التي  الثورة  فإن  وبهذا،  )ر(.  السيدة خديجة  مثل  النساء،  الميسورة من  االجتماعية 
اإلسالم، هي منُْح جميِع النساء حقَّ الميراث، كيفما كان مركزهن االجتماعي، بل منُْح كلِّ 

. المستضَعفين في األرض هذا الحقَّ
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الوضع  زعزَعت  كبيرة،  ثورة  المعنى،  بهذا  اإلرث  موضوع  اعتبار  وجب  فقد  لذلك، 

االجتماعي للمرأة في تلك الحقبة من تاريخ الحضارة البشرية. ومن أجل فهم مقاصد هذا 

التشريع القرآني، ينبغي إعادة وضعه في سياقه المجتمعي الزماني والمكاني الذي ورد فيه، 

وأيًضا في السياق التاريخي لتلك الفترة. 

لنصف  المعاِدل  األخت  بميراث  تتعلق  النصف،  البنت  تمنح  التي  القرآنية  اآلية  إن 

آية  النساء،  ]سورة  ڱژ  ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ    گ   ژ  األخ:  يِرُثه  ما 

11[. وَمردُّ هذا التقسيم -حسب أغلبية التأويالت والعلل الفقهية- إلى المسؤولية المالية 

ُتْثِقل اإلخوة، في حين تبقى األخوات ُحّرات في التصرف في أموالهن. فالقسمة التي  التي 

فرَضتها  التي  للمتطلبات  استجابًة  جاءت  أشّقائهن،  بين  النصف  في  النساء  نصيب  دت  حدَّ

ألمالك  وتضاُمنّي  تقليديٍّ  توزيٍع  بضمان  إًذا،  األمر  فيتعلق  الفترة.  لتلك  االجتماعية  البيئة 

ا، وِمن ضْمنها أخواته وأقرباؤه  يًّ ل مسؤولية إعالة األسرة مادِّ العائلة، إذ يجب على األخ تحمُّ
ا وعلى الدوام. يًّ المعَدمون، أو الضعفاء الذين يحتاجون إلى من يعيلهم مادِّ

ينبغي فهم المنطق القرآني لتقسيم التَِّركة، بوضعه في إطار الُبنْية العائلية واالجتماعية 

َتخضع  بالتَِّركة  يَّة  األحقِّ كانت  حيث  الكبيرة،  أو  الممتدة  فاألسرة  التاريخيةـ  الحقبة  لتلك 

المال. وتلك  الغنائم وكسب  والمساهمة في جلب  القبيلة،  الدفاع عن  القدرة على  لمعيار 

غم من أن تلك الشروط لم تكن تتحقق في نساء ذلك الزمان،  مهامُّ الرجال حينها. وعلى الرَّ

إاّل أن القرآن الكريم منحهن حظًّا في اإلرث، وهو ما جعل بعض الصحابة يستنكرون األمر؛ 

إذ رأوا فيه ُظلًما لهم. 

كانت  حيث  التقليدية،  األسرة  ُبنْية  ِضمن  عادلة  بصورة  المواريث  القرآن  ع  وزَّ لقد 

المرأة غير مطاَلبة باإلنفاق وال بالعمل، إاّل في حاالت استثنائية. فكيف يمكن الحفاظ على 

األسرة  ُبنْية  تتحول  بدأت  وقد  الحالي،  عصرنا  في  وتطبيقها  العادلة  النظرة  هذه  أخالقيات 
ة أْضَيق، ال يتحمل ضْمنها اإلخوة إعالة أخواتهم أو اإلنفاق عليهن،  نَوِويَّ ُبنْية  الممتدة إلى 
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أهلهن  على  وُينفْقَن  ُأَسرهن،  معاش  في  ا  يًّ مادِّ ُيسهمن  أصبحن  األخوات  أولئك  إّن  حتى 
وإخوانهن؟! 

أو  أزواجهن،  مع  لألسرة  المالي  التدبير  يتقاسمن  اللواتي  النساء  في  اليوم  قولنا  ما 
يمكن  وماذا  تماًما؟  َعدِمها  أو  الزوج  مداخيل  ضعف  حالة  في  كاملة،  المسؤولية  يتحملن 
قادرين  غير  كامل،  عجز  حالة  في  أنفسهم  يجدون  الذين  الرجال  هؤالء  جميع  في  القول 

وحدهم على تحمل اإلنفاق على ُأَسرهم، أمام الصعوبات المهنّية في عصرنا الحالي؟
ا  ق أن سياقنا المعاصر، الذي َيعرف تحوالت مجتمعية كبيرة، وواقًعا اقتصاديًّ ِمن المحقَّ
المثالية،  االجتماعية  الظرفية  إيجاد  فيه  َيصعُب  االجتماعي؛  التوازن  في  واختالاًل  جديًدا، 
التي تسمح بضمان العدالة في اإلرث كما أوصى بها القرآن، إذ أصبح التطبيق الَحرفي لآلية 
المذكورة آنًفا في سياقنا الراهن، عاماًل من عوامل تعميق الالمساواة. وهو غير عادل على 
إلى  ذلك-  رأينا  ما  –حسب  يدعو  الذي  القرآن،  مقاصد  مع  ويتعارض  الُبنْيوي،  المستوى 
للمسؤوليات  العادل  التوزيع  وَينُشد  عليها،  والحفاظ  والمستضَعفين  النساء  أمالك  حماية 

داخل األسرة.

الخاتمة 

للعدل  المعياري  اإلطار  من  واألخالقي  االجتماعي  الُبعد  ذاُت  اآليات  انُتزعت  لقد 
لتفاسير  اآلياُت  فُأخِضعت  الشمولية.  القرآن  رؤية  بهما  جاءت  اللََّذين  العامة،  والمساواة 
وقراءاٍت َحرفّية وُعرفية تمييزية، أسهمت بشكل كبير في اإلبقاء على الرؤية السلبية لإلسالم، 
مه هذه القراءات، كِدين يظلم النساء، وَيغيب عنه مفهوُم العدل والمساواة بشكٍل شبِه  التي ُتقدِّ

كامل.
آالف  ستة  أصل  -من  فقط  ستٍّ  أو  آيات  بخمس  ُيْؤَخذ  أن  األمور،  غرائب  لمن  إنه 
ومئتين وستٍّ وثالثين )6236( آية قرآنية كريمة-، في تدعيم ُجلِّ التفسيرات والخطابات 

الدينية والفقهية، كإطاٍر َمرجعي إسالمّي أساسي ووحيد، في كل ما يتعلق بالنساء.
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أّما آيات التعدد واإلرث والشهادة والِقوامة، فإنها إْن ُأخرَجت من سياقها، ومن النظرة 
الشمولية والمقاصدية الكبرى للقرآن الكريم، فستصبح بالفعل حاملة لنوع من التمييز ضد 
المرأة، خصوًصا إْن ُقِرَئت َوْفق المقاربة التقليدية الحرفية. لهذا، ال بد من إعادة قراءة هذه 
اآليات، في ضوء الُبعد األخالقي واإلنساني والمساواتي للقرآن ومقاصده الكلية. فالقراءة 
التجزيئية واالنتقائية، التي أخَرَجت هذه اآليات عن سياقها العاّم، هي التي أدَّت إلى اختزال 
إاّل  مغزاها،  وفهم  تفسيرها  اليوم  يمكننا  ال  ولذا،  الَحرفي.  التأويل  في  كله  النساء  موضوع 
ومرتبطة  مالئمة،  قراءة  وقراءتِها  األخالقية،  القرآنية  القيم  دائرة  إلى  أخرى  مرة  بإرجاعها 

بشكٍل ُمتواٍز مع السياق التاريخي والمعاصر.
آية   6236 أصل  من  اجتماعي،  ُبعد  ذات  آيات  على  التقليدي  التفسير  ارتكز  لقد 
الخطاب  في  »النساء  إشكالية  في  التقليدية  للرؤية  المرجعي  اإلطار  هي  فأصبحت  قرآنية. 
الديني«، ويجري االنطالق منها لتفسير العالقة بين النساء والرجال وَفْهمها، في حين جرى 
، إن جازت المفاضلة-، بحيث تعالِج األخالقيات العامة  تهميش باقي اآليات -وهي األهمُّ
والمفاهيم المحورية للمساواة، وتدعو بوضوح إلى المساواة بين الرجال والنساء، حسب ما 

سبق شرُحه وتِبيانه.
لقد قام الفقهاء المسلمون األوائل بتفسير تلك اآليات ذات الُبعد االجتماعي، في ضوء 
البشرية،  يعتبروا قّط تفاسيَرهم  آنذاك، لكنهم لم  السائدة  مقتضيات مجتمعاتهم والعقليات 
د الفكر  سة ال تقبل النقاش. وهو اعتقاد لم يتفشَّ إالَّ حديًثا، مع تجمُّ َمعاييَر فقهيًَّة ثابتة ومقدَّ
اإلسالمي وتراُجع الحضارة اإلسالمية، حين َتعطَّل اجتهاد المفسرين المنطلق من السياق، 
ست تفاسير األسالف عْبر تهميش المبادئ األخالقية الواردة في النصوص الدينية. ومع  وُقدِّ
كّل االحترام الذي ُنِكنُّه للعمل والجهد الذي بذله سَلُفنا الصالح، فال يمكننا أن نبقى رهينِي 

ر المعايير االجتماعية والعالمية والحقوقية.  رؤيتهم الخاصة، في ظلِّ تطوُّ
الخطاب  في  »النساء  إشكالية  للقرآن، ووْضع  الشمولية  الرؤية  إلى  الرجوع  بد من  ال 
القرآنية  والقيم  اإلنسانية،  األخالقيات  ضوء  في  وتفسيرها  األصلي،  إطارها  في  الديني« 

العالمية، واآليات والمفاهيم المحورية للمساواة.
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األولى  الغاية  الحقوقية،  والمساواة  واإلنصاف  العدل  تحقيق  يظل  أن  يجب  أيًضا 
سياق  في  للتطبيق  قابلة  النصوص  هذه  تكون  حتى  الدينية،  النصوص  تفسير  من  ة  المرُجوَّ
ا األحكام -حسب ما يقول  متغيِّر. فهذه الغاية األولى هي أبدية، وتطبيقها يرتبط بالسياق. أمَّ
الفقهاء-، فتتغير حسب الزمان والمكان. وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية، بأّن الله سبحانه 
: »َمقصوَده إقامُة العدل بين عباده، وقياُم الناس بالقسط، فأيُّ طريق استخرج بها العدَل  بّين أنَّ

والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له« )ابن القيم الجوزية، ص19(.
قد حان الوقت اليوم، لَِتجاُوز معضلة »وْضع المرأة في اإلسالم«، والرجوع إلى المعنى 
القرآني األصيل عبر مفهوم اإلنسان، بإعادة قراءة اآليات القرآنية، باعتبارها رسالة أخالقية 
التي هي جميًعا  العدل والكرامة والمساواة اإلنسانية،  عالمية، َتحمل مبادئ الحرية وإقامة 

قيٌم أبدّية.
نتصدى  حتى  لّية،  أوَّ ضرورة  للنصوص،  الجديدة  اإلصالحية  والمقاربة  القراءة  إّن 
المشروع  هذا  في  ورجااًل(  )نساًء  الجميع  مشاركة  إن  ثم  لمجتمعنا.  المعاصرة  للتحديات 
الضخم، هي مسألة جوهرية. فِقَيم العدل واإلنصاف والقسط التي يأمر بها اإلسالم، والتي 
الخطاب  وعلى  االجتماعي،  الواقع  على  تنعكس  أن  بد  ال  الخلق،  في  الكبرى  غايته  هي 

ينيَّين. والتربية الدِّ
مرتبطة  النساء،  بموضوع  المتعلقة  تلك  خصوًصا  الديني،  اإلصالح  مسألة  تبقى 
قدرتِنا على  عاُء  ادِّ الوهم  باب  لذا، سيكون من  الواقع.  أرض  الديمقراطية على  بالممارسة 

معالجة موضوع النساء، بمعزل عن المشاكل األخرى التي تتخبط فيها البالد العربية. 
ته، في إشكالية »المرأة والمساواة«.  ال نستطيع أن نختزل موضوع العدل في اإلسالم بُرمَّ
فهناك قضايا أخرى ال تقلُّ أهمية، حيث يجب تطبيق مبدَأِي العدل والمساواة عليها، بالصيغة 
واالقتصادي  االجتماعي  التمييز  ورْفض  االجتماعية،  العدالة  ِمثل:  نفسيهما،  والمقاربة 

والسياسي والِعرقي والديني. 
السياسي، والتربوي،  المستويات-:  المتوازي -على جميع  العمل على اإلصالح  إن 
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ننا من الخروج من هذا المأزق التاريخي. ولقد حان  والتشريعي، والديني، هو الذي سيمكِّ
س ألخالقيات  الوقت اليوم، للعودة إلى رؤية القرآن الشمولية، ومعناها األصيل الذي يؤسِّ

روحية حقيقية، ُتْكرم الرجال والنساء على اختالف أعراقهم وطبقاتهم ومعتقداتهم.
والله أعلم 
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الحِوار فلسفة حياة وَمطلب إنساني

خميس بن راشد العدوي

مدخل

اِرتكَزت الحياة على الِحوار. وما إْن أشرَقت المعرفة بنور الكلمة، حتى كان الحوار هو 
الخط األبرز فيها. فالكتابة حوار مع ذات كاتبها، قبل أن ينقلها إلى المخاَطب لكي َيردَّ عليه 
بحوار آخر، َيترك أثَره فيهما. فالمعرفة -منطوقة أو مكتوبة- هي حلقة مستحِكمة من الحوار.
لذلك، ينبغي أن ترتقي النظرة إلى الحوار، ِمن َكونه فِعاًل عابًرا، إلى اعتباره قيمًة إنسانية 
ونّظَرت  األديان،  واعتمدتها  الحياة،  عليها  قامت  اإلنساني،  الوجود  في  ِجبِّلة  وأنه  أصيلة، 
لها الفلسفة، ورّسخ ُوجوَدها المعرفيَّ األدُب والفكر. وما أْحَوج المسلمين إلى الحوار في 
هذا الزمن، الذي رشَقْتهم فيه الدنيا بِسهام الُفرقة، واشتغلوا بالصراع فيما بينهم، فَغَفلوا عن 

دورهم الحضاري.

1 - تعريف الِحوار

استلزمه  ر  بتطوُّ كغيرها  ت  مرَّ وقد  االستعماالت.  واسعة  اللغة  في  الحوار  مدلوالت 
ع حياة الناس. َبْيد أنها كلَّها َترجع إلى َجْذر واحد ذي داللة واحدة، هي  َتعاقُب الزمن، وتنوُّ
»الرجوع إلى األصل«. فكأنَّ المحاِور َيِفيء إلى كنه الشيء وأصله فيما ُيلقي بحواره إليه. ثم 

إن غاية المتحاِوَرين أن يوجدا أصاًل جامًعا لهما، يرجعان إليه في موضوع حوارهما. 
الكالم  وَتداُول  منظور(.  )ابن  الشيء«  وإلى  الشيء  عن  »الَحْور: الرجوع  اللغة:  في 
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والتحاور:  المجاَوبة.  »المحاورة:  إذ:  التجاوب،  والرد، وهو  باألخذ  ِحوار  بين طرَفين هو 
التجاوب... وهم َيَتحاَوُرون َأْي يتراجعون الكالَم« )ابن منظور(. وأيُّ حوار حتى يجري، 
فال بد له من منطق مشترك، وإالَّ فما أدَّى غرَضه. وفي لسان العرب: »والمحاورة: مراجعة 

المنطق والكالم في المخاطبة«.
ُأْطلق على العقِل »األَْحَوُر«، ألنه هو َمرِجع اإلنسان، ولواله لما َتمّيز عن الحيوان. »عن 
يرجع  بعقل  يعيش  ما  فالٌن بأْحَوَر أي  يعيش  وما  األْحَوُر العقل،  عمرو:  َأبو  األَعرابي.  ابن 
إليه« )ابن منظور(. وقد جعل القرآُن العقل مرِجًعا للنظر في آيات الله الكونية، ولبيان صدق 
ِمحوًرا  العقل  من  جعَلت  التي  والتفكر،  التدبر  بآيات  القرآُن  امتأل  وقد  والشرائع.  األنبياء 

لفهمه، وكأنَّ اإليمان ال يحصل إاّل بالرجوع إلى المحاورة العقلية.
أكثر، حول موضوع  أو  بين طَرَفين  الحديث والكالم  »تداُول  الِحوار اصطالًحا، هو: 
يتم  والذي  البنَّاء،  النقاش  مفهوم  الحوار على  ويرتكز  بها.  التباحث  يتم  ما  مسألة  أو  معّين 
من خالله تبادل الخبرات والمعلومات، والوصول ألفكار جديدة، أو تحسين فكرة قديمة، 
وتبادل اآلراء المختلفة« )محمد، 2014(. والحوار أيًضا: »يدور -غالًبا- بين طرَفين، حول 
قضية ما، بغية إقناع أحدهما بأمر ما، أو اقتناع أحدهما برؤية الطرف اآلخر، أو الوصول إلى 

مشتركات بينهما، والتسامح فيما ال ُيتوصل إلى اتفاق حوله« )العدوي، 2018، 112(.
ز التعريف االصطالحي للحوار، على اآلتي: عموًما، يركِّ

1. ُوجود أكثر من طرف )اثنَين فصاِعًدا(: فاالقتصار على طرف واحد ال يفي بالغرض. 
والمقصود بالطَرف ليس الشخص المجرد؛ وإنما األفكار التي يتنازعها أكثر من طرف، كلُّ 
واحد منهما له وجهة نظره. وقد تتنازع الشخَص الواحد فكرتان، فيحصل لديه حوار نفسي، 
بحيث ُتمثِّل كلُّ فكرة طَرًفا في ذات اإلنسان. وهذا التنازع من أصعب األمور. ولذلك، من 
يرتكز  منطًقا  يضع  بحيث  وتطمئّن،  تستقرَّ  لكي  نفسه،  مع  حواًرا  اإلنسان  ُيجري  أن  المهمِّ 

عليه.
ليست  أو علمية(: هي  اقتصادية  أو  دينية  أو  أو سياسية  ما )اجتماعية  2. وجود قضيٍة 
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بالضرورة َتناُزًعا بين األطراف؛ وإنما قد تكون مسألة بحثية، أو لغرض اإلثراء، أو مراجعِة 
األفكار السابقة، ونحو ذلك.

أو  الغلبة  ألجل  بالضرورة  ليس  هذا  األطراف:  ِقَبل  من  والبراهين  الحجج  تقديم   .3
إثارة الجدل؛ وإنما لِبناء الثقة المتبادلة، وجعِلها أساًسا للنظر إلى الجانب المشترك، والعمل 
من أجل الصالح العاّم. ولذلك، هي تشمل المنطق العقلي والوجدان العاطفي. ثم إن تقديم 
المصالح العامة قد َيُسود الحوار، على حساب الوضع النفسي للمتحاوِرين والمنطق العقلي 
، ما دام الهدف األساس هو الوصول إلى نتيجة إيجابية؛ بَشْرط أن َيضمن  للقضية. وهذا مهمٌّ

الحوار استمرار مفعوله، وبقاء أثِره، وعدم َتدهُور مساره بمرور الوقت.
النزاع، ألنه قد يكون من  بعيًدا عن  الحوار  إليه  ُيْفضي  نتيجة: هو ما  إلى  4. الوصول 
تنازل  أو  تأجيلها،  أو  فيها،  الحديث  بعدم  ذاتها؛ وذلك  القضية  السكوُت عن  الحوار  نتائج 

بعض األطراف، أو التسامح في جوانب منها.
5. الهدوء واحترام األطراف لبعضهم بعًضا، والتسامح وعدم التعصب؛ بوجود منطق 

بين األطراف المتحاورة.
وتداُخل  االجتماعي،  والتفاعل  بمشتقات جذرها،  الحوار  كلمة  استعمال  كثافة  بقدر 
ونَزَعات  فيهم،  واألشرار  األخيار  ووجود  وآمالهم،  البشر  وآالم  وتشابكها،  الناس  قضايا 
منه  تنبثق  إّن مفاهيم عديدة  بل  الحوار في مفهومه،  أوُجه  تتعدد  أفكارهم؛  نفوسهم وتواُلد 
منظومة  هو  الكلي  بمفهومه  فالحوار  ولذلك،  الحياة.  طبيعة  وتغيُّر  البشر  أحوال  بتقلُّب 
من  العديد  على  تنطوي  قد  منظومة  ل  يشكِّ الحوار،  يقصده  جانب  أيَّ  إن  بحيث  متكاملة، 

المفاهيم.

الحوار وأنواع التواصل األخرى

التواصل -إيجاًبا أو سلًبا- هو شأن البشر، وهو ما أوَجد الحوار بينهم، َبْيد أن التواصل 
حوله  الناس  ومصالح  مختلفة،  أيًضا  منه  الغايات  إن  ثم  د.  محدَّ وال  واحد  سبب  له  ليس 
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متشابكة )بسيطة أو معقدة(. ولذلك، فمن الطبيعي أالَّ ُيكتَفى بالحوار وحده؛ وإنما سيتعدد 
المعاِضدة  التواصل  أنواع  تعددت  وبهذا،  فيها.  يتشّكل  التي  وبالبيئة  أغراضه،  ق  يحقِّ بما 

ة له، بوجه من الوجوه. للحوار، أو المضادَّ

من أنواع التواصل:

أ - الجدال:

هو أخصُّ من الحوار، إذ كل حديث بين طرَفين ُيعدُّ حواًرا، ولكنه ال يُكون جدااًل إاّل 

إْن صِحَبته شّدة، سواء باللَّجاجة في طرح الحجة، أو محاولة غْمط حقِّ الطرف اآلخر، أو 

ويقال:  عليها...  والقدرُة  الُخصومة  في  َدُد  اللَّ »الَجَدل:  اللغة:  في  ذلك.  ونحو  الخصومة، 

)ابن  الِخصام«  في  َأقوى  كان  إذا  َجِدل  ورجٌل  غَلْبته.  َأي  َجْداًل  فَجَدْلته  الرجل  جاَدْلت 

منظور(. ولذلك، فإن غالب أحوال الناس هو الجدال، سواء في المجاالت العملية كالسياسة 

واالقتصاد واالجتماع، أو في المجاالت النظرية كالعقائد الدينية واألفكار الفلسفية. فإْن كان 

الطرَفين  الجدال إسماُع  المختلفة، فإنَّ هدف  النظر  المتبادل لوجهات  الفهَم  هدُف الحوار 

م، أو انتصاُر رأي على آخر. بعَضهما بعًضا وجهاِت نظرهما دون تفهُّ

المتحاورين،  بين  التفاهم  من  مستًوى  َينُشد  الذي  الناجح،  التواصل  من  ُيرتجى  ما 

ارتفاعه إلى  الهدوء والتعقل. وفي حال  المحافظة على قدر من  إلى  البداية  هو السعي منذ 

الجدال، فإن على األطراف المحاِيدة أن تعمل على خفض التوتر، وإعادتِه إلى منطق التعقل.

ب - التفاوض:

ر  ر لِلحوار باتجاه الشّدة، فإن التفاوض -على عكسه- هو تطوُّ إْن كان الجدال هو تطوُّ

الناجح.  للحوار نحو سبيٍل أْرَحب. وهو أرقى من الحوار، بل هو ما قد يؤدي إليه الحوار 

فالمفاوضة هي المشاركة، وعندما َتدخل األطراف في تفاوٍض بينها، فغالًبا ما يحصل بينهم 
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تفاُهم يؤدي إلى تبادل للمصالح، بل وإلى نوع من التعايش، وتقوم على إثره ُبنْيٌة اجتماعية 
جديدة، يستفيد منها المتفاوضون والمجتمع من حولهم.

لقد ارتبط مفهوم التفاوض بالمشاركة، من خالل معناه اللغوي. ففي اللغة: »وَتفاَوض 
الشريكان في المال إذا اشتركا فيه َأْجَمع« )ابن منظور(.

أدوات  من  اإلدارة، وهو  فروع علم  أحد  التفاوض، وهو  ِعلم  قام  األساس  هذا  على 
معاهد  له  وأنَشأت  العالم،  مستوى  على  واالقتصادية  كالسياسية  العامة  المؤسسات  إدارة 
وأكاديميات، وأصبح التفاوض لغة التواصل اليومية )وجيه، 1994(. ومما َينقص العرَب 

والمسلمين كثيًرا في حواراتهم السياسية والدينية، االرتقاُء بالحوار إلى التفاوض.

ج. النِّقاش:

ونِقاًشا:  مناَقشة  الحساب  »ناقشه  ومعنى:  االستقصاء.  هو  اللغة  في  النقاش  أصُل 
والبراهين،  الحجج  َيستقصي  َتواُصل  هو  فالنقاش  ذلك،  وعلى  منظور(.  )ابن  اسَتْقصاه« 
وغالًبا يُكون في الحقول العلمية واألكاديمية، ال سيما في تحليل النصوص وتفكيك األفكار، 

أو َتتبُّع األدلة العلمية في مجال التجارب، وبحث مدى َموثوقيتها.
تقليًدا  الدينية  األمور  يأخذون  الناس -غالًبا-  إن  الديني؛ حيث  الجانب  في  هذا مهمٌّ 
كان  فلربما  الخالف.  َمواطن  على  النقاش  عْبر  الوقوف  ينبغي  ولذلك،  لها.  ويتعّصبون 
ك بالرأي تقليًدا. فيأتي النقاش لمصلحة  الخالف ناتًجا من عدم فهم حجج اآلخر، أو التمسُّ
ق طرف  األطراف في تقريب وجهات النظر؛ إذ هو عملية حوار متعمقة، ال تهدف إلى تفوُّ

على آخر، وال إلى التوصل إلى حلٍّ ِمثل التفاوض، بل إلى إثراء األفكار.

د. الِمَراء:

هو حوار، لكنه يحمل الجانب السلبي منه. فهو ال يقوم على أساس الوصول إلى نتيجة 
تشكيك  أساس  على  يقوم  وإنما  منها؛  جوانب  في  األطراف  فيها  تتسامح  أو  عليها،  متَّفق 
الطرف اآلخر في حججه وبراهينه. فالمماري ال يريد أن يصل إلى كلمٍة َسَواء؛ وإنما يريد أن 
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ينتصر على خصمه، أو يطعن في موقفه أو معتَقده، مستخِدًما طرًقا غير سليمة في التواصل.
المماراة جدال مع الشك أو التشكيك، ومنه قول الله: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 
]سورة النجم، آية 55[. ولذلك، فالعملية التواصلية، لم تُعْد ُتْدِرج المماراة ضْمن اآلليات 
، ينغلق ُأُفق التواصل أمام األطراف. المقبولة لديها. وغالًبا، عندما يصل األمر إلى هذا الحدِّ

2 - الِحوار فلسفة حياة

والتفلسف.  الحوار  انبثق  العقل  َيكمن عقُله، ومن  ُنطِقه  ناطق، وخْلَف  كائن  اإلنسان 
ولذلك، ال فلسفة بدون حوار، وال حوار بدون فلسفة. وقد قيل: »إن الفلسفة هي فنُّ الحوار« 

)التحافي، 2017، 69(.
قد  ا،  حقًّ مذهلة  لحظٌة  ألنه  دائًما،  نفسيًّا  حواًرا  عاش  بالوعي-،  ينبثق  -وهو  اإلنسان 
المراهقة،  بمرحلة  ا  مارًّ ا،  ل شابًّ يتحوَّ الطفل، وهو  الوعي لدى  انبجاس  فترة  لنا في  تتراءى 
التي َتكثر فيها أحالم اليقظة؛ إذ إن هذه األحالم -مْهما كانت غامضة- ليست إاّل حواًرا مع 

النفس، أدَرك ذلك اإلنساُن أو لم ُيدركه.
ا مع نفسه، قد توارثناه  هكذا، اإلنسان في نشأته الوجودية األولى، عاش حواًرا مستمرًّ
واكتِناه  غموضها،  وفكِّ  حولنا،  من  الطبيعة  فهِم  محاولَة  منه  ورثنا  كذلك  البشر-.  -نحن 
ر  ماهيتها، واستشراف مآالتها، وهو التفلسف الذي ُيَعدُّ طبيعًة في النفس اإلنسانية. وكما َتطوَّ
الحوار من الذات إلى اآلخر بانفكاك عقدة اللسان، ثم بنشوء منطق اللغة وِعلمها، والتي هي 
ر تفكير  -كما يعتقد هيدجر-: »جوهرية ألنها حوار« )يوسف، 2004، 202(؛ كذلك َتطوَّ
الحياة، وما تخفيه من ماهيات.  لفهم األشياء وإدراك حركة  اإلنسان، محاواًل وضع منطٍق 

فكان فيما َبعُد ِعلُم الفلسفة.
ر الفلسفة، حيث أصبحت  هذا ما يفسر نشوء »فّن المحاورات« في حقبة مهمة من تطوُّ
للفلسفة  كان  لقد  اليونانية.  الحقبة  وهي  أاَل  َقْبلها،  هي  ليست  بعدها،  الفلسفية  البحوث 
ر هذا الفنِّ مع سقراط )ت 399ق.م(، وتلميذه أفالطون )ت  أثٌر بالغ في تطوُّ ِفْسطائية  السُّ
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ِفْسطائيِّين قائًما على البيان المتوالد إلى حدِّ  347ق.م(، حيث أصبح الدرس الفلسفي عند السُّ
التناقض، حتى اتُّهموا بـ»أنهم كانوا قادرين على تحويل القضية الضعيفة إلى قوية، والعكس 
بالعكس. ويبدو أن مبدأ التدريب الخطابي عندهم، كان يقوم على أن هناك بخصوص أي 
هي  الخطابة  مهمة  إن  بحيث  ضعيف.  واآلخر  قوي،  أحدهما  متناقضين:  وجَهين  موضوع 
جنُي الفوز للجانب الضعيف عن طريق التأكيد على ما هو محتَمل باإلقناع« )قرني، 2003، 
91(. فكان ال بد أن يؤطَّر هذا البيان في قوالب من المعاني ُيتَّفق عليها. وقد قام بهذا العمل 
الِحواُر. وتحت وْقع هذه المحاورات، ضَبط أرسطو )ت 322ق.م( التفلسف بوضع »ِعلم 
المنطق«. ولم يقتصر فنُّ الحوارات على الفلسفة اليونانية؛ وإنما كان له صًدى في فلسفات 
في  »حوارات  بعنوان  كتاًبا  97م(  )ت  تشونغ  وانغ  أّلف  حيث  الصينية،  كالفلسفة  أخرى 

الميزان« )تشن، 2014، 148(.
األطراف  بين  عليه  متََّفق  منهج  وضُع  -فلسفيًّا-  األهمية  من  كان  ذلك،  على  بِناًء 
مه  المتحاورة، وإالَّ أصبح كلُّ طَرف يسيُر في طريقه الخاص. فأنَّى يلتقيان؟! إّن أهمَّ ما قدَّ
ها إلى وضع منهج له. فكان فضُلها عليه، أْن وضعت ُأسَس  الحوار للفلسفة، هو أنه اضطرَّ
ِفْسطائيون،  هذا المنهج وُأطَره. والحوار هو الجسر الرابط بين فنِّ الخطابة الذي سار عليه السُّ
دات منهجية  والمنطق الذي نّظر له واعتمده أرسطو. ومنذ ذلك الحين، كان ال بد من محدَّ
)األهواني، 2015، 332( تتفق عليها األطراف. هذا إضافًة إلى إخراج الحوار من َمِضيق 
الجدل البياني لدى السفسطائيين، إلى رحابة الحوار االجتماعي، حيث أصبح يهتم بالشأن 

اإلنساني في الحياة.
فلسفيًّا، ليس بالضرورة أن ُيتوّصل بالحوار إلى نتيجة َينتصر فيها أحد األطراف، أو يسلِّم 
فيها الطرفان بُحكم ما؛ وإنما ما يثيره الحوار من أسئلة واعتراضات، في حد ذاته مطلوب، 
ألجل اإلثراء المعرفي، واستمرار الدرس الفلسفي. يقول أفلوطين )ت 270م(: »لو لم يكن 
أقوله«  ما  لدّي  يكن  لم  وعليه  بحلِّها،  أقوم  اعتراضات  لديَّ  كان  لما  يسألني،  فوغوريوس 
)التحافي، 2017، 69(. ويرتفع مقصد الحوار من فضح خطأ المحاِور، أو تصحيح فكره 
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النفسي  للتواصل  َعْبَرها جسًرا  المعرفة  تُكون  به،  إلى تكوين عالقة سامية  وتقويم سلوكه، 
ُمحاِوري  إفهاَم  بالحوار  أقصد  ال  »إني   :Lacordaire الكوردير  األب  يقول  واالجتماعي. 

بالخطأ، وإنما أبغي االتصال به في سبيل حقيقة أسمى« )التحافي، 2017، 69(.
الحوار يبدأ مع النفس. فالحوار النفسي هو طبيعة إنسانية، بحيث إننا لو افترضنا وجود 
م  َتقدَّ ُتسلِّمه إلى حوار معها. وكلَّما  َلَواَجه أسئلًة داخل نفسه،  البشر،  طفل معزول عن كل 
ذلك  إلى  أضف   .)1993 طفيل،  )ابن  نفسه  مع  الحوار  وَتفاعل  أسئلته  ازدادت  العمر،  به 
طبيعة الفضول الذي ُجبل عليه اإلنسان، والغموض الذي يلفُّ الحياة. فكان ال بد أن يتساءل 
وأخرى  األرض،  في  ل  تتنَقَّ وكائنات  السماء،  في  تتحرك  أجرام  فهناك  نفسه.  مع  اإلنسان 
واآلخر،  الحين  بين  تداهمه  وفيضانات  أعاصير  وهناك  الفضاء،  في  وتطير  الماء  في  َتسبح 
هات  ووحوش َتهجم عليه وتصارعه على البقاء. ِمن هذا الحوار النفسي، انبثقت بعد ذلك أمَّ
االختراعات، حيث ما كان لزماننا أن يكون على ما هو عليه، لوال أّن أجدادنا دخلوا في حواٍر 

جاّد.
من الحوار النفسي، انطلق اإلنسان إلى الحوار االجتماعي، بحوار أخيه. فبُحكم قدرته 
على الحديث، كان ال بد له أن يتطارح معه هموَمه ورغباته وآماله. ولّما كانت الحياة قائمة 
الموضوع،  أهمية  وبمقدار  الرؤى.  في  اختالف  ذلك  من  َينتِج  فإنه  االختالف،  سنّة  على 
تتشكل  األيام،  مرور  ومع  ُقدسّيٌة.  اآلراء  من  كثير  على  ُيضَفى  عليه،  تهيِمن  التي  والسلطة 

المعتقدات، ثم تصبح أدياًنا ال يجوز انتهاكها.
كان على الفلسفة أن ُتحلِّل هذه الحالة، وأن ُيْعِمل الفالسفة عقولهم حول المعتقدات 
األدبية. وكانت  بُِلغتها  أْم  أْم بصيغتها األسطورية،  الدينية كانت،  َأبِِصبغتها  المتوارثة، سواٌء 
تجارب  َتباُين  وبسبب  تكتسبها.  التي  التجارب  من  تستفيد  بذلك-  تقوم  -وهي  الفلسفة 
الناس، واختالف فْهِمهم لحوادث الدهر، َيحُصل الحوار دائًما حولها. وبهذا، نشأت العلوم 

في أحضان الفلسفة، وكانت األديان مساَءلًة دائًما أماَمها.
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الحوار منظومة متكاملة

الحوار منظومة متكاملة، تتمثَّل عناصرها بما يأتي:

رها التاريخي. 1. القضية المراد الحوار حولها، وجذورها، وَتطوُّ

2. البيئة الحاضنة للقضية، والسياق االجتماعي الذي يحتويها.

3. فلسفة المجتمع الذي تعيش فيه األطراف المتحاورة، ومعتقداته.

4. َتصورات كّل طرف من أطراف الحوار، وطبيعته النفسية، وخلفيته الثقافية.

5. العالقة بين األطراف المتحاورة، وارتباطاتهم الجانبية.

6. المآالت التي ستنتهي إليها عملية الحوار.

ًها باتجاه  »إن الحوار حول أية قضية ال يجوز أن يكون مجتزًأ، وال سطحيًّا، وال موجَّ

معيَّن -مع غضِّ النظر عن االتجاهات األخرى التي قد تكون أعمق أثًرا وأشدَّ تأثيًرا-، وال 

مبتوًتا عن التغيرات العالمية والتحوالت االجتماعية.

ا إلى فالسفة  أصبح الحوار فلسفة قائمة بذاتها، ومنظومة متشابكة ومعقدة، تحتاج حقًّ

ره الحضاري، وفْهٍم  وحكماء ومفكرين، وتحتاج إلى َحفٍر في ُعمق الوجود اإلنساني وتطوُّ

نه االجتماعي وما الفرق بينهما، وإلى لقاءات مستمرة ليس بين  لدين اإلنسان الِفطري وتديُّ

المفكرين وحسب، وإنما بين مختلف ُصنّاع القرار من: السياسيين واالقتصاديين والنفسيين 

واالجتماعيين والدينيين.

المفاهيم،  وتحرير  األفكار،  بتداول  منه-  المرجّوة  بالثمرة  -ليأتي  الحوار  َيكتفي  ال 

بناء متكامل في: اإلنسان والسياسة  إلى  أيًضا يحتاج  بالرؤى والتوصيات؛ وإنما  والخروج 

والمجتمع واالقتصاد ومناهج التفكير وأدوات الرفاه« )العدوي، 2018، 120(.

عن  ثم  ذاتها،  الحياة  فلسفة  عن  بالحديث  »يبدأ  اإلرهاب:  ظاهرة  حول  مثاًل  الحوار 

وعن  والحضاري،  السياسي  التحول  أدوات  وعن  ولها،  منها  يراد  وما  المنطقة  إستراتيجية 

عالقة الدين بالدولة، وما هو الدين باألساس، وهل يتقاطع مع مفاهيم كبرى أصبحت من 
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الحوار  ثم  والعلمانية،  والليبرالية  والديمقراطية  والمساواة  كالحرية  اليومية  الحياة  ُأسس 
حول عالقة الشعوب بعضها ببعض، وحول مفهوم الُهوية والخصوصية« )العدوي، 2018، 

.)119-118
»مثل:  الجوانب:  من  العديد  الحسبان  في  يأخذ  الُهوية،  في  الت  تحوُّ حول  الحوار 
تتحدد  هي،  كما  ستبقى  هل  الدول؛  بين  السياسية  والحدود  الشعوب،  بين  الثروات  توزيع 
بها الثقافة والُهوية والسيادة، أو ستتحول في ظل العولمة إلى حدود إدارية فقط، كل حكومة 
تدير قطاعها، بينما مفهوم اإلنسانية سيحل محّل الُهوية الوطنية والقومية« )العدوي، 2018، 

. )119

شروط الحوار

للحوار شروط عديدة، َبْيد أنه من المهم أْن نضع في الحسبان األبعاد اآلتية:
المادية )كالِجنائية(، وقد تكون  الوثائق واالتفاقيات واألدلة  المادي: يشمل  الُبعد   .1
َأْحرامات أرضية أو حدوًدا دولية، أو أبنية، أو ِقطًعا فنِّّية أو أجهزة إلكترونية، أو صوًرا وأفالًما 

توثيقية، ونحو ذلك، مّما ُيحتاج إلى بيانه في عملية الحوار والتفاوض.
التاريخ  تشمل  وقد  ولمجتمعاتهم.  للمتحاورين  الثقافية  الُبنْية  هو  الثقافي:  الُبعد   .2
وتطوراته، حول عملية الحوار والمجتمع الحاضن لها. ويأتي ضْمن ذلك المواد العلمية، 

والحجج والبراهين، والمناهج والنظريات واالتجاهات، والدين والمعتقدات واألخالق.
3. الُبعد االجتماعي: المقصود به الَحراك االجتماعي عموًما. ويشمل جميع األنشطة 
الدول،  أنظمة  ونوع  السياسي،  التدافع  ومنها:  الحوار،  في  المؤثِّرة  االجتماعية  والعالقات 
الحروب والنزاعات، والقبيلة ودورها في  أو  السلم واالستقرار  المجتمع من حيث  وحال 

التأثير في مراكز القوى داخل المجتمع أو أطراف الحوار.
الطبيعة  ذلك  في  وَيدخل  الحوار،  ألطراف  النفسي  المزاج  هو  النفسي:  الُبعد   .4
ة  ّريَّ السِّ والجوانب  واللغة،  المستعَملة،  والمصطلحات  الحوار،  بها  ُيدار  التي  البروتوكولية 
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والعَلنية، والتغطية اإلعالمية، ومكان الحوار وزمانه، وموقع كل طرف من األطراف، وحالته 

النفسية كالحماسة أو الفتور، والغلو أو التسامح، والغضب أو الهدوء)1(.
من أهم شروط الحوار:

1( الحاجة إلى الحوار:

ال بد لألطراف المعنّية من أن َتشعر بالحاجة إلى الحوار. وغالًبا ما ُيلِجئ إليه الشعوُر 

َحلِّه، ألن الحوار بدون ذلك هو مضيعة للوقت. وقد َيصحبه  بخطر الخالف، والرغبُة في 

واضحة  َمحاور  هناك  تكن  لم  -ولو  ذاته  اللقاء  أن  مع  أمده،  وإطالة  الخالف  في  تأجيج 

للتفاهم- نقطٌة مهمة في كسر الحاجز النفسي بين األطراف، ولكنها غير كافية.

2( تحرير َموطن الخالف:

األصول  على  واالتفاق  القضية،  جذور  سْبُر  هو  الخالف،  موطن  بتحرير  المقصود 

األولى التي أوجبت الحوار، حتى ال يكون هذا الطرف في واٍد وذاك في واٍد آخر. أّما عدم 

تحرير َموطن الخالف، فهو العَقبة الكأداء أمام المتحاورين، حيث كثيًرا ما يكون الخالف، 

حول قضايا في أصلها ليست مما يؤدي إلى النزاع.

3( َتحلِّي األطراف باألخالق:

من الضروري لنجاح الحوار، أن تتحلى أطرافه باألخالق الفاضلة، كالصدق واألمانة 

والهدوء والتسامح والمحبة والنية الصادقة؛ للوصول إلى معالجة القضية المطروحة، أو حلِّ 

األزمة القائمة، أو للتفاهم المتبادل. فليس من شيء َأفَسد للحوار من انحالل الُخُلق. والناس 

يأنسون إلى من تكون األخالق طْبَعه وسجيَّته، كِليِن الجانب والعفو والمشاورة. قال الله: 

الحوار  أدب  حميد،  عفاف  انظر:  الحوار،  في  والنفسي  االنفعالي  الجانب  حول  المزيد  لمعرفة   )1(
وضوابطه، ص22-20.
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ژپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ ]سورة آل عمران، آية 159[.

4( االعتراف باآلخر:

ُيعتبر من أهم شروط الحوار. فاالعتراف ال يقتصر على حقِّ مشاركة اآلَخر في الحوار 
فحسب، وإنما يشمل أيًضا حقَّ وجوده االجتماعي. فاإلقصاء هو أخطر اآلفات التي ُتهدد 
االستقرار االجتماعي، وهو َيدفع إلى العنف -سواٌء لفظيًّا كان أو بدنيًّا-، وهو مرٌض يصيب 
المجتمعات في مقتل، وال يكون عالجه إال باالعتراف باآلخر. فمثاًل: عدم االعتراف بمن ال 
تتفق معهم سياسة بعض الدول، هو من أهم ما أدى إلى َموجة العنف والدمار، التي شهدتها 

المنطقة العربية في السنوات األخيرة.

االعتراف باآلخر، يشمل -إضافًة إلى شخصه وُوجوده االجتماعي- االعتراَف بأفكاره 

بمعارف  »االعتراف  أّن  ذلك  المعرفي؛  وجوده  هو  فاألهمُّ  للحياة.  ورؤيته  وأطروحاته 

وأيًضا   .)35  ،2013 )السابعي،  ومسّلماته«  الحوار  أدب  من  إقصائهم،  وتجنُّب  اآلخرين 

تجنُّب التنقيص من تاريخهم، أو استفزاز ذاكرتهم المجروحة.

5( طمأنة المجتمع:

س  يتوجَّ الحاضن لهم. ولذلك، قد  المجتمع  تُعود على أطرافه، وعلى  نتائج  لِلحوار 

بعضهم  َيتصور  فقد  النتائج.  هذه  من  بالحوار-  مباشرة  المعنيُّون  فيه  -وَيدخل  المجتمع 

إلى هذه  يُعود  الحوارات،  به  ُتْمنَى  الذي  الفشل  كثيًرا من  فإنَّ  ثوابته. ولذلك،  أنها سَتمسُّ 

هي  إليها-  النظر  في  اخُتلف  -مْهما  الثوابت  ألن  معذورون،  ذلك  في  والناس  المخاوف. 

دة لنجاح  ن لطبيعته الوجودية. لذا، من الشروط الممهِّ أمٌر راسخ في تفكير اإلنسان، ومكوِّ

الحوار، أن َيطمئنَّ الجميع بأن النتائج لن َتمسَّ الثوابت، وبأنها لن ُتهِدر حقَّ أيِّ طرف؛ وإنما 

القصد هو الوصول إلى الهدف الذي ُيرضي الحقيقة واألطراف والمجتمع مًعا.
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أمُره  يكون  ذلك  بعد  الحوار  يستلزمه  ما  كّل  فإنَّ  الخمسة،  الشروط  هذه  َتواَفرت  إْن 
أْسَهل، والسعي إلى تحقيقه أيسر.

6( المعرفة

يتعلق  كان  فإن  موضوعه.  بحسب  تتنوع  وهي  الناجح،  للحوار  مهّم  شرٌط  المعرفة 
السياسة  بها، وبعموم سير  إلمام واسع  للمتحاورين أن يكونوا على  بد  بقضية سياسية، فال 
التي َتُحفُّ بها، وبالوثائق الدولية والمعاهدات بين األطراف الداخلة في الحوار، وبالوضع 

الراهن ومتغيراته، وبالمآالت التي تنعكس على المجتمع نتيجة الحوار، ونحو ذلك.
وتحديد  عليها،  للبناء  االتفاق  نقاط  معرفة  الضروري  فمن  دينيًّا،  الموضوع  كان  إْن 
مواضع الخالف، وإدراك معتقدات الطرف اآلخر، ومعرفة البراهين والحجج لديه. وأيًضا 
الله  أنَّ ِحساَبه على  الدين عموًما، والذي يقوم على االعتراف باآلخر، وعلى  معرفة منهج 
التوتر  إلى تخفيف  يؤّدي  أن  ينبغي  الديني  الحوار  أن  البشر. واألهم من ذلك،  وليس على 
)كالعنف والتكفير والتعصب بين األتباع(، وليس إلى اقتناع أحد األطراف بمعتقدات اآلخر، 
ا. ألن الله كفل حرية اختيار المعتقد. وعلى نتائج هذه الحرية يترتب الجزاء، خيًرا كان أو شرًّ
في الجانب االجتماعي، يقوم الحوار على معرفة طبيعة المجتمع، وتشاُبك مكوناته، 
والمستِفّزة  الحّساسة  القضايا  ومعرفة  فيه،  المؤثِّرة  والقيادات  فيه،  والضعف  القوة  ومراكز 
إلى  َمدخاًل  لِكونها  المهمِّ  وبدورها  كافة،  األطراف  بثقافة  واالعتراف  لتجنُّبها؛  اجتماعيًّا 

الحوار ونجاحه.
هكذا، لكلِّ حواٍر طبيعُته.

7( الموضوعّية:

مأخوذة من التعامل مع الموضوع ذاته، وعدم السماح لغيره من المواضيع بأن يؤثِّر فيه. 
ولذلك، هي تستلزم الحياد، بحيث يعمل اإلنسان على تجنّب المؤثرات الجانبية التي َتحِرف 
النتيجة عن سالمتها، وعلى التخلص من العواطف واالنفعاالت واألحكام الذاتية. والحواُر 
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من أهم األمور التي تتطلب الموضوعّية، ألنه يتعلق بأكثر من طرف، وَنْزُع الموضوعّية منه 
يؤّدي إلى فشله، وربما استطال األمر إلى النزاع. وترتبط الموضوعّية بعدة صفات أخالقّية، 

منها:
*األمانة: تُكون باستحضار معطيات الحوار كاّفة، دون تدليس أو إخفاء لبعض الحقائق. 
ومن كمال األمانة أن ينبِّه كلُّ طرٍف الطرَف اآلخر على ما َيغُفل عنه، وال يستغّله لمصلحته مع 
اإلضرار بغيره. ومن األمانة أيًضا، إعالم المجتمع بَِسْير الحوار وَمآالته، ال سيما الحوارات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي َتمسُّ عموم الناس.
*العدل: رأس األخالق. ومن العدل وضُع كل حجة في الحوار َموِضَعها، واعتباُرها 
م طَرٌف لِجاِهه  مها، وإنزال كل طَرف منزَلُه بميزان القسط دون َحيف أو ظلم. فال ُيقدَّ ممن يقدِّ
ا، بل عليه أن  نه، إذ »يجب على المحاور أن يُكون منصًفا فال َيرّد حقًّ أو علمه أو منصبه أو تديُّ
ُيبدي إعجابه باألفكار الصحيحة واألدلة الجيدة والمعلومات الجديدة التي يوردها ُمحاوره، 
الموضوعية«  روح  المحاور  على  ُتضفي  كما  الحق،  لقبول  العظيم  أثره  له  اإلنصاف  وهذا 
كانت  مشروعٍة  أَغْيَر  سواٌء  خصوم،  بين  فصاًل  يكون  ما  كثيًرا  والحوار   .)2013 )غالب، 
من  حقٍّ  أيِّ  ُظْلم  أو  ظالمة،  حروب  نتيجة  أو  أرض،  استالب  على  )كالنزاع  الخصومة 
الحقوق(، أْم مشروعًة )كمجاالت البحوث العلمية والتصورات واألفكار(. والُحكم يستلزم 

العدل، ولو كانت القضية ضد النفس أو القريب. قال الله: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  
ژ ]سورة  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  

النساء، آية 135[.
كتمان  يجوز  فال  الِحوار.  مراحل  كلَّ  يُسود  أن  ويجب  منه،  بد  ال  أمٌر  هو  *الصدق: 
األدلة، وال ُنكران الوقائع -ولو كانت مأسوية-، ألن القصد بالحوار هو تصحيح الوضع. 
والصدق  تبعة ذلك.  منهم، ويتحملون  بما وقع  يعترفون  الناس  والنبالء من  الراقية  واألمُم 
تنتظم  التي  العالقاِت  أيًضا  يُطول  وإنما  حدثت؛  كما  والوقائع  األقوال  ذكر  على  يقتصر  ال 
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فيها تلك األقوال والوقائع. فلرّبما ساَقها الشخص إلى غير مسارها الصحيح، بحيث َتخدمه 
وَتدين خصَمه. وهذا تحاُيل، وهو ُمناٍف للموضوعية.

ا كان َمن صدر منه، أو  يقتضي الصدق عدَم التعميم، بل وحْمَل األمِر على خاصته –أيًّ
المعنّي به، أو َمن يتعلق به-. أيًضا يقتضي عدم التستر على المخطئ مْهما كانت منزلته. فال 

يوجد في الحوار الصحيح ِكباُش فداء.
ي: غالًبا ما تتصاعد األحداث، بسبب إخفاء كثير من الوقائع. فكم من فئة ُأدينت  *التقصِّ
بأعمال لم يكن لها الذراع الطُّوَلى في القضية! وكم من طائفة أْقِصيت بسبب نسبة معتقدات 
إليها، هي منها َبراء! وكم من أفكار ُسرقت ودراساٍت انتحلت، وعندما طاَلب بها أصحابها 
سلُب  بها  جرى  التي  والخفيَّة  الملتوية  األساليب  بسبب  سبياًل،  استردادها  إلى  يجدوا  لم 
ى كل األدلة  ا في أيِّ حوار حتى َيلتزم الموضوعيََّة، أن يتقصَّ حقوقهم! لذلك، من المهم جدًّ
ن كلُّ طرف من البراهين، وأن ُيمدَّ بالوقت الكافي إلعداد ماّدته. والحوار  الممكنة، وأن ُيمكَّ
ال يقتصر على سماع الحجج والُحكم عليها من أول وهلة؛ فلربما كان القول صحيًحا، لكنه 
ال ُيعتبر، ألنه ُنقل مجتَزًأ، أو في غير موضعه. وأيًضا الحَدث، قد َيحدث من طرٍف ما، إالَّ أنه 

ُألِجَئ إليه ُمجَبًرا من طرف آخر، أو من أية جهة هو غير مسؤول عنها.
*الوضوح: ِسمة من سمات الموضوعية في الحوار. يبدأ باستعمال المنهج وتحديد 
أطراف الحوار، ونقاط االتفاق والخالف، وتحديد الهدف المنشود، والكشف عن الحجج 
إعطاُء  الوضوح،  أيًضا لحصول  المهم  أيُّ طَرف. ومن  عنه  يتساءل  قد  ما  وَتْبيين  كما هي، 
المتحاورين مهلة لمراجعة النفس وهدوء البال، ألن االنفعاالت كثيًرا ما ُتْلقي بظالل قاتمة 
حالة  في  وهو  ُيظهرها  أن  الحجة  صاحب  يستطيع  ال  حقائق  تحتها  وتختفي  الحوار،  على 

انفعاله.
ماته والتهيئَة العامة  أخيًرا، الموضوعية ال تقتصر على الحوار وحده؛ وإنما تشمل مقدِّ
ر في رأيه، وال يوجد انحياز ضده. أيًضا  له، بحيث َيشعر كلُّ فرد بأنه محتَرم في شخصه ومقدَّ
َتستلزم التسليم بالنتيجة، وقبول اآلخر، والقدرة على التعايش معه؛ وذلك بالتسليم لمنطق 

بل لتحقيق نتائج حميدة من الحوار. الواقع، ما دام قد ُبذلت السُّ
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أن  يجوز  فال  األطراف.  أحد  يعلمها  ال  أهداف  أية  من  التجرد  الموضوعية  تتطلب 
ُيجعل الحوار مطيًَّة للوصول إلى مآرب مخفية عن بعضهم، بحيث َيكتشف الحًقا أنه جرى 

استغالله واإلجحاف بحقه.
الجهات  جميَع  َتلَزم  وإنما  وحدها؛  المتحاورة  األطراف  بها  تتحلى  ال  الموضوعّية 
على  باألساس  نتيجُتها  وتُعود  متكاملة،  عملية  الحوار  ألن  ومجتمًعا(،  )أفراًدا  المعنيَّة 

المجتمع، وربما جاوَزته إلى المتحاورين.

1( المساواة:

التي  األحقية  عن  النظر  بغضِّ  الحوار،  في  واحد  مستًوى  على  األطراف  وضع  يجب 
ا. ولّما عالج  ّيُة، أْم برهاًنا نظريًّ ا واقعيًّا كانت األحقِّ يتمتع بها في ذاتها أيُّ طرف، سواٌء أَحقًّ
القرآن أمر الخالف بين النبي وخصومه في اإليمان، ذَكر إنصاَف النبي لهم، وجَعلهم على 
ر خصومه عنه وعن أتباعه، في  المستوى نفِسه من احتمال الحقِّ أو الضالل، بل ذَكر تصوُّ
للحقِّ  واالنصياع  البرهان  إقامة  يبتغي  راٍق  في حواٍر  عَمٌل،  بأنه  به  يقومون  ما  حين وصف 

ژڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   وحده. قال الله: 
ال  الحوار  في  لذلك،   .]25-24 اآليتان  سبأ،  ]سورة  ژ  ڈ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

فرق بين األطراف بحسب دينهم أو جنسهم أو ِعرقهم أو منزلتهم السياسية أو االجتماعية.
المساواة ال تنتهي أهميتها بالصلح بين األطراف، أو بالوصول إلى نوع من التسامح، بل 
ًسا للديمقراطية. فالحياة بأسرها حوار، وعندما تكون األطراف  َتكمن في كونها جذًرا مؤسِّ
وق أو العمل أو المنصب أو  في أي موقف على حّد سواء فيما بينهم )في المدرسة أو السُّ
والذي  الديمقراطي في كل حياتهم،  العمل  خون  يرسِّ بذلك  فإنهم  المجلس(؛  أو  المسجد 

ل االستبداد فيها، وطول ُمْكثه التاريخي. تفتقده مجتمعاتنا بسبب تأصُّ
الناس،  بين  الحسابّي«  »التساوي  عدم  الحياة  مواقف  من  كثير  في  العدل  يقتضي  قد 
، أو ُيْحَرم إّياه أو بعَضه.  وذلك ألن العدل مرتبط بالجزاء. فعلى قدر عمل اإلنسان ينال الحقَّ
. إالَّ أن العدل ال ُيبطل المساواة، كما أنها  وقد ُينَزل منازل العقاب إْن أْجَرم، أو ُينتزع منه الحقُّ
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ال ُتبطله، بل هما يعمالن بتكامل بينهما. فلكي ينكشف الحقُّ تكون المساواة، وبعد انكشافه 
ه. وهذا الحال، هو نفسه في الحوار وفي المفاوضات.  يقوم العدل ليأخذ كلُّ ذي حقٍّ حقَّ
لهم  وُيْسمع  بينها،  فيما  نفسها  الشروط  تطبِّق  المساواة،  َقدم  على  تكون  األطراف  فجميع 
بدون محاباة، حتى إذا ما استوى األمر وبدأ وضع األمور في مواضعها، فإن العدل حينذاك 
ه، لكي يصل الجميع إلى الصلح.  ب كلُّ طرف في أن يتنازل عن شيء من حقِّ يُسود، وُيرغَّ
ا، أو أَحقَّ باطاًل. وقد ورد عن النبي أنه قال: »الصلح خير  لح خير، إالَّ ُصلًحا أبطل حقًّ والصُّ
أو حّرم  أَحلَّ حراًما،  ُصلًحا  إالَّ  الناس،  بين  قال: سيِّد األحكام-، وهو جائز  األحكام -أو 

حالاًل« )الفراهيدي، حديث 596(.

3 - الحوار والشرط الديمقراطي

ما يمكن  أو  الديمقراطي،  الُبعد  المعاصر، هو  الفكر  الحوار في  ُبنِي عليها  أهمُّ قضية 
تسميته بالشرط الديمقراطي. فَبعد أن كان الحوار ينطلق من المعتقدات الخاصة للفرد، أو 
للجماعة التي ينتمي إليها إلقناع اآلخرين؛ أصبح الحوار عند مفّكري عصر التنوير، ينطلق من 
ا، َتحكمه األخالق. واإلنسانية هنا ال تنحصر في الجوانب الوجدانية،  كونه مبدًأ إنسانيًّا عامًّ
كالحكماء  معرفية  نخبة  في  ما،  قضيٍة  حول  الحوار  تعاطي  ينحصر  حتى  تتعالى،  قد  التي 
تعميم  هو  باإلنسانية  المقصود  وإنما  أْدَرى؛  ُهم  لَِكونهم  الدين،  ورجال  اسة  والسَّ واألدباء 
المعرفية  القدرة  َتواُفر  مع  طبًعا  األخالقية،  بالقيم  التقّيد  بشرط  جميًعا،  الناس  بين  الحوار 
صّية.  وباقي شروط الحوار. فأوجد مناًخا للحوار المدني، َيدخل فيه العلوم التي ُتعدُّ تخصُّ
ُيداِخله في  أن  إنسان  إمكان أي  الطب، بل في  ا بطرح قضايا  الطبيب مختصًّ َيُعِد  لم  فمثاًل: 
حوار ويسأله عن مدى جدوى عمله الطبي، أو عن الطريقة التي يتعامل بها مع مرضاه. ولم 
َيُعِد المعلم وحده من يقوم بالعملية التعليمية، بل أصبح يشترك معه في وضعها كلُّ المجتمع 
اسة أو الطالب أو غيرهم(، إذ كلُّ أولئك تجمعهم طاولة الحوار،  )اآلباء أو المثقفون أو السَّ
ق رسالته. وهكذا في باقي مناحي الحياة. بغية الوصول إلى أفضل طريقة تجعل التعليم يحقِّ
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هذا التحول في مفهوم الحوار، والذي ناضل من أجله فالسفة النهضة الغربيون، هو 
الجذر العميق إلعادة االعتبار للفعل الديمقراطي، ومنه انطلقت الديمقراطية لتصبح ممارسة 
عملية على نطاق عالمي، ليس في الشأن السياسي وحده، وإنما في مرافق الحياة كافة. ومع 
اليونانية  الفلسفة  في  له جذوره  كان  بل  التاريخ،  من  ُمنَبًتا  اكتشاًفا  يكن  لم  المفهوم  هذا  أن 
نَت فكرة  في عصر التنوير، كان العالم قد بلغ فيه مرحلًة، مكَّ فإنه  بيانه-،  سبق  ما  –حسب 

الحوار بمفهومه الحديث من االنتشار في كثير من بقاع األرض، حيث: »صار للحوار بصَوِره 
ا  االجتماعية والعلمية والفلسفية؛ أبعاد أساسية معرفية وأخالقية، ال بل غَدا منهًجا ضروريًّ
لتوحيد المجتمعات الحديثة، وإلعادة ترميم العقل، ولرّد العقل إلى مركز صدارته في الفكر 

الفلسفي« )ساسين، 2016(.
لم تقف فكرة الحوار عند حد تعميمه، بل أكد بعض الفالسفة المتأخرين -وأبرُزهم 
هابرماس- »الفعَل التواصلي«، الذي ينبغي أن يكون حاصاًل بين المشتركين »المتحاورين«، 
لِلعيش  ل  تؤهِّ اجتماعية جديدة،  ُبنْية  إلى  الوصول  بقصد  وإنما  لِلِحَجاج؛  أداًة  ليس بوصفه 
المشترك. يقول هابرماس: »فالفعل التواصلي يقوم على الربط بين خطط مختلف الفاعلين، 
أن  ذلك،  على  زد  اإلنجازية.  اللغة  أفعال  تستلزمها  التي  عقالنيًّا  المحفزة  القوة  باستعمال 
فإذا كنَّا  السياق.  ض بممارسات من جنس آخر مهما يكن  ُيعوَّ َيقبل أن  التواصلي ال  الفعل 
س طالبنا، أو كنا نسعى إلى إنعاش الروابط االجتماعية  نربِّي على سبيل المثال أبناءنا، أو ندرِّ
بكيفية مشتركة، فإننا ال نستطيع رفض االنخراط في هذه الممارسة التواصلية. وهذا يعني أن 
إجراء اإلدماج االجتماعي وتحقيق االتصال الثقافي والتكييف االجتماعي، أمور ال تتم إال 

استناًدا إلى الفعل التواصلي« )الشقيران، 2013(.
الديمقراطي،  السياق  الحوار في  الديني، بكونه إحدى مراحل تطور  لقد كان للحوار 
في  وأيًضا  بل  فحسب،  ذاته  الديني  الحقل  في  التعارف  مستوى  على  ليس  البالغة،  أهمّيُته 
انتقاله إلى شأن الحياة العاّمة، ال سيما إدارتها السياسية، في ظلِّ تحوالت المجتمعات نحو 
العلمانية. فاللقاء بين هابرماس، والكاردينال راتزينغر )الذي أصبح فيما بعد بابا الفاتيكان 
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بندكتس السادس عشر(، يدور حول المأزق الذي وصلت إليه العالقة بين الدين والعلمانية، 

بتصاعد موجات العنف الراهنة، ومدى مقدرتهما على صياغة أخالقياٍت للدولة، تتجاوز ما 

أنتجته الديمقراطية في زمنها الحداثي. إنه حوار فلسفي، وليس جداًل ُيتنازع فيه على امتالك 

صها قول هابرماس: »ذلك أن للفلسفة أسباًبا تحتم عليها أن تكون مستعدة  الحقيقة، التي يلخِّ

للتعّلم من الوحي الديني« )هابرماس، 2013، 57(.

هذا الحوار الفلسفي، كان مسبوًقا بما قام به هيجل )ت 1831م( من ديالكتيك فكري، 

الفكرة،  باتجاه  نوعية  ُنقلًة  عنده  الحوار  شهد  وبهذا،  ونقيضها«.  الفكرة  بين  »التفاعل  أي 

بداًل من الشخص. وقد فّسر بهذا المبدأ حركة التاريخ بأْسِرها. يقول عنه ِول ديورانت: »إن 

التاريخ -عند هيجل- حركة منطقية »جدلية«، وهو في الغالب سلسلة من الثورات، َيستخدم 

فيها »المْطَلق« الشعوب إثر الشعوب، والعباقرة إثر العباقرة، أدواٍت في تحقيق النمو والتطور 

نحو الحرية. إن هذه العملية المنطقية »الجدلية« في سير التاريخ تجعل من التغيير مبدأ الحياة 

األساسي؛ إذ ال شيء خالد. وفي كل مرحلة من مراحل التاريخ يوجد تناقض وتعارض، ال 

يقوى على حّله سوى صراع األضداد، والتاريخ هو نمو نحو الحرية وتطورها« )الشافعي، 

2014(. و»صراع األضداد« هنا، ليس بالضرورة صراع األبدان؛ وإنما هو باألصل صراع 

األفكار. وهذه نقطة َترسم وعًيا في مسار الحوار، نحو جعل البديل الديمقراطي ذي الُبعد 

الفكري، هو األساس من الصراع العنيف بين البشر، نتيجة تشاُبك الحياة ومصالحها.

4 - اإلسالم والحوار الديني والمذهبي

1. الحوار المذهبي:

الكثيَر  الِعلم  لهذا  أّن  ومع  الكالم.  علم  إطار  في  وترعرع  نشأ  المسلمين  بين  الحوار 
من المعطيات التي عالجت مشاكل وقتها، وأجابت عن أسئلة فلسفية تتعلق باإلسالم، فإنَّ 
ة، وإبطال عقائد أهل الزيغ  ر صفو الحوار فيه، أنه كان قائًما على نصرة العقائد الحقَّ ما كدَّ
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، وغيَره على باطل. ولذلك، فقد كانت بعض  والضالل، وكان كلُّ مذهب َيُعدُّ نفَسه على حقٍّ
نتائج هذا الحوار إقصائيًة، وكانت سبًبا للعنف واإلرهاب.

لهذا، أدرك المفكرون المسلمون أهمية الحوار فيما بينهم، فنشأت فكرة التقريب بين 
المذاهب منذ منتصف القرن العشرين الميالدي. وَرْغم أن التنازع السياسي حاول باستمرار 
التقريب واصلت طريقها،  مؤتمرات  فإنَّ  الموضوعي،  التقريب عن هدفها  بفكرة  َيحيد  أن 
وحاولت أن تجعل من الحوار -بالنسبة إلى المسلمين فيما بينهم- ثقافًة عامة، وحصل تغيُّر 
ل النظرة من كون المذهب ممثِّاًل لإلسالم، إلى كونه  جيد في الذهنية اإلسالمية. وهو َتحوُّ
رؤية ثقافية واجتماعية معبِّرة عن حركة االجتماع اإلسالمي، ينبغي أن تتكامل فيما بينها ال أن 
ا بسلطنة ُعمان، إحدى  ر العلوم الفقهية«، التي كانت تقام سنويًّ تتنافس. وقد مثََّلت »ندوة تطوُّ

مت هذه الرؤية. المحطات التي قدَّ
سي، إلى التبنِّي  ى الحوار المذهبي بين المسلمين منطقَة التنظير والبحث المؤسَّ لقد تعدَّ
س المذاهب  األكاديمي، مثلما هو الحال في جامعة آل البيت باألردن، والتي َتْدرس وُتدرِّ
جامعة  وِمثلها  أكاديمّي،  كرسيٌّ  أو  َوْحَدٌة  فيها  مذهٍب  فلكلِّ  سواء.  حدٍّ  على  اإلسالمية 

المذاهب اإلسالمية في إيران.
في  العنف  موجة  فإن  المذهبي،  الحوار  في  الكبيرة  الخطوات  هذه  أهمية  َرْغم  على 
المنطقة تصاعدت كثيًرا خالل العقود الثالثة األخيرة. وهذا ال يؤثِّر في الحكم على فاعلية 
في  المسلمين  على  جديدة  فكرة  ولَِكونها  بها.  لالهتمام  َمدعاة  هو  وإنما  ذاتها؛  الفكرة 
تاريخهم الطويل المُشوب بالتوجس فيما بينهم؛ فإنه من الطبيعي أن َتحصل موجة العنف 
هذه ُمصاِحبًة للنزاعات السياسية التي تشهدها المنطقة. َبْيد أن الحوار وتكثيف ملتقياته بين 
المسلمين، سيعمل على التقليل من العنف مع األخذ بشروط الحوار الموضوعية، ال سيما 
وأن فلسفة الحوار تطورت إلى التعارف والتعايش والتفاهم. والتجربة التي خاضها العرب 
والمسلمون في العشر السنوات المنصرمة، أدَّت إلى مزيد من الوعي بأهمية هذا النوع من 

الحوار، ال سيما مع ظهور نوافذ التواصل االجتماعي.
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المسلمون يستمدون تصوراتهم ومشروعية أعمالهم من القرآن، َبْيد أن المشكلة َتكمن 
مضامينه،  من  بكثير  أذهَبت  فقد  نصوصه.  حقِّ  في  ُمورَست  التي  والتفاسير  التأويالت  في 
وجّمدت دوره اإليماني واألخالقي، وجرت َتْعِضَيُة )تفريق( آياته وحْمُلها على غير مقاصده، 
حتى بلغ الحال بالمسلمين أنهم يستدلُّون بآيات مجتَزأة، وبتأويلها المغرب عن داللتها، على 
تكفير بعضهم بعًضا، وعلى شنِّ الحروب على من خالفهم في الدين، وعلى إضاعة الحقوق 
وامتهان كرامة اإلنسان. وهذه القضية هي األولى بالحوار. فعلى المسلمين أن ُيفّعلوا قنوات 
وتفعيل  السامية،  القرآن  معاني  اكتشاف  وإعادة  مستمرة،  حوارية  جلسات  لعقد  تواصلهم 
دوره في الحياة، وتخليصه من تأويالت الُغالة، والتفاسير التي ذهبت دالالتها طيَّ الزمن؛ 

رجاَء أن َيخرجوا من المأزق الحضاري الذي يعاُنونه.
على  تقوم  المسلمين،  بين  المذهبي  التقارب  في  رؤيًة  معّمر«))1((  يحيى  لِـ»علّي  إنَّ 
لحوار  عناصرها  استعارة  ويمكن  والتعارف.  واالعتراف،  المعرفة،  هي:  ثالثة،  عناصر 

مذهبّي ناجح:
على  والوقوف  وبراهين،  حجج  من  طرف  كل  لدى  بما  اإللمام  هي  المعرفة:  أ. 
واآلراء،  والمواقف  باألفكار  كه  تمسُّ ودوافع  له،  الحاضنة  والبيئة  لثقافته،  الطبيعي  التطور 
ضات للخالف، ومعرفة المنهج الذي يمكن أن يتفق عليه المتحاورون؛ إذ »بالمعرفة  والمحرِّ

َيفهم كلُّ واحد ما يتمسك به اآلخرون، ولماذا يتمسكون به« )معمر، 1986، 5(. 
بذات  يتعلق  التعارف  فإن  الحوار،  بمادة  تتعلق  المعرفة غالًبا  إْن كانت  التعارف:  ب. 
المتحاورين. فالحوار ال ُينتظر منه نتيجة واحدة هي انتصار طرف على آخر؛ وإنما ينبغي أن 
ى منها الصالح لكل األطراف، والمصلحة  ُيتوخَّ نتائجه مفتوحة على خيارات عدة،  تكون 
للمجتمع. ولذلك، فإنَّ تعاُرف األطراف فيما بينهم مهمٌّ في مقّدمة الحوار، حيث َتلين قناة 

علي يحيى معمر: فقيه ومفكر ليبي. ولد عام 1919م، درس في ليبيا، ثم في جامع الزيتونة بتونس،   )1(
ودّرس في ليبيا والجزائر. من مؤلفاته: اإلباضية في موكب التاريخ، الفتاة الليبية ومشكل الحياة، سمر 

أسرة مسلمة. توفي بليبيا عام 1980م.
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لَِما بعد  قادًرا على فهم وجهة نظر اآلخر. وأيًضا هو مهمٌّ  المتحاورين، ويصبح كّل طرف 
الحوار، حيث يمكن أن يُسود التسامح بينهم، وقد يتطور إلى نوع من المودة، رغم احتفاظ 
معرفة  وبعد  المعرفة،  تتكون  »عندما  السيابي)1(:  أحمد  يقول  وِمنَطقته.  بَمنطِقه  أحد  كل 
يوصلنا  ذلك؟  يوصلنا  ماذا  إلى  األخرى،  األديان  بل  األخرى  واألفكار  األخرى  المذاهب 
معرفة  من  التزود  تم  لّما  أنه  ذلك  النظرية؛  الثانية من سّلم هذه  الدرجة  التعارف، وهو  إلى 
التعارف ال  يتم  التعارف، وعندما  يتم  الفكرية والمعرفية؛ فإنه يمكن بعد ذلك أن  األطياف 
شك أنه ستتقلص الفجوة، وسوف يختفي الحاجز النفسي، سواء كان ذلك الحاجز النفسي 
على أساس مذهبي، أو على أساس فكري عاّم، أو على أساس أدبي، أو على أي أساس من 
األسس الثقافية والفكرية والعلمية. وعندما نتعارف جميًعا نحن المسلمين أو المذهبيِّين أو 
االبتعاد«  في  توتُّر  عامل  هو  الذي  النفسي  الحاجز  يختفي  وقد  الخالف،  ة  حدَّ تقلُّ  البشر، 

)السيابي(.
مة للعملية المعرفية، التي ينبغي أن يرتكز عليها الحوار،  ج. االعتراف: هو المرحلة المتمِّ
بحيث إن على كل طرف أن يعترف باآلخر، وبحقِّ وجوده، وأن يعبِّر عن رؤيته، ما دامت ال 
ب الله الكون على سنّة االختالف.  تؤدِّي إلى ضرٍر باآلخرين أو إفساد في األرض. فقد ركَّ
ولو َجعل االعتراَف غاية من غايات الحوار، لكان من أهم النتائج التي يجنيها المتحاورون 
وأفضِلها، ولربما جاء االتفاق على كثير من األمور بعد ذلك. فالحوار غالًبا يُسوده جوٌّ من 
-مع  فإنه  بالجميع،  االعتراف  حصل  فإْن  الخصم.  أمام  بالفكرة  وتشبُّث  للرأي،  الحماسة 
في  والتنسيق  الرأي،  في  االتفاق  من  الكثير  يحصل  قد  اللقاءات-  خالل  ومن  األيام  مرور 
العمل، واالشتراك في المصالح، حيث: »يتقبل كل واحد منهم مسلك اآلخر بِرًضى، ويعطيه 

ِمثل الحقِّ الذي يعطيه لنفسه« )معمر، 1986، 5(.

أميٍن عاّم  فقيه ومؤرخ عماني، معاصر، ولد عام 1954م. يشغل منصب  السيابي:  أحمد بن سعود   )1(
بمكتب المفتي العاّم لسلطنة ُعمان. له العديد من المؤلفات منها: الوسيط في التاريخ الُعماني، معالم 

السيرة النبوية، البيئة في الخطاب اإلسالمي.
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لّما اتَّفق المسلمون -بجميع مذاهبهم- على األصول في اإلسالم، ولم ينكروا قطعيًّا 
نِّّية التي يُسوغ فيها  منه، فإنه ال يجوز تكفيرهم وتضليلهم، إْذ ُجلُّ خالفهم حول الفروع الظَّ
الدولي  المؤتمر اإلسالمي  الصادرة عن  المعنى »رسالة عّمان«،  َدت هذا  أكَّ الخالف. وقد 
في العاصمة األردنية في يوليو 2005م، بحضور 200 عالِم مسلم من 50 دولة، حيث جاء 
فيها: »إّن كل من يّتبع أحد المذاهب األربعة من أهل السنة والجماعة )الحنفي، والمالكي، 
اإلباضي،  والمذهب  الزيدي،  والمذهب  الجعفري،  والمذهب  والحنبلي(،  والشافعي، 
وأيًضا،  وماله.  وعرضه  دمه  ويحرم  تكفيره،  يجوز  وال  مسلم،  فهو  الظاهري،  والمذهب 
ووفًقا لما جاء في فتوى فضيلة شيخ األزهر، ال يجوز تكفير أصحاب العقيدة األشعرية، ومن 
يمارس التصوف الحقيقي، وكذلك ال يجوز تكفير أصحاب الفكر السلفي الصحيح. كما ال 
يجوز تكفير أّي فئة أخرى من المسلمين تؤمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله )ص( وأركان 
عّمان،  )رسالة  بالضرورة«  الدين  من  معلوًما  ُتنكر  وال  اإلسالم،  أركان  وتحترم  اإليمان، 

2004(. وهذه مقدمة مهمة للحوار فيما بينهم، وللعمل المشترك ألجل األمة اإلسالمية.

2. الحوار الديني:

لمعالجة  عليها  ُيقتصر  أن  ينبغي  ال  لكن،  ضروري.  الدينية  القضايا  حول  الحوار  إن 
ُتعرض على  أن  ينبغي  الحياة  في  كثيرة  فهناك قضايا  المنطقة.  الذي يضرب  العنف  مشكلة 
طاولة الحوار، وهي ستعمل على التسريع في عالج هذه المشكلة. فهناك عالقة عكسية بين 
فيما  التواصل  أن يدركوا ذلك، ويعملوا على  المسلمين  البشر. وعلى  بين  العنف والحوار 

بينهم.
برسالة  بالتعريف  ُتعنى  أن  ينبغي  وغيرهم،  المسلمين  بين  الديني  الحوار  مهمة  إن 
إاِلَّ  َأْرَسْلنَاَك  والعدل وسائر مكارم األخالق: ﴿َوَما  والرحمة  المودة  إلى  الداعية  اإلسالم، 
الحقيقي  المفهوم  فإن  القرآنية،  الرؤية  وَوْفق  آية 107[.  األنبياء،  ْلَعاَلِميَن﴾ ]سورة  لِّ َرْحَمًة 
لإلسالم ال يعني االنتماء الطائفي، وال حْمل لقِب اإلسالم ُمفرًغا من معانيه اإللهية؛ وإنما 
هو يشمل كل َمن آمن بالله واليوم اآلخر وعمل صالًحا، بغضِّ النظر عن االسم الديني الذي 
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ينتمي إليه: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ ]سورة البقرة، 

آية 62[)1(.
ُيعنَى الحوار أيًضا، باّطالع المسلم على ما لدى اآلخرين من قيم روحية ومحبة، وعلى 
التي ناصر فيها غيُر المسلمين  المواقف  أكثَر  الله. فما  أيًضا يتجهون في عبادتهم إلى  أنهم 
اكتوى  مرير،  في صراع  البشر  ت  َزجَّ السياسة  كانت  وإن  ودافعوا عنهم.  المسلمين،  قضايا 
فيه المسلمون بكثير من ويالته، فال يعني ذلك أن تعاليم األديان هي التي أمَرتهم به -وإِن 

اسُتغلَّت فيه-، بل األديان ُحكمها إلى الله: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     
ڦ   ڦ     ڦ             ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ڄژ ]سورة الحج، آية 17[.
ينبغي لهذا الحوار، أن يعالج المشاكل المترتبة على ابتعاد الناس عن األخالق اإلنسانية: 
كالظلم، وانتهاك حقوق اإلنسان، واالستبداد، والفقر، والعبودية المقنَّعة، واالتِّجار بالبشر، 

والحروب وما ُتخلِّفه من دمار ولجوء ونزوح، ونحو ذلك.
فبراير  التي صدرت في  ة اإلنسانية«  ت عليها »وثيقة األخوَّ النبيلة قد نصَّ المعاني  هذه 

2019 عن اإلمام أحمد الطّيب والبابا فرنسيس، حيث جاء فيها:
من  الناس،  بين  والتعايش  اآلخر  وقبول  التسامح  ثقافة  ونشر  والتفاهم  الحوار  أن   -«
شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية والبيئية، 

التي تحاصر جزًءا كبيًرا من البشر.
- أن الحوار بين المؤمنين يعني التالقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية واإلنسانية 
إليها  التي تدعو  العليا  المشتركة، واستثمار ذلك في نشر األخالق والفضائل  واالجتماعية 

األديان، وتجنُّب الجدل العقيم« )وثيقة األخّوة اإلنسانية، 2019(.

راجع أيًضا سورة النساء، اآلية 125: ژ ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    )1(
ڱ ڱژ.
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ُيعتبر الحوار بين أهل األديان جوهر الحوار اإلنساني، وذلك ألن الدين يشّكل ضمير 
البشرية. ثم إن الصراعات السياسية التي تشهدها المنطقة، َتحشد الناس للصراع بوازع ديني. 
ولذلك، فإن مشاريع الحوار بين أتباع األديان، ُتعتبر تتويًجا لفلسفة الحوار اإلنساني. وهذا 
النظر،  وجهات  لتقريب  هو  وإنما  األديان؛  بثوابت  المّس  إلى  يهدف  ال  الحوار  من  النوع 
ة التوتر بين أتباعها، والحدِّ من استغاللها في تبرير  واالعتراف بعضها ببعض، وخفض حدَّ

اإلرهاب والتطرف. وقد تبنَّت دول المنطقة لذلك عدة مشاريع، منها:
المعهد الملكي للدراسات الدينية »RIIFS«: ُيعتبر أول مركز للحوار الديني في العالم 
األردنية  بالمملكة  َعّمان  في  ه  َمقرُّ العالمي.  المستوى  على  األُولى  المعاهد  ومن  العربي، 
س سنة 1994م، تحت رعاية صاحب السمو الملكي »األمير الحسن بن طالل«  الهاشمية. تأسَّ
رئيس مجلس أمناء المعهد. وُيعدُّ المعهد منظمًة غير حكومية ال تستهدف الربح، حيث يمثِّل 
حاضنة للدراسات المتعددة التخصصات حول قضايا حوار األديان وحوار الثقافات، بهدف 
اإلقليمي  المستَوَيين  والسالم، على  المجتمعي  لم  السِّ والتنّوع وتعزيز  التعددية  قيم  ترسيخ 
ز المعهد على نشر القيم اإلنسانية واألخالقية المشتركة، التي تساهم في تعزيز  والعالمي. يركِّ
حول  المتبادلة  الخاطئة  للمفاهيم  والتصحيح  المختلفة،  األديان  بين  والعالقات  التعاون 

اآلخر، إضافًة إلى تعميق القواسم المشتركة بما ُيسهم في تحقيق العيش المشترك.
والثقافات  األديان  أتباع  بين  للحوار  العالمي  عبد العزيز  بن  عبد الله  الملك  مركز 
السعودية  العربية  المملكة  ِقَبل  من   2012 عام  تأسست  دولية،  »منظمة  هو:  »كايسيد«: 
بين  ًسا مراقًبا.  مؤسِّ عضًوا  بصفته  الفاتيكان  جانب  إلى  إسبانيا،  ومملكة  النمسا  وجمهورية 
نشأته والعام 2019م اتخذ المركز مقّره في مدينة فيَينّا عاصمة النمسا. ويسعى المركز لدفع 
ثقافة  تعزيز  على  والعمل  المتعددة،  والثقافات  األديان  أتباع  بين  والتفاهم  الحوار  مسيرة 
)نبذة عن مركز حوار  والشعوب«  األمم  بين  والسالم  العدل  قواعد  التنوع، وإرساء  احترام 

األديان »كايسيد«(.
مركز الدوحة الدولي لحوار األديان: ُأشِهر في مايو 2007م، وله: »مجلس استشاري 
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مع  والتواصل  التخطيط  في  للمعاونة  الثالثة،  السماوية  األديان  في  علماء  من  عالمي، 
المؤسسات المناظِرة حول العالم« )عن مركز الدوحة الدولي لحوار األديان(، ويقيم مؤتمَره 

ا. سنويًّ
لقد صدرت مجموعُة وثائق أكدت ضرورة الحوار الديني. ومن هذه الوثائق بحسب 

تسلُسلها الزمني:

أ. وثيقة »كلمة سواء«:

في األصل، هي مبادرة أردنية من ِقَبل الملك عبد الله الثاني، بعنوان »كلمة سواء بيننا 
وبينكم«. وّقع عليها 138 عالًِما مسلًما في أكتوبر 2007م. وهي تدعو إلى التعايش والحوار 
)الديوان  المسيحية  الكنائس  قادة  إلى  ُأرسلت  وقد  والمسيحيين.  المسلمين  بين  والتفاهم 

الملكي الهاشمي- إدارة اإلعالم واالتصال، 2018(. ومما جاء في هذه الوثيقة:
حوار  مسألة  مجرد  ليس  والمسيحيين،  المسلمين  بين  مشتركة  أرضية  إيجاد  »إن 
ينان  ب بين صفوٍة مختارة من القادة الدينيين. فالمسيحية واإلسالم هما الدِّ »َمسكونّي« مهذَّ
األول والثاني من حيث عدد أتباعهما في العالم... مما يجعل ُحسن العالقة بين مجتمعات 
ينَين، أهمَّ عامل من العوامل المساهمة في إحالل سالم ُمْجٍد في أرجاء العالم. وإذا  هَذين الدِّ
لم يكن المسلمون والمسيحيون في حالة سالم فال يمكن للعالم أن ينعم بالسالم. ومع وجود 
األسلحة الرهيبة في العالم الحديث، ومع تشابك المسلمين والمسيحيين في كل مكان كما 
لم ُيعهد من قبل، ال يمكن في صراع بين أكثر من نصف سكان العالم، أن ُيحرز جانٌب واحد 
نصًرا وْحَده. ولذلك فإن مستقبلنا المشترك في خطر. وربما كان بقاء العالم نفسه في خطر...
فقط  ولنتنافس  بيننا.  والشقاَق  الكراهيَة  اختالفاُتنا  ُتسبَِّب  أال  على  فلنَعمل  ولذلك، 
بعًضا، ولنكن منصفين وعادلين،  الفضيلة والَخْيرات. وْلَيحترم بعضنا  بيننا في ميادين  فيما 
وَوُدودين بعضنا تجاه البعض اآلخر، وْلنَعش في ظِالل سالم مخلص، وبانسجام ونّية طيبة 

متبادلة« )كلمة سواء بيننا وبينكم، 2007(.
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ب. نداء مكة:

العالمي  اإلسالمي  »المؤتمر  في  اإلسالمي«  العالم  »رابطة  عن  مكة«  »نداء  صدر 
للحوار«، والذي ُنظِّم في يونيو 2008م برعاية الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز. وقد 
أكد »نداء مكة« الحوار بين الحضارات والشعوب، ألن: »الحوار من أهم النوافذ التي ُيطلُّ 

المسلمون من خاللها على العالم«. ومما جاء فيه:
بينهم:  فيما  والتعاون  التعارف  إلى  والدعوة  البشر،  بين  باالختالف  االعتراف 
»االختالف بين األمم والشعوب وتمايزهم في معتقداتهم وثقافاتهم، واقع بإرادة الله وَوْفق 
ما يحقق مصالحهم، ويحل مشاكلهم  تعارفهم وتعاونهم على  يقتضي  البالغة، مما  حكمته 
في ضوء القيم المشتركة، ويؤدي إلى تعايشهم بالحسنى وتنافسهم في عمارة األرض وعمل 

الخيرات«.
اإلنسان  بحقوق  المتعلقة  العادلة  القضايا  »مساندة  اإلنسان:  حقوق  قضايا  مساندة 
المشروعة والدفاع عنها، وتكوين رأٍي عامٍّ عالمي يناصرها ويهتم بها ويتعاون على تحقيق 

مطالبها المشروعة«.
مع  التفاهم  »تحقيق  العالمي:  السالم  وتحقيق  الحضارات  بين  التفاهم  إلى  السعي 
الحضارات والثقافات اإلنسانية، وتأكيد انخراط المسلمين ضمن التعددية الحضارية لَِبني 

اإلنسان، وتوظيف هذا التفاهم لتحقيق السالم العالمي وحمايته«)سلطان، 2008(.

ج. إعالن األزهر للمواطنة والعيش المشترك:

إعالٌن أطلقه شيخ األزهر الدكتور أحمد الطيب، في ختام مؤتمر »الحرية والمواطنة.. 
التنّوع والتكامل«، الذي أقيم في القاهرة بدعوة من األزهر ومجلس حكماء المسلمين خالل 

الفترة: )2/28 – 1/ 3/ 2017م(. ومن أهم ما جاء فيه:
تأكيد دولة المواطنة وُحكم القانون: »إّن أول عوامل التماسك وتعزيز اإلرادة المشتركة، 
يتمّثل في الدولة الوطنّية الدستورّية القائمة على مبادئ المواطنة والمساواة وحكم القانون«.
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وحرياتهم  حياتهم  في  المواطنين  حماية  »إّن  وحقوقهم:  المواطنين  حياة  صيانة 
وممتلكاتهم وسائر حقوق مواطنتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، صارت الواجب األول للّدول 

الوطنّية التي ال يصح إعفاؤها منها، صوًنا لحياة المواطنين وحقوقهم«.
بذلنا  »لقد  الدينية:  والممارسة  الثقافة  في  والتصحيح  المراجعة  من  مزيد  إلى  الدعوة 
والتأهيل  والتصحيح  للمراجعة  جهوًدا  األخيرة  السنوات  في  وأفراًدا-  -مؤّسسات  جميًعا 
أجل  من  المراجعات  من  للمزيد  محتاجون  ومسيحيين–  –مسلمين  ونحن  والتأصيل. 

التجديد والتطوير في ثقافتنا وممارسات مؤّسساتنا« )البحيري، 2017(.
والبناء  إليهما  الرجوع  المهمِّ  من  وثيقتان،  الديني  الحواَر  َجت  َتوَّ 2019م،  العام  في 

عليهما:

 وثيقة األخوة اإلنسانية:

ُأبرمت هذه الوثيقة في »أبو ظبي« بدولة اإلمارات العربية المتحدة، بتاريخ: 4 فبراير 

2019م، ووقَّع عليها شيخ األزهر الدكتور أحمد الطّيب، وبابا الفاتيكان فرنسيس. ومن أهم 

ما ركزت عليه هذه الوثيقة:

ا على نشر ثقافة التسامح والتعايش  يًّ    الدعوة إلى التسامح ونبذ العنف: »بالعمل جدِّ

والسالم، والتدخل فوًرا إليقاف سيل الدماء البريئة، ووقف ما َيشهده العالم حاليًّا 

من حروب وصراعات«.

والخير،  والعدل،  السالم،  »قيم  مثل:  العليا،  اإلنسانية  والقيم  األخالق    تأكيد 

والجمال، واألخّوة اإلنسانية، والعيش المشترك«.

»وهنا  االجتماعي:  البناء  أساس  لَِكونها  األسرة،  في  سيما  ال  التربية،  على    التركيز 

األبناء  إلنجاب  وللبشرية،  للمجتمع  عنها  غنى  ال  كنَواة  األسرة  ضرورة  تظهر 

وتربيتهم وتعليمهم وتحصينهم باألخالق وبالرعاية األسرية«.
  رْفُض استعماِل األديان في إثارة الكراهية وتبرير العنف وتسويغ القتل: »أن األديان 
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لم تكن أبًدا بريًدا للحروب، أو باعثة لمشاعر الكراهية والعداء والتعصب، أو مثيرة 
للعنف وإراقة الدماء. فهذه المآسي حصيلة االنحراف عن التعاليم الدينية، ونتيجة 
الوثيقة بـ: »الكف عن استخدام اسم  أيًضا طالبت  استغالل األديان في السياسة«. 
الله لتبرير أعمال القتل والتشريد واإلرهاب والبطش؛ إليماننا المشترك بأن الله لم 
حياتهم ومعاشهم«  في  عليهم  ُيضيَّق  أو  بوا  ُيعذَّ أو ليتقاتلوا أو  لُيقتلوا  الناس  يخلق 

)بيان األخّوة اإلنسانّية، 2019(.

 وثيقة مكة المكرمة:

ُأبرمت هذه الوثيقة في مكة المكرمة، خالل انعقاد مؤتمر حَمَل العنوان نفسه، والذي 
قيادات  بعض  أعلنه  أخالقيًّا  دستوًرا  ُتعدُّ  والوثيقة  2019م.  مايو   29-27 الفترة:  في  أقيم 

المسلمين. ومن أهم ما ركزت عليه الوثيقة:
إلى أصل واحد،  ينتمون  اختالف مكوناتهم  »البشر على  اإلنساني:    َوْحدة األصل 

وهم متساوون في إنسانيتهم«.

والتنديد  العنصرية،  والشعارات  العبارات  »رْفض  كافة:  بأشكالها  العنصرية    رْفُض 

نها أوهام التفضيل المصطنعة«. بدعاوى االستعالء البغيضة التي تزيِّ

في  األمم  بين  »االختالف  والثقافات:  المعتقدات  في  باالختالف    االعتراف 

الله  به حكمة  إلهي قضت  قَدٌر  تفكيرهم،  معتقداتهم وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق 

بما  والحكمة  العقل  بمنطق  معها  والتعامل  الكونية  نّة  السُّ بهذه  واإلقرار  البالغة، 

يوصل إلى الوئام والسالم اإلنساني، خير من ُمكابرتها ومصادمتها«.

وّي    الدعوة إلى الحوار الحضاري: »الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السَّ

قات التعايش والتغلب على  مع اآلخر، والتعرف إلى المشتركات معه، وتجاوز معوِّ
في  ه  وبحقِّ باآلخر،  الفاعل  االعتراف  في  يفيد  ما  وهو  الصلة،  ذوات  المشكالت 

الوجود، وسائر حقوقه المشروعة«.
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جي  لمروِّ الرادعة  التشريعات  »سنُّ  العنف:  على  والتحريض  الكراهية    تجريم 
ضين على العنف واإلرهاب والصدام الحضاري، كفيل بتجفيف  الكراهية، والمحرِّ

مسبِّبات الصراع الديني واإلْثنّي« )البيان، 2019(.

الحوار الثقافي الحضاري

على  تقتصر  لم  التي  الصراعات،  من  بالكثير  الطويل  تاريخها  في  البشرية  مّرت  لقد 
وهي  لإلنسانية،  األساسية  الُبنْيَة  طالت  وإنما  والسياسية؛  العسكرية  والخسائر  المكاسب 
فلسفة  »تبلورت  والمادية. وقد  والثقافية  والدينية والجمالية  الروحية  بأبعادها  الحضارات، 
القرن  تسعينيات  منتصف  في  نشرها  الذي  هنتجتون،  صمويل  يد  على  الحضارات  صدام 
الشيوعية  أنقاض  على  أّواًل  تقوم  التي  الفلسفة  هذه  دوافع  إلى  النظر  من  بد  وال  الماضي. 
بكونها أحد طرَفي الحرب الباردة. وبنظر هنتجتون أن العالم ال يمكن أن يخلو من صراع، 
وسيكون الوريث لهذه الحرب هو صراع الحضارة الغربية مع الحضارة اإلسالمية، بالدرجة 
األولى، ثم مع الحضارة الصينية بالدرجة الثانية. وهو يحّدد بوضوح أن الصراع ال يقف على 

قاعدة سياسية واقتصادية، بقدر ما يقف على قاعدة ثقافية ببعدها الديني.
والدافع الثاني وهو المباشر: التنظير لفلسفة نهاية التاريخ عبر صدور كتاب مخصص 
في هذا الشأن لفرانسيس فوكوياما، والتي تقول بأن العالم الرأسمالي الغربي بعد انتصاره على 
الشيوعية، التي نشأت باألساس خصًما له، قد أصبح حقيقة واقعة، وبأن الوجود العالمي قد 
ر بخاتمية الرأسمالية والليبرالية الغربية. ومعنى كالمه أن كل الثقافات األخرى ستخضع  َتقرَّ
حوالي  بعد  بهنتجتون  حَدا  مما  منه؛  مفروغ  كوني  حضاري  تصاعد  ظل  في  الثقافة،  لهذه 
خمس سنوات من إصدار فوكوياما لكتابه أن يطيح بنظرية نهاية التاريخ، ويقرر أن الصراع ال 

بد منه، وأن المعركة لم ُتحسم بعد.
بحوار  ُعرف  ما  وهو  آخر،  طرح  برز  تين  النظريَّ لِكلتا  المتطرف  الطرح  هذا  ظل  في 
صه بأن العالم المترامي األطراف والمتسارع في النمو، ال يمكن أن  الحضارات، والذي ملخَّ
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يرضخ لثقافة واحدة، فضاًل أن تكون الرأسمالية الغربية. ولذلك، عليه لكي يعيش في سالم 

أن يتبنّى مبدأ التفاهم بين الحضارات، وذلك عْبر الحوار بينها.

هذا أدى إلى خلق أرض جيدة لنمو فكرة التنوع الثقافي، وطرحها بشكل وثيقة دولية 

تضّمنت ما ُيعرف اآلن بالتعددية الثقافية« )العدوي، 2018(.

مت إيران بشخص الرئيس خاتمي  للخروج من مأزق أطروحة »صدام الحضارات«، قدَّ

في عام 1998م إلى األمم المتحدة، مقتَرًحا ببرنامج عالمي للحوار بين الحضارات. وَرْغم 

عموم الموقَفين الغربي والعربي من السياسة اإليرانية، فإّن البرنامج أوجد قاعدة مهمة للحوار 

على مستًوى عالمّي. وبِناًء على ذلك، أعلنَت األمم المتحدة عام 2001م عاًما للحوار بين 

الحضارات. وأيًضا تبنَّت منظمة المؤتمر اإلسالمي خطة شاملة لحوار الحضارات، نّفذت 

فعالياتها في عام 2005م )الجمعية العامة لألمم المتحدة، الدورة الستون 2005(.

ما تقتضيه المصلحة اإلنسانية هو مواصلة هذا البرنامج، وإدماج أمم األرض في حوار 

عالمي. وينبغي أاّل َتركد الجهود عند حدود ما جرى تنفيذه من ِقَبل المنظَّمَتين العالميََّتين؛ 

إلى  تتحول  تتبنَّى مشاريع حوارية مستمرة،  أن  والثقافية  األكاديمية  المؤسسات  وإنما على 

ثقافة عامة بين الناس عْبر ُمخَرجاتها الطالبية ومنَتجاتها المعرفية.

لقد شّكلت نظرية »صدام الحضارات« صدمة حضارية حينذاك، بالنسبة إلى الفالسفة 

من  بموجة  ُتنذر  كانت  التي  النظرية،  هذه  على  للرد  منهم  العديد  انبرى  وقد  والمفكرين. 

الصراع العالمي، ال سيما بين المسلمين والغرب. وكان التخوف الشديد منها، هو أن تكون 

إليران  رئيًسا  ثم  أّواًل  ًرا  مفكِّ -بكونه  خاتمي  محمد  فإن  ولذلك،  الصراع.  لحصول  ًرا  مبرِّ

أطروحاته  تقديم  إلى  المفترضة-، سارع  للمواجهة  َحْربة  تكون رأس  أن  المتوقَّع  من  التي 

للحوار بين الحضارات والثقافات، لتكون بدياًل عن أطروحة الصراع التي نّظر لها صمويل 

ات األمم المتحدة.  هنتجتون. فأخذ خاتمي يبشر بالحوار في المحافل الدولية، ومنها منصَّ
األعوام  خالل  محاضرة   15 حوالي  بلغت  بحيث  الفترة  تلك  خالل  محاضراته  كّثف  وقد 
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ُجِمعت في كتاب  الحضاري. وقد  الحوار  العديد من َمحاور  فيها  م  1998-2000م، وقدَّ
صدر بعنوان »حوار الحضارات«)1(.

كانت أطروحات خاتمي تركز على: »أن الحواجز التي َتُحول دون الفهم، شرًقا وغرًبا 
تأخذ في االضمحالل، في ظل المساعي العالمية المشتركة، التي تستهدف تحقيق االزدهار 
الروحي والتنمية المادية لإلنسان. وال يعني ذلك دمج الثقافات وذوبانها في تركيب واحد، 
أو زوال التنوع والتعددية والتمايز الثقافي. في وسع الغربي والشرقي مًعا، حتى على تقدير 
أن تصبح الثقافات من طراز واحد، أن يُكونا ِكياَنين مستِقلَّين يتباينان ويتكامالن، ويكون كلٌّ 

منهما في أعماقه مشدوًدا نحو مأواه المألوف.
الكون،  حيال  الرؤية  من  نَمطان  هما  بل  جغرافية،  أقاليم  مجرد  والشرق  الغرب  ليس 
األبعاد  هذه  من  والغرب  الشرق  يمتلكه  بما  االعتراف  يتوافر  وحين  الوجود.  من  وَلونان 
التي  الحصة  نتقبل  أن  الحقيقي  الحوار  في  يمكن  فإنه  والتوجهات؛  األصيلة  والمعايير 
يستحقها كل طرف، ونتولى َتْجلية الحقائق األفضل لدى األطراف المختلفة، من أجل عالم 
 ،2002 )خاتمي،  والروح«  المادة  بين  مشترك  إنساني  جوهر  عن  والبحث  التحول،  يطاُله 

. )63
في الوقت الذي َينظر فيه عبد الكريم سروش)2( إلى طرح هنتجتون، باعتبار أنه مْحٌض 
نهاية  في  الشيوعية  سقوط  من  وقته،  في  العالم  بها  يمر  التي  للحالة  فلسفي،  غْيُر  توصيفّي 
األلفية الثانية، فإنه أيًضا ينظر إلى رد »خاتمي« باعتبار أنه غير فلسفي، بل ردٌّ أخالقي: »ما 
ث هنتنجتون »عما يمكن أن يكون«،  يقوله هنتنغتون وْصف، وما يقوله خاتمي َتوصية. تحدَّ
ث خاتمي »عما يجب أن يكون«. فحديث خاتمي ليس فلسفيًّا، بل هو حديث أخالقي  وتحدَّ

لقراءة أطروحات خاتمي باللغة العربية حول حوار الحضارات، انظر كتابه حوار الحضارات، ترجمة:   )1(
سرمد الطائي.

الكيمياء  في  الدكتوراه  على  حصل  1945م.  عام  ولد  معاصر،  إيراني  مفكر  سروش:  عبد الكريم   )2(
والصيدلة من بريطانيا، ودرس الفلسفة، وأصدر ُكتًبا في الفكر اإلسالمي، منها: بسط التجربة النبوية، 

راطات المستقيمة. القبض والبسط في الشريعة، الصِّ
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في المرحلة الراهنة«. ولذلك، فإنَّ هنتجتون الذي رّكز على االختالفات بين الحضارات، 
ولّخص رؤيته هذه بقوله: »إنني أيًضا ال أريد النزاع، غير أنه لم َيبَق أيُّ مجال للكلمة، ألن 
يُكون  للكالم«؛  مجال  هناك  فليس  الحرب،  إلى  يقود  أن  بد  ال  الحضارتين  هاتين  منطق 
التعددية  وقبول  اإلنساني،  األصل  حوار  بالحوار،  سروش-  -رؤية  بحسب  عليه  الرد 
»مواجهة  للدين«:  العلماني)1(  والتفهم  الدينية  الحياة  »ُصلب  هو  وهذا  األنانية.  ونبذ 
مجااًل  ترك  المنطق  إن  له:  يقال  أن  ينبغي  إنما  األخالقية.  بالتوصية  تتم  ال  هنتنجتون 
والمشتركات  االقتباسات  هو  نظريته  في  هنتنجتون  يتناوله  لم  الذي  فالشيء  للحوار. 
قبل  َبشر  نا  فكلُّ السواء.  على  الماء  من  نمت  قد  الحضارات  جذور  أن  ذلك  البشرية؛ 
من  للبشر  أن  يَرون  الغربيين  الفالسفة  من  العديد  أن  كما  غربيين.  أو  شرقيين  نكون  أن 
والمبادئ،  األسس  بين  األصل  في  فرق  فال  أساسها.  في  الكثير  يشترك  ما  الحاجات 
 »Pluralism« دينية  تعددية  هناك  كانت  فلو  واألنانية.  االحتكار  في  يكمن  الفارق  إنما 
كله-  الغرب  يسود  أصبح  -الذي  التعددي  للفكر  ُوجد  ولو  النزاع.  جذور  اَلْجتثَّت 
الحضارات. نحن  بين  الصراع  العالم اإلسالمي، اَلجُتثَّ أحد جذور  مفهوٌم صحيح في 
ولم  التعددية،  نْقبل  كنّا  إننا  أي  بالتعددية،  وعَمِلنا  التفسير  عالم  في  ين  ديِّ تعدُّ دوًما  كنّا 

كلمة العلمانية مشتّقة من »العاَلم«، للتعبير عن الواقع الوضعي وليس الماورائي للموضوع. وَيستعمل   )1(
ْهرنة« )من الدهر( أو »الَعلمنة«. نشأ هذا المفهوم في سياق الحداثة لُيعّبر عن استقاللّية  بعضهم »الدَّ
مثّلثة: 1- استقاللّية العلوم عن الالهوت والعلوم الدينّية. فأصبح العقُل واالختبار العلمي -وليس 
اإليمان-، هما المرجع في البحث عن الحقائق العلمّية. 2- استقاللّية الفرد عن الموروث. فأصبح 
الحكم  نظام  استقاللّية   -3 لقناعاته.  وفًقا  ويختارها  يتبناها  التي  ومعتقداته،  فكره  في  ا  حرًّ الفرد 
شرعّية  وأساس  والسلطة  السيادة  َمصدر  هو  الشعب  يكون  بحيث  الدينية،  المرجعّية  عن  السياسي 
المرتبطة  والدينية  الشعب،  من  ديمقراطيًّا  المنبثقة  السياسية  السلطَتين:  بين  التاّم  الفصل  مع  النظام، 
بالدين - كما جرى  العلمانية  األنظمة  الرغم من اصطدام بعض  ماورائّية. وعلى  َعَقِدّية  بمنظومات 
التزاوج المطلق الذي كان سائًدا بين السلطَتين  الفرنسية وما تالها، كرّد فعل على  الثورة  في سياق 
الدينية والسياسية، وما نتج من ذلك من استبداد-؛ فإنَّ »الَعلمانّية« ُتقّدم نفسها اليوم، كنظام ُمحايد 
ال يقف ضّد الدين، وال ُيشّجع على اإللحاد، بل يقّدم اإلطار السليم لضمان حرية الدين والمعتقد 

وممارستها، من دون تسّلط فئة على أخرى أو على أّي من المواطنين.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

219

يشّكل  كان  ما  وهذا  مقامه.  في  أو  والشارحين،  المفسرين  خاتم  صفة  في  أحًدا  نْقبل 
.)1999 )خدابخش،  أيًضا«  للدين  العلماني  والتفهم  الدينية  الحياة  ُصلب 

3. الحوار االجتماعي:

ة حيَّة، تُطول كلَّ الجوانب اإلنسانية، ومن  ر، فإن الحوار هو عملية مستمرَّ حسب ما َتقرَّ
البشر.  عند  االجتماعي  للوجود  أساًسا  لِكونها  األسرة،  وتأتي  االجتماعي.  الجانب  ذلك 
نها المعرفي قائًما على الحوار بين أفرادها، وأْن ُيربِّي الوالدان  ولذلك، ينبغي أن يكون ُمكوِّ
أطفالهما على الحوار. فهناك الكثير من التساؤالت التي تنقدح في ذهنهم منذ وقت مبكر من 
عمرهم، تمسُّ حياتهم بقوة، سواٌء دينّيًة كانت أو اجتماعية أو معرفية أو جنسية أو جسدية، 

ال سيما في هذا الوقت الذي َيشهد انفجاًرا معرفيًّا، يعيش األطفال ُمعاناَته.
الحوار االجتماعي ال يقتصر على البيت؛ وإنما يشمل كل مكونات الحياة: كالمدرسة، 

وُدور العبادة، و»ِشّلة« الرفاق، والتجمعات في النوادي ونحوها.
ز على الحوار  لقد أصبحت المجتمعات الحيَّة، وِمن ِضْمنها الجهات الحكومية، تركِّ
االجتماعي؛ ليس لَِكونه أحد أهم المرتكزات التي ُتقارب بين وجهات النظر المختلفة في 
البالد فقط، وإنما لَِكونه أيًضا حالًّ سلميًّا لمشكالت سياسية. وُتعدُّ المجتمعات الخليجية 
أمثلة بارزة على الحوار االجتماعي الذي يناقش المْشكل السياسي، كالديوانية في الكويت، 
بلة في سلطنة ُعمان، والمنتديات في السعودية. ففي عصر وسائل التواصل االجتماعي  والسَّ
االفتراضية، تطورت هذه المجالس أيًضا إلى مواقع إلكترونية عبر اإلنترنت. وظاهرُة الحوار 
في األندية االجتماعية ُوجدت لدى العرب منذ الِقدم، ومن أبرز هذه المجالس دار الندوة 
لدى قريش في مكة. وهكذا، يتبلور الحوار االجتماعي َوْفق مؤسسات ووسائل تتناسب مع 

كل عصر.
هذه الحوارات االجتماعية، قد تتطّور إلى وثائق اجتماعية ذات أبعاد عديدة، كالسياسية 
والعسكرية واالقتصادية، ونحوها. ومن الوثائق التي مثَّلت »الحوار االجتماعي« لدى العرب 
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والمسلمين: »صحيفة المدينة«. وقد ُدرست األبعاُد السياسّيُة والعسكرية واالقتصادية لهذه 
د االنتماءات المجتمعية بحسب  الوثيقة. لكن، قلَّما ُأِشيَر إلى ُبعدها االجتماعي، الذي حدَّ

قبيلة كل فريق.
»الصحيفة ناتج حوار واّتفاق. ]فقد[ ذكر بعض الباحثين ]أن النبّي محّمًدا[ )ص( عَقد 
اجتماًعا مع المهاجرين واألنصار في بيت أنس بن مالك، وعرض عليهم البنود من 1- 23، 

وتم تدوينها في اجتماعهم، وتوافقوا عليها.
ثّم َعقد اجتماًعا آخر في بيت بنت الحارث مع زعماء المشركين واليهود؛ للتفاهم على 
المبادئ الرئيسة األخرى، فكان عقًدا اجتماعيًّا مع الجماعات المنضوية في الدولة المعَلنة 
حديًثا، بحيث ظهرت الوثيقة، وهي ناتج إجماع واّتفاق جميع األطراف... فجاءت الوثيقة 
األمن والسالم. وهذا عاِمل مهم  ولتحّقق  االجتماعي على أسس صحيحة،  الوضع  لتنّظم 
ه،  من عوامل قبول الوثيقة؛ ألنها دعْتُهم إلى االلتزام بقواعد قانونية تضع لكل ذي حقٍّ حقَّ
ق اعتراف األطراف كافة بالوجود الفعلي والقانوني لألطراف األخرى. ومن هذه  بعد َتحقُّ

األطراف يهود المدينة وُمشركيها وُمسلميها« )زاهد، 2014، 120-119( .
من أهم الجوانب التي تطرقت إليها الوثيقة، إضافة إلى الدفاع العسكري عن المدينة، 

اآلتي:
واألنصار  - كالمهاجرين  قَبلّية،  اجتماعية  ُأُطر  على  المدينة  مجتمع  تحديد  جرى 

وهي  واليهود.  واألوس،  ساعدة  وبني  النجار  وبني  عوف  وبني  الحارث  وبني 
جميعها متساوية في الحقوق والواجبات.

ة واحدة: »وإن يهود  - لون أمَّ اإلقرار باالختالف الَعَقدّي، وبأن ساكني المدينة يشكِّ
ة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم«. وهكذا سائر اليهود  بني عوف أمَّ

من القبائل األخرى التي ذكَرتهم الصحيفة باالسم.
رفع الظلم والعدوان والفساد: »وأن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم،  -

وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة 
والبِّر دون اإلثم، وأنه ال يأثم اْمُرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم«.
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يتعلق  فيما  والتنظيرات  الدراسات  من  لكثير  مرِجًعا  المدينة«  »صحيفة  أصبحت  لقد 
هذه  على  بنَى  ن  وممَّ االجتماعي.  الجانب  تمسُّ  والتي  منها،  المدنية  سيما  ال  بالحقوق، 
الصحيفة »إعالن مراكش« )ابن بيه، 2016(. ، وهو إعالن اهتم بحقوق األقليات الدينية في 
العالم اإلسالمي، حيث اعتبر »صحيفة المدينة«: »األساس المرجعي المبدئي لضمان حقوق 
األقليات الدينية في العالم اإلسالمي«، وأيًضا: »دعا المؤسسات العلمية والمرجعيات الدينية 
للقيام بمراجعات شجاعة ومسؤولة للمناهج الدراسية، للتصدي ألخالق الثقافة المأزومة، 

ي الحروب والفتن«. د التطرف والعدوانية، وتغذِّ التي تولِّ
من أهم ما جاء في اإلعالن، نذكر:

»إن تكريم اإلنسان اقتضى منَْحه حرية االختيار«. -
»إن البشر -بغضِّ النظر عن كل الفوارق الطبيعية واالجتماعية والفكرية بينهم-  -

إْخوة في اإلنسانية«.
»إن الله عزَّ وجلَّ أقام السماوات واألرض على العدل، وجعله معيار التعامل بين  -

البشر جميًعا منًعا للكراهية والحقد«.

5. الحوار السياسي:

لعل أبرز حوار نتابعه باستمرار عبر وسائل اإلعالم، هو الحوار السياسي؛ وذلك لطبيعة 
الدبلوماسية، ال  الطبيعة  ذات  والسياسة  السياسُة وقوَد حركتها.  ل  ُتشكِّ التي  البشرية  الحياة 
إاّل بعد استنفاد قدرتها على الحوار، ما لم تكن الحروب هي مقصودة  إلى الحروب  تلجأ 

لذاتها. وحتى بعد قيام الحروب من هذا النوع، فإن األطراف المتناِزعة تلجأ إلى الحوار.
األخرى  الحوارات  -بخالف  فهو  مرونة،  الحوار  أنواع  أكثر  هو  السياسي  الحوار 
الطبقة  يالمس  وإنما  ذاته؛  المجتمع  ُبنْية  يمسُّ  ال  غالًبا  االجتماعية-  والثقافية  كالدينية 
السطحية لالجتماع البشري. ولذلك، تلجأ إليه الدول؛ إذ التنازالت عْبره لمصلحة السالم 
إن كانت  ذاتها، ال سيما  الحوار  التي تصاحب عملية  التوترات  للتحقق، رغم  أقرب  تكون 

المشكلة متعلقة بالعنف بين الطرَفين.
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الحكومة  بين  أو  الدولة،  في  الحكم  نظام  أجنحة  بين  السياسي  الحوار  يجري  قد 
والمعارضة في الداخل أو الخارج، أو بين الدولة وجارتها، أو بين أحالف دولية كبرى. وقد 

ُتدار طاولة المفاوضات عبر وسيط دولي، أو عبر منظمة األمم المتحدة.
فلسفتها  السياسية، وتقوم  للحوارات  األول واألكبر  الراعي  المتحدة هي  األمم  ُتعتبر 
والمساعي  الدبلوماسية،  األساليب  إلى  واللجوء  السلمية،  بالحلول  النزاعات  فض  على 

الحميدة. وربما ُتحال القضية إلى محكمة العدل الدولية، في حال فشل األساليب الودية.

خالصة: الحاجة إلى حوار حقيقي

تعيش منطقتنا اإلسالمية والعربية، حالة من التأخر الحضاري والتناحر الدموي والغياب 
ا، ليس على مستوى الجدال حول طاولة المفاوضات،  الديمقراطي. وهذا يستلزم حواًرا جادًّ
أو في مؤتمرات ما ُيعرف بالتقريب بين المذاهب أو حوار األديان، والذي تعددت أوُجُهه، 
مستوى  على  وإنما  التأثير؛  ومحدودة  األفق  ضيِّقة  أهداف  لتحقيق  سياسية  وسيلة  وأصبح 
الُبنْية الذهنية للمسلم، والبيئة التي يعيش فيها.  أعمق من ذلك كثيًرا. إنه حواٌر ألجل تغيير 
فبسبب حالة العنف التي تضرب المنطقة، والتي تأتي على موجات متتابعة، فإن الحوار غير 
التنظيرات  ُمْجٍد في أن يجري في صاالت مغلقة، مع أناس ال يملكون من األمر إاّل ترديد 
الحوار مع  بد أن يكون  الطوباوية. وإنما ال  الدينية، أو األطروحات  المواعظ  أو  الفلسفية، 
يًّا؛ وذلك  الجهات التي تملك القرار بمختلف مستوياته، ومع الجهات المؤثِّرة دوليًّا ومحلِّ
ألجل الخروج فعليًّا من الوضع الملتهب، ليس ألجل الشعوب فقط لتعيش بأمن وسالم، أو 
ألجل الدول لتعيش في استقرار ورخاء -وهذا مطلب أساس ومهم-؛ وإنما أيًضا ألجل فئة 
من البشر ال بأس بأعدادها، خصوًصا الشباب منها، حيث ُزجَّ بها في َأتُّون الحروب، وقضت 

نحبها باإلفساد في األرض، وهي َتحسب أنها تبغي الحقَّ وتنصره.
لقد ورث العرب من حقبة النزاع المذهبي القديمة، وحقبة الصعود الَقومّي الحديثة، 
بينهم، معظمها  أحزاًبا  النبي محمد  بعد عهد  المسلمين  انقساُم  تَرك  فقد  انقساماٍت عديدة. 
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اندثر عبر الزمن. لكن، بقي أثره بين السنة والشيعة. وقد جرت حوارات عديدة بين هذين 
المذهَبين، وأثمر ذلك مؤتمرات الحوار والتقريب بين المذاهب. ومع أن موجات الخالف 
بينهما قد تتصاعد إلى درجة العنف، فإّن هذه المؤتمرات أثمرت نوًعا من التعارف والتالقي 
بين الطرَفين، بما يمكن أن ُيبنَى عليه المزيُد من التفاهم، واعتراُف كل طرف بحقِّ بقائه ُمسلًما 

معبًِّرا عن معتقداته داخل دائرة اإلسالم.
لفية والصوفية، حتى وصل األمر إلى قتل بعض  السَّ الدائم، كان بين  النزاع  ِمثُل ذلك 
شيوخ التصوف ورموزه. إاّل أن الحوار الذي كان يجري غالًبا بصورة غير مباشرة عْبر الكتب 
والحوارات المكتوبة، ال سيما مع ظهور شبكة المعلومات العالمية، خّفض من حّدة الصراع.
فإن  ولذلك،  السياسة.  وليدة  جاءت  الخالفات  هذه  أن  إليه،  النظر  لفت  ينبغي  مّما 
)كالسلفية  التوجهات  أو  والشيعة(  نّة  )كالسُّ المذاهب  -سواٌء  المذهبية  بالمنظومات  النَّأي 
َيُحلَّ  أن  المهّم  من  وكذلك  ا.  ُمهمًّ أصبح  السياسي؛  االستغالل  دائرة  عن  والتصوف(-، 
محلَّ التوظيف السياسي، الدراساُت العلمية واألكاديمية، التي َتقرأ في هذه المذاهب حركَة 

األفكار الدينية وتأثيرها، وأن ُيترك للناس حريُة اعتقادها أو رْفُضها.
ة من الخالف بين  يأتي الخالف الديني بين المسلمين وغير المسلمين، بدرجة أقلَّ حدَّ
فَِرق التحزب اإلسالمي ذاتها. إالَّ أنه كان يتصاعد في زمن الصراعات السياسية، كما حصل 
في الحروب التي ُعرفت بالصليبية، والتي تَركت أثرها الذي يثور بين الفترة واألخرى. وفي 
هذا العصر، يوجد خالف عميق وتوتُّر مستمّر بين المسلمين واليهود، بسبب احتالل فلسطين 
من ِقَبل الكيان الصهيوني. لذلك، من المهم أن يجري الحوار بين هذه الكتل الدينية، التي 
والمكونات  السياسية  المؤثرات  بين  الفرز  على  والعمل  العربي،  المجتمع  ثقافة  ل  ُتشكِّ
الدينية، بما يؤدي إلى التقارب بين أتباع الديانات الثالث، ال سيما أنها تتفق على األصول 
الثالثة للدين، وهي اإليمان: بالله، والنبوات، واليوم اآلِخر. وكلُّها تدعو إلى العمل الصالح، 

وَتجنُّب العمل الطالح.
التوتر الديني ال يقتصر على أتباع األديان اإلبراهيمية، بل هو قائم بين كل األديان التي 
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القارة  بينها، كما هو الحال بين المسلمين والهندوس في شبه  ا فيما  تتماسُّ جغرافيًّا وبشريًّ
ين في بورما. ولذلك، ينبغي عدم إغفال هذه المناطق من  الهندية، أو بين المسلمين والبوذيِّ

الحوار الديني، إلطفاء فتيل الصراع بين أتباعها.
العربي  الوطن  في  القومية  النََّزعات  نشأت  الحديث،  العصر  في  القوميات  ظهور  مع 
أيًضا، كالعروبية والتركية والكوردية واألمازيغية والزنجية. وقد تصاعدت هذه النََّزعات حتى 
أدَّت في بعض أجزاء العالم العربي إلى االنفصال، أو التهديد به. وعلى إثر ذلك، تصاعدت 
صيحات التخوين بين بعض األطراف، واالتهام بالمؤامرات الخارجية؛ ما استلزم أن يقوم 
حوار فاعل وحقيقي بين هذه القوميات، بحيث إن الدولة تتخطى ُمشكل الوالء لقومية معينة. 
فيسعى الحوار إلى تبنِّي مفهوم األمة، وهو ما يكفل تعايش القوميات جميعها في بلد واحد، 

على قدر متكافئ من الحقوق والواجبات والكرامة اإلنسانية.
العربية بجناَحيها  بين مكونات األمة  العربي، مثااًل على الحوار  القومي  المؤتمر  يأتي 
العروبي واإلسالمي. فيضمُّ في عضويته أعضاًء من تيارات عربية مختلفة: مسلمة ومسيحية، 
إسالمية وعلمانية، عربية وأمازيغية. يعملون مًعا ألجل قضايا األمة العربية، مثل: »الوحدة 
والتجدد  والقومي،  الوطني  واالستقالل  االجتماعية،  والعدالة  والديمقراطية،  العربية، 

الحضاري« )المؤتمر القومي العربي، المادة الثانية(.

التعدد والتنوع سمة  البشر كلهم من أصل واحد، وأن  ختاًما، علينا أن نعي حقيقة أن 
مصالحهم  َتضاُرب  هو  وإنما  التعدد؛  ليس  االختالف  إلى  يدفعهم  ما  وأن  سماتهم،  من 
وَتفاوُت مداركهم، واللََّذان َيظهران بأوُجه مختلفة: دينية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو ِعرقّية 
أو جغرافية، ونحوها. ولذلك، فإن الحوار -يكاد يكون وحده- عالٌج لصراعات البشر. إنه 
يًّا، إاّل أنه سيقلِّل من تداعياتها، وسيجنِّب  الحل الطبيعي ألزمة وجودية، قد ال َيقضي عليها كلِّ

الناس كثيًرا من سلبياتها.
إن منطقتنا العربية -فيما لو أحَسنَّا استغالل الحوار- لجديرة أن تسهم في دفع عجلة 
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لة بالتسامح والتفاهم والتعاون والمحبة والجمال، وهذا  البشرية إلى المستقبل، وهي محمَّ
من واجبها اإلنساني. ففيها نشأت الحضارات، وظهرت األديان، وتعددت الثقافات. وفي 
ذلك يقول األب فادي ضو: »للخروج من األزمة الوجودية إلى مسألة العروبة، يقتضي اعتماد 
وقائًما  والفكري،  والديني  والثقافي  اإلْثنّي  للتعدد  جامًعا  يكون  للعروبة،  حضاري  مفهوم 
على منظومة قيمّية جامعة، تدفع في اتجاه قيام دول عادلة وديمقراطية، على أسس المواطنة 
بُِبعَديها  الحاضنة للتنّوع. يترافق ذلك مع تطوير اللغة العربية، لكي تبقى أحد أهم العوامل 
اللغوي والثقافي، الجامعة بين المجتمعات العربية، مع المحافظة على التنّوع اللغوي الذي 
اإلثني والثقافي والديني، وقائمة  للتعدد  العروبة حضارة جامعة  فعندما ُتصبح  في داخلها. 
على منظومة قيمية مؤسسة للعدل واإلخاء والسالم، يتحّقق العمران، وال يترّدد أيٌّ من أبناء 
ا، أم خليجيًّا أم مسلًما  ا كان أم أمازيغيًّا، أم سوريًّ هذه الحضارة في المجاهرة بعروبته، أُكورديًّ

سنِّيًّا أو شيعيًّا، أم مسيحيًّا سريانيًّا أو بيزنطيًّا« )ضو، 2017(.
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التعدديّة: االعتراف بقيم التنوع واالختالف

د. ناجية الوريمي

مقّدمة:

ظاهرة  التنّوع  أو  فالتعّدد  مجتمع.  أّي  في  الِعرقّي  أو  الدينّي  الصفاِء  اّدعاُء  الوهِم  ِمن 
العيش  لضمان  شرٍط  مجّرد  ليس  اليوم  إدارتها  وُحسُن  بشرّي.  وجود  كّل  َتحكم  عمرانّية، 
شرٌط  أيًضا  هو  بل  اإلْثنّية،  أو  الَعَقِدّية  مكّوناته  بين  الصدام  المجتمع  وتجنيب  المشترك، 
إلنجاح اإلستراتيجّيات التنموية، وتجسيد االلتزام األخالقي للقيم السامية التي جاءت من 

أجلها األديان، وحظَِيت بإجماع كونّي لم يُعْد في اإلمكان التغاضي عنه اليوم. 
في الوقت الذي تجاوَزت فيه األمُم معاييَر التقّدم المادّي والتكنولوجي، لُتضيف معايير 
التقّدم األخالقّي والقيمّي الذي به ُتْدَعم المكاسُب الثقافّية والرمزّية، وأيًضا حينما تزايدت 
االختالف؛  في  وبالحّق  والتنّوع  بالتعّدد  باالعتراف  المناِدية  الدولّية  والمواثيق  اإلعالنات 
ًرا في ترجمة القيم التي ال  ال يزال المجتمع العربي يشهد تعثًُّرا في مجاراة هذا النسق، وتأخُّ
تنفصل عن دينه. إّنه َتعثٌُّر في إدارة التنّوع سياسيًّا، حيث َيظهر في نشوب التوّتر -في الكثير 
يتجّلى  حيث  ثقافيًّا،  التنوع  إدارة  في  وأيًضا  الواحد.  المجتمع  مكّونات  بين  األحيان-  من 
ا ال بّد منه«، وليس »َمِزّيًة«)1( وجودّية، ُيعَدم بدونها  التعثُّر في اإلقرار باعتبار االختالف »شرًّ

»المزّية في كّل شيء: الكمال والتمام... والمزّية الفضيلة«. انظر: ابن منظور، لسان العرب. باب الياء،   )1(
فصل الميم، ماّدة »مزا«.
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معنى الوضع البشري. ومن باب المساهمة المتواضعة في الحّد من عوامل التعّثر، جاء هذا 
بقيمة  اعتراًفا  بَِكونها  »التعّددّية«،  َندرس ضْمنه مفهوم  الذي  الدليل اإلرشادي،  في  الفصل 

التنّوع واالختالف. 
ينقسم البحث إلى ثالثة أقسام، ُتمثِّل زوايا نظر مختلفة ومتكاملة: 

* القسم األّول: ُمخّصص للقضايا االصطالحّية والداللّية المّتصلة بمفهوم التعّددّية، 
ع« و»تعّددّية«، ومروًرا بالتطّور الداللي الذي مّر  د« و»تنوُّ بدًءا بالتمايز بين مصطلحات: »َتعدُّ
به، وُوصواًل إلى َتبيُّن العالقة بينه وبين مفهوَمين يتقاطعان معه، وهما: »التسامح« و»الُهِوّية«. 
اإلسالمّية،  العربّية  الثقافة  في  المفهوم  هذا  حضور  مدى  فيه  دَرسنا  الثاني:  القسم   *
التنّوع،  التي -شأُنها شأن كّل ثقافة أفَرزها مجتمٌع متعّدد المكّونات- عَرَفت مواقَف َتمنع 
الطبيعة اإلنسانّية، في سبيل فرض توحيد موهوم.  الواقع وعلى  التعّسف على  وتسعى إلى 
الختياٍر  المطلقة  األفضلّية  ُتكّرس  التي  المتعّصبة،  المذهبّية  الخطاباُت  عليها  احتوت  وقد 
النّص  في  َتجلَّت  لالختالف،  ع  ُتشرِّ أخرى  َمواقُف  احتوتها  وأيًضا  بعينه.  ومذهبّي  دينّي 
»معاني«  تفكيك  هي  ذلك،  من  والغاية  وصوفّية.  وفلسفّية  كالمّية  خطابات  وفي  القرآني، 
التعّصب، التي مّثلت -وال تزال- عَقبًة في طريق استقرار القيم التعّددّية وانتشارها، مقابل 
المعاصر،  العربي  الوعي  في  ترسيخها  سبيل  في  القيم،  لهذه  سة  المؤسِّ »المعاني«  استثمار 
وإعادة الثقة إليه بَِتواصل قدرته على إثراء الرصيد اإلنساني. وتجد هذه الغاية مسّوغاتها في 
عة للتعّدد  الوضعّية المعكوسة اليوم، لَِما ساد واستمّر من ثقافة الماضي. فـ»المعاني« المشرِّ
ر وال يبدو لها أثر في تشكيل الوعي العربي بقضايا التعّدد، في  والتنّوع، لم ُتستثَمر ولم ُتطوَّ

حين استمّرت -وبشكل خطير- معاني التعّصب ورفض االختالف. 
* القسم الثالث من البحث، خّصصناه لتسليط الضوء على قضايا التعّدد في المجتمع 
ومنها  التحديث.  عملّية  في  اعتبارها  وضرورة  التعّدد«،  »حقيقة  فدَرسنا  المعاصر.  العربي 
مَررنا إلى إبراز العالقة بين التعّددّية والمواَطنة، ثّم أنهينا بالنظر في السبل المؤّدية إلى تكريس 

قيم التعّددّية، في الثقافة وفي المجتمع.
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إّن هذا البحث ال يّدعي الشمولّية، وال َيِعُد بها، بل قصارى أهدافه -ضمن هذا الدليل 
الالزمة  السبل  في  المشتَرك،  التفكير  على  يبعث  وأن  القضايا،  بعض  يثير  أن  اإلرشادي- 

لترسيخ قيم المواَطنة والعيش المشترك.

1. مفهوم التعّددّية

1. 1. بحٌث في المصطلح والدالالت

لعّله من الطريف، أن يُكون مصطلح التعّددّية أكثر المصطلحات تعّدًدا دالليًّا، تتقاطع فيه 
مفاهيم تنتمي إلى أكثر من مجال، في االجتماع والثقافة والسياسة، مثل: »الحرّية«، و»الحّق 
و»المواَطنة«،  و»العدالة«،  و»الديمقراطّية«،  و»الُهِوّية«،  و»التسامح«،  االختالف«،  في 
ا دقيًقا وثابًتا، وكان من األنسب أن نبحث  وغيرها. لذلك، كان من الصعب أن َنضبط له حدًّ
في ثوابته الداللّية مع اعتبار التحّوالت الطارئة عليه، بُحكم َتشاُبكه مع هذا الجهاز المفاهيمّي 

واالصطالحي الواسع. 
أّن هنالك خْلًطا بين هذا المصطلح ومصطَلحْين آخَرْين  َبْدٍء،  باِدَئ  جديٌر بالمالحظة 
قريَبْين منه، وهما: »التعّدد« و»التنّوع«. فاألّول قريب منه اشتقاقيًّا ودالليًّا )ِمن »عدد« وهو 
الكثرة(. فشاع استعمالهما في سياقات متشابهة، وناَب أحدهما عن اآلخر بطريقة لم تكن 
لواقع  وصٌف  هو  التعّدد  أّن  والحال،  المتداولة.  الثقافة  في  دالالتهما  بلورة  على  تساعد 
بالضرورة  ُتدار  وال  والتغاير،  باالختالف  مقتِرنة  عددّية  كثرٍة  من  به  يحفل  بما  لمعيش،  أو 
»التعّدد«  مصطلح  يعدو  ال  األساس،  هذا  على  مكّوناتها.  كّل  بمشروعّية  االعتراف  بمنطق 
إن كانت  »الكينونة«،  النظر عن كيفّية هذه  ما هو كائن، بصرف  ينطبق على  تعيينًا  أن يكون 
َتحكم عناصَرها عالقاٌت ِسلمّية عادلة، أو َتحكمها عالقات متوّترة قد تصل إلى التصادم. 
أّما المصطلح الثاني وهو »التنّوع«، فإّنه مع مغايرته االشتقاقّية لمصطلح التعّددّية، وَقع -في 
الغالب- خلٌط بينهما. وناب أيًضا هذا عن ذاك في الكثير من االستعماالت، في حين ُهما 
رب  أيًضا الضَّ الِجنس، وهو  النوع، وهو: »أَخصُّ من  متمايزان في الداللة. فالتنّوع لغًة من 
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ع الشيُء أنواًعا« )ابن منظور(. وفلسفيًّا هو: »اختالف في األجناس..  من الشيء... وقد َتنوَّ

والمتنّوعات تستوي في اختالفها، وَيحدث التباين بينها بفضل الهوّية التي تّتصف بها«. وهي 

قد تتشابه في جانب وتختلف في جانب آخر: »وهكذا فإّن كلَّ واحٍد غيُر غيِره« )الحفني، 

.)224-223 ،2000

اِجتماعيًّا، ُعرف التنّوع في ضوء المعايير، التي تتغاير َوْفَقها عناصُر الوجود االجتماعي، 

ع في اإلْثنّيات، وفي الثقافات )دين، لغة، عادات...(، وفي الجنس، وفي االنتماء،  مثل: َتنوُّ

تعيينًا لواقع  أيًضا  ع  التنوُّ الناحية، يمّثل  وغيرها )Duru-Bellat, 2011, 1 -12(. ومن هذه 

المجموعات واألفراد. إّنه -على غرار التعّدد- وصٌف تقريرّي لَِما هو موجود، في حين ُتفيد 

مجّرد  يتجاوز  معياري  مفهوم  فهو  إلدارتهما.  ًرا  وَتصوُّ والتنّوع،  التعّدد  من  موقًفا  التعّددّية 

تنظيمه  كيفّية  في  البحِث  والقيمّي، من خالل  النظري  تسويغه  إلى  التعّدد،  بواقع  االعتراف 

والتحّكم في اإلشكالّيات التي يمكن أن تنجم عنه، ونْقِل الوعي التقليدّي به من الحذر من 

اًل لوجود الذات.  اآلخر المختلف، إلى اإليمان به مكمِّ

 التعّددّية إًذا موقف يعبِّر عّما يجب أن يكون، باالستناد إلى الطرق التنظيمّية الحديثة، 

المواثيق  أقّرتها  التي  الِقيمّية  المكتَسبات  إطار  وفي  والقانون،  المؤّسسات  دولة  إطار  في 

واإلعالنات الدولّية. ومن شأنها، أن َتخلق من التعّدد والتنّوع َثراًء وَوْحدة رمزّية ووظيفّية. 

ا، ينطلق من التعّدد والتنّوع اللََّذين َيحكمان  على أساس هذا التمييز، يّتخذ بحُثنا مساًرا فكريًّ

س للتعّددّية بما هي قيم القبول والتفاعل اإليجابي مع اآلخر المختلف؛ إذ  المجتمع، ليؤسِّ

ال غنى عنها اليوم، في ظّل التنامي الكبير لمفهوم حقوق اإلنسان والديمقراطّية، ولَِدورها في 

إدارة التعّدد واالختالف إدارًة خاّلقة.

إنَّ الحمولة الداللّية لمصطلح التعّددّية العربيِّ االشتقاق، مستفادة من مكتَسبات الفكر 

القديم،  العربّي اإلسالمي  الفكر  قطيعٍة مع مكتسبات  تكن في  لم  المعاصر، وإن  اإلنساني 
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التي  والمعاصرة،  الحديثة  اإلبستيمّية)2(  إلى  ينتمي  المفهوم  فهذا  الفلسفّية)1(.  صيغته  في 
قامت على أساس »النسبّية« في كّل الحقول المعرفّية. ولم يكن في اإلمكان التفكير فيه في 
الثقافة  في  ليس  وهذا  الواحدة.  الحقيقة  أساس  على  القائمة  الكالسيكّية،  اإلبستيمّية  إطار 
العربّية اإلسالمّية فحسب، بل في كّل السياقات الثقافّية التقليدّية. لكّن الالفت لالنتباه، أّن 
المعاجم العربّية الحديثة -العاّمة منها والمختّصة في العلوم اإلنسانّية-، لم تهتّم كما ينبغي 
أو  المقصودة  المساهمة  هو  التغييب،  هذا  في  والخطير  »التعّددّية«)3(.  بمصطلح  بالتعريف 
غير المقصودة في توجيه ثقافة التداول، نحو عدم االنخراط في أفق التشريع للتعّدد والتنّوع، 

والعمل على إدماجهما في ضمائر الناس. 
ع لوجود مشتَرك  في إطار الداللة العاّمة لمفهوم التعّددّية -والمتمّثلة بَِكونه َتصّوًرا ُيشرِّ
وعادل للمختلفين في اآلراء أو العقائد أو السلوك-، تعّددت المستويات التي يشملها. ففي 
َد ذواٍت متغايرة ومستقّلة، ال يمكن اختزالها  المستوى الفلسفّي، تفيد التعّددّية تصّوًرا َيْقبل تعدُّ
في جوهر واحد، مع اإلقرار بأّن الحقيقة نسبّية، وأّن لها أكثر من وجه. وفي المستوى الدينّي، 

سنرى الحًقا أّن الفكر العربي القديم، لم َيخُل من مواقف تجاوزت االعتراف بالتعّدد، إلى محاولة   )1(
ا. وهذه المواقف هي التي يمكن استثمارها اليوم، في تطوير المنظومة القيمّية العربّية.  تسويغه نظريًّ

اإلبستيمّية: هي النظام الفكرّي، الذي يجمع بين مختلف العلوم في مرحلة تاريخّية معّينة.  )2(
د: صار ذا عدد« )القاهرة: مكتبة الشروق  د: »َتعدَّ اكتفى المعجم الوسيط بالتعريف اللغوّي لكلمة تعدَّ  )3(
د  الدولّية، 2004(. ولم يتجاوز جميل صليبا هذا المعَطى فيما أورده في شأن هذا المصطلح: »َتعدَّ
)المعجم  انظر:  الحقائق...«.  وتعّدد  النفوس،  وتعّدد  األصول،  د  تعدُّ تقول  عدد،  ذا  صار  الشيء 
لمصطلح  العاّمة  الدالالت  بعض  على  الحفني  عبد المنعم  واقتصر   .)302 ص  ج1،  الفلسفي، 
أو  العالم،  منها  يتكّون  التي  العناصر  بتعّدد  القول  وهو  الكثرة،  »مذهب  قوله:  خالل  من  تعّددّية، 
بتعّدد المبادئ التي هي أصوله وِعلُله الفاعلة، أو أّنه المذهب الذي يقّرر أّن لدينا عن العالم خبرات 
شخصّية متعّددة، َيمنع تمايزها إثبات وحدته. والتعّددّية يقابلها الواحدّية«. انظر: )المعجم الشامل 
الدين  جالل  أهمل  حين  في   .)204 ص   ،2000 مدبولي،  مكتبة  القاهرة:  الفلسفة،  لمصطلحات 
سعّيد مصطلح التعّددّية، إهمااًل غير مبّرر. انظر: )معجم المصطلحات والشواهد الفلسفّية، تونس: 

دار الجنوب، 2004(. 
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التعّددّية هي اإليمان بأّن كّل األديان ُسُبٌل متعّددة للوصول إلى الله)1(. وُتترَجم هذه التعددية 
سياسيًّا وقانونيًّا بمبدأ حرية الدين والمعتقد، الذي ُيقرُّ أّن لكّل فرد حرّيَة: »أن يختار المسار 
اإليماني والدينّي الذي يشاء، أو أن ال يختار أّي دين« )ضو، 2017، 198(. وفي المستوى 
االجتماعي: التعّددّية هي قيمة َتْضمن التنّوع االجتماعي والثقافي واإلْثني، وتقتضي التواصل 
بين الذوات المختلفة عبر الحوار بمختلف أشكاله؛ إذ: »المجتمعات التعّددّية ُتفّضل نكهة 
ال  أو  تعّددّية  والديمقراطّية  الباهت.  التماثل  يحكمها  أن  على  أشكاله،  جميع  في  التنّوع 
تكون. والحرّية هي َمْعبر ضرورّي إلى التعّدد، وهي الشرط الذي يخّول الناَس العيش مًعا 
في إطار تنظيم سياسّي« )Arendt, 1995, 31-34-47-75(. وفي المستوى الثقافّي، التعّددّية 
المتعايشة، عن اعتبار نفسها أساس المشروعّية، وأن  الثقافات  هي أن تتخّلى كّل ثقافة من 
َتْقبل كونها مجّرد مفرٍد ضْمن جمع )Polar, 2011(. وفي المستوى السياسّي، التعّددّية هي: 
»ضرٌب من تعّدد المراكز في ُصلب هيكل سياسّي« )Stanislas, 1967(. وهي النظام الذي 
يراعي التنّوع في وجهات النظر وفي األحزاب الممّثلة لها، والذي تديره الديمقراطّية بكّل 
أشكالها ووسائلها اإلجرائّية، وبالقيم المقتِرنة بها، مثل: قيم حرّية الرأي والتعبير والمساواة.

1. 2. تاريخ مفهوم التعّددّية 

 John تُعود جذور مفهوم التعّددّية، إلى فكر األنوار في أوروّبا. بدأ إقراره مع جون لوك
Locke، وبيار بايل Pierre Bayle، وكانط Emmanuel Kant، وغيرهم، حّتى غدا احترام 

العقائد والقيم، بمنزلة الواجب بالنسبة إلى المجتمع الحديث. فكانط مثاًل: اعَتبر االحترام 
ا، يتضّمن االعتراف بما لبعض األشخاص أو المثِل العليا، من قيمة أخالقّية: »إّن  شعوًرا خاصًّ

»َتَعّصب في الدين والمذهب، كان غيوًرا فيهما ومدافًعا عنهما... وكّل من دافع عن عقيدته، أو عن   )1(
أمر من أموره، أو عن شخص يحّبه، بحماسة عمياء، تجعله يأخذ بجميع الوسائل لنصرة ما يقول، فهو 
رجل متعّصب، ألّن من صفات المتعّصب أن ُيسّخر عقله لهواه، وأن يجّد في نصرة رأيه بالعنف، وأن 
َيِضيق عن المناظرة بالحّق. فالتعّصب إذن نقيض الحّرية... وإذا ازداد التعّصب قّلت الحرّية«. انظر: 

جميل صليبا، ج1، ص 306.
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االحترام َدين ال بّد من تأديته إلى من يستحّقه، والقانون األخالقي مقّدس. ومع أّن اإلنسان، 
يجب  في شخصه  الممّثلة  اإلنسانّية  أّن  إاّل  التقديس،  بعيد عن  طبيعّي،  كائن  هو  حيث  من 
الكره« )صليبا، 1982،  إلى  الحّب كنسبة االحتقار  إلى  مقّدسة. ونسبة االحترام  أن تكون 
يقتصر  لم   ،-Spinoza الشأن عند سبينوزا  الحديثة -كما هو  الحرّية  فلسفة  41/1(. وفي 
األمر على حماية التنّوع، بل َتجاَوزها إلى التنظير له وتسويغه وإبراز قيمته. وال تعدو التعّددّية 
المعاصرة أن تكون وريثة هذا المثل األعلى، الذي صاغته فلسفة الحرّية، والمتمّثل باحترام 

.)Mendus, 1988( واجب التنّوع
الحقبة  في  َتضاءل  القيم،  هذه  أُفقه  في  تتحّرك  الذي  الشامل  اإلنسانّي  البعد   إنَّ 
االستعمارّية، التي شهدت ظهور فكرة التفاضل بين الثقافات -على أساس صنٍف متحّضر-، 
وآَخر أقّل منه ال يصلح للحداثة. وهو المنطق الذي صاَحب الظاهرَة االستعمارّية، وبّررها 
باّدعاء الخير العميم الذي سينال الشعوب المستعَمرة، عندما ُتخلَّص من مقّوماتها الثقافّية 
»الهمجّية« التي تعوق تحّضرها، وَتلحق بالثقافة األوروبّية »المتحّضرة«. وكانت اإليديولوجيا 
على  التي  »اإلنسانّية«،  الرسالَة  المتخّلفة،  الشعوب  تحضير  على  العمل  َتعتبر  االستعمارّية 
ثّم   .)45-Francis, 1864 , 44( اآلَخر  بالد  في  تؤّديها خالل وجودها  أن  المتقّدمة  األمم 
بعد الحقبة االستعمارّية، تراجعت فكرة التفاضل بين الثقافات)1(، وتضاءلت نزعة االستعالء 
مع  الجديدة،  اإلنسانّية  والنزعة  الثقافّية  التعّددّية  مفهوم  المقابل  في  ليتطّور  الكولونيالي، 
وبحقٍّ  متساوية،  وبقيمة روحّية  اإلنسانّية،  بالكرامة  تتمّتع  البشرّية  الثقافات  كّل  بأن  اإلقرار 

 .)Beji, 2003, 15( »متساٍو في االعتراف
الجدير بالمالحظة، أّن تطّور المفهوم في الثقافة الغربّية اليوم، ال يعني تطّوره بالدرجة 

التي  الحضارات  العولمة، برزت نظرّية ِصدام  إيديولوجيا  تندثر. فمع  أن  النزعة دون  تراجَعت هذه   )1(
قّسمت الثقافات من جديد، إلى صنف ُمتماٍش بطبِعه مع الحداثة )وهو الذي تمّثله المسيحّية الغربّية(، 

وآَخر ُمناٍف لها بطبعه )وهو الذي يمّثله اإلسالم والكونفوشيوسّية والمسيحّية الشرقّية(. انظر: 
Samuel P. Huntington, The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order, 

New York, Simon & Schuster, 1996.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

238

ذاتها في مستوى الممارسة؛ إذ ال تزال هناك مشاكل في تجسيمه دينيًّا)1( أو اجتماعيًّا أو سياسيًّا. 
هي مشاكل، من شأنها أن َتُحّد من »جّدّية« هذا التطّور النظرّي. ففي هذه المجتمعات، التي 
ه الرأَي العامَّ فيها  تتحّكم في وعيها وسائُل التواصل الواسعة االنتشار والعميقة التأثير، وُتوجِّ
إفقاد  القائم على  الزيف،  من  ضرب  إلى  التعّددّية  فيها  تتحّول  وإعالمّية،  اقتصادّية  ُلوبَياٌت 
المفهوِم ُبعَده اإلجرائّي. فاآلراء المخالفة ال ُيسمح لها بالوجود. وإن ُسِمح، ففي مساحات 
أصوات  ُتالقيه  الذي  التهميش  مثال  في  ولعّل  التعددية.  مفهوم  وجاهة  تعكس  ال  ضئيلة 
المعارضة  أصوات  تالقيه  الذي  التشويه  مثال  في  وأيًضا  اإلسالمّية-،  -وبخاّصة  األقّليات 
ْفر في فرنسا مثاًل-؛ أوضَح  ترات الصُّ في هذه المجتمعات نفسها -كما تعكسه تحّركات السُّ

دليٍل على المشاكل، التي ال تزال َتُحّد من الترجمة العملّية لمفهوم التعّددّية.

1. 3. التعّددّية ومفهوَما التسامِح والُهِوّية

لِلتعايش بين المختلِفين إيجابيًّا، كان ال بّد من إقرار مفهوم مّتصل بشكل وثيق بالتعّددّية، 
وهو مفهوم التسامح. إّنه مفهوم خَضع لتطّورات داللّية، إذ انطلق بمعنى القبول لعقيدة اآلخر 
االعتقاد،  تنسيب  نحو  ر  َتطوَّ أن  إلى  للقواعد-،  ومخالفة  خاطئة  اعتبارها  -مع  المختلف 
واالعتراف بأّن اآلخر يمكن أن يكون على صواب)2(، ثّم انتهى إلى استثمار االختالف في 
بناء قيم التعايش. فهو لم يقف عند: »مجّرد احترام عقيدة اآلخر وممارساته على اختالفها، 
بل أصبح التزاًما في سبيل تطوير هذه االختالفات، لتكون عامل دعم للتعّقل وألخالقّيات 
التعامل بين أفراد المجتمع« )Leroux, 2017(. وعلى ذلك إجماٌع كونّي، ألّنه البديل العادل 

.)Melkevik, 2006, 10( للتعّصب ورفِض حّق اآلخر في االختالف

عناية.  الدين  عز  ترجمة  الغرب.  في  الدينّية  السوق  وآخرون،  ِشْركات،  أ.  دارن  إلى:  العودة  يمكن   )1(
دمشق، صفحات للدراسات والنشر، 2012.

)2( Max Poty, « Religions, tolérance et discours de l’autre : le sens pluriel », Le Portique 

[En ligne], 5 | 2000, mis en ligne le 24 mars 2005, consulté le 07 juillet 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/leportique/407
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من هذا المنظور، يبدو التنّوع خيًرا عميًما للمجتمعات المعاصرة، وحاضنًا ألخالقّيات 
االعتراف المشتَرك واالحترام المتبادل. وال يمكن للتبادل والتواصل أن َيحُدَثا خارج نطاق 
الحوار، الذي َيخلق ضرًبا من اإلجماع على ثقافة مشتركة )Leroux, 2007(. التعّددّية إًذا 
تتعايش  أن  تستطيع  حّتى  بينها،  فيما  تساُمًحا  المجتمع  مكّوناُت  ُتْبدي  فيه  للتفاعل،  إطاٌر 
كيفّيٍة في  إقرار  التناغم. فال حداثة سياسّية ومجتمعّية دون  interagir في جّو من  وتتفاعل 
الخصوصّيات  مصادرة  دون  من  المكّونات،  مختلف  بين  االلتقاء  عوامل  ُتبِرز  االنتظام، 
التعّدد  من  الناتجة  اإلشكاالت  كّل  لحّل  شرًطا  وُتمّثل  والجماعّية)1(،  الفردّية  والحرّيات 

.)Dumouchel, 1988, 119(
الدفاع عنها  أو عن  قناعاته،  لهما عن  القابل  التعّددّية، تخّلي  التسامح وقبول  يعني  ال 
بأّي وسيلة من وسائل اإلكراه  يمتنع عن فرضها  أّن عليه أن  يعني  والعمل على نشرها، بل 
ُكنه وجوده،  اإلنسان هي  إلى  بالنسبة  فالُهوّية   .)714-Guillemain, 2002, 22 T \ 713(
والزمان(،  المكان  في  )الوجود  بالجسد  وْعِيه  خالل  من  ُوجوَده  يعي  أن  يخّوله  ما  وهي 
بالذات  للوعي  موازية  إًذا  الهوّية  الفعل(.  على  )قدرته  وبأفعاله  العاَلم(،  )معرفته  وبثقافته 
)Charaudeau, 2009, 5(. وال َتكتسب الهوّية معناها إاّل في ظّل التعّدد؛ إذ يحتاج الوعي 
من  إاّل  ينشأ  أن  يمكن  ال  بالهوّية،  والوعُي  »آَخر«.  عن  اختالف  االختالف،  إلى  بالهوّية 
خالل إدراك الذات آلخر مختلف. ويمّثل إدراُك هذا االختالف الدليَل على هوّية خاّصة، 
َتناُسب مع وعينا  بها: »تُكون الذات ما ال يُكونه اآلخر«. وهكذا، يكون الوعي بالذات في 
بوجود اآلخر. وبقدر قّوة الوعي به، تكون قّوة وعينا بذواتنا. وهذا ما يسّمى بـ»مبدأ الغيرّية« 

 .)Charaudeau, 2009, 15(

يرتبط مفهوم التسامح بين األديان والمذاهب ارتباًطا وثيًقا -اليوم-، بالديمقراطّية وحقوق اإلنسان.   )1(
انظر:

Habermas Jürgen, «De la tolérance religieuse aux droits culturels », in Cités, 2003/1 n° 

13, PUF, p. 154.

ومن المفيد العودة إلى مجّلة »ديوجين« في عددها المخّصص للتسامح:
 DIOGENE, Octobre-décembre, 1996 Gallimard, 1997.
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على هذا األساس، يغدو مفهوم الهوّية مشروًطا بحقيقة التعّدد والتنّوع. والتعّددّية إْذ 
ذاك ليست إلغاًء للهوّيات المتمايزة بأّي وسيلة من الوسائل، وال ألّي هدف من األهداف، بل 
هي تقتضي نقل درجة الوعي بها )أي الهوّيات( وتمّثلها، من مستوى اإلطالق إلى مستوى 
التاريخ. فالتصّور األّول هو الذي نجده في الخطاب المتعّصب، الذي تتحول فيه مكّونات 
الهوّية الِعرقّية أو اللغوّية أو الَعَقِدّية، إلى خصائص مطلقة ومفّضلة، وغْيِر قابلة للتفاعل مع 
دة للذات،  اآلخر. ثم يتحّول هذا اآلَخر إلى ممّثل لُهوّية غير قابلة للتقارب أو االلتقاء، مهدِّ
مترّبصة بها. لذا، يجب الحذر منها، وإن َلِزم األمُر يجب محاربتها والقضاء عليها. والهوّية 
الحّد  َتبلغ  ألّنها  المشترك،  الوجود  ُتدّمر   ،)1999 )معلوف،  قاتلة«  »ُهوّية  المعنى:  بهذا 
األقصى واإلقصائّي، الذي تصبح فيه باحثًة عن ُوجوٍد َخيالّي خاٍل من التنّوع، أو تُكون فيه 

األنا معتَرًفا لها باألفضلّية المطَلقة، ألّنها حاملة للحقيقة. 
أّما التصّور الثاني للهوّية، فهو ما تؤّسسه العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية الحديثة، وَيدعم 
عالقة  التصّور  هذا  يحّدد  آدم.  بني  وتكريم  الخير  نشر  من  النبوّية،  الرساالت  به  جاءت  ما 
ثابتة  منغلقة  بهوّية  وعٍي  بين  التمييز  إطار  في  التاريخ،  في  بوجودها  وخصائصها«  »الذات 
معه  والصراع  التفاضل  منطق  عن  بعيدة  اآلخر،  على  منفتحة  وهوّية  التاريخ،  على  متعالية 
)Ricoeur, 1990, 137 - 150 - 345  - 410(، ومنفتحة على التاريخ، من خالل تفاعلها 

اإليجابّي مع المستِجّد من الظروف والمعطيات. 
وليدَة  شأنه،  في  المثارة  واإلشكالّيات  المفهوم  بهذا  المّتصلة  الدالالُت  كانت  َلِئْن 
يمنع  ال  هذا  إّن  البداية-،  في  ذلك  إلى  أشرنا  ما  -حسب  والمعاصرة  الحديثة  اإلبستيمّية 
-وفي إطار الثقافة العربّية اإلسالمّية- من محاولة البحث النقدّي في المقاربات التقليدّية، 
تنطلق  مقاربات  أّنها  صحيٌح  التعّدد.  ظاهرة  مع  بها  يتعاملون  القدامى  المفّكرون  كان  التي 
في معظمها، من ُمسلَّمة أّن التعّدد أو االختالف ظاهرة »ُمْشكلة«، حيث كلٌّ ارتأى حالًّ لها، 
االختيارات  كّل  أّن  يعني  ال  هذا  لكّن  فرضها،  إلى  والسعي  الخاّصة  ُرؤاُه  إعالء  طريق  عن 
الفكرّية القديمة متشابهة في هذا الموقف وهذه الرؤية، بل منها ما يمكن اعتباره درجة من 
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درجات تطّور المفهوم تاريخيًّا. وهي درجة َحِرّيٌة بالدرس، ألّنها ُتثبت أّن لكّل مفهوم تاريًخا 
نعني،  التي  االختيارات  وليست  السائد.  التفكير  بُأُفق  منها محكوم  َطور  كّل  وأّن  وأطواًرا، 
مجّرد مواقف ماضية ُتْذكر لُتْعرف، ثّم ُتحفظ في خانة تاريخ األفكار، بل هي جملة دالالت، 

لها قدر من األهّمّية في َتمثُّل تأصيلّي لقيم العصر.

2. مواقف من التعّدد في الثقافة العربّية الكالسيكّية: أيُّ أثٍر لها اليوم؟ 

يحّقق البحث فيما عَرَفته الثقافة العربّية الكالسيكّية من مواقف، حيال ظاهرة التعّدد، 
هدَفْين: األّول هو الكشف عن القيم واالختيارات الفكرّية، التي يمكن أن تتنّزل في سياق 
الرؤى  تفكيك  هو  والثاني  والدائمة.  المشتركة  اإلنسانّية  القيم  بين  والتواصل  االستمرارّية 
التعّدد واالختالف،  ه وْعَي أناس كثيرين، وُتحّدد موقفهم من  التي ال تزال ُتوجِّ المتعّصبة، 

واضعًة إّياهم في نشاٍز مع قيم العصر. 
تلتقي في ِكاَل الهدفين دراساُت العديد من المفّكرين، الذين تخّصصوا في إعادة قراءة 
الكشُف عن  بحوثهم  نتائج  العربّيَتين. وكان من  والنهضة  بالحداثة  التراث، وبحِث عالقته 
عوامل التعّصب ومظاهره، وتوضيح كيفّية استثمار المكّونات العقالنّية والعادلة في التجارب 

عة لالختالف والتعّدد. الماضية، لدعم الوعي العربي المعاصر بضرورة َتبنّي القيم المشرِّ
اإلنسانّية  بمكّوناته  الصلة  وعقِد  التراث  استثمار  في  أّن  الخطاب،  هذا  أصحاب  يرى 
والعقالنّية، فائدَة ترسيخ القيم والمفاهيم المعاصرة في الوعي العربي. فقد دعا محّمد أركون 
في  واضمحاللها  العربّية)1([  ]اإلنسّية  نسيان  ألسباب  التاريخّي  المنشأ  »دراسة  إلى:  مثاًل 
المجال العربي اإلسالمي بعد القرن الخامس الهجري... ]ألّنه[ وأمام التوّسع الجاري حاليًّا 
إلسالم متزّمت ومستبّد في تأويله، فإّنه رّبما كان من المفيد أن... ]يتّم[ التذكير بهذا الخّط 
العقالني المهَمل والمنسّي في اإلسالم منذ ألف سنة. ]فهذا[ قد يدفع بالمسلمين اليوم إلى 

اإلنسّية: هي موقف فكرّي ُيْعلي اإلنسان والقيم اإلنسانية، ويطالب باحترام الكرامة اإلنسانّية، ويْؤمن   )1(
ا على النََّزعات الدينّية التواكلّية. بقدرات اإلنسان وإبداعاته، ردًّ
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إعادة الصلة بما انقطع، وانتهاج طريق آخر غير الخّط الضّيق والمتزّمت لِدينهم« )أركون، 
1997، 46(. وأّكد محّمد عابد الجابري ضرورة تبنّي المفاهيم والقيم الماضية، التي تساهم 
في ترسيخ »احترام الحّق في االختالف«، واحترام »قيمة العدل« )الجابري، 1997، 31- 
32(، ألّنها من شروط التحديث. والحاجة: »تدعو اليوم -كما في فترات عديدة من التاريخ 
البشري- إلى بعث الحياة في القيم اإلنسانّية السامية وإخصابها ونشرها« )الجابري، 1997، 
فّذة«، تساهم في:  التراث من »مواقف  لَِما في  االعتبار  إعادة  إلى  أومليل  19(. ودعا علّي 

»إرساء تقاليد الحوار وحّرّية الرأي والتعبير« )أومليل، 1993، 105(. 
عن  بعيًدا  الثقافّية،  الذاكرة  محاورُة  سبيُله   ، تأصيليٍّ اّتجاٍه  في  التراث  استثمار  يظّل 
إستراتيجيا اإلسقاط، والبحث التبريري عن مسّوغات ماَضوّية لقيم معاصرة، وعن إكساب 
ُتنافس الرؤى الكونّيَة المعاصرة وتجعلنا في غنًى عنها، ألّننا  رَؤى الماضي قيمًة تحديثّية، 
الكالسيكّي  التصّور  بين  المعرفي  بالفارق  لدينا. فنحن واعون -كما ذَكرنا-  بما  »فرحون« 
والتصّور الحديث، في طرح ظاهرة التعّدد. لكّن جسور التواصل -إن ُوجدت- من شأنها 
أن ُتْثري المفهوم، وُترّسخه في الضمير الجمعّي الذي يظّل في جانٍب هامٍّ منه رهيَن الذاكرة. 
ولذلك، ال بّد من اإلشارة بدايًة، إلى أّن التّيار الفكرّي الذي شّرع للتعّدد، ال سّيما في فترة 
البحث  يتجاوز  للهجرة(، لم يكن  السادس  القرن  إلى  الثالث  القرن  الفكرّي )من  االزدهار 
عن ضمانات تجعل المختلفين يتحّملون بعضهم بعًضا، لَتجنّب الفتن والصراعات الداخلّية 
المدّمرة التي كانت َتْغلب على العالقات االجتماعّية، في مجتمٍع فَتراُت أزَمتِه وَتوتُّره أطوُل 
بكثير من فترات هدوئه واستقراره. وال يعني تنسيُب هذه المواقف اإليجابّية من التعّدد في 
المفهومي،  النسق  تظّل درجة من درجات  فهي  فكرّية.  أو  معنوّية  قيمة  أّية  إفقاَدها  القديم، 

المشّرع للتعّدد واالختالف -كما ذكرنا-. 

2. 1. التشريع للتعّدد في القرآن

تكاد القراءات المعاصرة للقرآن، تّتفق على أّن هدفه األسمى هو تحرير اإلنسان، أْي 
لطات التي تحتكر الكالم بِاسم الله، وتحريٌر النتظامه السياسّي من ِرْبقة  تحريٌر لعقله من السُّ
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االعتراف  إلى  التحرير  مبدأ  ويؤّدي  لغيره)1(.  التبعّية  من  لشخصّيته  وتحريٌر  الدينّية،  الدولة 
إلى  اإلنسانّية  ُتشّظي  التي  التقليدّية،  المفاضلة  قيمًة وجوهًرا، وإلى تجاوز معايير  باإلنسان 

مجموعات متنافسة في هذه األفضلّية الموهومة.
اآليات  وهي  عديدة،  المؤمنين  كّل  وبوحدة  األديان  بكّل  االعتراف  آيات  أّن  صحيح 
التي ُتشّرع للتعّدد والعيش المشترك. وصحيح أيًضا احتواء القرآن على آيات أخرى ُتشّرع 
َد لحقيقة الدالالت والمقاصد  للعنف، وُمناَصبة »المخالِِف في العقيدة« الَعداَء؛ لكّن المحدِّ
الممّيزة بين الظرفّي والدائم، هو: »السياق الذي وردت فيه، والظروف التي نزلت فيها«، ألّن 
القرآن: »رسالة جامعة لها مقاصدها البعيدة السامية، ولها أيًضا اعتباراتها لألوضاع البشرّية 
اإلسالم  في  الدينّي  الفكر  تجديد  عملّية  اعتبار  يمكن  التي  األمور  أوكد  وِمن  التاريخّية... 
َمدعّوًة إلى تحقيقها، تحديُد األبعاد التي يحتوي عليها القرآن، وإبراز ما هو أزلّي في أحكامه 

وما هو ظرفّي في أوامره ونواهيه« )الشرفي، 2013، 230(. 
حَفَل القرآن إًذا بآيات ُتِشيد بالتعّدد، وتأمر بقبول االختالف، ألّنه تدبيٌر من الله. من بين 

هذه اآليات: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  

ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژ ]سورة الُحجرات، آية 13[. وحكمة التنّوع في اآلية، هي 
التعارف والتآلف بين الناس. وإبراُزها تصحيٌح لوضٍع انحرف عن األصل والفطرة، وجَعل 

وهذا   .)206/26 د.ت،  عاشور،  )ابن  والعدوان«  والتناكر  »التطاحن  نتيجة:  االختالف 

ڇ   چ          چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ژ  بينهم:  والتقريب  البشر  بين  المؤاخاة  هو  األصل 

اآليات  هذه  ومن   .]103 آية  عمران،  آل  ]سورة  ڌژ  ڍ   ڍ   ڇ    ڇ    ڇ  
ہ   ہ  ہ   ۀ   ۀ   ڻ  ڻ   ڻ   ژ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ   أيًضا: 

ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  ژ  
لدن  اختيار من  الَعَقِدّي  التنّوع  أّن  الداللة على  آية واضحة  آية 48[، وهي  المائدة،  ]سورة 

هذا رأي محّمد أحمد خَلف الله، أورده عبد المجيد الشرفي في كتابه اإلسالم والحداثة، ضْمن ملحق   )1(
»نصوص مختارة«. تونس: الدار التونسّية للنشر، ص286-285.
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فُيْضحي  معه.  التعامل  في حسن  يختبر خلقه  والوحدة، حّتى  التماهي  فّضله على  الخالق، 
كّل رفض لهذا االختيار، ُمعاَرضًة إلرادة الله وطمًسا لحكمته. فالله هو الذي نّوع الديانات 
اإلبراهيمّية انطالًقا من أصل واحد، وأراد لها أن تكون ُسباًل مختلفة إليه، وأسباًبا للتقريب 
َتعّددها. »فُسورة األنبياء مثاًل، بعد أن ُتورد أجزاًء من القصص  البشرّية في  بين الجماعات 
المتعّلقة بموسى وهارون وإبراهيم ونوح وداود وسليمان ويونس وزكرّيا ويحيى، ثّم مريم، 
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ ]سورة األنبياء،  تضيف: ژ 
آية 92[. فإّن الله -َوْفًقا إلرشاد قرآنّي- يريد أن ُيدخل منذ البدء في قلوب أعضاء الجماعة 

الجديدة، َتْوًقا إلى الوحدة مع جميع أديان التذكرة« )َضو وطبَّارة، 2018، 130(. 

]سورة  مئژ  حئ   جئ     ی   ژ  تعالى:  قوله  في  االعتقاد  لحرّية  القرآن  تشريع  يتأّكد 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ   ژ  آية 256[، وفي قوله:  البقرة، 

كّل  بصدق  َتحكم  آيات  ونقرأ   .]99 آية  يونس،  ]سورة  ژ  ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  

األديان المنّزلة، تاركًة ألْتباعها حرّيَة اتِّباعها دون إجبار على االنتقال إلى غيرها، من قبيل: ژ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ  ک  ک  گ  گ  گ گژ ]سورة المائدة، آية 44[، 
ٹ   ٹ   ٿ  ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  ٺ   ڀ    ڀ   پ   پ  پ  پ   ٻ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ      ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   
 .]48-46 اآليات  المائدة،  ]سورة  ک  ک  کژ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  
فالقرآن يعترف بحّق كّل أْتباع عقيدة في أن يعملوا بما يعتقدون، لتأكيد أّن الطريق إلى الحّق 

الدين  أَمر المسلمين بأن يتعاملوا مع من يختلف عنهم في  ال يحتكره طرف واحد. وأيًضا 

ولم ُيْؤُذوهم، معاملًة عادلة، ليس فيها تمييز على أساس َعَقِدّي أو غيره: ژ ڃ  چ      چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ژ 
]سورة الممتحنة، آية 8[. 
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هذا األمر بعدم اعتبار االختالف في العقيدة في إقامة عالقات طّيبة مع اآلَخر المختلف، 
هو األصل والقاعدة في القرآن. لكنّه قد يتعّرض لالستثناء، إذا ما بادر هذا اآلخر باالعتداء. 
األخرى.  الديانات  أصحاب  بمقاتلة  األمر  منها  ُيفهم  التي  اآليات  تندرج  الباب،  هذا  وفي 
فهي مقترنة بأسباب نزول معّينة، وتظّل دالالتها مشروطة بتلك األسباب، وال تمّس بوضوح 

ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ژ  عمران:  آل  سورة  من   85 اآلية  اآليات،  هذه  من  التسامح.  قاعدة 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ . تحتوي اآلية على كلمة »اإلسالم«، 

السياقّية  الدالَلَتين  الدين اإلسالمي دون غيره، متغافاًل عن  التي حَملها بعضهم على معنى 
أي  لله«،  »اإلسالم  على  محمولة  اإلسالم  كلمة  أّن  اآلية  سياُق  فُيبّين  للكلمة.  والمعجمّية 
الخضوع له إيماًنا به. هذا ما يّتضح من ُورود اشتقاَقين للكلمة، في اآليتين السابقتين لآلية 

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ        ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ژ   :85

ڀ   ڀ        پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ۈئ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

اإلسالم  كلمة  وتَلتها  لله«،  »خاضعون  بمعنى  جاءت  »مسلمون«  فكلمة  ژ.  چ  چ   

َتوصيًفا لكّل دين كان من عند الله، كما جاء في اآلية 84. هذا الفهم َتدعمه الداللة المعجمّية 
لكلمتْي »مسلم وإسالم«: »اإلسالم واالستسالم: االنقياد... يقال فالٌن ُمْسلم. وفيه قوالن: 

ِه الِعبادَة« )ابن منظور(.  أحدهما هو المستسِلم ألمر الله، والثاني هو المْخِلُص لِلَّ
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     أّما كلمة الرسول في اآلية 86: ژ 
صيغة  في  فهي   ، ژ  ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

على  للداللة  أيًضا  ُتسَتعمل  الكلمة  هذه  أّن  اللسان،  في  جاء  وقد  المفرد.  وليس  الجمع 
َوْفق  للقرآن  تفسيره  الجابري، في  الرأي محّمد عابد  إلى هذا  سل«. وقد ذهب  »الرُّ الجمع 
المذكورة  اآلية  فّسروا  الذين  القدامى،  المفّسرين  من  ِقسًما  ناقش  أن  بعد  النزول،  أسباب 
بمعنى إفراد اإلسالم بالصّحة دون بقّية األديان، ووافق القسَم اآلخر الذي خالف هذا الفهم 
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ل من الله  الضّيق. فيقول: »وبالتالي فالمعنى الذي نرّجحه هو كما يلي: ومن يّتبع دينًا غير منزَّ
)التوحيد، شرع الله( فلن ُيقبل منه. بمعنى أّن من يّتبع دينًا غير دين إبراهيم فلن ُيقبل منه« 

)الجابري، 2009، 3/ 145 هامش1(. 
الكتابّية،  الديانات  أتباع  وسائر  المسلمين  بين  العالقة  في  التحّول  إشكالّيات  تتوارى 
السّيما إْن نظْرنا إليها في ضوء أطوار ثالثة مّرت بها، وكانت متناسبة في كّل مّرة مع المقاصد 
باألصل  الجميع  بتذكير  َتمّيز  أّوٌل  َطوٌر  البشري.  الواقع  متطّلبات  ومع  السامية،  التوحيدّية 
وغيرهم  المسلمين  بين  نجم  الذي  الشقاق  معالجة  ِسَمُته  ثاٍن  وَطوٌر  الواحد،  اإلبراهيمي 
إلى  الجميع  »المشروع«، مع دعوة  باالختالف  ثالث هو اإلقرار  الديانات، وَطوٌر  أتباع  من 

التعايش والعمل الَخيِّر الذي ُيراد به وجُه الله )َضو وطبَّارة، 2018، 127 - 166(. 
ًما لَِما افتتَحته الرساالت السابقة له، من مسار الدعوة  من هذه الزاوية، ُيعَتبر القرآن ُمتمِّ
إلى الله وإلى خير اإلنسان. هذا ُمؤدَّى آياٍت كثيرة حَفل بها القرآن )ِمثل: البقرة: 89؛ النساء: 
163؛ المائدة: 48؛ األنعام: 92...(. »فهل نستغرب بعد ذلك أن يكون التوحيد الخالص 
األعمال  وإتيان  الخير  والبّر وفعل  يكون اإلحسان  األنبياء جميعهم، وأن  هو جوهر رسالة 
والتكّبر  والظلم  الشرك  نبذ  إلى  دَعوا  مثلما  استثناء،  دون  من  إليه  دَعوا  ما  هو  الصالحة، 
السياقات  بعض  تكون  أن  نستبعد  ال  ثّمة،  ومن   .)44  ،2008 )الشرفي،  عموًما؟«  والشّر 
التي وردت في النصوص المنّزلة، والتي يمكن أن ُيفهم منها خالف هذه المقاصد السامية، 
مرتبطًة بالضرورة بظرفّية ولَّى زمانها. أّما الخالد، فهو السياقات المتماهية مع هذه المقاصد، 
َقِريَبَك  ُتِحبُّ  َوَلِكْن  َشْعبَِك،  َأْبنَاِء  َأَحِد  َعَلى  َتْحِقْد  َواَل  َتنَْتِقْم  »اَل  ين:  الالويِّ ِسفر  إذ جاء في 
َأْحِسنوا  أعداءكم،  »َأِحّبوا  لوقا:  إنجيل  في  18(. وجاء  )الالوّيين 19/  َنْفَسَك«  ُتِحبُّ  َكَما 
إلى ُمْبِغضيكم، باِركوا العنِيكم، وَصلُّوا ألجل الذين ُيسيئون إليكم. َمن َضَربك على خّدك 
بهم هكذا«  أيًضا  أنتم  اْفَعُلوا  بُِكُم  الناُس  َيفعل  أن  ُتريدون  أيًضا... وكما  اآلَخَر  له  َفاْعِرْض 

)إنجيل لوقا، 27/6- 29، 31()1(. 

المسيحّية  في  اآلخر  اإللهّية: الهوت  الرحابة  طبارة )2018(.  ونايال  فادي ضو،  إلى  العودة  يمكن   )1(=
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من  العديد  في  الخالدة،  المقاصَد  هذه  المعاصر  الكاثوليكّية  الكنيسة  خطاُب  طّور 
النصوص واإلعالنات التي أصدَرتها، إذ عّبر بشكل واضح عن انخراطه في منظومة القيم 
الحديثة، التي َيجمعها االعتراف بالتعّدد، وبالحّق في االختالف وفي المساواة بين الجميع، 
دون اعتبار الِعرق أو اللون أو الدين. ففي »العقيدة االجتماعّية للكنيسة« مثاًل: تشريٌع للتعّدد 
، ودعوٌة إلى تطوير الحوار بين: »كّل أْتباع الديانات في العالم، من أجل أن يتعّلموا  الَعَقِديِّ
السالم«  تحقيق  في  ا  مهمًّ دوًرا  لألديان  ألّن  للتعاون،  المناسبة  األشكال  عن  البحث  مًعا 
السادس عشر  بندكتس  البابا  واعَتبر   .)Conseil Pontifical «Justice et Paix», 2004(
بين  التعاون  لهذا  شرَطين  واحتراَمه،  اآلخر  محّبَة  األوسط«،  الشرق  في  »الكنيسة  بيان  في 
المؤمنين كافة. يؤّكد ذلك قوُله: »على اليهود والمسيحيين والمسلمين، أن يكتشفوا اآلخر 
أًخا ُيحترم وُيَحّب، كي يقّدموا -كلٌّ على أرضّيته أّواًل- شهادًة جميلة للصفاء والموّدة بين 
بقلب  عيشها  تّم  -إذا  الحقيقي  المؤمن  إلى  بالنسبة  واحد  إلٍه  معرفة  فلتكن  إبراهيم.  أبناء 
أبنائها«  بين  االحترام  على  القائم  المشترك،  وللتعايش  بالمنطقة  للسالم  ا  قويًّ دافًعا  طاهر- 

)البابا بندكتس السادس عشر، 2012، ص 13- 14(. 
في  اإلكراه  للكنيسة«  االجتماعّية  »العقيدة  شجَبت  المتبادل،  االعتراف  أساس  على 
الطبيعة  من  ونابًعا  لإلنسان«،  أساسيًّا  ا  »حقًّ بِصفتها  الدينّية  الحرّية  بإقرار  ونادت  الدين، 
ا مقّدًسا  الحرّيات، وحقًّ تاج كّل  الدينّية  الله. وأصبحت: »الحرّية  اإلنسانّية، وممثِّاًل إلرادة 

غير قابل للتفاوض« )البابا بندكتس السادس عشر، 2012، ص 16(.
التي  الحديثة،  القيم  منظومة  في  باالنخراط  الكاثوليكّية  الكنيسة  خطاُب  يكتِف  لم 
الحافل  الماضي،  مخّلفات  من  الديني  الوعي  تخليص  إلى  سعى  بل  كونّي،  بإجماع  تتمّتع 
بالتنافر والتناحر بين أتباع الديانات. ففي البيان الذي أصدره المجمع الفاتيكاني الثاني حول 
»عالقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية« )1965(، نقرأ دعوة صريحة إلى تجاوز »اإلرث 

الحوار  في  الدينّية  الحرّية  وإلى  ثالثة(؛  )طبعة  أديان،  ومؤّسسة  البولسية،  المكتبة  لبنان:  واإلسالم. 
دار  التنّوع؛  المواطنة وإدارة  بيروت: معهد  الصائغ، 2017.  زياد  لبنان، إشراف  المدني-الديني في 

الفارابي. ص 223- 245. 

=
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العقيدة،  في  للمغاِير  اإلقصاء  بمنطق  المحكومة  البائدة  العهود  خّلفته  الذي  دامّي«،  الصِّ
المختلف، وبحّقه في  باآلخر  االعتراف  بمنطق  ثقافي جديد، محكوم  تأسيس رصيد  وإلى 
االختالف والمساواة. جاء في هذا البيان: »إذا كانت قد نشأت، على مّر القرون، منازعاٌت 
أن  على  الجميع  يحّض  المقّدس  فالمجمع  والمسلمين،  المسيحيين  بين  كثيرة  وعداواٌت 
يتناسوا الماضي، وينصرفوا بالخالص الى التفاهم المتبادل، ويصونوا ويعّززوا مًعا العدالة 
االجتماعية والخيور األخالقية والسالم والحرّية لفائدة جميع الناس«. ثّم يؤّكد: »أّن الكنيسة 
ترفض كل تفرقة أو جور َيلحق بالبشر بسبب ِعرقهم أو لونهم، وبسبب وضعهم أو ديانتهم«، 

داعًما بذلك وعًيا دينيًّا إنسانيَّ المنَْزع. 
في  والدينّية،  المدنّية  الحقوق  في  واالشتراك  المواَطنة  مصطلح  يترّدد  أن  الهاّم  من 
»التي  الحقوق:  لقبول  شرًطا  ُيَعّد  المفهوم  بهذا  اإلقرار  ألّن  الكاثوليكّية،  الكنيسة  خطاب 
أو خياراته  الدينّية  قناعاته  أو  تقتضيها كرامة كّل كائن بشري وكّل مواطن، مْهما كان أصله 
الديني  أّن الخطاب  تثبت  الشرق األوسط، ص 16(. وهي بذلك،  السياسّية« )الكنيسة في 
الديني  الخطاب  بذلك  مخالًِفا  للذات،  مساوًيا  باآلخر  االعتراف  حّد  إلى  وصل  المعاصر 
إلى دين »األنا«،  ينتسب  الوسطى )والذي( يعطي األولوّية لمن  القرون  الذي: »َتشّكل في 
بل مذهبِنا تحديًدا، قبل كّل شيء. بعدئذ يجيء دور اآلخرين، وُتصنَّف مكانتهم وفق قوانين 
ر نوعّي في مقاربته  الشرع الديني المعروف« )أركون، 2011، 318(. بل إّنه -وفي سياق تطوُّ
ُيقّر بحّرّية الضمير، وبحّق جميع البشر في المساواة. ففي وثيقة األخّوة  العقائدّي-  للتنّوع 
إقرار  هناك  )فبراير( 2019،  فيفري  في شهر  األزهر  البابا وشيخ  عليها  وقَّع  التي  اإلنسانية 
للتآخي بين: »جميع المؤِمنين باألدياِن، بل بين المؤِمنين وغيِر المؤِمنين، وكلِّ األشخاِص 

َذِوي اإلرادِة الصالحِة«.
واإلسالمّية)1(  منها  المسيحّية  الدينّية،  المؤّسسات  ِقبل  من  وِقَيمها  التعّددّية  قبول  إّن 
وغيرها، َلُهو خطوة هاّمة في طريق انتشار هذه القيم وتكريسها في أخالقّيات التعامل، ألّن 

سنرى الحًقا مواقف مماثلة لألزهر من ظاهرة التعّدد.  )1(
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ممارسات المؤمنين -مْهما اختلفت عّما ُتقّره مؤّسساتهم من مبادئ وقيم-، تظّل مشدودة 
إليه، وهدفها األعلى التطابق معه. وفي هذا اإلطار، يظّلون مدعّوين إلى تطوير وعيهم بحّق 
دولة  وَتْضمنه  رأينا-،  المنّزلة -كما  النصوص  إليه  تشير  االختالف، وهو حّق  في  »اآلخر« 
من  األخالقّية  بأحكامهم  »السمّو  إلى:  كذلك  مدعّوين  ويظّلون  سنرى-.  -كما  المواَطنة 
االجتماعّية«  الحياة  غائّية  على  الحكم  إلى  الفردّي،  السلوك  وعلى  الوسائل  على  الحكم 
دينّي  وْعٍي  استمرار  ظّل  في  تستقيم  أن  يمكن  ال  الحياة،  تلك   .)248  ،2013 )الشرفي، 

تقليدّي، ال يعترف بحرّية االعتقاد.

2. 2. التشريع للتعّدد في الخطاَبين الكالمي والفلسفّي

 ،-)Denkova, 2001( الثقافات  سائر  شأن  -شأنها  الكالسيكّية  العربّية  الثقافة  في 
واألديان  المذاهب  متعّدد  مجتمع  ثقافة  ألّنها  للتعّدد،  الفكرّي  التشريع  يغيب  أن  ُيتوّقع  ال 

واألعراق، عانى الصدامات التقليدّيَة والمتعاَرفة، بسبب سوء إدارة االختالف.
العربي  المجتمع  في  مبّكًرا  العقلّية  المرجعّية  ظهرت  القرآنّية،  المرجعّية  إلى  إضافًة 
اإلسالمي، وصدرت عنها مواقف تعترف باالختالف والتعّدد، وُتشّرع له. بدأ هذا االعتراف 
أوائل  فأبدى  الجابري.  عابد  أيًضا محّمد  ذلك  إلى  الَقَدرّي واإلرجائّي، ويذهب  التّيار  مع 
المتكّلمين »الَقَدرّية والمرجئة« موقًفا متسامًحا من االختالف المذهبي والِعرقي، عّبروا عنه 
في تناولهم لقضّية »اإليمان« )الجابري، 2000، 44(. فلم يكّفروا مرتِكب الكبيرة، وفَصلوا 
يُِّئ، ألّنه حدٌث  بين اإليمان والعمل، على أساس أّن اإليمان مسألة قلبّية ال يبطلها العمُل السَّ
يِّئ، أو بعدم القيام ببعض  طارئ وظرفّي متغّير، سواٌء بارتكاب معصية َتعلَّق ذلك العمل السَّ
ًدا لالعتقاد القلبّي.  الواجبات الدينّية. وال ُيعقل بِناًء على هذه الحقيقة، أن يُكون العمل محدِّ
وقد عبّروا عن هذا الرأي في أقوال عديدة، أورد منها الجابري قول أبي حنيفة: »ال ُنكّفر أحًدا 
بذنب، وال ننفي أحًدا من اإليمان« )الجابري، 2000، 45-46(. وكانت النتيجة التي وصل 
إليها، أّن اعتراف هؤالء بمشروعّية التعّدد واالختالف، َترجمُه المفهوم المتسامح لإليمان 
عندهم. يقول: »إّن الجيل األّول من المثّقفين في الحضارة العربّية اإلسالمّية، راح يدافع عن 
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مفهوم لإليمان قائم على االعتدال والتسامح، مفهوم ليبرالّي إذا جاز لنا استعمال هذه الكلمة 
في هذا المقام ]حسب عبارة الجابري[« )الجابري، 2000، 47(. 

الكالسيكّية،  العربّية  الثقافة  في  للتعّدد،  التشريع  إشكالّيات  أيًضا  أركون  محّمد  أثار 
األولى  البذور  تحتوي على  كانت  اإلسالمي،  العربّي  للفكر  كبرى  »نصوص  بوجود:  ا  ُمقرًّ
لفكرة التسامح، وتدّل على الطريق المؤّدي إلى التسامح بالمعنى الحديث للكلمة« )أركون، 
والمعّرّي،  والتوحيديَّ  والكنديَّ  والجاحَظ  البصريَّ  الحسَن  اعَتبر  وأيًضا   .)113  ،1995
)أركون،  عربّية«  »إنسّية  عبارة  عليه  أطلق  الذي  المشروع،  للتعّدد  التنظير  تّيار  تمّثل  نماذج 
أساس  على  البشر  بين  يفاضل  الذي  التقليدي،  التصّور  تتجاوز  إنسّية  هي   .)1995،116
عقائدّي، إذ ال َيمنح حّق الوجود إاّل لصنف محّدد من المؤمنين، معّمًقا بذلك أسباب التناحر 
التنّوُع  بموِجبه  ُيْضِحي  جديد،  لَتصّور  تؤّسس  إنسّية  هي  أيًضا  األصناف.  بقّية  وبين  بينه 

د للحكمة اإللهّية. واالختالف، شرًطا لوجوٍد بشرّي ثرّي ومتوازن ومجسِّ
يمكن أن نقف عند نموذج تمثيلّي من هؤالء، وهو األديب والمتكّلم المعتِزلّي الجاحظ، 
الذي نَقَد تّيار الشعوبّية، الذي كان سبًبا في اندالع أزمات اجتماعّية حاّدة، في عصره وَقْبله. 
استواء  إلى  تنتهي  الِعرقي، معاَلجًة  التعّدد  لُِتعالج قضّية  وجاءت مجموعة هاّمة من رسائله 
أّن  ذلك  غيره؛  على  أفضلّيَته  طرٍف  أّي  اّدعاء  بطالن  وإلى  »اإلنسانّية«،  المنزلة  في  الجميع 
في  التعّدد  يصاِدر  ذاته،  المجتمع  إلى  المنتمية  المجموعات واألعراق  بين  األفضلّية  منطق 
اّتجاه إعطاء الطرف »األفضل« مشروعيََّته. والجاحظ عندما يثبت مزايا كّل شعب أو ِعرق 
أو مجموعة -بقدر ما يثبت نقائصه، أو نقائصها-، هو في الحقيقة ينقض األساس الِعرقي 
للتفاضل؛ إذ اعَتبر أّن مْدح قوٍم مدًحا مطَلًقا، أو هجاَءهم بشكل مطلق، مخالٌِف للحقيقة. 
يقول: »لكلٍّ نصيٌب من النقص، ومقدار من الذنوب، وإّنما يتفاضل الناس بكثرة المحاسن 
وقّلة المساوئ. فأّما االشتمال على جميع المحاسن، والسالمة من جميع المساوئ دقيقها 
وجليلها، وظاهِرها وخفّيها، فهذا ال ُيعرف« )الجاحظ، 1991، 1/ 36-37(. أيًضا يورد 
عوبّي في عصره، ممثَّلًة بالمفاَخرات بين الخراسانّي والتركّي والمْولى  نماذج من الصراع الشُّ
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والعربي والبنوّي )الجاحظ، 1991، 1/ 6- 28(. فُكلٌّ يفتخر بخصاله، وُيظهر أنه أفضل 
من غيره. 

لُم االجتماعي الضرورّي  األهّم من هذا، أّنه يرّد على الجميع بمنطق عمراني، هدُفه السِّ
للعيش اآلمن المشترك. فهو يصّرح بأّنه أّلف كتابه: »لنؤّلف بين قلوبهم التي كانت مختلفة، 
ولَِتْسلم  كلمتهم  لتجتمع  أسبابهم،  اّتفاق  عن  ولنخبر  مؤتلفة،  كانت  إن  األلفة  في  ولنزيد 
صدوُرهم« )الجاحظ، 1991، 1/ 29(. ويشير إلى قانون التنّوع الطبيعّي الذي قّدره الله، 
من  الناس  بين  اسمه-  -عّز  الله  قسم  الذي  »وما  االجتماعي:  التنّوع  لمشروعّية  به  ليحتّج 
ذلك، إاّل كما صنع في طينة األرض، فجعل بعضها َحجًرا، وبعض الَحجر ياقوًتا، وبعضه 
ذهًبا، وبعضه ُنحاًسا، وبعضه رصاًصا، وبعضه حديًدا، وبعضه تراًبا، وبعضه فّخاًرا... ومن 
33- 34(. وسعى  يحصي عدد أجزاء األرض، وأصناف الِفلّز)1(« )الجاحظ، 1991، 1/ 
إلى التنبيه إلى أّن تجاوز المفاخرات القائمة على التفرقة والتناحر، هو دعم لعوامل التآلف 
َغن،  المجتمعي. فيقول: إنه إذا ُعرف ذلك: »سامَحِت النفوُس، وذهب التعقيد، ومات الضَّ

وانقطع سبب االستثقال« )الجاحظ، 1991، 1/ 34(. 
الطريف في موقف الجاحظ، أّنه ال يعتمد المعيار السياسّي أو معيار الشرف االجتماعي، 
في االعتراف بالمختلفين. فهو يذكر محاسن الموالي للسلطة )مثل الجند األتراك(، وَيذكر 
39- 54(، في عصر  أيًضا محاسن المعاِرض لها )مثل الخوارج( )الجاحظ، 1991، 1/ 
هيمنت فيه الخطابات المشّوهة لمخالفي السلطة، بهدف إفقادهم مشروعّية الوجود، فضاًل 
كما  شرًفا،  لنفسها  تّدعي  التي  األجناس  محاسن  وَيذكر  وإقصائهم.  اضطهادهم  تبرير  عن 
ود في عصره )الجاحظ،  َيذكر محاسن األجناس التي تعيش َمهانة ووْصًما اجتماعيًّا، مثل السُّ
1991، 1/ 177- 225(. ويلجأ أحياًنا إلى نوع من ترضية الجميع، بنسبِة ميزٍة معّينة إلى 
مثل:  ميزات،  بتوزيع  فقام  القيمة.  من  نفسها  الدرجة  على  الجميع  يصبح  حّتى  طرف،  كّل 

: الحجارة، وقيل: هو جميع جواهر األرض من الذهب والفّضة والنحاس وأشباهها«.  »الِفَلزُّ والِفِلزُّ  )1(
انظر: لسان العرب، ماّدة »فلز«.
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البيان والصناعة والحرب والملك والرئاسة )الجاحظ، 1991، 1/ 67- 71( على أجناس 
مختلفة. فيصبح كّل جنس يُفوق غيره في ميزة، ويقّل عنه في سائر الميزات. فال تكون أفضلّيٌة 
مطلقة أليٍّ من المجموعات)1(. وَتعاَمل الجاحظ مع التعّدد الدينّي، بمنطق أّن االختالف في 
العقيدة ال يفضي إلى نفي الفضائل عن غير المسلمين. فهو يخّصص باًبا »في مديح النصارى 

واليهود والمجوس«، ُيضّمنه أشعاًرا مدحّية لهم )الجاحظ، 1943، 15/ 157- 159(. 
زيادًة على الخطاب الكالمي االعتزالي، حَفل الخطاب الفلسفّي بُرًؤى وأفكار ال تكتفي 
بالتشريع للتعّدد، بل تتجاوز ذلك إلى النظر في حسن استثماره لمصلحة المجموعة َكُكّل. 
فالفارابي َيعتبر َتعايش هذه المكّونات المختلفة، ُبعًدا جماليًّا ُمستًقى من التعّدد والتنّوع في 
مكّونات الطبيعة، إذ المدينة الفاضلة عنده: »مثل ثوب الَوْشي الذي فيه ألوان التماثيل وألوان 
كّلها«  ير  والسِّ األهواء  فيها  أحد... وتجتمع  كّل  عند  بها  السكنى  األصباغ، وتكون محبوبًة 
)الفارابي، 1994، 93- 94(. وَيعتبر أّن كل األمم قادرة على بلوغ »السعادة«، من خالل 
فاضلة  فاضلة ومدن  أمم  تكون  أن  »يمكن  مللها-:  تعّددت  والخير -وإن  الفضائل  تحقيق 
َيُؤّمون سعادة واحدة بعينها« )الفارابي، 1964، ص 85-  تختلف ِمَللهم، وإن كانوا كّلهم 
الشرور عن جميع األمم  السعادة هو أن تزول  أّن شرط تحقيق  الهاّم في نظره،  86(. ومن 

)الفارابي، 1964، ص 84(.
الذي  السبيل  هو  الحوار  أّن  معتبًرا  دها،  وَتعدُّ اآلراء  الختالف  فُيشّرع  رشد،  ابن  أّما 
التفاهم وعواقبه.  يتجاوزون سوء  ويجعلهم  المختلفين،  بين  وتفاُهم  َتواُصل  ينشئ جسور 
فهو َيلوم مثاًل الغزالي على كونه ال يحاول أن يتفّهم موقف الخصم، بل هو يحكم بفساده 
دون اعتبار المقّدمات التي أّدت إليه. يقول: »ينبغي لمن أقّر طلب الحّق، إذا وجد قواًل شنيًعا 
باطل، وأن  القول  أّن ذلك  يعتقد  أن ال  نْعة،  الشُّ تلك  تزيل عنه  مقّدمات محمودة  ولم يجد 

َبَلغ الجاحظ بالتشريع للتنّوع منتهاه، عندما خالف السائد، واعتبر أّن العاهات التي تصيب أناًسا، مثل   )1(
الَعرج والَبرص والعمى والحول، ال تنقص من قيمة اإلنسان في حّد ذاته، بل رّبما أكسبته مزايا. انظر: 
كتاب البرصان والعرجان والعميان والحوالن، َتْحقيق: عبد السالم محّمد هارون )1990(. بيروت: 

دار الجيل.  
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تعّلم ذلك من  منها عليه، وَيستعمل في  يوَقف  أنه  له  المّدعي  الذي زعم  الطريق  يطلبه من 
طول الزمان والترتيب ما تقتضيه طبيعة ذلك األمر المتَعلَّم«)1(. وأوضح ابن رشد مقتضيات 
الذي  المنطَق  المجادُل،  أو  المحاوُر  يتفّهم  أن  اشتراطه  والمفيد، من خالل  المنتِج  الجدل 
يبني عليه ُمحاوُره رأَيه. يقول: »ومن العدل كما يقول الحكيم )أي أرسطو(، أن يأتي الرجل 
من الحجج لخصومه بمثل ما يأتي لنفسه، أعني أن ُيجهد نفسه في طلب الحجج لخصومه 
كما ُيجهد نفسه في طلب الحجج لمذهبه، وأن َيقبل لهم من الحجج النوع الذي َيقبله لنفسه« 

)ابن رشد، د.ت، 369()2(. 

2. 3. التشريع للتعّدد في الخطاب الصوفي

لعّل أبرز خطاب يمكن تتّبع دالالت التسامح فيه، هو الخطاب الصوفي)3(، باعتبار ما 
في التصّوف من: »البعد الروحّي األساسّي المتفاوت صدًقا وحرارة، والمحاول النفاذ إلى 
أعماق الرسالة -بل الرساالت النبوّية- متخّطًيا حدود الزمان والمكان، الئًذا »بالذوق« في 
مكان العقل، ومتحّرًرا من ضغوط المنّصبين أنفسهم »حّراس الهيكل«، ومن قيودهم الثقيلة« 
المخلوقات  د  وَتعدُّ الخالق،  َوْحدة  اعتقاد  على  قائم  فالتصّوف   .)189  ،2008 )الشرفي، 
ج، 2002،  الموجودات )الحالَّ الله هو مصدر  أّن  القيمة اإلنسانّية، وَيعتبر  مع تساويها في 

الفكر  في  قضايا  كتابه  في  التراث،  في  التسامح«  »قّمة  الموقف،  هذا  الجابري  عابد  محّمد  اعتبر   )1(
المعاصر: )العولمة- صراع الحضارات- العودة إلى األخالق- التسامح- الديمقراطّية ونظام القيم- 

الفلسفة والمدينة(. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربّية، 1997، ص 22- 23.
تبعات  عانى  الرصين،  التحاور  إلى  ودعوته  لالختالف  تشريعه  مع  رشد  ابن  أّن  بالذكر  الجدير   )2(
التعّصب الذي مارسه ضّده الفقهاء، في تأليبهم الخليفة يعقوب المنصور الموّحدي عليه. فقد حوكم 
 .)1949( عبد الواحد  المّراُكشي،  انظر:  العاّمة.  عليه  واعَتَدت  بإبعاده،  قراًرا  وأصدر  بحضورهم، 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب. مطبعة االستقامة، ص 306؛ أنطون، فرح )1988(. ابن رشد 

وفلسفته. بيروت: دار الفارابي، ص73.
الخطابات  شأن  ذلك  في  شأنه  الحقيقة،  تمثيل  اّدعائه  في  الصوفي  الخطاب  إلى  هنا  ننظر  لسنا   )3(

الكالسيكّية، بل ننظر إليه في انتباهه لُِمشتَرك روحّي بين البشر، على اختالف عقائدهم.
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253(. فبنى بديَلُه الِقَيمي والسلوكي على ضرورة التحّرر من كّل سلطة، من شأنها أن ُتصادر 
االنفتاح على المختلف عن اختياراتها. ونَقد المتصّوفُة العلماَء الذين يبيعون ِذَمَمهم للسلطة 
السياسّية، القائمة طلًبا لَعَرض زائل. من ذلك، التقارب بين أصحاب الطوائف والمذاهب 
التناحر  تزيد  لن  سلطوّية،  لغايات  »العلم«  توظيف  شأنه  من  والذي  السلطة،  وأصحاب 
المذهبّي إاّل ُوقوًدا. قال الجنيد: »فجعلوا السعي إلى الخلفاء واألمراء والحكماء وعظماء 
أبناء الدنيا، عَماًل لهم يحتسبون به ويؤّملون ثوابه، وجعلوه من أجّل األعمال وأعظمها قدًرا، 
وأوفرها عندهم ثواًبا. فحملوا العلم إليهم وطرقوا به أبوابهم، وسعوا بما حملوه منه إلى من 
عاية والتوّسل  لم يطلبهم له، ولم َيْدُعهم إليه ولم َيعرفهم به. فلِحقهم في أّول األمر ذّل السِّ
إلى الُحّجاب، ومهانة الوقوف على أبوابهم... فلم يزالوا كذلك في نصب الغدّو والرواح، 
الذي عبدوا«  الذي قصدوا، ونسوا اإلله  إلى  الهلكة واالجتياح، حّتى وصلوا  وذلك سبب 

)الجنيد، 1988، 14(. 
تعميق  من  المذاهب  أصحاب  به  يقوم  ما  الصوفي  الخطاُب  نَقد  ذلك،  على  فضاًل 
األْتباع عليها، رافضين  الحقيقة وحْمل  احتكار  المذهبّي، من خالل حرصهم على  التناحر 
كّل من خالفهم: »مالوا بخفّي ما في النفوس على جميل ما أظهروه، وإلى محّبة ِعلم الخلق 
به وتعظيمهم عليه وإجاللهم من أجله. وأحّبوا اجتماع الخلق عليهم وإشارتهم إليهم، حّتى 
الثناء لهم. وإْن قصر عن شيء من  ب آراؤهم وُتصّدق أقوالهم وَتكبر غايتهم ويّتصل  ُتصوَّ
منهم  الغضب  فرط  عن  تَسْل  وال  غضبوا،  يحّبون  ما  لهم  يقع  لم  وإن  َكرهوا،  عنهم  ذلك 

والرضا والتعّتب منهم على من خالف مواقع الهوى« )الجنيد، 1988، 15(. 
في مقابل هذا السلوك المتعّصب للعقيدة والمذهب، يدعو المتصّوفة إلى نبذ التفرقة، 
واإليمان بوحدة األديان: »األديان كّلها لله عّز وجّل، َشغل بكّل ديٍن طائفًة، ال اختياًرا فيهم 
بل اختياًرا عليهم، فَمن الم أحًدا ببطالن ما هو عليه فقد حكم أّنه اختار ذلك لنفسه، وهذا 
مذهب الَقَدرّية )القدرّية مجوس هذه األّمة()1(، واعلم أّن اليهودّية والنصرانّية واإلسالم وغير 

انظر ص  عّباس.  قاسم محّمد  المحّقق  من  إضافة  ولعّلها  النّص األصلي،  في  العبارة موجودة  هذه   )1(
265، هامش 3.
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ذلك من األديان، هي ألقاب مختلفة وأساٍم متغايرة، والمقصود منها ال يتغير وال يختلف« 
بمحاربة  يتمّثل  متسامح  بسلوك  الدعوة  هذه  ويعّززون   .)259  -258  ،2002 )الحاّلج، 
شرور النفس )الحالج، 2002، 252(، وحْمِلها على إبطال النزوع إلى إيذاء اآلخر ولو في 
شكل رّد الفعل. فعلى اإلنسان أن »ال يكافئ َمن َزّل وأخطأ... يعفو عّمن ظلمه، ويعطي من 
حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويتجاوز عّمن يتعّدى عليه« )الجنيد، 1988، 19(. وهو 
سلوٌك يؤّسس لمجتمع متآلف، متجاِوز ألسباب التعّصب والحقد على المغاير »لألنا«. غير 
أّن للخطاب الصوفّي وجًها آخر، لم يكن دائًما محافًظا على هذه النزعة اإلنسانّية المتسامحة؛ 
أّدت  شّتى  »ُطرق«  في  َتجّلى  هرميًّا،  تنظيًما  منّظمة  مؤّسسة  عن  معّبًرا  أصبح  عندما  وذلك 
أدواًرا تاريخّية مختلفة)1(، يعنينا منها في هذا الصدد انخراُطها في الصراعات الدائرة باآللّيات 

ذاتها التي وّظَفتها الجماعات الدينّية والمذهبّية في تناحرها.
يهدف  وأخالقّي،  فكرّي  ه  َتوجُّ عن  الكالسيكّية  الخطابات  من  النماذج  هذه  كّل  ُتعّبر 
الركون  المجموعات مجَبرة على  فيه  الشروط الالزمة لمجتمع متعّدد، ال تكون  إلى توفير 
التوّجه  أّن هذا  بينها. غير  العزلة االجتماعّية، أو على الدخول في صدامات وفتن فيما  إلى 
-ومع َتناُسبه مع المنظومة الفكرّية التعّددّية من حيث اعترافه بحّق المختلف في الوجود-، 
لم َيدخل -في العصر الحديث- في عالقة َتواُصل وتطوير بالفكر اإلنسانّي التعّددّي، ألّن 
المفّكرين العرب لم َيعملوا على إثرائه، وتحويله إلى رافد من الروافد القيمّية التي يمكن أن 
تؤّثر في الوعي العربّي والكونّي، بظاهرة التعّدد. ولو وقفنا -على سبيل المثال- عند معاٍن 
تأليفّية ثالثة، يمكن اجتراحها من الخطابات التي ذكرنا، وهي: التعّدد إرادٌة إلهّية )الخطاب 
القرآنّي(، والتعّدد ضرورٌة عمرانّية )الخطاب الفلسفّي(، والتعّدد ضرورٌة روحّية )الخطاب 
الصوفي(؛ اَلْنكشَفت لنا سبٌل شّتى، إلى االنفتاح على المقاربات الحديثة لمفهوم »التعّددّية«. 
أدبّيات  على  هيمنت  التي  والِعرقي،  المذهبي  التعّصب  خطابات  ظّلت  المقابل،  في 

من المفيد العودة إلى فصل »التصّوف« في كتاب: اإلسالم بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي،   )1(
ص 188- 194.
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والمتطّرفون  المتعّصبون  يحاِرب  ألْم  خطيَرْين.  وتأثير  فاعلّية  ذات  القديم،  في  االختالف 
دينّية ومذهبّية  تأثير خطابات  العصر- االختالَف والتعّدد، بسبب وقوعهم تحت  -في هذا 
وجماعاتّية متعّصبة، اعتبروها »عين الحقيقة«؟ فُهم منها انطلقوا، وإليها استندوا، ليواصلوا 
منطق الَعداء واالحتراب بين من »أرادهم الله مختلفين متنّوعين«، وقد فرَضت عليهم شروُط 

العيش المشتَرك االعتراَف المتبادل.
لمفهوم  المحدود  تناوله  في  اقتصر  المعاصر،  العربي  الخطاب  أّن  النتيجة  كانت 
التعّددّية، على االنطالق من الدالالت المعاصرة لهذا المفهوم في الثقافة األوروبّية، ُمْحِدًثا 
بذلك -قَصد أو لم يقصد- ِشبَه قطيعٍة بينه وبين دالالته األّولّية، التي أنتَجتها الحضارة العربّية 
قيم  لتكريس  منطَلًقا  تكون  أن  بالتعّدد، ويمكن  تعترف  التي  المواقف  َتِجد  فلم  اإلسالمّية. 
َيّتخذ منها ماّدًة لإلثراء المعرفي. وبذلك، ُتِرك  ُيْذكر، وال استثماًرا  التعّددّية اليوم، حضوًرا 
التراُث -في الثقافة العربّية المعاصرة- كَمجاٍل لتوظيف خطير من ِقبل التّيارات المتعّصبة، 
فيما  سنبّينه  الذي  الجانب  وهو  العصر.  لقيم  المنافي  المتعّصب  جانَبه  منه  ُتبرز  ظّلت  التي 

يأتي. 

2. 4. رْفُض التعّدد في الخطاب المذهبّي المتعّصب

القديم، حّتى نستحضر األفق  المذهبّي  أدبّيات الخطاب  لنماذج من  حِريٌّ أن َنعرض 
الفكرّي، الذي ال يزال الرافضون للتعّدد يتحّركون في ُأُفقه.

وِخيمُة  فتنة  أّنه  اعتبار  على  المذهبّي،  التعّدَد  المتعّصبة  المذهبّية  الخطاباُت  َصّورت 
العواقب، إن استمّرت. واعتبَرته ظاهرة غير سوّية وانحراًفا عن الحّق، ال يمكن معالجتهما 
الخطابات  أّن هذه  في  المتماهي. وال جدال  إلى  والمتنّوع  إلى واحد،  المتعّدد  بإرجاع  إاّل 
المواقف  انعدام  يعني  ال  هذا  لكّن  الكالسيكّية.  الثقافات  في  الغالبَة  كانت  المتعّصبة، 
المتسامحة داخل هذه المذاهب، وهي مواقف لم تنل حّظها من االنتشار ومن االعتبار، ألّنها 
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كانت تسير في غير االّتجاه السائد المغلِّب لَِما اعُتبِر »ثوابت« المذهب)1(. وسنحاول فيما 
التي  المذاهب،  إلى خطابات  تباًعا  تنتمي   représentatives تمثيلّية  نماذج  ثالثة  َتبيُّن  يأتي 

ال تزال تتمّتع اليوم بحضور قوّي. 

نّّي:  ü الخطاب السُّ

نّّي وَموقفه من التعّدد، من دون أن نستحضر حقيقَتين.  ال يمكن أن َندرس الخطاب السُّ
األولى: أّن الخطاب هو مذهب السلطة، التي نجحت في السيطرة تاريخيًّا وجغرافيًّا، على 
أّيما  استفاد  أّنه  والثانية:  اإلسالمّية.  العربّية  للدولة  الجغراسياسّية  الحدود  من  نطاق  أوسع 
استفادة من جهود العلماء الممّثلين له، في توفير أبنية استداللّية ُمحكمة مّكنته من اإلقناع، 
خطاب  صفة  أو  المنتصر،  الخطاب  موقع  احتالله  فحقيقة  واالستمرار.  االنتشار  َثّم  وِمن 
واّدعاًء  إيديولوجيًّا،  »َصَلًفا«  الخطابات  أكثر  -رّبما-  ستجعله  والدائمة،  القائمة)2(  السلطة 
نّّية  نة المذهبّية السُّ الحتكار الحقيقة، ووْصًما للمختلفين عنه)3(. وال بّد من اإلقرار بأّن المدوَّ

ال حدود لها تقريبا، وموّزعة على كامل الفترات التاريخّية. 
لذلك، ال مناص من االكتفاء بالوقوف عند عّينات تمثيلّية منها. ومن هذه العّينات كتاب 
البن بّطة العكبري، عنوانه كفيٌل بتوضيح مدى التعّصب للمذهب، وهو: اإلبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجاَنبة الفرق المذمومة )العكبري، 1994(. فهو عنوان يعكس إصراًرا على 
احتكار النجاة -دنيا وآخرة-، واعتبار المخالف في المذهب هالًكا بالضرورة. والُبنْية العاّمة 

في  والثقافّية  السياسّية  التسامح، بحٌث في اإلشكالّيات  االختالف وسياسة  كتابنا:  إلى  العودة  يمكن   )1(
سياسات البرامكة والرشيد والمأمون، المركز الثقافي العربي؛ مؤمنون بال حدود، 2015.

الخالفة  العلماء لسلطة  اللعبة، في والء شريحة من  قانون  الشيعّي واإلباضي عن  الخطابان  )2(  كَشف 
ينسحب على كّل سلطة. كذلك  السنّة، بل هو  بعلماء أهل  ا  لكنّه ليس خاصًّ نّّية، وهذا صحيح.  السُّ
كانت شرائح من العلماء في التجارب السياسّية -الشيعّية منها واإلباضّية-. والفارق الوحيد هو في 
درجة القّوة السياسّية التي حّققتها هذه الجهة أو تلك. والجدير بالمالحظة أّن المذهب الذي لم يتمّتع 

بدعم السلطة، انقرض اجتماعيًّا وثقافيًّا، وهو المذهب االعتزالي.
رّبما لهذا السبب، كانت مرجعّيات التّيارات المتطّرفة في العصر الحديث، ُسنّّية في الغالب.  )3(
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التي مّيزت الكتاب، ُتوّضح بجالء اعتقاَد أّنه ال وجه للحقيقة، إالّ ما يتضّمنه الكتاب. فكّل 
باب فيه يشرح مقولة من مقوالت المذهب، ُيشَفع بإحدى العبارات القاّرة اآلتية: »َمن أنكر 
ذلك فهو من الفرق الهالكة«، أو »َمن َجحده فهو من الفرق الهالكة«، أو »َمن خالف ذلك فهو 
نّة »خير  من الفرق الهالكة«، أو »من رّد ذلك فهو من الفرق الهالكة«. ولذلك، غَدا أهل السُّ
الناس« )النيسابوري، 2003، 106(، ينهلون من َمعين عربّي صميم، في حين ينهل غيرهم 
-أصحاب بقّية المذاهب- من َمعين أعجمّي دخيل، هو رمز االنحراف والبدع )البخاري، 
2005، 2/ 165(. وتتحّول مقولة »العربّي الصميم«، إلى مقولة مكّرسة الستعالء ِعرقّي-
د.ت،  )الشافعي،  الوحيد  المشروعّية  سبيل  وهو  غيره،  ِمن  أسمى  العربّي  فالجنس  دينّي. 
12- 16- 40- 42(. وعلى أساس هذه األفضلّية، وجْدنا مواقف لبعض العلماء ُتكّرس 
التراتبّية االجتماعّية، وَترفض العالقات األفقّية بين شرائح المجتمع، متجاوزًة مبدأ »ال فضل 

لعربيٍّ على أعجميٍّ إاّل بالتقوى«)1(. 
أّما في مستوى التعّدد المذهبي، فكثيرة هي الفتاوى التي ُتحّرم العالقات االجتماعّية 
وا »أهل أهواء«. ِمن َقبيل تلك الفتاوى: »الَجْهمّية كّفار، بّلغوا نساءهم أّنهّن َطوالق  مع من ُعدُّ
وأّنهّن ال َيْحلْلَن ألزواجهّن، ال َتُعودوا مرضاهم، وال َتشهدوا جنائزهم« )ابن حنبل، 1996، 
 ،)117  ،1996 حنبل،  )ابن  مرتّدون«  إّنهم  تؤكل،  ال  الجهمّية  و»ذبائح   ،)106  -105
َتُعودوهم، وإن ماتوا فال تشهدوهم« )ابن  و»ال تجالسوهم وال تكّلموهم، وإن مرضوا فال 
وال  ُيناَكحون  وال  ُيزاُرون(  ال  )أي  ُيعادون  وال  عليهم  يسلَّم  و»ال   ،)126  ،1996 حنبل، 
المقاومة  الفتاوى  وتتجاوز   .)33  /2  ،2005 )البخاري،  ذبائحهم«  تؤكل  وال  ُيشَهدون، 
التمييز،  وهذا  الفصل  هذا  ألسباب  المدركين  الراشدين  الكبار  نطاق  واالختالف،  للتعّدد 
»أهل  صغار  س  ُيدرَّ أن  تحريم  وقع  فقد  معنًى.  لالختالفات  َيفقهون  ال  الذين  الصغار  إلى 
األهواء« مع بقّية الصغار »لُِيذّل اآلباء بهم« )الخالل، 1989، 5/ 95- 96(. وجاءت كّل 

انظر نماذج من هذه المواقف في: أبو نعيم األصفهاني، حلية األولياء، ج9، ص 128، 129، 139،   )1(
.144 ،140
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رة برصيٍد من األحاديث منسوٍب إلى الرسول، َمداُره النهي عن التعامل  هذه الممنوعات مبرَّ
مع هؤالء المختلفين في المذهب، وتحريُم التعامل االجتماعي معهم.

تّيارات  الرافض للتعّدد، تتحّكم في  الفتاوى، وهذا الموقف  اليوم، ظّلت أصداء هذه 
متطّرفة، ما زال أْتباعها َيعتبرون التعّدد انحراًفا عن الوضع السليم، ودلياًل على تقصيٍر فيما 

اّدعوه من مسؤولّية محاَربة االنحراف عن الحّق، َوْفق ما يرونه. 

ü  الخطاب الشيعّي: 

غلب على الخطاب الشيعّي اإلمامي اإلثني عشري َنزعُة المظلومّية، والمنع من شرعّية 
المعتَدى  قاّرة:  نتائج  ذات  ُمقارنّية  نزعة  على  قائًما  التعّدد  من  موقفه  كان  لذلك،  الوجود. 
عليهم )أصحاب الحّق(، والمحرومون في األغلب شرعّيَة الوجود، َيصدرون عن مرجعّية 
إلى  يفتقر  نّة(،  السُّ أهل  )والمقصود  السلطة  على  المسيطِر  والمعتِدي  بعينها.  الحقيقة  هي 
ولتحديد  للصراع،  السلطوّية  الخلفّية  عن  الكشف  ووجدنا  والدينّية.  المعرفّية  المشروعّية 
التيجاني  محّمد  قال  المعاصر.  الشيعي  الخطاب  في  بوضوح  حاضًرا  القوى،  موازين 
السماوي: »السياسة هي التي ترفع قوًما وتضع آخرين، والمال هو الذي يقّدم قوًما ويؤّخر 
السياسة،  ابتدَعتها  مذاهب  هي  والجماعة«  نّة  السُّ لـ»أهل  األربعة  المذاهب  إّن  آخرين... 
ملوكهم«  دين  على  فالناس  والدعاية.  والترغيب  الترهيب  بوسائل  الناس  على  وفرَضتها 
سّيما  ال  المقارنات،  من  سلسلًة  الشيعّي  الخطاب  في  ونجد   .)109  ،1993 )السماوي، 
القياس  ِدينه عن  بين »أهل الحّق« و»المخالف«. ومن هذه المقارنات: »إّن المخالف أخذ 
واالستحسان، ونحن أخذناه عن أئّمة األزمان، الذين أخذوا التحريم والتحليل عن َجّدهم 

النبيل، عن جبرئيل، عن الرّب الجليل« )البياضي، 3/ 207(. 

َمذهًبا لنفسك  ــْر  ــْخــَت َت أن  ِشــئــَت   إن 
ــٍك ــالِ وم الشافعيِّ  ـــوَل  َق عنك  ـــَدْع   ف

وحديُثهم                ــم  ــه ــوُل َق ُأنـــاًســـا  وَواِل 

أخــبــاِر ــِل  ــْق َن ــي  ف ــاس  ــن ال أّن  ــْعــلــم   وَت

أحباِر كْعِب  عن  ــْرِويَّ  ــم وال ــَد  ــَم  وأْح

الباري عن  َجْبَرِئيل  عن  نــا  َجــدُّ َروى 

)البياضي، 3/ 207(
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أيًضا عقد البياضي فصواًل في »الطعن فيمن تقّدم عِليًّا بُظلمه وعدوانه«، وهم: أبو بكر 
)البياضي، 3/ 279- 306(، وعمر، وعثمان )البياضي، 3/ 3- 53(. وعقد فصاًل عنوانه: 
»في تخطئة كّل واحد من األئّمة األربعة في كثير من أحكامه« )البياضي، 3/ 181- 236(. 
لكثرة  محّلها،  غير  في  الفرقة-  هذه  إلى  -بالنسبة  الجماعة  تسمية  أّن  النوبختي  َيعتبر 
إلى معنى  االفتراق منهم  إلى معنى  أقرب  فُهم في نظره  أتباعها وفروعها.  بين  االختالفات 
ا بأتباع أصحاب  االجتماع )النوبختي، 2012، 51(. وفي المقابل، َيعتبر اسَم الشيعة خاصًّ
الحّق. فأْتباع عليٍّ هم من َقبيل أتباع سائر األنبياء الهداة: »اسم التشّيع قديم: شيعة إبراهيم 
وتصل   .)52  ،2012 )النوبختي،  أجمعين«  السالم  عليهم  واألنبياء  وعيسى  وموسى 
المقارنات إلى التسمية المذهبّية في حّد ذاتها: »جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السالم، 
نّة ما  نّة والبِدعة وعن الجماعة وعن الفرقة. فقال أمير المؤمنين )ع(: السُّ فقال: أخبِرني عن السُّ
سّن رسول الله صّلى الله عليه وسّلم، والبِدعة ما ُأْحِدث ِمن َبعده، والجماعة أهل الحّق وإن 
كانوا قلياًل، والفرقة أهل الباطل وإن كانوا كثيًرا« )المجلسي، 1/ 301(. زيادًة على ذلك، 
كثيًرا ما َتظهر ِصيُغ التفضيل، التي بَِقدر ما ُتعلي رموز المذهب، َتحّط من رموز المذاهب 
المخالفة: »والحقيقة في ذلك العصر، أّن اإلمام جعفر الصادق كان أفضل وأعلم وأفقه منهم 

نّة(« )السماوي، 1993، 109(.  جميًعا )أي علماء أهل السُّ
َيحرص أعالم المذهب التقليدّيون، على توظيف مرجعّية دينّية تراتبّية لدعم احتكارهم 
للحقيقة، بدًءا بالقرآن، وُوصواًل إلى األئّمة. فُيورد المجلسي مثاًل ُسَوًرا وآيات عديدة، في 
باب »احتجاج الله تعالى على أرباب الملل المختلفة في القرآن الكريم« )المجلسي، 4/ 5- 
31(، ثّم يخّصص أبواًبا الحتجاج الرسول على المشركين والزنادقة وسائر أهل الملل الباطلة 
)المجلسي، 4/ 122- 164(، ويورد أبواًبا الحتجاج »عليٍّ عليهم ثّم الحسن والحسين ثّم 
بقّية األئّمة« )المجلسي، 4/ 165- 372(. فكّل المخالفين للمذهب مخطئون، وال يوجد 
إاّل طرف واحد على صواب. لذلك، يدعو المؤمنين الصادقين إلى أن َيْحملوا فكر اإلسالم 

الصحيح، المتمّثل بِـ»والية أهل البيت« )السماوي، 1993، 15( دون غيرهم.
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ü  الخطاب اإلباضّي: 

الحقب  معظم  ففي  األقّلّية.  وْضُع  اإلسالمي،  العربي  التاريخ  في  لإلباضّية  كان 
التاريخّية، كانوا يحتّلون موقع المعارضة العسكرّية والثقافّية. ثم إّن الفترات التي ُأتيَح لهم 
االنتشار.  يمّكنهم من  زمنيًّا  امتداًدا  َتعرف  لم  المذهبّية،  مبادئهم  يقيموا سلطة وفق  أن  فيها 
ُمعاداتِه  أو  المغاالة في رفض اآلخر،  المذهب، إلى عدم  ُمنّظري  الموقُع األقّليُّ  ودَفع هذا 
الوضع  هذا  إلى  ونظًرا  األغلبّي.  المذهب  أْتباع  من  المتعّصبين  عند  رأيناها  التي  المعاداَة 
، فإّن االعتراف بالتعّدد، والنزوع نحو التسامح مع المخالفين، سيكونان أكثر حضوًرا  األقّليِّ

في خطابهم، وسَتخِفت في المقابل نزعُة التهّجم والوصم للمخالفين. 
في الوقت الذي أصّرت فيه بقّية الفرق على احتكار المناصب والوظائف في دولتهم 
لمصلحة األْتباع، أْبَدى الفكُر السياسّي اإلباضّي تساُمًحا وانفتاًحا على سائر المخالفين في 
وأّما  البدعة،  السالمين من  للمسلمين  إاّل  الورجالنّي: »والخالفة ال تجوز  يقول  المذهب. 
الدفاع وِشبُهه فإّنه يكون ِمنّا ومنهم ]أي المخالفون في المذهب[« )الورجالني، 1984، 2/ 
91(. أيًضا دَفع الموقُع المعارض الذي غَلب على وجودهم التاريخّي، إلى الكشف -منذ 
اختياراٍت،  تغليب  في  مذهبّية محّددة  مرجعّية  إلى  المستندة  السلطة  دور  مبّكر- عن  وقت 
ووْصِم اختياراٍت أخرى ال تتماشى ومصالَحها. وقد أورد لهم الرازي، رأًيا يفضح التقارب 
، وعبيُد كلِّ  ثون أْتباُع كّل َمن َعزَّ الوظيفّي بين السائس والعالم. فقال: »قالوا: هؤالء المحدِّ
َمن َغَلب، َيْرُوون ألهل كّل دولة في ُمْلِكهم، فإِن انقضت دولُتهم تَرُكوهم« )الرازي، 1979، 
التقليدّية-  المذهبّية  الخطابات  -كسائر  اإلباضّي  الخطاب  أّن  غْير   .)347 قسم/  2ج/1 
الحّق«،  »أهل  َقبيل:  من  أنفسهم،  على  اإلباضّية  ُيطلقها  التي  التمجيدّية،  باألسماء  يحفل 
 /1  ،1984 )الورجالني،  المحّقة«  الدعوة  و»أهل  الحّق«،  دين  و»أهل  و»المسلمون«، 
33، 91، 381(. والدالالت المباشرة لهذه األسماء، هي احتكار أتباع المذهب   /2 ،56

اإلباضّي للحّق وللدين الصحيح. أّما غيرهم، فُهم ضاّلون، أخطأوا الطريق إلى هذا الحّق. 
زيادًة على ذلك، فإّن المجموعة خضعت لحكم الواقع وَتفاُوت موازين القوى، ورضيت 
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بالتبعّية للسلطة التي َتحكمها من باب التقّية. فهي تبعّية ظاهرة وشكلّية، يلجأون إليها في مرحلة 
»الكتمان«. أّما في مستوى تنظيم المجموعة وِقَيمها وسلوك أفرادها، فقد استحدث علماُء 
ا، يحافظون به على خصوصّياتهم وهوّيتهم المذهبّية، وهو تنظيم »العّزابة«  المذهب تنظيًما خاصًّ
أهل  من  ُينتخبون  »جماعة  من:  الجعبيري-  فرحات  يقول  -كما  العّزابة  مجلس  ويتكّون   .
بالمعروف والنهي عن  يتوّلون األمر  الدين واألمانة والصدق.  ه في  والتَّفقُّ الورع والصالح 
المجتمع اإلباضّي  الدينّية والدنيوّية في  الوظائف  باليد واللسان، ويقومون بجميع  المنكر، 
له دور  المجموعة، كان  إليه  الذي لجأت  التنظيم  )الجعبيري، 1975، 64(. هذا  لِحفظه« 
وسائر  المجموعة  هذه  بين  حاجًزا  كان  أيًضا  لكنّه  المذهبّية،  خصوصّيتها  على  الحفاظ 
الشرائح والِفَرق في المجتمع. وهذا ما جعل اإلباضّية -َمثُلها كَمثل سائر الفرق-، تساهم 

في تأبيد االختالفات، وإضعاف حظوظ التعّددّية في الحضور االجتماعي.
على  قائمة  المتعّصبة،  المذهبّية  الخطابات  هذه  مختلف  أّن  بالمالحظة  الجدير 
المسّلمات اإليديولوجّية ذاتها، الهادفة إلى حمل األتباع على نصرة موقف أو رؤية بعينها، 
دام  أو على إعادة إنتاج المسّلمات المذهبّية ذاتها عبر األجيال، حاملة إّياهم على تأبيد الصِّ

في ُصلب المجتمع العربي. وقد َتمّثلت هذه المسّلمات بثالث:
في  كــان  فلئن  اإللهّية.  الحقيقة  عن  بالترجمة  التفّرد  ــى:  األول   المسلَّمة 
توّجهاتها، تدعم  أحاديث  تتضّمن  نة  مدوَّ توفير  المذاهب  هذه  جميع   إمكان 
فإّن المرجعّية القرآنّية كانت َتُعوزها جميًعا، ألّن آيات عديدة ُتشّرع للتعّدد، وُتْدرجه 
المذهبّية  الخطابات  هذه  إليها  تلتفت  ولم  رأينا-،  -كما  اإللهّية  الحكمة  باب  في 
وفي  الحّق«.  »اإلسالم  بتمثيل  التفّرد  دعوى  نفسها  على  ُتفسد  ال  حّتى  المتعّصبة، 
المقابل، وجدناها تعتني بآيات يمكن أن ُيفهم منها رفض اآلخر المختلف، سواٌء 
من داخل اإلسالم أو من خارجه، من أصحاب الديانات المنّزلة. َنذكر منها: ﴿إِنَّ 

ْساَلُم﴾ ]سورة آل عمران، آية 19[، ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ِه اإْلِ يَن ِعنَد اللَّ الدِّ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ژ ]سورة آل عمران، آية 85[. لقد 
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اعُتِمدت هاتان اآليتان وغيرهما، لتبرير الحرب الشعواء التي ُتقام على المختلفين 
في المذهب أو الدين، بِِعّلة أّن الله ال َيقبل إاّل صيغة واحدة من التدّين ال غير، في 

حين اإلسالُم هنا بمعنى االنقياد والخضوع لله )ابن منظور(.
  المسلَّمة الثانية: َوْصُم التعّدد واالختالف، اللََّذين ُعّدا عالمًة َمَرضّية في المجتمع، 
ُتحّمل  المتعّصبة  المذهبّية  الخطابات  فُكّل  »الحّق«.  المذهب  نشر  في  وتقصيًرا 
األتباع مسؤولّية استمرار الضالل، الذي ُتصّوره في شكل المخالفة الصريحة لثوابت 
المخالفين«،  القتال: »قتال  الخطابات بمصطلحات  ثّم َتحفل هذه  المذهب. وِمن 

و»الجهاد«، و»الشراء«، و»التضحية«. 
  المسلَّمة الثالثة: العمل على تطوير نزعة التسليم واالستسالم لدى األتباع، وتغييب 
م أعالمه باعتبارهم »ُحَجًجا«  النزعة النقدّية في وعيهم بالمذهب. فُكّل خطاب يقدِّ

ال ُترّد، وكّل من يخرج عن آرائهم، تقع »البراءة« منه، وُيفَرد »إفراد البعير المعبَّد«.
هذه هي أبرز المسّلمات، التي مّكنت خطاباٍت مذهبّية منغلقة على نفسها، من االستمرار 
والتمّتع بقّوة تأثيرّية، ال يزيدها التقادم في الزمن إاّل رسوًخا. ولّما كان فِعل التحديث العربي 
لم ينشأ من الداخل، في إطار استمرارّية المفاهيم وَتطّورها، فإّن ثقافة رفض التنّوع هي التي 
تنامت، ُمعيدًة إنتاج الكثير من الرؤى والمواقف المتزّمتة. وفي المقابل، لم تجد المواقُف 
مع  حوار  في  الدخول  لها  َتْضمن  التفاتًة،  القرآن-  مقّدمتها  -وفي  التعّدد  بشرعّية  المبّشرة 
الرصيد الِقيمي المعاصر، حواٍر من شأنه أن يكون عاماًل من عوامل التأثير العميق، في وعي 

الذات العربّية اإلسالمّية بالقيم الكونّية. 

3. المجتمع العربي الحديث: ِمن واقع التعّدد إلى قيم التعّددّية

3. 1. المجتمع العربي وواقع التعّدد

ال تتأّتى قيمة التعّدد من كونها ظاهرة مالزمة لِـ»العمران البشري« فحسب، بل -ورّبما 
بدرجة أهّم- من كونها الشرط األساسّي لنشأة الوعي بالهوّيات، في مختلف مستوياتها. هذا 
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ما أثبته الفكر الحديث في تناوله لمسألة التعّدد والتنّوع؛ إذ عندما تعي »الذاُت« االختالَف، 
الوقت.  في  منه،  النفور  أو  إليه،  كاالنجذاب  باآلخر:  وعيها  في  مزدوجة  عملّية  لديها  تنشأ 
يعني  اكتشافه  ألّن  اآلخر،  بهذا  يحيط  الذي  »الساحر«  الغموض  عن  االنجذاب  فَيصدر 
اكتشاف نقص في األنا، يثبت أّنه ليس الشكَل األمثل وال الوحيد للوجود. ومن هنا، تنبجس 
بل  اآلخر،  لقبول  األخالقي  بالمعنى  ليس  اآلخر،  فهم  نحو  تدفعنا  التي  الخفّية  القّوة  تلك 
بمعنى محاولة امتالكه والسيطرة عليه. إّننا ال نستطيع الفكاك من »سحر« اآلخر، ومن هذه 
الرغبة في »أنا آَخر«. ولكن، يظّل النفور من اآلخر قائًما، ألّن هذا االختالف يمّثل تهديًدا 
للذات. فلعّل هذا المختلف أحسن من األنا، وقد تكون له مسّوغاُت وجوٍد أكثر مّما لألنا! 

لهذا، عادًة ما َيقترن إدراك االختالف بُحكٍم سلبّي. 
هو ذا التناقض الذي يكتنف مسألة الهوّية. كّل واحد في حاجة إلى »آخر« مختلف ليعي 
التعديل  وجوده، لكنّه -وفي الوقت نفسه- يحترز من هذا اآلخر. ومن هنا، جاءت عملّية 
وتبخيسه.  اآلخر  وجود  تثمين  بين  أو  ورفضه،  اآلخر  قبول  بين  مجتمع،  كّل  في  تنشأ  التي 
وهذا هو الترابط الشرطي بين وجود الهوّيات المختلفة واستمرارها من ناحية، والتعّدد من 

ناحية ثانية. 
تعلو  مواَطنة  ثقافة  تنشأ  لم  »لماذا  هو:  اليوم،  العربي  الواقع  على  المطروح  السؤال 
أقّلّي/ أغلبّي؛ مسلم/ مسيحّي، إلى غير  إباضّي؛  الضّيقة: سنّّي/ شيعّي/  فوق االنتماءات 
أم  كانت  -مذهبّية  التقليدّية  الحواجز  فيه  تسقط  أوسع،  اجتماعّي  كيان  على  وتنفتح  ذلك، 
ِعرقّية أم دينّية-، ويترّسخ فيها مفهوم المواَطنة الجامع ومفهوم االندماج؟«. المقصود بهذا 
االندماج، هو َتجاُوز المجموعات المتغايرة مجّرَد »العيش مًعا« على ذات الرقعة الجغرافّية، 
إلى الدخول في عالقات متعّددة األبعاد، ُتقّوي الكيان االجتماعي الموّحد، وُتمّثل الضمان 

الدائم لشروط الدولة المستقّرة. 
هذا سؤال يطرحه اليوم استعماُل مصطلح التعّددّية، في عالقته بواقع الحداثة السياسّية 
واالجتماعّية في السياق العربي. ويطرحه أيًضا استمراُر الُبنْية التقليدّية للمجتمعات الزراعّية، 

التي لم َتعرف التحديث االقتصادي وما يصحبه من قيم الفردانّية والعقالنّية. 
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المالَحظ أّن اإلجابات التقليدّية، حافظت على التصّور التجزيئّي لمكّونات المجتمع. 
واِعين  أفراٍد  من  نة  المكوَّ المجموعات  أّن  هي  األولى  إمكانّيتين:  إحدى  تتجاوز  فلم 
أّن  هي  والثانية  واالختالف.  التفّرد  وضعية  على  بإرادتها  تحافظ  التي  هي  باختالفهم، 
المجموعات الحاكمة، هي التي َتزّج بالبقّية في موقع المخالف، الذي ال َيستحّق إاّل وضًعا 
ا من درجة ثانية، والذي ال سبيل أمامه إاّل االنصهار في اختيارات السلطة  سياسيًّا واقتصاديًّ
القائمة، ال سّيما أّنها ُتمّثل ُنظًما سياسّية ذات طابع عشائرّي َتسّلطّي، وال تسمح بانتشار قيم 

المواَطنة وإدماجها في الضمائر.
 هنا، ُتطرح مسألة الحياد الواجب على الدولة، أي الذي َيفرض عليها أن تعمل على َخلق 
حّيز من التفاعل المشترك بين مواطنيها، فيه يقّررون الشأن العاّم وخدمة المصالح وتحديد 
المصير، وَتجمعهم في ذلك رابطة قوّية، ال ُتلغي الروابط الدينّية أو المذهبّية -ألنها مكفولة بمبدأ 
حرّية االعتقاد-، بل َتعلو عليها، إذ يوجد بينها تبادل فكري واجتماعي وسياسّي، أصبح ُمْمكنًا 
مع ظهور مفهوم الفرد والمسؤولّية الفردّية. ولعّل تقصير الدول العربّية في هذا الحياد، عامٌل 
من عوامل استمرار التنافر بين مكّونات المجتمع، واستمراِر األزمات التي يعيشها واقع األديان 
والمذاهب في العالم العربي اليوم. فعدُم حرصها على تكريس ثقافة التعّددّية، وعدم التزامها 
 العدَل، كانا وراء الفشل في تحقيق االندماج االجتماعي، والفشل في تعميق عاطفة المواَطنة

لتتقّدم على أّية عاطفة أخرى. 
 هذا ما دفع بعَض الجماعات الدينّية والمذهبّية والطائفّية، إلى ضرب طوق من العزلة 
االجتماعّية على نفسها، وتعطيل فعل الرابطة الجامعة بين الجميع، والضامنة في الوقت نفسه 
تكن  لم  والمذهبّي،  الديني  التعّدد  مشاكل  أّن  بالمالحظة،  والجدير  المختلفة.  النتماءاتهم 
تمارسه.  الذي  التسّلط  بسبب  القائمة،  العربّية  األنظمة  قّوة  حاالت  في  السطح  على  َتظهر 
التشرذم  الواجهة مشاكل  في  وَتبرز  الظاهر،  االستقرار  ينهار معها  تنهار،  أن  لكن، وبمجّرد 
والطائفّية. ذلك ما أثبتته الحاالت التي سقطت فيها ُنظم سياسّية مستبّدة، وانفجر بعد سقوطها 
هذا الضرب من المشاكل، مثلما حدث في العراق واليمن وليبيا. ألّن االنتماء الحقيقّي الذي 
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كان يتحّكم في وعي ُمواطِني تلك الدول وغيرها، هو انتماء مذهبّي أو طائفّي، غَلب -وظّل 
غالًبا- على االنتماء »الوطنّي«. فعاد إلى الواجهة بمجّرد غياب السلطة المركزّية، التي كانت 

ا. دع ظاهريًّ َتْرأب الصَّ

3. 2. التعّددّية والمواَطنة

المنتمين  بين  التقارب  ُتمّثل حاضنَة  التي  المواطنة،  مفهوم  الحديثة على  الدولة  تقوم 
إلى الدولة الواحدة، إذ تقوم عالقة كّل طرف باآلخر على عملّيات َتبادل، ُتمّكن كّل واحد 
َتشاُبهها مع اآلخر وفي اختالفها عنه. وِمن أجِل  إلى ذاته، في  يتعّرف  من األطراف من أن 
إنشاء عالقات بين هؤالء األطراف؛ يجب أن يكونوا متشابهين ومشتركين -وإن جزئيًّا- في 
الحوافز ذاتها، وكذلك في األهداف والنّيات، وذلك: »بأن َيدخل كلٌّ من األطراف المتعايشة 
 Charaudeau,( واحد«  آن  في  عنه  وباالختالف  باآلخر  االعتراف  من  متبادلة،  عملّية  في 

 .)2009, 15

المواَطنة »ليست جوهًرا يعطي مرة واحدة ولألبد« )ياسين، 2002، 22(، بل هي ثقافة 
المتمّتع بحقوق، والملتزم  للُمواطن  ُتكَتسب، وممارسٌة دؤوبة. وهي في االصطالح صفٌة 
دها  يحدِّ والدولة،  الفرد  بين  عالقًة  المواَطنة  تكون  األساس،  هذا  وعلى  واجبات.  أداَء 
»مفهوم  إّنها:  الدولة.  وبين  وبينهم  المواطنين،  بين  للعالقات  المنظِّمة  والقوانين  ستور  الدُّ
ّي قانوني، ومنها ما هو ثقافي  د له أبعاد عديدة ومتنوعة، منها ما هو مادِّ تاريخي شامل ومعقَّ
سلوكي، ومنها أيًضا ما هو وسيلة أو غاية يمكن بلوغه تدريًجا. لذلك، فإن نوعّية المواَطنة 
في دولة ما، تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري« )نافع والشميري والكواري، 2001، 
لوكات،  27(. ومن ثقافة المواطنة، يتوّلد موروث مشتَرك من المبادئ والقيم والعادات والسُّ
يسهم في تشكيل شخصية المواطن، ويمنحها خصائص ُتميِّزها من غيرها. وهذا الموروث 

ا.  المشتَرك هو الذي سيحمي الوطن، ويعطي وجوَد اإلنسان معنًى، بِصفته ُمواطنًا فرًدا حرًّ
ُبعدها  -في  ألّنها  والَعَقِدّية،  اإلْثنّية  الروابط  سائر  على  تعلو  رابطة  إًذا  المواَطنة 
اإلْثني  الُبعد  من  التقليل  ضرورة  على  »ُيلّح  مبدٌأ:  الفردي-  للبعد  المتجاوز  االجتماعي 
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والدينّي دون نفيهما، لكنّه يتطّلع إلى منح االعتبار األّول للرابطة المدنّية، وذلك باإلعالء من 
شأن القيم الصانعة لها، والقادرة في اآلن نفسه على استيعاب االختالفات العقائدّية واإلثنّية« 
)عبد اللطيف، 2012، 51(. إّنها ُتوّحد بين المواطنين، ألّنهم في الحقيقة: »متشابهون لكْن 
»لعْقَلنة«  الالزم  اإلطار  وهي   ،)Policar, 2011( متشابهون«  لكْن  ومتنّوعون  متنّوعون.. 
الحوار  وعلى  المتبادل  االعتراف  على  السلمّي، القائم  التعايش  شروط  واحترام  التعّدد، 

.)Habermas, 1999(
الفالسفة  َتناَوله  قها.  َتحقُّ شروط  من  وشرٌط  للتعّددّية،  ُمالزم  مفهوٌم  الحوار  مفهوم 
بين  الخاّلق  والتفاهم  التقريب  سبل  من  عليه  ينطوي  لَِما  التعّمق،  من  بكثير  المعاصرون 
 Jurgen هابرماس  نختار  أن  يمكن  الفالسفة،  هؤالء  أبرز  بين  وِمن  المجتمع.  مكّونات 
 Habermas, 1987,( التواصلّي الفعل  نظرّية  أو  الحوار  الذي أّسس أخالقّية   ،Habermas

 Habermas, 1997,( التواصلي  للعقل  االجتماعي  اإلطار  على  قائمة  نظرّية  وهي   .)295

479-481(، ُمَمثَّاًل بالمواطن الفاعل، الذي يشارك غيَره في رأيه، َوْفق ما تقتضيه الديمقراطّية 

هذا  يقول  -كما  َتواصلّية  عقول  به  تقوم  مًعا«،  »التفكير  من  ضرب  هو  والتداول  التداولّية. 
بالحجج،  م  المدعَّ الحوار  ويوّجهه  العاّم،  بالشأن  المتعّلقة  القرارات  الّتخاذ  الفيلسوف- 
براثن  من  مجموعة  وكّل  ذات  كّل  يخلِّص  أن  يمكن  الذي  وهو  للجميع.  الخير  وتوفير 
َبها من وجهة النظر العاّمة. ووجاهة الحجج عنده، هي التي  االنغالق في الخصوصّية، ليقرِّ
االعتبار،  بعين  المخالف  الرأي  أو  اآلخر  رأُي  يؤخذ  بأن  وتسمح  الجميع،  بقيمتها  يعترف 
ألعضاء  الحّية  المشاركة  على  تقوم  الديمقراطّية  هذه  أّن  والهاّم،  وأْصلح.  أْنَسب  كان  إْن 
العاّمة، سبيله  الحياة  في  فاعاًل ومساهًما  المواطن  فيها  يُكون  الوطنّية : مشاركة  المجموعة 

 .)Todorov, 1989, 53( إلى ذلك الحواُر واالعتراُف المتبادُل، وهدفه خدمة الجميع
لتحقيق هذه المشاركة الفاعلة، يجب على الدولة أن تكون ُمحايدة، َتْضمن المساواة بين 
الجميع، وَتْضمن احترام كّل مواطن، وُتوّفر الظروف المالئمة لممارسة الحقوق والحرّيات. 

ولعّل أهّمها حرّية االعتقاد، وحرّية الممارسات التعّبدّية. 
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3. 3. نحو ترسيخ التعّددّية

ألّن  العاّم،  المجتمعي  النسيج  على  خطًرا  يمّثل  ال  معاييره-  كانت  ا  -وأيًّ إًذا  التعّدد 
والثقافّية  االجتماعّية  الروافد  غناء  َمْأَتاُهما  وقّوة،  إثراء  عامل  هو  الوحدة  داخل  التنّوع 
تقتضي  بدونها-  سياسّية  حداثٌة  َتنجح  أن  يمكن  ال  -التي  االجتماعّية  والحداثة  وتكاملها. 
مدنّية المجتمع، باعتبارها اعتراًفا بحقِّ االختالف، وتحوياًل للمعايير الَعَقِدّية أو اإلْثنّية، إلى 
معايير ديمقراطّية تتصل بالمصلحة الوطنّية. فحلُّ مشاكل التعّدد يظّل رهينة االندماج الوطني 
لمختلف مكّونات المجتمع من ناحية، وطبيعة العالقة بين هذا المجتمع والنظام السياسّي 

الذي من المفروض أن ُيمّثله، من ناحية ثانية.
العربّية  والمواثيق  اإلعالنات  ُتقّرها  التي  اإلنسانّية،  الحقوق  أبرز  من  الضمير  حرّية 
والدولّية، ألّن هناك إجماًعا دوليًّا، على اعتبار أّنها السبيل إلى الخروج من واقع االضطرابات 
بيان  َتضّمنه  فيما  ولعّل  العربي.  والعالم  العالم  من  أجزاًء  ُتمّزق  التي  األهلّية،  والحروب 
اإلقرار  على  دليل  أوضَح   ،2012 سنة  األزهر  عن  الصادر  األساسية«  الحرّيات  »منظومة 
فيه:  جاء  ومّما  »التعّددّية«.  بمفهوم  المّتصلة  القيمّية  المنظومة  وبكّل  القيمة،  بهذه  الدينّي 
»ُتعتبر حرّية العقيدة وما يرتبط بها من حّق المواَطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة 
التَّاّمة في الحقوق والواجبات، َحجر الزاوية في البناء المجتمعّي الحديث... فلكّل فرد في 
ا  المجتمع أن يعتنق من المبادئ ما يشاء، دون أن ينقص ذلك من أهلّيته، باعتباره مواطنًا حرًّ

مسؤواًل عن تصّرفاته«.
التعّددّية:  قيم  عن  بجالء  الدفاع  إلى  البيان  يمّر  للجميع،  المشاع  الحّق  هذا  على  بِناًء 
االختالف،  حّق  ورعاية  التعّدد،  بمشروعّية  التسليم  العقائد:  حرّية  احترام  على  »ويترّتب 
متين  أساس  على  بينهم  الكاملة  والمساواة  اآلخرين،  مشاعر  مواطن  كّل  مراعاة  ووجوب 
األزهر،  )وثائق  والواجبات«  الحقوق  جميع  في  الفرص  وتكافؤ  والشراكة  المواطنة  من 
بل  فحسب،  مضمونها  ليس  التوصية  هذه  في  والهاّم   .)4-3 الحريات،  منظومة  وثيقة 
المرجعّية اإلسالمّية التي تستند إليها، وهي القرآن والسنّة، وهو ما أنشأ َتواُصاًل خاّلًقا بين 
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بالتنّوع  التأكيَد لالعتراف  للدين اإلسالمي. ويعّزز هذا  السامية  والمقاصد  المعاصرة  القيم 
مختلف  تأّملنا  »كلَّما  فيه:  جاء  ومّما   .2016 سنة  َمّراُكش  إعالُن  الضمير،  وحرّية  الَعقدّي 
األزمات التي ُتهدد اإلنسانية، ازددنا اقتناًعا بضرورة التعاون بين جميع أهل األديان وحتميته 
واستعجاليته. وهو التعاون على كلمٍة سواٍء قائمة ال على مجرد التسامح واالحترام، بل على 
االلتزام بالحقوق والحريات، التي ال بد أن يكفلها القانون ويضبطها على صعيد كل بلد. غير 
أن األمر ال يكفي فيه مجرد التنصيص على قواعد التعامل؛ بل يقتضي قبل كل شيء التحلي 
بالسلوك الحضاري، الذي ُيْقصي كل أنواع اإلكراه والتعصب واالستعالء« )إعالن مراكش 

لحقوق األقليات الدينية في العالم اإلسالمي، 2016(. 
ُتساِير المواثيق العربّية في توصياتها هذه، نسق االعتراف الدولّي بالحرّيات، والذي ُيَعّد 
اإلعالُن العالمي لحقوق اإلنسان سنة 1948 ُمفتَتَحُه. وفي ديباجة هذا اإلعالن، ظهر واضًحا 
الحرص على رسم سبل الخالص البشري من التوّترات االجتماعّية، الناجمة عن التعّصب 
دة للمشاريع التنموّية وإلنسانّية اإلنسان: »ولّما  للرؤى والعقائد، وخاّصة من عواقبها المهدِّ
كان َتناسي حقوٍق وازدراؤها قد أفَضَيا إلى أعمال همجّية آذت الضمير اإلنساني، وكان غايَة 
ما يرنو إليه عاّمة البشر انبثاُق عاَلم يتمّتع فيه الفرد بحرّية القول والعقيدة، ويتحّرر من الفزع 
إنسان حرّية  الضامنة لكّل  الماّدة 18،  الديباجة في  العملّية لهذه  الترجمة  والفاقة«. وكانت 

المعتقد وممارسته )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 1948(. 
هو  بل  األزمة،  مظاهر  من  َمظهًرا  يوًما  كان  ما  العربي،  المجتمع  في  التعّدد  واقع  إّن 
ِقَيٌم  والمواَطنة،  الحديثِة  الدولة  قيُم  فيها  وتتحّقق  الديمقراطّية،  فيها  ُتماَرس  التي  األرضّية 
َتُصوغ هوّيًة مشتركة تعلو على هوّيات فرعّية، ال تتجاوز حدوُدها ممارسَة الحقوق الفردّية. 
ويظّل اعتبار الحّق في االختالف والتعّدد، شرًطا من شروط اإلستراتيجّيات التنموّية القادرة 
مذهبّية  أو  َعَقدّية  أو  ِعرقّية  انتماءات  الثقافّية من  المقّومات  فاعتباُر  الواقع.  في  الفعل  على 
اإلستراتيجّية  هذه  طريق  َتعترض  أن  يمكن  التي  العقبات  تجاوز  على  يساعد  غيرها؛  أو 
التنموّية. هذا ما تنّص عليه المواثيق الدولّية الحريصة على حماية التعّددّية، باعتبارها عنوان 
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الثانية من اإلعالن العالمي بشأن  االستقرار المجتمعي على المستوى الدولي. ففي المادة 
التنّوع الثقافي، الصادر عن اليونسكو، نقرأ: »من التنوع الثقافي إلى التعددية الثقافية: ال بد 
ًعا يوًما بعد يوم، من ضمان التفاعل المنسجم والرغبة في العيش  في مجتمعاتنا التي تتزايد تنوُّ
مًعا، فيما بين أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة ومتنوعة ودينامية. فالسياسات 
ع على دمج ومشاركة كل المواطنين َتْضمن التماسك االجتماعي وحيوية المجتمع  التي ُتشجِّ
التنوع  الرّد السياسي على واقع  الثقافية هي  التعددية  المدني والسالم. وبهذا المعنى تكون 
الثقافي. كما أن التعددية الثقافية التي ال يمكن فصلها عن اإلطار الديمقراطي، مؤاتية للتبادل 
العالمي بشأن  السياسية« )اإلعالن  الحياة  تغّذي  التي  القدرات اإلبداعية  الثقافي والزدهار 

التنوع الثقافي، 2001(.
فضاًل على ذلك، يمّثل االعتراُف بقيم التنّوع واالختالف، والعمُل على دعمها سياسيًّا 
شمول  على  تنّص  التي  الدولّية،  والمواثيق  المعاهدات  في  االنخراط  شْرَط  واجتماعيًّا، 
الثقافي  »التنّوع  المادة األولى من اإلعالن ذاته:  الحقوق اإلنسانّية للجميع، مثلما نجد في 
والزمان. ويتجلى  المكان  متنوعة عبر  الثقافة أشكااًل  تتخذ  تراًثا مشترًكا لإلنسانّية:  بوصفه 
التي تتألف منها  الُهوّيات المميزة للمجموعات والمجتمعات  د  التنوع في أصالة وتعدُّ هذا 
اإلنسانية. والتنوع الثقافي، بوصفه مصدًرا للتبادل والتجديد واإلبداع، هو ضروريٌّ للجنس 
التنوع  المعنى يكون  الحّية. وبهذا  الكائنات  إلى  بالنسبة  البيولوجي  التنوع  البشري ضرورَة 
الثقافي هو التراث المشترك لإلنسانية، وينبغي االعتراف به والتأكيد عليه لمصلحة األجيال 
هذه  في  فاعاًل  عنصًرا  يكون  بأن  مطاَلب  العربي  والمجتمع  القادمة«.  واألجيال  الحالية 
المعاهدات، ال بالموافقة عليها فقط، بل بترجمتها في الواقع، ورّبما بتطويرها. فهو المجتمع 
اّتجاه ترسيخ المشترك من قيم  التعّددّية، في  إاّل استثمار هذه  التعّددي الذي ال خيار أمامه 
التعايش بين مكّوناته في كنف الحرّية واالحترام. أّما غْيُر هذا االّتجاه، فسيؤّبد مشاكَله -ال 

االجتماعّية والسياسّية فحسب، بل التنموّية أيًضا- البعيدَة المدى.
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خاتمة

إنجاح  في  مفصلّية  مسألة  اليوم،  العربّية  المجتمعات  في  والتنّوع  التعّدد  مسألة  إّن 
المشاريع التنموّية، بَشرّيًة كانت أم اقتصادّية. وعوامُل الوعي بها وعًيا دينيًّا وعقليًّا رشيًدا، 
كثيرٌة في هذه المجتمعات، وقادرة على تخّطي عوامل التعّصب المقيت، الداعي إلى فرض 

مات: »الحقيقة المفَردة واإلقصائّية«. وتنَْبني قدرتها على ثالثة مقوِّ
• إلى 	 يحفز  السماوّية-  األديان  كّل  َقْبله  -وِمن  اإلسالم  بأّن  يتمّثل  الدينّي:  م  المقوِّ

ا لاللتقاء والتقارب  خدمة اإلنسان في تنّوعه الَعَقدّي، جاعاًل من التوحيد عاماًل قويًّ
في  الخالد  الجوهر  أّن  عن  فضاًل  لهم،  المتاحة  السبل  اختالف  رغم  البشر،  بين 
ين إلى االستبداد  الدين ليس »مبدأ »الصراع«، وإّنما مبدأ »التعارف«. وال َيقصد الدِّ
بالوجود اإلنسانّي والتضييق عليه، بل يقصد إلى الحرّية والتَُّقى والكرامة اإلنسانّية. 
اإلنسانّية«  النفس  وُحرمة  والعدل  والمحّبة  الرحمة  جميًعا:  القيم  هذه  وفوق 

)جدعان، 2016، 328(.
• م التراثّي في الُهوّية: يتمّثل بالرصيد الرمزّي الثرّي الذي يشترك فيه الجميع، 	 المقوِّ

والغنّي بمعاني االعتراف باآلخر المختلف. هي َمعاٍن، من حّقنا -بل من واجبنا 
)وهو  الهوية  مكونات  من  هامٍّ  بجزء  الثقة  ألّن  عليها،  والبناء  امتالُكها  اليوم- 
ٌة في تخّطي عقبات الحاضر، وتعزيز إرادة النهوض نحو المستقبل. التراث(، ُمهمَّ

• والقيمّية 	 الفكرّية  المكتَسبات  على  باالنفتاح  يتمّثل  الكونّي:  اإلنسانّي  م  المقوِّ
بات لمفهوم »التعّددّية«، ولترجمته العملّية.  الكونّية اليوم، في كّل ما حّقَقته من مقرِّ
دائًما  وكان  المجاورة،  بالثقافات  ومتأّثرا  ًرا  مؤثِّ دائًما  كان  العربي  فالمجتمع 

-وسيظّل- يستمّد سّر »نهضته« من انفتاحه الخاّلق.
يظّل المنتَظُر من الوعي العربي اليوم، أن ينخرط في االهتمام المتزايد بقضايا التعّددّية؛ 
ق التوازن الماّدّي والمعنوّي بين بنِي  إيماًنا بضرورة التأسيس لعالقات مجتمعّية ودولّية، ُتحقِّ

اإلنسان. 
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http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.isesco.org.ma/ar/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/declarationVA.pdf
https://www.isesco.org.ma/ar/wp-content/uploads/sites/3/2015/05/declarationVA.pdf
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قيمة الحرية ودورها في ترشيد حياة المجتمعات الُمْسلمة

د.رشيد سعدي

مقدمة 

ا  ا وحيويًّ ُيعتبر التفكير في قيمة الحرية -ِمن وجهة نظر إسالمية تأصيلية-، أمًرا ضروريًّ
الت  في سياق مجتمعاتنا المعاصرة؛ إذ إن هذه المجتمعات عاشت -وال تزال تعيش- تحوُّ
الت صاحَبتها صحوة سياسية،  ِقيمّية وفكرية عميقة منذ االحتجاجات العربية األخيرة. تحوُّ
الوعي  الّية  لفعَّ تدريجيًّا  استرجاًعا  نشهد  وبدأنا  والكبت،  الخوف  حاجز  تالشى  حيث 
االحتجاجات  سنوات  بعد  ما  لكن،  الحرية.  نطاق  توسيع  على  المبنيِّ  والفكري  السياسي 
قام  قد  العربي  الربيع  فإن كان هذا  أكثر من أي وقت مضى.  الحرية  »ُيطرح سؤال  العربية: 
نات وممارسات ال تقبل فكرة الحرية بل  اليوم مكوِّ ُيفرز  أنه  إاّل  ضد االستبداد في بداياته، 
ُتناهضها، ليصبح السؤال الملحُّ اليوم عن مكانة الحرية في اإلسالم، وعن سبب عجز الثقافة 
اإلسالمية عن بلورة مفهومها في الحرية وتطبيقه« )أسامي، 2014(. أيًضا تعيش الكثير من 
واالستبداد،  الالحرية  ثقافة  خ  َترسُّ بسبب  خطيًرا،  وانسداًدا  مؤلمة  مآسي  المجتمعات  هذه 
مرتبطة  إشكالية  َيطرح  ما  والمسؤولية؛  الحرية  بين  العالقة  إيضاح  عن  العجز  بسبب  أو 
بالعقل اإلسالمي الراشد، وبقدرته على اقتراح نماذج من َحكامة جديدة للحرية في أبعادها 

المختلفة. 
برغبتنا  التحريري،  المسار  هذا  عالقة  حول  السؤال  نطرح  ننفكُّ  ال  نفسه،  الوقت  في 
دها. فنتساءل: هل يستطيع المسلمون  العميقة في حمل الهوية اإلسالمية على اختالفها وتعدُّ
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أو  الدينية،  أو  )السياسية،  التعددية  ثقافة  وتعزيز  التفكير،  أنماط  الت  تحوُّ مواكبة  اليوم 

المذهبية(، المتزايدة في سياق َتنامي حرية التفكير والتعبير؟ 

إن الفكر اإلسالمي ُمطاَلب بالعمل على توطين مفهوم الحرية، وترسيخه في المجال 

الحاضر  مع  التراث  ُمصالحة  عْبر  االرتيابي،  التصور  من  وإخراجه  اإلسالمي،  التداولي 

مطَلًقا  نهائيًّا  واقًعا  ليست  الحداثة  باعتبار  اإلسالمي،  النسق  داخل  الحداثة  و»اكتشاف 

ومكتِماًل؛ وإنما يمكن تحقيقها من خالل التعاطي الكيفيِّ مع نصوص اإلسالم، المؤّسسة 

بطريقة تسمح بالكشف عن طاقتها الخاّلقة، بطريقة تكون مغايرة عن النمط الذي ساد منذ 

ر في منظومات غير منظومة  قرون« )أبو هنية، 2016(. لهذا، من الضروري تاريخيًّا، أن نفكِّ

التبرير  على  المبنّية  الشرعية  السياسة  أو  ماٍض،  سياق  إلى  تنتمي  التي  السلطانية،  األحكام 

وتوسيع باب الذرائع، للوصاية على الحريات. أيًضا يجب الخروج من ثقافة »فِقه التغلب«، 

الذي أدَّى تاريخيًّا إلى إلغاء فقه الحرية واالختالف )غانم، 2007(. 

ومركزية  السياسي  التعاقد  مثل  إسالميًّا،  فيها  للتفكير  األواُن  آَن  جديدة،  مفاهيم  ثمة 

ُمصالحة  أجل  من  االجتهاد،  لفقه  االعتبار  إعادة  من  عندئٍذ  مناص  وال  المواَطنة.  مفهوم 

-ونحن  نسلكها  أن  علينا  طويلة  طريًقا  أمامنا  أن  شك  وال  التحريرية.  أصوله  مع  اإلسالم 

أقوياء بعقيدتنا وإيماننا-، كي نتجاوز خوفنا وُرَهابنا من الحرية، ولكي تكون الحرية جزًءا 

ثقافاتنا  بالحريات كجزء من  أيًضا ال بد من االعتراف  بالضرورة«.  الدين  من »المعلوم من 

يستمد  بإسالم  والثقة  التاريخي،  التفاؤل  روح  من  تنبع  الدراسة  هذه  فإن  لذا،  اإلسالمية. 

حيوّيته من عالمّيته وعقالنّيته؛ ما يمنحه قدرة االستمرار في كّل زمان ومكان. وهذا يعني أن 

ل  األصول التأسيسّية لإلسالم، كفيلة بأن َتمنح السياقات المعاصرة داللتها، في إطار ما ُيشكِّ

ًدا. ة متجدِّ مشروَع أمَّ

ل الدراسة محاولًة عامة، لتأصيل قيمة الحرية في اإلسالم، وأيًضا لالنفتاح على  ُتشكِّ

ننا. بعض األسئلة، التي ُتطرح في األزمنة الحديثة عن إيماننا وَتديُّ
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ره وتأصيله اإلسالمي            1 - مفهوم الحرية: َتطوُّ

ر مفهوم الحرية في اإلسالم  أ- َتطوُّ

يرى الدكتور زكريا إبراهيم أّن الحرية هي: »المَلكة الخاصة التي تميِّز اإلنسان من حيث 
هو موجود عاقل، يصدر في أفعاله عن إرادته هو ال إرادة أخرى غريبة عنه... فهي مشكلة 
الوجود اإلنساني، ما دام فهُمنا لمعنى الحرية هو الذي يكشف لنا معنى القيم، ومعنى القلق« 
)إبراهيم، 1971، 13–18(. تنشأ قيمة الحرية من نزعة الذات اإلنسانية، إلى االستقالل عن 
المعايير أو اإلكراهات الجمعية، من أجل إخضاعها لعملية التمحيص، أو االختيار الفردي 
قبل قبولها أو حتى رفضها. فالحرية إًذا هي: »األعمال التي نقوم بها والتي ال تخضع لقوانين 
حتمّية َتخرج عن سلطتنا، أو هي مجموعة االختبارات التي نقوم بها من تلقاء ذاتنا دون إكراه 
بفرادة  ليتحّقق  لإلنسان،  الدائم  بالبحث  ترتبط  والحرية   .)365  ،1988 )زيادة،  خارجي« 
شخصيته التي تمنحه وعًيا بكرامته وقيمته غير القابلة لالستالب. فليست الحرية مجرد طبيعة 
فطرية، بل هي أيًضا قيمة أخالقية وُوجودية. فهي: »القدرة على االختيار بين الممكنات بما 
يحقق إنسانية اإلنسان« )العاملي والنجفي، 1997، 869(. وينصُّ اإلعالن العالمي لحقوق 
الناس يولدون: »أحراًرا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد ُوهبوا عقاًل  اإلنسان على أن 
وضميًرا، وعليهم أن يعامل بعُضهم بعًضا بروح اإلخاء« )المادة األولى من اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان، 2015(.
إّن الحرية ليست طبيَعًة إنسانية فقط، بل سلوكيات تنقلنا من مستوى الفكر إلى مستوى 
إالَّ في سياق  الحرية  تتجسد  أن  لذا، ال يمكن  الممارسة االجتماعية والقانونية والسياسية. 
مجتمع وثقافة حاضنَين لها، وقادَرين على صناعة الشروط االجتماعية السياسية لممارستها. 
الوضع  يكون  أن  سوى  »ليست  الصفار-:  حسن  -بحسب  الحرية  فإن  المعنى،  بهذا 
االجتماعي، بنحو يستطيع فيه كل فرد من أفراد المجتمع من ممارسة أعماله، ويفجر مواهبه 
وقابلّياته، وانتخاب طريقة حياته، والعقيدة التي يؤمن بها بال مانع يمنعه، أو حاجز يحجزه 

من ذلك« )الصفار، 1977، 54- 55(.
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في  الحرية  تحتضن  سياقات  تبني  أن  المسلمة  المجتمعات  استطاعت  هل  نتساءل: 
أبعادها المختلفة؟

ًرا  تطوُّ عرَفت  بل  اإلسالم،  تاريخ  بداية  منذ  ونهائيًّا  ُمنَجًزا  مفهوًما  الحرية  تكن  لم 
ابن منظور اإلنساَن  ف  القيمة. وُيعرِّ اتجاه تكريس هذه  لم تكن تجري دوًما في  الت  وتحوُّ
منظور،  )ابن  ِعْتُقها«  َقبة  الرَّ وتحرير  األََمة...  نقيض  ة  والُحرَّ العبد...  »نقيض  بأنه:  الُحرَّ 
181(. فتصبح الحرية وضًعا اجتماعيًّا وقانونيًّا، نقيًضا للوضع التمييزي الذي   :4 ،2009
يعيشه الشخص الخاضع لالستعباد أو االسترقاق. وهو وضٌع مرتبط بسياق تاريخي معيَّن. 
ويراد بالحرية أيًضا: »الرضا واالختيار، فيقال فالن حرٌّ في تصرفاته أي غير ُمكَره« )الُقَرشي، 
1978، 183- 184(. يمكننا أن نلحظ ارتباط الداللَتين؛ إذ الخروج من العبودية َيعني أيًضا 
قدرة الشخص على التصرف في نفسه وشؤونه. وقد اقتصر االستعمال الفلسفي للمفهوم، 
على علم الكالم والعقيدة اإلسالمية. وذلك بمعنى االختيار كنقيٍض للجبر، في إطار ثنائية 
جرى  المرادفة،  وألفاظها  الحرية  مفهوم  فإن  وعموًما،  تعالى.  الله  وأفعال  العباد  أفعال 

صوغهما داخل نطاق العقل الديني.
العروي عبد الله  المغربي  المفكر  -حسب  الحديث  يمكن  ــك،  ذل  مــع 
َلت خارج نطاق مؤسسة الدولة، مثل االنتماء إلى القبيلة كمجال  - عن أشكاٍل للحرية، َتشكَّ
ر ِوْجدان الفرد  َلت من خالل التجربة الصوفية التي: »ُتحرِّ مستقلٍّ عن سلطة الدولة، أو تشكَّ
التصرف  من  تمكنه  اجتماعية  مكانة  وتكسبه  داخليًّا،  الحرية  من  واسعة  بمساحة  وُتشعره 

بشكل أوسع« )العروي، 2002، 23-22(. 
ل المفهوم الحديث للحرية من خالل المواثيق الدولية، كاإلعالن العالمي لحقوق  َتشكَّ

تان 18 و19 على حرية الفكر والضمير والدين والرأي والتعبير: اإلنسان، حيث تنص المادَّ
المادة 18.

يته في  ين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّ ية الفكر والوجدان والدِّ »لكلِّ شخص الحقُّ في حرِّ
والممارسة  الشعائر  وإقامة  بالتعبُّد  معتقده  أو  دينه  إظهار  في  يته  معتقده، وحرِّ أو  دينه  تغيير 

والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة.



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

283

المادة 19.

اعتناق  في  يته  حرِّ الحقُّ  هذا  ويشمل  والتعبير،  الرأي  ية  بحرِّ التمتُّع  حقُّ  شخص  لكلِّ 

ة وسيلة  يها ونقلها إلى اآلخرين، بأيَّ اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار وتلقِّ

ودونما اعتبار للحدود«.

أّما المفهوم الحديث للحرية، فيبقى في الثقافة العربية حديث النشأة، حيث ُيْجِمع أغلب 

الباحثين على أن اللغة والثقافة العربيََّتين لم َتْعرفا، ولم تستخدما الكلمة أو مفهوم الحرية في 

ف الثقافة العربية إلى الثقافة الغربية. فلم يكن مفهوم الحرية بالمعنى  داللته الحديثة، قبل تعرُّ

السياسي أو االجتماعي -أْي بصفتها نقيًضا لالستبداد-، جزًءا من الحقل التداولي العربي. 

ويبدو أن المفهوم األقرب لهذه الداللة هو العدل. لذا: »ففي الفكر السياسي الغربي، نجد 

أن نقيض االستبداد هو الحرية. أما في النظام اإلسالمي التقليدي، فإن نقيض االستبداد هو 

العدالة« )لويس، 2017، 148(. عموًما، يؤكد العروي أنه: »إذا كانت كلمة الحرية جارية 

ق في  على ألسنة عرب اليوم، فمفهومها غير واضح وال راسخ في أذهانهم، وواقعها غير محقَّ

سلوكهم« )العروي، 2002، 105(.

يقترح  والحديث-،  القرآن  نصوص  خالل  -من  اإلسالم  بأن  االعتراف  يجب  أيًضا 

ًرا ضمنيًّا للحرية في إطار عقيدة التوحيد. فبالمعنى الديني اإلسالمي المحض، يمكن  تصوُّ

تعريف الحرية بأنها: »السالمة من االستسالم إلى الغير، بقدر ما تسمح به الشريعة واألخالق 

الفاضلة« )ابن عاشور، 1934، 450(. وَتنْبني الحرية في اإلسالم على حالة عبودية خالصة 

لله تعالى؛ ما يستدعي التحّرر من كل أنماط العبودّيات. لذا، يمكن القول بأن الحرية -حتى 

على  المبنّية  اإلنسانية،  للعالقات  العاّم  القرآني  التصور  من  جزء  هي  السياسي-  بمفهومها 

ورى والحوار، مع أن هذا التصّور لم يتحقق دوًما في الممارسات التاريخية للمسلمين. الشُّ

يمكننا تأكيد أّن االنفتاح الجوهري لإلسالم على الحّرّية بكل أشكالها، انطَلق من َكون 

ا.  ّية طبيَعًة تكوينّية لإلنسان، أْي قيمة َتكتسي ُبعًدا ُوجوديًّ الحرِّ
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ب- قصة َخْلق اإلنسان أو قصة الحرية 

األمانة اإللهية أو أمانة الحرية 

وظيفة  خالل  من  والتكليف،  بالمسؤولية  الحرية  ارتباط  إلى  القرآنية  ردية  السَّ ُتشير 

ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ژ  اإللهية:  لألمانة  وحامٍل  األرض،  في  لله  كخليفٍة  اإلنسان 

ژ  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ          وئ   ەئەئ   ائ    ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  

]سورة األحزاب، آية 72[. ويقول اإلمام ابن كثير: »قال العوفي عن ابن عباس: يعني باألمانة 

أن  قبل  والجبال(،  واألرض  السماوات  على  )أي  عليهم  تعالى-  -الله  عَرضها  )الطاعة(، 

يعرضها على آدم، فلم ُيطِْقنها، فقال آلدم: إني قد عرضُت األمانة على السماوات واألرض 

والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنَت ُجزيَت، 

وإن أسأَت عوقبت. فأخذها آدم فتحّملها، فذلك قوله -تعالى-« )جعفر، 2004(. ويرى 

بعض المفسرين أن المقصود باألمانة هو الحرية، ألّن: »األمانة ليست َمْحض التكليف، بل 

سة على تميُّز اإلنسان بالعقل، والتي هي َمناط التكليف« )جعفر، 2004(. هي الحرية المتأسِّ

يشير سياق اآلية السابقة إلى أن: »األمانة لم ُتْعرض في األساس على اإلنسان، وهي 

الكائن  اإلنسان، ذلك  أن  يخبرنا  الحقَّ -تبارك وتعالى-  والدهشة، وكأنَّ  االنتباه  تثير  نقطة 

م من تلقاء نفسه من بين صفوف المخلوقات، طالًبا لها دون أن ُتْعرض عليه،  المتفرد، قد تقدَّ

ولذلك فقد استحقها وفاز بها؛ ألنه ال يستحق الحرية إالَّ َمن يتشّوف إليها، وال يفوز بها إال 

من يعشقها ويرغب فيها ويطلبها« )جعفر، 2004(. إًذا، يمكن أن نفهم األمانة كتعاُقد مبني 

ه حريته  على اإلرادة الحرة لإلنسان. أما ُظلم اإلنسان لنفسه، فقد يعني أنه عجز عن أن يوجِّ

-أْي قدرته على االختيار بين البدائل-، في االتجاه اإليجابي، أِي االرتباط بالخالق والتحكم 

ة. لذا، يركز الخطاب القرآني على ضرورة تحصين هذه الحرية، من خالل  في الذات الحرَّ

التزكية. 
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اإلنسان الُحّر: اإلنسان المستخَلف 

ُتِحيلنا قصة االستخالف على قصة الَخْلق، حيث تأسست عالقة اإلنسان بخالقه، من 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   خالل ثنائية الحرية والمسؤولية: ژ 
ا، َتمنح اآليُة  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ژ  ]سورة البقرة، آية 35[. رمزيًّ
اإلنساَن األول إمكانيات ُوجودّية واسعة، لكنها في الوقت نفسه، َتربط هذه الحرية بحدود 
ا، كالغواية القاتلة للحرية. بمعنى آخر، تعني المسؤوليُة القدرَة على  يمكن قراءتها أيًضا رمزيًّ

الوعي، بأن الحرية -بِصفتها إمكانيات مفتوحة- يمكن أن تُكون هي نفُسها سالبًة للحرية. 
الجنة،  من  آدم  خروج  لقصة  إقبال  محمد  تأويل  نفهم  أن  يمكن  نفسه،  السياق  في 
والذي ال يتعلق بانتقاٍل مكانّي، بَقْدر ما يشير إلى والدة وعي اإلنسان بالحرية، كقدرة على 
الفعل، وكمسؤولية. يقول المفكر الباكستاني: »وهكذا نرى أن قصة هبوط آدم كما جاءت 
باألحرى  بها  أريَد  وإنما  الكوكب،  األول على هذا  اإلنسان  بظهور  لها  القرآن، ال صلة  في 
ة قادرة على الشك  بيان ارتقاء اإلنسان من بداية الشهوة الغريزية إلى الشعور بأن له نْفًسا حرَّ

والعصيان، وليس يعني الهبوط أيَّ فساد أخالقي« )إقبال، 1968(.
بإمكانية  الله  آدم حْمَل األمانة، رغم ما سبق من علم  قراُر  ُيعارض اإلرادَة اإللهية  لم 
عدم أداء اإلنسان لتلك األمانة. فتظّل إرادة اإلنسان حّرة، مع أن القرآن يؤّكد أّنه قد يشوبها 
الوهن وينقصها العزم. وقد ُيطرح السؤال هنا حول القرار اإللهي بمجادلة إبليس، والسماح 
له باالستمرار في الوجود، رغم مسؤولّيته عن إغواء آدم وحواء. فيبدو هذا القرار منسجًما 
الحًقا،  البشِر  والَِدا  كان  كما  اختياره،  عن  مسؤواًل  إبليس  »كان  إذ:  نفسه؛  الحّرّية  مبدأ  مع 
وبالتالي فإنه ال حساب دون حّرّية« )الَحَمد، 2014(. أيًضا: »أثبت القرآن وقوع آدم وإبليس 
الخطأ طريًقا  اعتبر  بل  قيمتها،  يقلِّل من  أو  الحرية  يطعن في مشروعّية  أن  الخطأ، دون  في 
للوصول إلى الصواب« ) أسامي، 2014(. إًذا، رغم الخطأ، تبقى الحرية أصاًل دينيًّا وتكوينيًّا 

ثابًتا، غير قابل لالستالب. 
إْن كانت الرؤية القرآنية للحرية تنطلق من فكرة اإلنسان المستخَلف، فإنه ُيفترض فيها 
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س على قدرته على التمييز بين الخير  أن تُكون فاعلة وخيِّرة؛ إذ إن مسؤولية اإلنسان الحّر تتأسَّ
والشر. يقول الله تعالى: ژ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چچ  ڇ  
ژ ]سورة األنعام، آية 104[. لذا، فالعالقة بين الحرية والمسؤولية  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
هي عالقة َتالُزم؛ ما ُيلغي فكرة الحرية المطلقة، والتي هي ُمرادفة وجالِبة للفوضى وخراب 

العمران. 

ج - التأصيل اإلسالمي للحرية بِصفتها طبيَعًة تكوينية لإلنسان

الحرية: تلك الِفطرة التي ُجبل اإلنسان عليها 

العبودية  أنماط  سائر  من  والعقل،  والجسد  للنفس  شاملة  تحريٍر  عملية  اإلسالم 
والفكري  والمادة، والشهوات، واالستبداد االجتماعي  ّق، والخرافات،  الرِّ مثل:  األرضية، 
والسياسي. وعملية التحرير هذه لم تكتسب معناها، إالَّ ألنها عملية استرجاع لطبيعة اإلنسان 
نفسه ككائن حّر. لهذا، ينطلق التصور اإلسالمي للحرية من كونها نزعة متأّصلة في كينونة 
أرادهم أحراًرا، ووضع فيهم  البشر  الله عندما خلق  إن  إنها هوية تكوينية، أي  اإلنسان، بل 
م الله وجهه: »أيها الناس، إنَّ آدم  استعداًدا ألن يكونوا وَيبقوا كذلك. يقول اإلمام علي كرَّ
)الكليني،  بعًضا«  بعَضكم  ل  خوَّ الله  ولكن  أحرار،  كلهم  الناس  وإن  َأَمة،  وال  عْبًدا  َيِلد  لم 
لَِكونهما  اإليجابية والعميقة،  والدين داللَتهما  العبوديَة  ُيعطِي  ما  الحرية هي  1969(. هذه 
ق الحرية، بالمعنى األنطولوجي الذي يقترحه  الن الطريق الذي يسمح لإلنسان بأن يحقِّ ُيشكِّ
نفسها.  الخلق  عملية  من  اإللهي  بالهدف  موصواًل  اإلنسان  يبقى  أن  أْي  القرآني،  الخطاب 
فيدعو القرآُن المؤمَن دوًما، إلى أن يظلَّ حريًصا على حريته وحرية اآلخرين. لذا، يمكن أن 

نقول: إن الحرية في اإلسالم َترقى إلى مرتبة الفريضة اإللهية. 
ا للطبيعة  س الِفطرة للبعد التكويني للحرية، إذ الحرية ليست وْصًفا حادًثا أو ثانويًّ تؤسِّ

ڭ        ڭ   ڭ   ژ  تعالى:  الله  يقول  نفِسها.  اإلنسانية  الطبيعة  جوهر  هي  بل  اإلنسانية، 
القرآنية  الحكمة  تقترح   .]30 آية  الروم،  ]سورة  ۋژ  ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇۇ  
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فهًما أصياًل للحرية، بوْصِفها سعًيا دائًما للتحقق بالفطرة الطيبة التي منحها الله لإلنسان. لذا، 
د الفعل المتحرر من كل قيد، بل الفعل الذي يرتبط من خالله اإلنسان  ال تعني الحرية مجرَّ
بأصوله الروحية العميقة. فالحرية إًذا استرجاع مستمّر للمرتبة العليا، التي منحها الله تعالى 

لإلنسان: ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ  ]سورة التين، آية 4[. 
يقول  بنائها.  وإعادة  الستعادتها  اإلسالم  جاء  التي  اإلنسانية،  بالفطرة  الحرية  ترتبط 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ   ژ  الله تعالى: 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   
 .]157 آية  األعراف،  ]سورة  کژ  ک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
األديان  جميع  بين  المشتركة  التوحيدية  الفطرة  استرجاع  بين  االرتباط  بقراءة  اآلية  فَتسمح 

التوحيدية )أو اإلبراهيمية(، والُبعِد التحريريِّ للعقيدة اإلسالمية. 

ة  العبودية أو الحرية الحقَّ

يعتمد التصور العقائدي اإلسالمي للحرية، على مجموعة ُأُسس مرتبطة بمفهوم مركزي، 
هو التوحيد واالعتراف بربوبية الله، التي تتحقق من خالل العبودية. وتتحقق الحرية كقيمة 
تتجّسدان  بل وإنسانيته،  الله. فحرية اإلنسان،  العبادة والخضوع إلرادة  إيجابية، من خالل 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   من خالل هذا التوافق مع الهدف الذي ُخلق من أجله اإلنسان: ژ 
عبادة  دون  من  أْي  غيره،  دون  الله  56[. فعبادة  آية  الذاريات،  ]سورة  ژ   ڃ   ڃ  ڃ   
ر. لذا، تعني الحريُة دعوَة الروح إلى عملية ارتقاء  الذات والشهوات والماّدة... إلخ، هي َتحرُّ
مستمرة، لَتجاُوز اإلغراءات الظاهرة والباطنة -في البدن والنفس-، التي َتسلب اإلنسان قوة 
اإلرادة: ژ وئ   وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ ژ ]سورة الفرقان، آية 43[. وذلك استناًدا إلى حقيقة 

أن: »اإلرادة اإلنسانية تعلو على المشيئة الطبيعية« )حاّج حمد، 2011، 61(.
ال َتناُقض إًذا بين الحرية وااللتزام الذي تفترضه العبودية. فالتصور القرآني ينطلق من 
يه  ًقا لِفطرته، وهو ما يمكن أن نسمِّ ا، إاّل إذا كان محقِّ فكرة أن اإلنسان ال يمكن أن يكون حرًّ
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ل طريًقا إلى العبودية السلبية، وهي نوع من  العبودية اإليجابية. أّما ُمغايرة تلك الفطرة، فُتشكِّ
قِّ الوجودّي الذي َيصعب الفكاك منه. يقول الله تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ   الرِّ
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹژ ]سورة الجاثية، آية 

.]23
السوداني  المفكر  ويرى  الحرية.  بفضل  التكريم  بل  الخضوع،  تعني  ال  العبودية  هذه 
بين  حالت  قبل،  من  الناس  لها  يتفطن  لم  مفارقة  »هناك  أن:  حمد  حاج  القاسم  أبو  محمد 
الناس  من  كثيًرا  أّن  وهي  تعالى؛  لله  دينونتهم  وبين  واالنعتاق  الحرية  ُمحبِّي  من  كثيرين 
الماّلك  طبقات  بين  العالقة  ُهم  به  يفهمون  ما  نحو  على  الله،  مع  العالقة  مفهوم  استلهموا 
وعبيدهم، في حين أن الله لم يخلق اإلنسان ليُسوقه بعصا القهر والجبر كما يفعل الماّلك 
بعبيدهم، وإنما ألهمه مقومات السمع والبصر والفؤاد، زائًدا الروح من عالم األمر، لينطلق 
العبودية  بين  التناقض  فكرة  يعني تجاوز  )ِسيساوي، 2016(. وذلك  في عالم ال محدود« 
والحرية؛ إذ العبودية تكريم لإلنسان. لذا، ال بد من تأكيد التالزم بين الحرية والتكريم اإللهي 

لإلنسان.

ًما  ا ُمكرَّ اإلنسان حرًّ

غير  –بَدورها-  تكويني  طابع  ذات  اإلنسان،  كرامَة  للحرية  التكويني  الطابُع  يجعل 
فه(. يقول عمر بن  قابل لالستالب )كإسجاد الله المالئكَة آلدم، أو جْعِل الجنة تحت تصرُّ
ا على إهدار هذه الكرامة: »متى استعبدتم الناَس وقد وَلَدتهم أّمهاُتهم  الخطاب )ر( ُمحتجًّ
أحراًرا؟!« )ابن عبد الحكم، 1961، 220-230(. ال شك أن هذه القناعة الُعَمرّية، لم َتمنع 
لت مع ذلك  ّق ألسباب اقتصادية واجتماعية، لكنها شكَّ ل مجتمٍع مبنّي على اقتصاد الرِّ َتشكُّ

إشارة إلى حضور الحرية كمرادف للكرامة البشرية. 
الله تعالى لإلنسان،  نابع من تكريم  إْن كان احترام حرية اآلخرين واجًبا دينيًّا، فذلك 
ها، ألن في ذلك اعتداًء على »اإلنسان الحرام«. فالناس  ونهِيه عن امتهان هذه الكرامة أو َمسِّ
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ين، أو نظيٌر لك في الَخلق« )ابن أبي طالب، 3:  -كما يقول اإلمام علي-: »إّما أٌخ لك في الدِّ
 .)84

فإن  لذا،  الحرية.  وفكرة  الكرامة  فكرة  بين  للتالزم  البشر،  بين  التناظر  فكرة  س  تؤسِّ
مبدأ الحرية يتأسس أيًضا من خالل مبدأ المساواة بين البشر. يقول رسول الله )ص(: »أيها 
 ،1970 )النووي،  تراب«  من  وآدُم  آلدَم  ُكلُّكم  واحد،  أباكم  وإّن  واحٌد،  ربَّكم  إّن  الناس، 
ا يمسُّ المساواَة بين البشر، من حيث الكرامة التي كفلها الله  ل فعاًل تمييزيًّ 30(. فاإلكراه يشكِّ

لهم. بل إن الشريعة ذهبت في أمِر إعالء شأن الحرية، إلى أنها جعَلتها مرادفة للحياة. فقامت 

بالمماهاة بين قيمة الحياة وقيمة الحرية؛ ما يعني أن الشريعة تنبَّهت على أن: »الحرية حياة، 

وأّن العبودية موت. فَمن َتسّبب في موت نفس حّية، كان عليه السعي في إحياء نْفٍس كالميتة 

وهي المستعَبدة« )ابن عاشور، 1984، 159(.

الخطاب  ّق«، لكنَّ  الرِّ بمعنى »عْكس  إالَّ  القرآن  يِرْد في  لم  الحرية  أن مفهوم  ال شك 

العدل،  مثل:  للحرية،  الحديث  المعنى  في  تصبُّ  مفاهيم  مجموعة  يتضمن  القرآني 

مركزية  أن  إاّل  لِّله(.  التحرر  )أي  المادية  النََّزعات  هيمنة  من  الذات  وتحرير  والمسؤولية، 

مفهوم الحرية في الخطاب القرآني لم َتمنع من تطور قراءات مختلفة، بل وأحياًنا متناقضة، 

التباٌس  أنه  يبدو  فيما  التفكير  ل  باإلرادة اإللهية. وقد شكَّ الحرية اإلنسانية  حول فهم عالقة 
ر الفلسفة اإلسالمية في أشكالها التاريخية األولى. للحرية في النص القرآني، أساَس تطوُّ

2- الحرية في التجربة الصوفية والفكر الفلسفي والكالمي اإلسالمي

أ- إشكالية الحرية في علم الكالم والفلسفة اإلسالمية 

اِنطالًقا من مركزية مبدأ التوحيد، كان من الضروري تناُول قضية حرية اإلنسان وقدرته 
ل مبحث أفعال العباد في إطار إشكالية  على االختيار، في عالقتها بالقدرة اإللهية. لقد َتشكَّ

»القضاء والقدر«، لإلجابة عن السؤال: »هل اإلنسان ُمسيَّر أم ُمخيَّر في أفعاله؟«. 
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لت رًؤى فلسفية أو كالمّية متباينة، بشأن عالقة  عموًما، جرت صياغة ثالثة أجوبة، شكَّ
الحرية اإلنسانية بالقدرة اإللهية:

• رون مثل الَجْعد بن ِدْرهم، والَجْهم بن َصْفوان	 دها مفكِّ نظرية الجبر: جسَّ
الفعل  نَسَب  ألن  لله«،  الفعل  »إفراد  بصفته  التوحيد  فهم  على  الجبر  نظرية  تتأسس   
للِعباد يجعل اإلنسان شريًكا لله في الَخلق. فالله وْحَده يختص بالَخلق؛ ما يعني نفي »اإلرادة 
ها-،  الحرة« و»القدرة الفاعلة«، عن اإلنسان الذي يصبح مسيًَّرا في كل أفعاله -خْيِرها وشرِّ
ُمجَبًرا فيها. يعتقد الَجْبريُّون أنه »ال فِعل ألحد في الحقيقة إالَّ لِلَّه وحده، وأنه هو الفاعل، وأن 
الناس إنما ُتنسب إليهم أفعالهم على المجاز« )ابن جماعة، 1990، 34(. وقد اعتمدوا على 
مجموعة من األدّلة القرآنية، مثل قوله تعالى: ژ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئژ 
أو  آية 96[،  الصاّفات،  ژ ]سورة  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ژ  آية 29[،  التكوير،  ]سورة 
قال: سِمعُت  أنه  العاص  بن  عْمِرو  بن  عبد الله  »ُروي عن  مثل حديث:  النبوية،  األحاديث 
اللُه مقاديَر الخالئق قْبل أن َيخُلق السموات  الله عليه وسلم يقول: َكَتب  الله صلى  رسول 

واألرض بخمسين َأْلَف سنٍة وَعرُشه على الماء« )مسلم، 2002، رقم الحديث: 4803(.
يبدو أن هذه النظرية أثارت أسئلة وانتقادات كثيرة، خصوًصا فيما يخص مدى انسجامها 

مع المسؤولية، التي هي أساس التكليف والجزاء.
• نظرية الحرية اإلنسانية )بين القَدرّية والمعتِزلة(	

التقدير  الله  عن  ونَفوا  واالختيار،  الفعل  على  اإلنسان  ُقدرة  فكرة  عن  القَدرّية  داَفع 
المسؤولية اإلنسانية، والثواب والعقاب.  الفعل اإلنساني، ألن ذلك يهدم  السابق لحدوث 
ولم يَروا تعارًضا بين اإلرادة اإلنسانية واإلرادة اإللهية. فاإلرادة اإلنسانية جزء من مشيئة الله 
وإرادته. ثم إن ِعلمه المسَبق باألعمال، ال يعني فكرة الجبر وال ينفي الحرية؛ إذ إّن الله يمنح 

البشر القدرة على االختيار، لكنه ال يتدخل في اختياراتهم.
رهم الفلسفي،  جعل المعتزلُة من حرية الفعل واإلرادة اإلنسانية، مبَدًأ أساسيًّا في تصوُّ
وقالوا بأن أفعال اإلنسان غير مخلوقة من الله، بل هي من ُصنع اإلنسان حقيقة وليس مجاًزا. 
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وقيامهم  فهم  تصرُّ ِمن  العباد  أفعال  أن  على  العدل  أهل  »اتفق  عبد الجبار:  القاضي  يقول 
وقعودهم حادثٌة من جهتهم، وأن الله تعالى أْقدَرُهم على ذلك، وال فاعل لها وال ُمْحِدث 
ِسواهم، وأّن َمن قال إنَّ الله سبحانه وتعالی خالقها وُمْحِدثها فقد َعُظَم َخَطُؤه« )اإلدريسي، 
2003، 96- 97(. ويربط المعتزلة حرية الفعل اإلنساني بأصل من أصولهم الخمسة، أاَل 
وهو العدل. فالله ال يظلم العباد بإجبارهم على الفعل ثم معاقبتهم عليه، ألن في ذلك تناُقًضا 

مع مبدأ التكليف، واالستخالف، والوحي والنبوة. 
ٱ  ٻ  ٻ            ژ  مثل:  قرآنية،  أدلة  اإلنساني على مجموعة  الفعل  نظرية حرية  تعتمد 
 ،]17 آية  غافر،  ]سورة  ژ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ       ڀڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  

ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  ىئ   ژ ]سورة النحل، آية 118[، ژ  ھ    ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ ]سورة الرعد، آية 11[.
• بين الجبر والحرية: نظرية الكسب	

السابقَتين،  َتين  النظريَّ بين  والتوفيق  وسطية،  نظرية  صياغة  األشعري  المذهب  حاول 
الجبرية،  النظرية  نقد  المذهب على  س  المطلقة. وقد تأسَّ انطالًقا من عقيدة اإلرادة اإللهية 
ألنها َتسلب اإلنسان كل حرية؛ ما يعني سقوط التكاليف الشرعية، وأيًضا نقد نظرية الحرية 

اإلنسانية المطلقة، لَِكونها ُتشرك بالله خالًقا آَخَر لألفعال.
يرى األشاعرة أن الله خالق اإلنسان، وخالق قدرته وإرادته، والخالق الحقيقي للفعل. 
أّما اإلنسان، فيكتفي بكسب الفعل، ويحاَسب على هذا الكسب. فاإلنسان ال يوِجد الفعَل، 
بل يكتسبه بإرادته الحادثة التي تتمّثل بالرغبة أو النية التي تندرج في الحرية، وتمنحه صفة 
لإلنسان  الحادثة  القدرة  إن  حيث  والكسب،  الفعل  بين  األشعري  المذهب  يمّيز  االختيار. 
العبد فاعاًل على وجه الحقيقة، ويصبح الفعل  تأثير على الكسب، وال يكون  تبقى من غير 
أعمال  تعالى »خالق  فالله  عنه.  ُيسأل  ما  يكتسب  العبد  أن  في حين  الله،  البشري من خلق 
ا، ُمجاًزى عليها ثواًبا وعقاًبا،  العباد، والعبد مكتِسٌب لها قدرًة وإرادة، مسؤول عنها خيًرا وشرًّ

وال يكون شيء من الوجود إاّل بإرادة الله« )الشهرستاني، 1997، 108(.
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ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ژ  تعالى:  قوله  مثل  أدلة،  مجموعة  على  المذهب  يعتمد 

ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ژ 
]سورة الليل، اآليات 10-5[. 

الحتمية،  أو  والقدر  الحرية  بين  العالقة  أن  نتصّور  أن  يمكن  إسالمية،  نظر  من وجهة 

ل اإلطار  ليست بالضرورة عالقة َتناُقض، وأن اإلنسان يمارس حريته في إطار حتميات ُتشكِّ

بقاء  على  »يحرص  القرآن:  أن  إقبال  محمد  يرى  المعنى،  بهذا  اإلنساني.  للوجود  الطبيعي 

القدرة على حرية االختيار في الفعل، بوصفها عاماًل ثابًتا ال يتناقض في حياة النفس« )إقبال، 

البوعزيزي  -حسب  نفسه  الوقت  في  يعترف  الباكستاني  الفيلسوف  لكن   .)176  ،2010

محمد-: »بالقَدر ويعتبره جديًرا باالعتبار، إذ القدر يعطي للنفس اإلنسانية قوة عظيمة على 

ه، وأن اإليمان طريقة  مواجهة الضرورات التي ال مفّر منها، فيتقبل المرء القَدر بخيره وشرِّ

حيوية تقوم على االستجابة المطلقة« )البوعزيزي، 2004، 409- 410(. لذا، فهو: »يدعو 
المؤمن إلى استغالل حّريته من أجل تحقيق ذاته وتقويتها، ونبذ التواكل والقعود عن العمل 
واالرتماء في أحضان اإليمان الخاطئ بالقدر، بل إنه يذهب إلى أن تحقيق اإليمان القوي 
بالجبر اإللهي، هو في حقيقته تحقيق للحرية اإلنسانية ولالختيار المسؤول« )البوعزيزي، 

.)401 - 400
يمكن إًذا تجاوز معضلة االختيار والجبر انطالًقا من مبدأ المسؤولية؛ ذلك أن اإلنسان 
ا بشهادة الله وإرادته، وامتاز اإلنسان بهذا االختيار،  ا، واختار هو أن يكون حرًّ »خلقه الله حرًّ
د أن يكون له  ل بذلك مسؤولية صناعة التاريخ، وتفرَّ أي بالحرية على سائر الكائنات، وتحمَّ

تاريخ والكائنات األخرى ال تاريخ لها« )صعب، 1981، 86(.
ر الفكر الفلسفي حول مفهوم الحرية، استطاع الفكر الصوفي أن يجعل من  بموازاة تطوُّ
الحرية قيمة مركزية، من أجل بناء نظرية جديدة في المعرفة، وفهم التجربة الدينية كتجربة 

فِها إلى خالقها. روحية، تنقل اإلنسان من محدودية الظواهر إلى رحابة الروح، في تشوُّ
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ب- الحرية في التجربة الصوفية 

ا في الفكر الصوفي، بل إنها شرُط التجربة الصوفية. ويسعى  ُتعتبر الحريُة مفهوًما مركزيًّ
م من الحرية وبلوغ كمال الذات اإلنسانية، بالسلوك األخالقي  الصوفّية لتجسيد مستًوى متقدِّ

والتدرج الروحي.
ًرا من سائر  ف الصوفّية الحرية بأنها المرتبة، أو المقام الذي يصبح فيه اإلنسان متحرِّ يعرِّ
النوازع والعبوديات الزائفة، مثل المال أو الجاه أو السلطة. فالتصوف هو تحرير القلب من 
العالئق واألغيار« )الجرجاني،  الكائنات، وقطُع  الله، وهو: »الخروج عن رقِّ  بغير  التعلق 
ر تدريجّي، َتسمح باالنتقال من مستًوى  1984، 575(. وتمثِّل التجربة الصوفية عملية تحرُّ
ُوجودّي إلى مستًوى وجوديٍّ آخر. يتحّرر الصوفي من إغراءات العالم وأوهامه، التي َتُحول 
دون تحقيق معاني الربوبية والتحقق بعبودية الله وحده. لذا، فإن الصوفية يرون أن الهدف 
األسمى من الوجود اإلنساني، هو أن يحّقق اإلنسان المعنى الحقيقي للتوحيد، ألن: »الحرية 

في تمام العبودية، وفي تحقيق العبودية تمام الحرية« )البلخي، 1969، 94(.
ا فقط، بل هي سلوٌك عملّي يتحقق بالمجاهدة وتطهير  ليست الحرية هنا مفهوًما نظريًّ
تعتمد على  أحوااًل ومقامات،  ى  تسمَّ النفس وتزكيتها، وذلك من خالل مستويات مختلفة 
تعميق إرادة الحرية التي هي أساس طريق السالكين. وأيًضا عندما يبايع أتباع الطرق الصوفية 
، هدفه التحرر من »العالئق« بمساعدة المعلمين  مشايخهم، فيُكون فعلهم مبنيًّا على قراٍر حرٍّ

المربِّين.
إن الحرية هي أساس المنظومة األخالقية والمعرفية الصوفية، التي تقترح فهًما عميًقا 
الدين،  نحو  اجتماعي  كإرث  للدين  الشكلي  المستوى  تجاوز  يحاول  والعقيدة،  لإليمان 
وكإيمان مبني على االختيار والحرية »حبًّا وعشًقا« لله. لذا، يقول اإلمام علي بن أبي طالب 
الله رهبة،  ار، وإن قوًما عبدوا  التُّجَّ الله رغبًة، فتلك عبادة  الله وجهه: »إن قوًما عبدوا  م  كرَّ
أبي طالب، 3:  )ابن  فتلك عبادة األحرار«  الله شكًرا،  قوًما عبدوا  العبيد، وإن  فتلك عبادة 

 .)205
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حيث  األخالقي،  المعنى  من  قريبة  الحرية  لمفهوم  الصوفية  الداللة  بأن  القول  يمكن 
ُتعتبر الحرية من الفضائل التي تتجسد من خالل ُخلق العفة، في التعامل مع المال أو الثروة. 
فالتحرر من الرغبات الدنيوية، يسمح بتحقيق الكمال اإلنساني. أيًضا ترتبط قيمة الحرية في 
مبحث األخالق بقيمة السعادة، ألن عملية التحرر تعني التخلُّق بقيمة الخير، واالنفصال عن 

الشر.
أن  يبيِّن  لَِكونه  اإلسالم،  في  بالغة  أهمّيًة  للحرية  واألخالقي  الصوفيُّ  الُبعد  يكتسي 
ل في الوقت نفسه بداية اإليمان وغايته.  الحرية هي الشرط العميق لإليمان، وأن الحرية ُتشكِّ
لهذا السبب، كانت الحرية شرط المسؤولية اإلنسانية، وغاية الشريعة في التصور الصوفي 

لإلنسان. 

3- مقومات الحرية في اإلسالم واإلشكاليات المرتبطة بها

أ- الحرية في اإلسالم: شْرُط التكليف والتعايش بين البشر 

الحرية َمناط التكليف وشْرُطه 

ال شك أن الحرية هي أساس الفعل اإليماني، المبني على االقتناع الطوعي واالستبانة. 
التكليف  دائرة  من  الخروج  فيعني  اإلكراه،  أّما  وَمناطه.  التكليف  أساس  فهي  َثّم،  وِمن 
والمسؤولية. لذا، ال يصحُّ إيمان المكَره، ألن من شروط صحة الفعل: »أن يكون المكلَّف 
المعصية  أو  به،  المأمور  بفعل  الطاعة  منه  تصح  لكي  تركه،  على  أو  الفعل  على  إّما  قادًرا، 
بتركه« )البغدادي، 1997، 114(. فاإلكراه على الطاعة ينفي الثواب ويبطله، كذلك اإلكراه 
أنه  يعتقد  ما  اإلنسان  يفعل  »أن  الحرية:  تعني  المعنى،  بهذا  العقوبة.  ُيبطل  المعصية  على 
مكلَّف به... وإيمان اإلنسان بأنه مكلَّف هو أول خطوة في حريته« )الفاسي، 1993، 248(. 
يعيش المسلم الحرية كامتحان دائم. فهي االبتالء الذي على أساسه يتحدد الثواب أو 
العقاب. وال يتناقض مفهوم االبتالء الذي ال يحمل بالضرورة معنى سلبيًّا، مع مفهوم الحرية. 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

295

فهو ال يعني وجود إرادة إلهية سابقة، َتحمل اإلنسان على قبول نفي حريته أو استالب حقوقه، 
بقدر ما تعني أن الحرية تجربة ُوجودية، َتنْبني على الوعي بأن الفعل الحرَّ ليس غريزة َقْبلّية، 
ل لمسؤوليته التي قد تكون ُمَكلِّفة، ككائن يملك القدرة على االختيار. وال  بقدر ما هي َتحمُّ
يمكن أن يتحقق هذا االبتالء إاّل في سياق الحرية، الذي يفترض أن يمتلك اإلنساُن المْسلم 
القدرَة على االستجابة للتكليف، وعلى عدم االستجابة له. لذا، من الضروري الفصل بين 
»األمر التكليفي« )أي مقتضيات الشريعة من أوامر وَنواٍه(، و»القضاء التكويني« )أي حرية 

اإلنسان األساسية التي تنبني عليها المسؤولية(: ژ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   
ەئ  ەئ  ژ ]سورة التكوير، اآليتان 27- 28[. فالعقائد ال تخضع لإلكراه، بل تنَْبني على 
التصديق الَقْلبي. لذا: »تَرك اللُه أمر اإليمان لإلنسان دون إكراه منه تعالى وال إجبار؛ حتى 
يذهب اإلنسان إلى اإليمان بِـ)قلٍب عاشٍق(؛ ألن الله تعالى ال يريد »أعناق عبيد«، وإنما يريد 

»قلوب ِعباد« )جاد، 2014، 46(.

الحرية طريًقا إلى معرفة الله

بالنظر  وضرورته،  االستدالل  حرية  على  اإلسالمية  االعتقادية  المنظومة  تنَْبني 
 .]101 آية  يونس،  ]سورة  ڑژ  ڑ      ژ   ژ   ڈ   ڈ   ژ  والِحَجاج:  الفكري 
عقل  وهو  الخالق.  معرفة  نحو  األمثل  الطريق  بمنزلة  العقَل  القرآنية  النصوُص  وَتعتبر 
عمارة محمد  ويرى  التكوينية.  المعرفية  وظيفته  دون  َتُحول  التي  العبوديات،  من  ر   متحرِّ
 أنه: »بَلغ تقديس اإلسالم للحرية اإلنسانية إلى الحدِّ الذي جعل السبيل إلى إدراك وجود 
والمعجزات  الخوارق  تأثير  من  اإليمان  سبيل  ر  فحرَّ اإلنساني،  العقل  هو  اإللهية،  الذات 
فِصْدق  واألنبياء...  الرسل  سيطرة  ومن  بل  والمأثورات،  النصوص  سلطان  ومن  المادية 
الرسول مترتِّب على ِصدق وجود الذات اإللهية التي أرسلته وأوحت إليه هذه النصوص. 
فال بد من سْبق اإليمان بهذه الذات على التصديق بالرسالة، والنصوص، وال سبيل إلى ذلك 
سوى العقل المتحّرر« )عمارة، 1985، 23(. َنبلغ هنا أعلى درجات تحرير العقل والتدين، 

حيث يصبح االستعمال الحرُّ للعقل هو أساس اإليمان الحقيقي.
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إّن حرية الفكر هي السبيل إلى الرأي السديد. وفي هذا اإلطار، يمكن أن نقرأ تجربة نبي 
ل العقُل الحواري المبنّي على الحرية طريًقا إلى اإليمان التوحيدي،  الله إبراهيم، حيث يشكِّ

ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   ژ  العقيدة:  ُأُسس  مناقشة  في  بالحقِّ  لإلنسان  يعترف  الله  وحيث 
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ ]سورة البقرة، آية 260[. من 
هنا، يجب أن نكون واعين أنه »حين نكون أحراًرا لحظة اختيار المعتَقد واالطمئنان إليه، فإننا 
لن نرضى لغيرنا أن ُيرَغم على فكرٍة لّما يِصْل فيها إلى قناعة تامة وذاتية« )العبار، 2016، 

.)47
ال شّك أن الحوار دليل على الطابع التكويني للحرية اإلنسانية، وعلى أن الله ارتضى 
ا. لكن البشر ينزعون أحياًنا نحو مصادرة هذه الحرية، وينصبون أنفسهم  لإلنسان أن يكون حرًّ

عبر مؤسسات كهنوتية أوصياء على البشر، وهو ما ال يفعله الله سبحانه وتعالى.

الحرية: ثورة على الكهنوت ورفض للوثنيات األرضية 

مقابل الرفع من قيمة العقل الراشد، يرفض اإلسالم أن يتنازل اإلنسان عن حريته لفائدة 

الجماعة أو الضمير الجمعي، أو يستكين لتقليد اآلباء واألسالف في العقائد بال برهان وال 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ   حجة. يقول الله تعالى: ژ 

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ژ ]سورة البقرة، آية 170[. هنا، َيكمن 

ًة أو ِوالدًة، واإلسالِم اختياًرا واقتناًعا. ثم إن اإلسالم أَمر بعبادة الله  الفرق بين اإلسالِم ُهويَّ

الطوال، من ملوك األرض وزعمائها  السنين  التي الزَمته  العبودية  »ُيحّرر اإلنساَن من  كي: 

الطاغين ورؤساء الدين المتألِّهين« )طبارة، 1993، 192(.

ا، واإلنسان مختلًِفا اإلنسان حرًّ

ال شك أن هناك ارتباًطا وثيًقا بين حرية االختيار بعاّمة )الرأي والعقيدة وغيرهما( من 
د من الحياة البشرية، من جهة  جهة، واالختالف كخيار وحكمة إلهية ترفض فرض نمط موحَّ
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فإنه  الحرية،  شأن  من  أعلى  تعالى  الله  أن  وكما  للحرية.  طبيعية  نتيجة  فاالختالف  أخرى. 

أعلى كذلك من شأن االختالف والتنوع: ژ ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئژ ]سورة 

النحل، آية 93[. فيؤّكد الخطاب القرآني أن التنوع في ميدان العقيدة ليس اعتباطيًّا، ما دام 

ر البشَر من مغبَّة اختزال التنوع أو اّدعاء الكشف  ينبع من اإلرادة الحّرة للمؤمنين. وأيًضا يحذِّ

عن كنهه؛ إذ إنه يقع خارج نطاق المعقولّية البشرية. لذا، فالحسم الَعَقِدّي بشأن هذه العقائد، 

ل حسم الخالف فيها إلى  قضية أخَروّية اختص بها الله سبحانه وتعالى ذاَته المقّدسة، وأجَّ

ٿ   ٿ   ٿ   ٺ      ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ژ  القيامة:  يوم 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  ژ  ]سورة الحج، آية 17[.
لذا، نرى أن كّل محاولة للوصاية على اآلخرين بِاسم الحقيقة الدينية خطٌأ، ألن في ذلك 

تطاُواًل على ما اختص به الله ذاَته المقّدسة، وإنكاًرا لنسبّية معارفنا ومداركنا وتواضعها. إًذا، 

ل  فالتعددية -في كل مظاهرها- سنٌَّة إلهية نابعة من الحرية التكوينية للبشر. لذا، فهي تشكِّ

ثابًتا من ثوابت االجتماع اإلنساني. وقد »كّلف الله البشر أن يستثمروا هذا الخالف، ويسعوا 

إلى إزالته بالحوار« )حللي، 2001، 68(.

قيمة الحرية كمدخل إلى االحترام المتبادل 

اعترافنا بحرّية اآلخر  التبادل، أي ضرورة  القرآن على ما يمكن تسميته بأخالق  يركز 

القاعدة  تجسيد  يجري  هنا،  بحريتنا.  يعترف  بأن  ُنطالبه  مثلما  فكره،  أو  عقيدته  اختيار  في 

األخالقية التي تعترف بها كل األديان: »أن َتفعل لآلخرين ما ُتحبُّ أن يفعله اآلخرون لك«، 

ۀ   ژۀ   تعالى:  الله  يقول  اإليمان.  شروط  من  شرًطا  اإلسالم  في  ل  تشكِّ والتي 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ژ ]سورة البقرة، آية 44[. ويقول 

الرسول )ص(: »ال يْؤمن أحُدكم حتى ُيحبَّ ألخيه ما ُيحبُّ لنفسه« )صحيح مسلم، 2(.

إن تجربة اإليمان التي يعيشها المسلم باقتناع حّر، تجعله يِعي أنه ال يمكنه وال يحقُّ له، 
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أن ُيرغم اآلخر على التراجع عما رضي به عن اقتناع خالص. وبفضل مركزّية قيمة الحرية، 
لِِفقه  ومنهاًجا  للبشرية،  الله  ارتضاه  الذي  الرّباني  المنهج  في  ثابًتا  أصاًل  التسامح  يصبح 

االختالف في الفكر اإلسالمي. 
علماء  َروى  فقد  بالحرية.  اإلقرار  درجات  أسمى  إلى  إشارة  )ص(،  النبي  سنَّة  وفي 
السيرة: »أنه لّما َقِدم وْفُد َنْجراَن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه مسجده 
الناُس منَْعهم، فقال  بعد صالة العصر، فحانت صالُتهم، فقاموا يصلُّون في مسجده، فأراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: دُعوهم. فاستقَبلوا المشرق فصلَّوا صالتهم« )ابن هشام، 

.)157 ،2004
لم َتمنع مركزيُة قيمة الحرية في التصور اإلسالمي، بروَز عّدة أسئلة حول انسجام بعض 
التشريعات اإلسالمية مع هذا البعد المركزي. وُيطرح السؤال أكثر وأكثر، حول فكرة تناقض 

ْثنا بها فيما سبق. تشريع الجهاد والرق مع الروح التحريرية داخل اإلسالم، حسب ما َتحدَّ

ّق  ب- نقاط إشكالية في الجهاد والرِّ

الجهاد وقيمة الحرية 

الحرية،  بقيمة  عالقته  في  الحربي-  أو  العسكري  -بالمعنى  الجهاد  موضوُع  ل  يشكِّ

السياقات  في  ُتطرح  األسئلة  فالكثير من  قديًما وحديًثا.  الفكر اإلسالمي  في  إشكالية  نقطًة 

لنا  المعاصرة، حول مدى انسجام التصور اإلسالمي للجهاد مع قيمة الحرية، حسب ما َتوصَّ

ة  في دراستها إلى اآلن. فإْن كانت الوظيفة الطبيعية للجهاد هي الدفاع عن النفس وحماية األمَّ

ى الجهاد الدفاعي أو جهاد الدفع، فال َتعاُرض إًذا بين مفهوم الجهاد  وثوابتها، وهو ما يسمَّ

ومفهوم الحرّية. إاّل أن الموروث الفقهي اإلسالمي، قد عَرف أيًضا مفهوم الجهاد الهجومي، 
ى أيًضا الجهاد االبتدائي أو جهاد الطلب. الذي يسمَّ
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ماذا يعني جهاُد الطلب؟

لم  من  كل  بدعوة  مطاَلبون  المسلمين  أن  ُمفاُدها  فقهية،  فكرٍة  تداول  يجري  ما  كثيًرا 
يكن مسلًما إلى اإلسالم. فإْن َرفض، ُيخيَّر بين الجزية والقتال. ويصبح كل سكان األرض 
-من غير المسلمين تحديًدا، وإْن لم يبادروا المسلمين بالعدوان-، مخيَّرين -بحسب هذا 
ى  التصور- بين اعتناق اإلسالم والدخول تحت سلطة دولة اإلسالم، والحرب. وهذا ما يسمَّ
في الفقه اإلسالمي بجهاد الطلب، الذي أصبح جزًءا من الموروث الفقهي، ِعلًما بأنه كان 

موضوَع خالف بين السلف.
يقول ابن تيمية: »كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول األمر مأموًرا أن يجاهد الكفار 
بالكفِّ عن  بالتي هي أحسن... وكان مأموًرا  بيده، فيدعوهم ويِعُظهم ويجادلهم  بلسانه ال 
قتالهم لعجزه وعجز المسلمين عن ذلك. ثم لّما هاجر إلى المدينة وصار له بها أعوان ُأِذن 
له في الجهاد، ثم لّما َقُووا كتب عليهم القتال ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم؛ ألنهم لم 
يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار. فلّما فتح الله مكة ووفدت إليه وفود العرب باإلسالم، 
(ابن  المْطَلقة«  العهود  بنبذ  وأَمره  مؤّقت،  عهد  له  كان  من  إاّل  كلهم  الكفار  بقتال  الله  أمره 

تيمية، ، 1999، 1: 71(. 
ڇ   ڇ   ڇ    چ   ژ  تعالى:  قوله  مثل  يَّة،  نصِّ ة  أدلَّ على  التصور  هذا  يعتمد 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
 ،]29 آية  التوبة،  ]سورة  ژ  ڳ  ڳ   ڱ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   أو قوله تعالى: ژ 
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ  ]سورة األنفال، آية 39[. يذهب السلف إلى تفسير 
»الفتنة«، بأنها الكفر و»الشرك« ورفُض الخضوع ألحكام اإلسالم؛ ما يعني اإلقرار بالجهاد 
بقتالهم.  البدء  أو  المسلمين  الكفار على  باعتداء  ُيشترط  الذي ال  المطلق،  بالمعنى  والقتال 
فُهم يقاَتُلون بسبب كفرهم، ويجب عليهم الدخول في دين الله أو دفع الجزية. يعتمد هذا 
التصور على فكرة أنَّ ابتداء »الكافرين« بالحرب، هو شكل من أشكال الدعوة إلى اإلسالم. 
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ثم إن الجهاد كشكل من أشكال »اإلكراه المشروع«، قد يكون طريًقا إلى تخليص البشرية من 
الشرك والكفر، وإلى إعالء كلمة الله.

َنطرح السؤال هنا: »هل تنسجم هذه النظرية مع التصور اإلسالمي العامِّ للحرية؟«.

الجهاد في اإلسالم دفاًعا عن الحرية 

من الضروري بدًءا أن نميِّز بين مفهوم الجهاد ومفهوم العنف، إذ يمكن الحديث في 
فهٍم العنفي للجهاد، كشكل من أشكال النضال، الذي ينبني على قيمة الحرية من أجل الدفاع 

ل هدًما لحرية اآلخرين. عنها، مع رفض العنف، ألنه يشكِّ
فإن  لذلك،  والفكري.  الديني  االختيار  في  المطَلقة  اإلنسان  حرية  تعالى  الله  َيْكفل 
الدعوة هي حوار على أساس هذه الحرية. وتلك هي سنَّة الرسل كلهم في الدعوة إلى الله 

سبحانه وتعالى، حسب ما يتبيَّن ذلك في قصة نوٍح )ع(: ژ ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ           ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ  ی  ی    ی    ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب               حب   ژ  ]سورة هود، 
ع القرآن فريضة الجهاد إلكراه الناس على اعتناق ديٍن أو عقيدٍة ما، بل  آية 28[. لهذا، لم يشرِّ

لمقاومة االستبداد الذي يصادر حرية البشر.

َتربط النصوُص القرآنية بين الجهاد وضمان حرية العقيدة والرأي، بمعنى إرساء شروط 

الحرية التي تسمح للمستضعفين باالختيار الحّر. فيكتسب الجهاد إًذا وظيفة تحريرية انطالًقا 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ژ   تعالى:  قوله  من 

الدين  بأن  اإلقرار  تعني  فالحرية   .]40 آية  الحج،  ]سورة  ڃ  ڃ   ڃژ  ڄ    ڄ  
إن  بل  األديان،  لجميع  الحريات  تأمين  ضرورة  يعني  ما  أحد؛  فيه  يتدخل  ال  لله،  خالص 

حمايتها واجب على المسلمين، ألّن: »هذه الحماية ألماكن العبادة غير اإلسالمية تدل على 
قوا بدعوته،  سماحة اإلسالم، وأنه ال ُيكِره أحًدا على اإليمان به، بل يحمي الذين أَبوا أن يصدِّ
من االعتداء عليهم أو ُظلمهم أو انتهاك حرمات أماكن عبادتهم« )الدسوقي، 2008، 41(.

يرى الشيخ محمد أبو زهرة، أن وظيفة الجهاد هي الدفاع عن حرية األديان ومعتنِِقيها 
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ضد الطاغوت واالستبداد؛ إذ إّن: »الباعث على الحرب في اإلسالم أمران: دفُع االعتداء، 
الحرية  عن  الدفاع  إلى  يتجه  ساٍم  مبدأٍ  وكّل  الحّق.  دعوة  ألنها  اإلسالمية  الدعوة  وتأمين 
ا فيما يعتقد،  الشخصية، َيهمُّ الداعي إليه أن تخلو له وجوه الناس، وأن يكون كل امرئ حرًّ
يختار من المذاهب ما يراه بحرية كاملة، ويختار ما يراه أصَلَح وأقرَب إلى عقله، وقد قاتل 
أنه  بجالء  فَيظهر   .)97  ،1995 زهرة،  )أبو  األْمَرين«  لهذين  وسلم  عليه  الله  صلى  النبيُّ 
بِقتل  تتحدث  التي  اآليات  أما  االعتقاد.  وحرية  اإلسالم  في  بالجهاد  األمر  بين  َتعاُرض  ال 
المشركين، فهي ال تربط ذلك بكفرهم، بل بالِحرابة، أي باالعتداء العسكري على المسلمين 

والتمرد المسلَّح على الدولة.
أما السبب في قراءة بعضهم لوظيفة الجهاد في النص القرآني، باعتبار أنه جهاد طلب، 
ه فلسفة اإلسالم في الجهاد، قراءٍة قد تؤدي إلى تبرير أعمال  فهو يُعود إلى قراءٍة تجزيئية ُتشوِّ

العنف واإلرهاب.

قُّ في اإلسالم أو صيرورة التحرير الرِّ

ّق في اإلسالم، ومدى تناقضها مع كون الحرية  ُتثار الكثير من األسئلة حول ظاهرة الرِّ
طبيَعًة تكوينية لإلنسان، حسب ما سبق.

لقد عاد النقاش حول الرق في اإلسالم في السنوات األخيرة، بسبب إقدام تنظيم الدولة 
ا، مثل سبي  اإلسالمية »داعش« وتنظيم بوكو حرام، على ممارسات متجاَوزًة تاريخيًّا وفكريًّ
الرجال والنساء وَعرضهم للبيع في سوق النَِّخاسة. بعض علماء اإلسالم ال يزال يعتقد أن 
»الرق جزء من  أن:  يرى  الذي  الفوزان،  الدكتور صالح  مثل  ثابت من اإلسالم،  ّق جزء  الرِّ
اإلسالم، ألنه جزء من الجهاد، والجهاد باٍق ما بقي اإلسالم« )Qutb, 1992 , 50(، كما لو 
ا،  رة عقائديًّ مبرَّ دينية  إلى حقيقة  تاريخي،  اجتماعي  واقع  الرق من  بتحويل  قام  أن اإلسالم 

وشريعٍة ثابتة ذات شرعّية إلهية.
ّق لم يُعْد جزًءا من التشريع اإلسالمي. وقد قام 126 عالًِما  إّن الرأي السائد، هو أن الرِّ
ُمْسلًما سنة 2014، ببعث رسالة إلى أبي بكر البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين، 
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مفتوحة من علماء  ألف عام« )رسالة  منذ  المسلمين  بإجماع  م  »ُحرِّ ّق:  الرِّ أن  فيها  يؤكدون 
جرى  قد  التحريم  هذا  كان  هل  توضح  لم  الرسالة  لكن  البغدادي«(.  لـ»الخليفة  ومفكرين 
ُسوق  ر  تطوُّ أن  الرأي،  هذا  يرى  وشرعي.  فقهي  بإجماٍع  أم  فقط،  تاريخية  ظروف  بسبب 
اإلسالم  وأن  دنيوية،  مصالح  لخدمة  دينية  تبريرات  اعتمد  اإلسالمي،  العالم  في  النّخاسة 
س شرعيًّا لصيرورة ومنهجية تدريجية، إللغاء الرق  ّق إلى وضع إنساني مقبول، وأسَّ ل الرِّ حوَّ
 بصفة نهائية في إطار منظومة مقاصد الشريعة. فالشارع -حسب ما يقول الطاهر بن عاشور
ّق في اإلسالم ليس إاّل ضرورة  ف إلى الحرية« ألنه يرفض تعبيد البشر. لذا، فالرِّ -: »متشوِّ
تندرج في سياق تاريخي، حيث كان جزًءا من النظام االقتصادي َيصُعب إلغاُؤه في مرحلة 

واحدة.
تعنيفهم  عن  النهي  خالل  من  للرقيق،  اإلنساني  الوضع  تحسين  على  الفقهاء  عِمَل 
ا أو لفظيًّا، أو تحميلهم ما ال ُيطيقون. أيًضا جرى إخضاع هذه الظاهرة لعملية تحرير  جسديًّ
ّق بطريق البيع  م اإلسالُم الرِّ مستمرة، من خالل حصر مصادر الرق وتضييقها )الحرب(. فحرَّ
أو النهب والسطو، ولم ُيبِق إاّل الحرب كمصدر لَِتملُّك األسرى الذين يصبحون عبيًدا. أيًضا 
قام اإلسالم بتوسيع مواضع العتق، وجَعلها من القربات إلى الله تعالى. من هنا، كانت دعوة 
العشرات من النصوص القرآنية إلى عتق العبيد، من خالل فرض نصيب في الزكاة لتحرير 
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھژ  ڻ   ژ   األرّقاء: 
القرآُن  الخطأ والظِّهار واألَْيمان. وُيْعلي  القتل  إلى كّفارات  آية 60[، إضافة  التوبة،  ]سورة 

من شأن تحرير المحروِمين الحرّيَة، حيث قال الله تعالى: ژ ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ژ ]سورة البلد، اآليات 13-11[. 

الظرفية  سياق  في  إاّل  ّق  الرِّ ظاهرة  فهم  يمكن  ال  أنه  يتضح  النصوص،  هذه  على  بِناًء 
التاريخية، وفي إطار مشروٍع تاريخي تحريري يتحّدد من خالل النصوص الدينية، مشروٍع 
)أْنَسنة  الحل  بداية  باقتراح  النص  تاريخيًّا. ويقوم  الّرّق  يمكن فهمه كعملية تصويب إللغاء 
المشروع  إلى  هنا،  اإلشارة  ويمكن  العملي.  التحرير  جهود  ذلك  يتبع  ثم  العبيد(،  أوضاع 
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الفكري للمفكر الباكستاني فضل الرحمن، الذي دعا إلى إعادة االعتبار لقيمة الحرية، من 
من  ينطلق  ا  فكريًّ منهًجا  التصويب  عملية  يجعل  كلِّّي،  كنظام  للقرآن  أخالقية  قراءة  خالل 
الماضي إلى الحاضر، مستحِضًرا الغايات األساسية واالستشرافية للرسالة؛ ما يعني إمكانية 
ّق(، اعتماًدا على الحرية  ّدة أو الرِّ خلق استمرارية تاريخية تتجاوز األحكام الشرعية )مثاًل: الرِّ
كمقصٍد وُأُفق تاريخي للرسالة. من هنا، يقترح فضل الرحمن طريقة في التفسير: »تقوم على 
الزمن  إلى  عودة  في  ثم  القرآنية،  األزمان  إلى  الراهنة  الوضعية  من  مزدوجة:  حركة  أساس 
الراهن... بمقدار ما سيكون بإمكاننا أن نقوم بهاتين الحركتين بنجاح، فسوف تصبح تعاليم 
القرآن حيَّة وفّعالة مرة أخرى« )فضل الرحمن، 2015، ص 14، 17(. سعى فضل الرحمن 
الجوهرية  الرسالة  ه  شوَّ الذي  التقليدي  اإلسالم  »تاريخ  تجاوز  إلى  مشروعه،  خالل  من 
لإليمان،  كأساس  الحرية  يؤكد  والذي  الله،  أمام  لإلنسان  الالمتناهية  والمسؤولية  للدين، 
Filali -Ansary, 1999, 117-(  .»وعلى أخالق االلتزام الفردي ضد منطق اإلكراه الديني

)118

التحريرية  المسارات  تتحدد من خالل  الجوهرية،  أن رسالة اإلسالم  نعتقد  أن  يمكن 
لتوسيع  سعت  لإلسالم،  التأسيسية  النصوص  أن  ر  يفسِّ ما  هو  ذلك  ولعّل  بها.  ْثنا  َتحدَّ التي 
الممارسات  من  الكثير  أن  مع  متكاماًل،  نظاًما  ل  تشكِّ لكي  الحرية،  قيمة  ممارسة  مجاالت 

التاريخية للمسلمين، لم تكن دوًما منسجمة مع روح هذه النصوص. 

ج- شمولية الحرية في اإلسالم 

وحرّية  الفكر،  وحرية  االعتقاد،  حرية  الحياة:  أبعاد  كل  اإلسالم  في  الحرّية  تشمل 
التعبير، وحرية العمل، وحرية التنقل، إضافة إلى حرية الكسب والتملك. وعموًما، فإن هذه 

الحريات ال يجري تقييدها إاّل بالمصلحة العامة.

اإلسالم والحريات السياسية 

 يرفض اإلسالُم الظلَم واالستبداد، بصفتهما سلوَكْين َيسلباِن اإلنسان حريته، وِمن ثّم 
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َيفصالنه عن كرامته التكوينية األصلية. فالكرامة أساس هذه الحرية، وهي تفترض المساواَة 

في الحرية، ورْفَض فكرة الطاعة المطلقة للبشر. فالله وحده جدير بالعبودية والخضوع. لهذا، 

خ القرآُن مبدأ حرية الرأي والنقد والتعبير، ويعترف بالحقِّ في المعارضة وفي االختالف  يرسِّ

السياسي، بصفتهما تجسيًدا للحرية غير القابلة لالستالب. يقول رسول الله )ص(: »إذا رأيت 

ورى في  ل الشُّ َع منهم« )رواه أحمد(. وُتشكِّ ُتُودِّ تي َتهاُب أن تقول للظالم: يا ظالم، فقد  أمَّ

القرآن أساس الحرية السياسية، المبنّية على التعاقد والمشاركة الحرة لألفراد والجماعات 

في صنع القرارات، على مستوى األسرة أو الجماعة أو الدولة: ژ  ں  ں  ڻژ ]سورة 

الشورى، آية 38[، ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئژ ]سورة البقرة، آية 233[.

يمكن اإلشارة إلى نماذج عديدة من الحرية السياسية، من خالل الممارسات السياسية 

للصحابة:

ِق الله يا عمر«، فغضب بعض    ُيروى أن رجاًل خاطب ُعَمَر )ر( أمام المأل قائاًل: »اتَّ

الحاضرين من قوله، وأرادوا أن يسكتوه عن الكالم، فقال لهم عمر: »ال خير فيكم 
إذا لم تقولوها، وال خير فينا إذا لم َنسمعها« )الصالبي، 2015، 129(.

الناس، فإني  يه الخالفة: »أما بعد أيها    قال أبو بكر الصديق )ر( في خطبته عند تولِّ
موني«  فقوِّ أسأُت  وإن  فأعينوني،  أحسنُت  فإن  بَِخيركم،  ولسُت  عليكم  يُت  ُولِّ قد 

)السيوطي، 2003، 59(.
الله وجهه، في عالقته  م  كرَّ أبي طالب  بن  اإلمام علي  المؤمنين  أمير    نموذج سيرة 
ين، إذ إنه رغم اختالفه السياسي معهم، عمل على ضمان  بالخوارج بعد معركة ِصفِّ
ما  لهم  التعرض  بعدم  اله  عمَّ أمر  وقد  المعارضة.  الفئة  لهذه  والرأي  التعبير  حرية 
دامت معارضتهم سلمّية، وكان يقول لهم: »إنَّ لكم عندنا ثالًثا: ال َنمنُعكم صالًة 
في هذا المسجد، وال َنمنُعكم نصيَبكم من هذا الَفْيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال 

نقاتلكم حتى تقاتلونا« )ابن كثير، 1990، 577 - 578(.
الممارسات  من  جزًءا  لت  شكَّ والسياسي،  الفكري  النقد  حرية  أن  تؤكد  كثيرة  أمثلة 
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وريِّ  الشُّ الحكم  نظام  من  االنتقال  بفعل  الحًقا،  َتراُجعها  مع  وذلك  للمسلمين،  التاريخية 
إلى نظام سياسي فردي أو استبدادي. في هذا السياق، فإن الموضوعية في البحث، َتفرض 
علينا أيًضا اإلشارة إلى أن ثّمة نصوًصا دينية حديثية، قد يبدو أنها تتناقض مع مبدأ الحريات 
السياسية أو حرية النقد، وتسعى لتكريس الخضوع والطاعة المطلقة للحاكم أو لوليِّ األمر، 
ِمثل الحديث المنسوب إلى النبي )ص(: »يُكون َبعدي أئّمٌة ال يهتدون بُهداَي وال َيستنُّون 
ُحَذيفة: قلُت:  إِْنٍس«. قال  الشياطين في ُجثمان  بسنَّتي، وسيُقوم فيهم رجاٌل قلوُبهم قلوب 
وُأِخذ  ظهُرك  ُضرب  وإْن  وُتطيع  »َتسمع  قال:  ذلك؟  أدركُت  إْن  الله  رسول  يا  أصنع  كيف 
ثين  المحدِّ من  الكثير   .)52 رقم  الحديث  اإِلمارة،  كتاب  )مسلم،  وَأطِع«  فاسمع  ماُلك، 
يَرون أن الحديث فيه ِعّلة، وأن عبارة »وإْن ُضرب ظهُرك، وُأِخَذ ماُلك« ليست في الحديث 

األصلي.
ال يمكن فهم مثل هذه النصوص إالَّ في سياق الصراع على الشرعية السياسية، والذي 
ة مقابل تكريس سلطة الحاكم، لدرجة إسقاط وجوب العدالة عليه،  عَرف تقليص سلطة األُمَّ
اعتمد  الذي  الطاعة،  فِقه  إنتاُج  الحاكم، وصاَحب ذلك  اختيار  في  الشورى  وإسقاط شرط 
الحاكم«،  َجور  على  و»الصبر  الفتنة«،  »درء  مثل  التبريرية،  المقوالت  من  مجموعة  على 
الرسالة  روح  مع  تتعارض  ألهداف  تسخيرها  يجري  َمقوالت  وهي  واألُّمة«.  و»الجماعة 

اإلسالمية، ورفِضها الواضح للظُّلم واالستبداد.

حرية التفكير والرأي والنقد 

وتشير  والنقد.  الرأي  كحرية  أخرى،  حرياٌت  العقيدة  حريَة  َتستتبع  أن  البديهي  من 
النصوص القرآنية إلى مواقف عديدة، ُتظهر البشر -حتى في »ضاللهم«- يعبِّرون عن آرائهم. 
فالله ال يصادر حقَّ البشر في التعبير عن قناعاتهم، مع رفضه للكثير منها؛ إذ َيظهر في بعضها 
َتهاُفُتها المنطقي، أو مناقضُتها لمبادئ األخالق والخير. هذا اإلقرار اإللهي يدل على أن هذا 

الحقَّ غير قابل لالستالب، وأيًضا يدل على جوهرية الحرية وديمومتِها.
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ُتعتبر حرية االجتهاد من مظاهر الحرية في ُبعَديها الفكري والديني، بل إنها من أسمى 
إعمال  إلى  القرآن  ويدعو  واألفكار.  األديان  استمرار  شرط  هو  االجتهاد  ألن  ياتها،  تجلِّ
َيْيِن للحرية التكوينية، التي تسمح لإلنسان ببناء العقيدة، وليس  العقل والتدبر بصفتهما َتجلِّ
له استخدامها  الحرية، وخوَّ فيه حقيقة  أَكّن  العقل لإلنسان  الله: »عندما خلق  فإن  بَِتواُرثِها. 

باإلذن التكويني المستقّر في الِخلقة« )ابن عاشور، 1985، 169(: 
ژىئ            ی  ی  ی  ی  جئ  ژ ]سورة يونس، آية 24[. -

ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ ]سورة »ص«، آية 29[. -

َيرفع الخطاُب القرآني التدبَر والتفكر إلى مرتبة »الفريضة اإللهية«، ألن التفكير أساس 
إلى  »السليم  الطريق:  بصفته  العقل  على  يعتمد  اإلسالم  بأن  القول  ويمكن  العقيدة.  بناء 
اإليمان الصحيح. لهذا، فهو ال يخشى أن يفّكر أتباعه فيه، ألنهم إن فّكروا فسيزدادون إيماًنا، 
وإن لم يهتدوا إليه فالله أعلم بسرائرهم، وال يكّلف الله نفًسا إاّل ُوْسعها« )حللي، 2001، 
128(. لذا، فإن الفلسفة القرآنية ومنهج اإلسالم، يتعارضان تماًما مع فعل المنع والمصادرة، 

أو تقييد حرية التعبير.
النقد، على أساس  أو  للتفكير والنقاش  قابلة  َتَتعالى، أو غير  القرآن مبادئ  ال يتضمن 
االعتقاد الحر؛ وذلك ألن: »اإليمان ال ُيقبل إذا لم يكن منبثًقا عن تفكيٍر حّر واقتناع ويقين ال 
ا منهما ليس طريًقا لإليمان«  يخالطه شك. فال عبرة بما كان منبثًقا عن تقليد أو إكراه، ألنَّ أيًّ
)حللي،2001، 82(. من هنا، فإن حرية التفكير مسؤولية، يدعونا القرآن إلى عدم التخلي 

عنها أو تعطيلها، بالخضوع لعبوديات أو سلطة تسلب اإلنسان إرادته. 
»ال  يوم:  ذات  الناس  خاطب  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  أن  ُيروى  السياق،  هذا  في 
المال«. فقالت  بيت  الزيادة في  ُأْلِقَيت  ُأوقيَّة، فمن زاد  أربعين  النساء على  ُمهور  َتزيدوا في 

امرأة معترضة على ذلك: ما ذاك لك. قال: ولم؟ قالت: ألن الله تعالى قال: ژ ٱ  ٻ  
ٺ     ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ثم  أخطأ«.  ورجل  أصابت  »امرأة  عمر:  فقال   .]20 ]النساء:  ژ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
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رجع فَرِكب الِمنبر، فقال: »أيها الناس، إني كنُت َنهيُتكم أن َتزيدوا النساَء في َصُدَقاتِهّن على 
)الجوزي،  فليفعل«  نفُسه  به  ما أحبَّ وطابت  مالِه  يعطي من  أن  أربعمائة درهم، فمن شاء 

 .)488 ،2013

مركزية حرية االعتقاد

العالمي  اإلعالن  من  عشرة  الثامنة  المادة  إلى  -استناًدا  عموًما  العقيدة  بحرّية  ُيقصد 
لحقوق اإلنسان-: »حرّية الشخص في أن يعتنق الدين أو المبدأ الذي يريده، وحريته في أن 
يمارس شعائر ذلك الدين سواء في الخفاء أو عالنية، وحريته في أالَّ يعتقد بأي دين، وحريته 
في أالَّ ُيفرض عليه دين معيَّن أو أن ُيجبر على مباشرة المظاهر الخارجية أو االشتراك في 
الطقوس المختلفة للدين، وحريته في تغيير دينه، وكل ذلك في حدود النظام العاّم وِضمن 
اآلداب« )بدوي، 1972، ص 422- 423(. يمكن اعتبار حرية االعتقاد بمنزلة جوهر كل 

الحريات في اإلسالم. فهي حرية الحريات. 
كافًة  للبشر  كفَلت  اإللهي،  وطابعها  عالميتها  بفضل  اإلسالمية  الشريعة  أن  شك  ال 
ل لهذه الحرية  حرية العقيدة الدينية في كل أبعادها. والعشرات من النصوص القرآنية ُتَؤصِّ

األساسية والجوهرية، ولعل أهمها: 
- ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چژ ]سورة الكهف، آية 29[.

َتعترف هذه النصوص بحرية اإلنسان في اعتناق دين أو مذهب ما، وبحرية الخروج من 
ا يشير إلى أساسية هذه الحرية، هو تأكيد الكثير من النصوص  هذا االنتماء إلى غيره. ولعل ممَّ
القرآنية، أنه ليس من وظيفة األنبياء أن ُيلِزموا الناس اإليمان، بل عليهم تبليغ الرسالة والدعوة 

إلى الحّق فقط:
الغاشية،  - ]سورة  ژ  ې   ې     ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   ژ 

اآليتان 22-21[. 
ژ ک  ک  گ  گ  گژ ]سورة المائدة، آية 99[. -
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يمكن أن َنْذكر في السياق نفسه، بعض الفقرات من بيان األزهر والمثقفين عن منظومة 
الحريات األساسية، الذي يؤكد مركزية قيمة الحرية في المنظومة الفكرية اإلسالمية: 

على  القائم  للجميع،  الكاملة  المواَطنة  حقِّ  من  بها  يرتبط  وما  العقيدة،  حرّيُة  »ُتعَتبر 
الحديث، وهي  المجتمعي  البناء  الّزاوية في  الحقوق والواجبات، َحجَر  التامة في  المساوة 
يقول  إذ  والقانونية،  الدستورية  القطعّية وصريح األصول  ينية  الدِّ النصوص  بثوابت  مكفولٌة 

ژ  ڃ  ڃ  ڃ   ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ، ويقول:  ژ  المولى عز وجل 
أو االضطهاد  الدين،  َمظهر لإلكراه في  چ   چ  چژ، ويترّتب على ذلك تجريم أي 
يعتنق من األفكار ما يشاء، دون أن يمسَّ حّق  المجتمع أن  بَسَببِه. فلكلِّ فرٍد في  التمييز  أو 
المجتمع في الحفاظ على العقائد السماوية، فلألديان اإللهية الثالثة قداستها، ولألفراد حرّية 
إقامة شعائرها دون عدوان على مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قواًل أو فعاًل ودون إخالل 

بالنظام العاّم...
االختالف  حقِّ  ورعاية  التعدد  بمشروعية  التسليُم  االعتقاد،  حرية  حقِّ  على  يترّتب 
ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر اآلخرين، والمساواة بينهم على أساٍس متيٍن من المواطنة 
والشراكة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات« )بيان األزهر والمثقفين عن منظومة 

الحريات األساسية، 2012(.
ة اإلنسانية« )2019(، والتي تؤكد أن: »الحرية  أيًضا يمكن أن ُنِحيل على وثيقة »األخوَّ
حقٌّ لكل إنسان: اعتقاًدا وفكًرا وتعبيًرا وممارسة، وأن التعددية واالختالف في الدين واللون 
والجنس والِعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصاًل ثابًتا 
تتفرع عنه حقوق حرية االعتقاد، وحرية االختالف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه أو 

ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري ال يقبله اآلخر«.
َرْغم انسجام التصور اإلسالمي بخصوص الحريات المرتبطة بالعقيدة وممارستها، فإن 
ة -كما جرت ممارسته تاريخيًّا- أثار في السنوات األخيرة عدة نقاشات،  دَّ موضوع حدِّ الرِّ
خالف  نقطة  الموضوع  هذا  ل  ويشكِّ لإلسالم.  التحريرية  الروح  مع  انسجامه  مدى  حول 
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فصاًل  ُنْفرد  أن  ارتأينا  لذا،  اإلسالمي.  الفقه  داخل  التجديد  وتيار  التقليد  تيار  بين  عميقة، 
لمناقشة هذه المسألة اإلشكالية.

ة أو تغيير المعتَقد  دَّ د- مناقشة حدِّ الرِّ

ّدة في عالقته بحرية العقيدة، وذلك انطالًقا من  اِختلَفت المواقف الفقهية بشأن حدِّ الرِّ
الوقوف عند ظاهر النصوص، أو من إعمال العقل. لكن الفكر اإلسالمي أصبح مطاَلًبا -من 
ر للحرية الدينية، يكون  خالل مراجعة مناهج االستنباط داخل المنظومة الفقهية-، بِبناء تصوُّ

منسجًما مع كلّيات الشريعة ومبادئ األخالق الكونية، وقادًرا على استيعاب روح الحداثة.
كثيرٌة هي النصوص القرآنية، التي تؤكد عدم جواز اإلكراه في العقيدة: 

ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب  يب  جت  حت  خت  مت   - ژ 

ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حجمج  جح  مح  جخ  حخ   ژ  ]سورة البقرة، آية 
ُيدعى  األنصار  من  في رجل  نزَلت  »وقيل:  رواية مجاهد:  في  وقد جاء   .]256
أبا الُحصين، وكان له ابنان، فَقِدم تّجاُر الشام إلى المدينة َيحملون الزيت، فلّما 
را  أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم اْبنَا أبي الحصين فَدَعوهما إلى النصرانية، فتنصَّ

ومَضيا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين رسول الله، فأنزل الله تعالى: ژ ی  جئ    حئ  
مئژ  »)الواحدي، 2000، 44-43(.

ڄ   - ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ژ 

ڃ  ڃ  ژ ]سورة يونس، آية 99[.
ر القرآُن البشر بمسؤوليتهم في الحفاظ على هذه الفطرة المنشئة لكرامة اإلنسان،  ُيذكِّ
رهم بالمفارقة التي قد يغفلون عنها حين ينصبون أنفَسهم حّراًسا للدين الحقِّ وناطقين  ويذكِّ
باسمه، وُيْبدون حرًصا أكثر من حرص الله تعالى على هداية البشر. وفي ذلك، نقٌض صريح 
لمبدأ التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله ال يرضى اإلكراه لعباده، فكيف 

نرضاه لعباده، ونحن من عباده؟
العقل والحرية،  المفكر اإليراني عبد الكريم سروش في كتابه  يعتقد  في هذا اإلطار، 
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أن اإليمان الداخلي يجب أن يهيِمن على الممارسات الخارجية، ألن اإلكراه يصنع مجتمًعا 
ًطا، حيث يسيطِر النفاق واحتكار الحقيقة. أيًضا يؤّكد أن الحرية ال تتنافى مع االلتزام  دينيًّا منمَّ
ل  الروحي، وإحداث تحوُّ تغيير واقع اإلنسان وكيانِه  النبوي هو  العمل  الديني، ألن جوهر 

ُوجوديٍّ ينقل من اإليمان المتواَرث إلى اإليمان العملي التجريبي )سروش، 2007(.

ة ضد َمن يغيِّر دينه دَّ حدُّ الرِّ

د الخروج من الدين، يوجب القتل وإن لم يفاِرق جماعة الناس«  يقول ابن تيمّية: »مجرَّ
)ابن تيمية، 1983، 1/ 320(. وُيْظهر الموقُف التقليدي عموًما أن َمن: »ارتدَّ عن اإلسالم 
1999م،13  )الشافعي،  ُقتل«   ، ارتدَّ ثم  أسلم،  أو  اإلسالم  على  مولوًدا  كان  ُكفر،  أيِّ  إلى 
ة  /149(. ويرى اإلمام ابن عبد البر أن: »َمن ارتّد عن دينه َحلَّ دُمه، وُضربت عنقه، واألمَّ
مجتمعة على ذلك، وإنما اختلفوا في استِتابته... فالقتل بالردة -على ما ذكرنا- ال خالف بين 
نّة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه« )ابن عبد البر،  المسلمين فيه، وال اختلفت الرواية والسُّ

1387هـ، 306/5- 318(.
ّدة ومبدأ حرية العقيدة   أيًضا يرى محمد الطاهر بن عاشور، أنه ال تناُقض بين ُحكم الرِّ
في اإلسالم، ألن االرتداد: »ُيْفضي إلى انحالل الجماعة ]جماعة اإلسالم[ ... فلذلك ُجعل 
َيخرج  إاّل على بصيرة، وحتى ال  الدين  أحٌد في  َيدخل  للمرتد حتى ال  العقوبة  الموت هو 
منه أحد بعد الدخول فيه، وليس هذا من اإلكراه في الدين... ألن اإلكراه في الدين هو إكراه 
الناس على الخروج من أديانهم والدخول في اإلسالم، وأما هذا فهو من اإلكراه على البقاء 
في اإلسالم« )ابن عاشور، 1984، 1/ 605(. لهذا، فإنَّ ُحكم الردة -حسب هذا التصور- 
ل تخصيًصا لما هو عاّم.  ال يتعارض مع النصوص القطعية التي تؤكد حرية االعتقاد، بل يشكِّ

إاّل أّن ذلك غير منطقي، وال َيْتبع المنطَق القرآني نفسه.

ال عقوبة دنيوية للمرتد عن اإلسالم 

يقول الله تعالى: ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
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ہ  ہ     ہ  ھ  ھ         ھ  ھ  ژ  ]سورة النساء، آية 137[. تشير الكثير من التفاسير، 
وا. وا، ثم آمنوا ثم ارتدُّ ين، آمنوا ثم ارتدُّ إلى أنها نزَلت في قوم مرتدِّ

اإلسالم.  عن  لِلمرتدِّ  دنيوّية  عقوبة  أّية  َتذكر  لم  باالرتداد،  تتحدث  التي  اآليات  كل 
العقيدة  الحرية الختيار  للبشر كامل  ترك  قد  تعالى  الله  أن  أن نستخلص من ذلك،  ويمكن 
َأْولى، أنه ال يحقُّ أن َنُحول دون تحقيق اإلنسان لهذه  ة، أو االنسالخ منها. فِمن باٍب  الحقَّ
الحرية، التي ربطها الله سبحانه وتعالى بالمسؤولية. ثم إنه ال تعاُرض بين حرص القرآن على 
بقاء الناس على عقيدة اإلسالم، وعدم تشريعه عقوبة لَِمن يتركه، ما دام العقل الحرُّ هو الطريق 
مها. والتحريم يقع  م القرآُن الرّدة من خالل عقاب دنيوي، بل حرَّ إلى بناء العقيدة. ولم ُيجرِّ
ل في ُمعتقدات  على مستوى العالقة بين العبد وربه؛ ما يعني: »رْفع سلطاِن البشر عن التدخُّ
َيعلم بأسرارهم«  إْذ هو الوحيد الذي  النّاس والمحاسبة عليها، وَتْرك ذلك إلى رّب العباد، 
)حللي، 2001، 126-128(. نستنتج من كل هذا، أن كل عقوبة للمرتد، كالقتل أو السجن 
أو حتى االستِتابة، ال َتنبع من روح النص القرآني، بل تتعارض معه. فالدخول في اإليمان أو 
الخروج منه، يصبح خارج النطاق القانوني للشريعة، إاّل إْن كان األمر يتعلق بجريمة سياسية.

ّدة كجريمة سياسية  الرِّ

الَوْحدة  هدم  كمحاولة  )أي  سياسية  كجريمة  الردة  بين  المعاصرون  األصوليون  يميِّز 
فمعنى  فكري(.  اختيار  من  انطالًقا  اإلسالم  َتْرك  )أي  المحضة  ّدة  والرِّ لألمة(،  السياسية 
فإن  لذلك،  اإلسالم.  على  الخروج  بل  اإلسالم،  من  الخروج  هو  ليس  الردة  في  العقوبة 
يق، لم تكن: »إلعادة َمن غّيروا اعتقادهم إلى  دِّ حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصِّ
المعتَقد الذي فارقوه بالقّوة، بل إللزام مواطنين تخلَّوا عن التزاماتهم وواجباتهم باعتبارهم 

أعضاًء في األُّمة، أو مواطنين في دولة« )العلواني، 2006، 149(. 
يستشهد المدافعون عن شرعية حّد الرّدة -دون تمييز بين نَمَطيها الديني والسياسي- 
ل دينه فاقُتلوه«. لكن طه جابر العلواني يرى أنه نصٌّ تجب قراءته في سياقه  بحديث: »من بدَّ
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الخاص؛ إذ يمكن اعتباره بياًنا لآلية 72 من سورة آل عمران: ژ ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   
ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ژ. فتشير أسباب 
األمن  لَِمسِّ  يهودية،  جماعة  حاكتها  كمؤامرة  االرتداد  تتناول  اآلية  هذه  أّن  إلى  النزول، 
الداخلي للجماعة المسلمة الناشئة. أيًضا يجب قراءة هذا الحديث من خالل عالقته بحديث 
آخر: »ال َيِحلُّ دُم امِرٍئ مسلٍم يشهد أْن ال إله إال الله وأني رسول الله، إاّل بإحدى ثالٍث: 
الثَّيِّب الزاني، والنَّْفس بالنَّْفس، والتَّارِك لِدينه المفاِرق للجماعة« )رواه البخاري ومسلم(. 
تشير مفاَرقة الجماعة إلى أن قتل المرتد مرتبط بفعل سياسي، وهو االعتداء على الجماعة 

ا ضد فعل الِحرابة.  ا شرعيًّا، بل ُحكًما تعزيريًّ والتآمر ضدها. فحدُّ الردة إًذا ليس حدًّ
ال شك أن القراءة المقاصدية لنصوص القرآن والحديث، تسمح بقراءة انسجام التصور 
اإلسالمي لقيمة الحرية، التي تتحول إلى قيمة غائّية، يحرص الشارع على صيانتها وضمانها. 

فة  هـ- الحرية في تاريخ المجتمعات اإلسالمية: ِمَحن كثيرة ونماذج ُمشرِّ

َنطرح هنا سؤااًل عن تاريخ الممارسات الدينية للمسلمين في عالقتها بقيمة الحرية. ال 
شك أنها لم تكن دوًما منسجمة مع الروح التحريرية للقرآن، لكنها استطاعت أيًضا أن تصنع 

نماذج إيجابية رائدة في التاريخ، تمنحنا األمل في غٍد أكَثَر تصاُلًحا مع قيمة الحرية.

نماذج من محنة الحرية 

في التاريخ اإلسالمي، كثيًرا ما جرى استعمال األفكار والعقائد الدينية، لتبرير االستبداد 
السياسي أو العنف -مْهما كان َمصدرهما- ضد المفكرين والفالسفة، بل حتى ضد رجال 
ض العشرات من المفكرين للمتابعة القضائية، بتهمة مسِّ  الدين. وفي العصر الحديث، تعرَّ

ين، أو إنكار شيء من أساسياته. ونكتفي بذكر بعض األمثلة: ثوابت الدِّ
• نّة، 	 السُّ أئمة  من  780-855م(:   / )164-241هـ  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  محنة 

وإمام المذهب الحنبلي في الفقه اإلسالمي. ُيعتبر رمز محنة َخْلق القرآن، حيث 
المأمون، والمعتصم، والواثق  الثالثة:  الخلفاء  يد  للتنكيل والسجن على  ض  تعرَّ
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ل عقيدته في القرآن  بالله، الذين امتحنوه -كما امتحنوا أهل الحديث-، كي يحوِّ
غير المخلوق إلى عقيدة َخْلق القرآن، لكنه ظلَّ وفيًّا لعقيدته حتى وفاته. 

• محنة علي عبد الرازق )1888 - 1966(: مفكر، ومجدد إسالمي وعالم أزهري، 	
أن  أطروحة  عن  فيه  دافع  الحكم«،  وأصول  »اإلسالم  كتاب   1925 عام  أصدر 
في  للدولة  د  محدَّ شكل  وجود  عدم  وعن  اإلسالم،  أصول  من  ليست  الخالفة 
اإلسالم، وأنه أمٌر متروك للمسلمين. أيًضا انتقد واقع االستبداد المرتبط بالخالفة 
عمله  من  وفصله  بمحاكمته  انتهت  سياسية،  معركة  كتابه  فأثار  سياسي.  كنظام 
كقاٍض شرعي، بعد حكم تأديبي أصدرته هيئة كبار العلماء، بتهمة اختزال الشريعة 
الرسول  مهمة  بأن  والقول  الدنيا،  شؤون  عن  وفْصِلها  ُروحّي  هو  فيما  اإلسالمية 

)ص( كانت التبليغ وليس الُحكم.
• مصرّي، 	 جامعي  وباحث  مفّكر   :)2010-1943( زيد  أبو  حامد  نصر  محنة 

قراءة  أطروحة  وعن  التأويل،  حرية  عن  داَفع  اإلسالمّية.  الدراسات  في  مختصٌّ 
سة، بصفتها نصوًصا مرتبطة بسياقاتها االجتماعية والثقافية  النصوص، وبينها المقدَّ
والتاريخية. فالنص القرآني بالنسبة إليه ُمنَتج ثقافي، وليس ُمعًطى ميتافيزيقيًّا غيبيًّا 
بحًثا  قّدم سنة 1993  الديني ألهداف سياسية.  النص  استعماَل  انتقد  أيًضا  فقط. 
العلمية  اللجنة  الديني«، لكن رئيس  للترقية الجامعية تحت عنوان »نقد الخطاب 
عبد الصبور شاهين، رأى أن كتابات المؤلف تكشف عن اإللحاد واالرتداد عن 
اإلسالم. وبِناًء على مبدأ الِحسبة، جرت إحالة قضيته إلى القضاء، الذي حكم سنة 

ته، وبالتفريق بينه وبين زوجته.  1995بِردَّ
• سي 	 محنة محمود محمد طه )1909-1985(: مفكر وسياسي سوداني، من مؤسِّ

الحزب الجمهوري السوداني سنة 1945. داَفع عن فكرة االجتهاد في اإلسالم، 
ى »قوانين  وَتجاَوز تشريعات اإلكراه نحو الحرية والمساواة. وإبَّان صدور ما يسمَّ
الشريعة اإلسالمية« سنة 1983، في عهد الرئيس جعفر نميري، عبَّر محمود محمد 
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ض  ًدا أنها ُتخالف روح اإلسالم اإلنسانية والتطورية. تعرَّ طه عن معارضته لها، مؤكِّ
لالعتقال سنة 1985، وَمَثل للمحاكمة أمام المحكمة الشرعية؛ إِذ اتُّهم بالردة عن 
بين  اإلرث  في  بالمساواة  المطالبة  في  الشريعة  صالحية  إنكاره  بسبب  اإلسالم، 
الرجل والمرأة، ودعوتِه إلى مذهب الحلول، وغيرهما من التهم. رَفض االستِتابة، 

وُأعدم شنًقا سنة 1985. 

مساحات ُمْشِرقة تبعث على األمل 

  المناَظرات التي جمعت بعَض كبار األئمة بالملحدين، مثل مناظرة أبي حنيفة لبعض 
 .)17 )القحطاني،2011،  يديه  على  بعضهم  أسلم  وقد  الملحدين.  أو  ين  الدهريِّ
وُتعتبر مثل هذه الحوارات دلياًل على االعتراف بحرية الفكر والمعتقد، وعلى َكون 
المجتمع اإلسالمي بلغ درجًة ِجدَّ متقدمة من التسامح والتعدد الفكري، المبنيَّيِن 

على مركزية قيمة حرية في الفكر واالعتقاد.
  قضية إسماعيل أدهم )1901- 1940(: أعلن إلحاده، وداَفع عن فكره من خالل 
واطمئنانه،  سعادته  َمصدر  هو  إلحاده  أن  كيف  فّسر  حيث  ملحد؟،  أنا  لماذا  كتابه 
مباشرة، من خالل  غير  مناظرًة  كتابه  أثار  والفلسفية.  العلمية  إلحاده  أسباب  وبيَّن 
أبو شادي  لماذا هو ملحد؟، وكتاب أحمد زكي  إصدار محمد فريد وجدي كتابه 
المتحّضر  الفكري  الجدل  من  راقًيا  نموذًجا  النقاشات  لت  شكَّ مؤمن؟.  أنا  لماذا 
والعقالني، المبني على قدسية حرية التفكير والتعبير، حيث يجري اعتبار اإللحاد 

ا ال يقاَرع إاّل بالحجة، التي هي حجة الله على خلقه.  موقًفا فكريًّ
ورشيد رضا )1865 - 1935(: شبلي شمّيل  شبلي شمّيل )1850 - 1917(،     
مفكر لبناني علماني، اعتنق عقيدة الفلسفة المادية الملحدة، وأدخل نظرية التطور 
لداروين في العالم العربي، ودافع عن العلمانية والفصل بين الدين والسياسة، من 
ضمانة  هي  العلمانية  أن  حين  في  والُفرقة،  الفتن  سبب  -برأيه-  الدين  أن  منطلق 
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محمد  بالشيخ  متينة  صداقة  جمَعته  وإلحاده،  علمانّيته  ومع  االجتماعية.  الوحدة 
رشيد رضا، الذي كان ينشر كتاباته في مجلة المنار، والذي -مع إلحاده أيًضا- لم 

م رجال الدين، ولم ُتْمنع كتاباته.  ض لتهجُّ يتعرَّ

4- مفهوم الحرية في الفكر اإلسالمي الحديث

أ( الحرية بِصفتها أَحد مقاصد الشريعة العليا 

ل نظرية مقاصد الشريعة إطاًرا منهجيًّا مناسًبا، للتفكير في مسألة الحقوق والحريات  ُتشكِّ
أن  المتقدمون  المقاصد  علماُء  أجمع  وقد  اإلسالم.  في  االستخالفية  بالرسالة  عالقتها  في 
اإلسالم جاء بحفظ الضرورات الخمس، التي هي الدين والنفس والعقل والِعرض والمال. 
الوعي  تدريجيًّا  خلَقت  المسلمة،  المجتمعات  تعيشها  التي  الكبرى  التحوالت  أنَّ  غْير 

ق المقاصد الخمسة، والوعي بضرورة توسيع مجال  بأهمية قيمة الحرية، بصفتها شْرَط تحقُّ

مقاصد الشريعة، من أجل جعل الحرية من المقاصد التي َيفرضها »فِقه الواقع« المتغير في 

مجتمعاتنا، دونما إغفال العمق التأصيلي للحرية المبنية على نظاٍم استداللي، أساُسه حكمة 

الشارع اإللهي. 

ق فيما مضى أن المساواة من مقاصد الشريعة، لِزم  يرى الطاهر بن عاشور أنه: »لّما َتحقَّ

أن يتفرع على ذلك أن استواء أفراد األمة في تصرفهم في أنفسهم، َمقصٌد أصلي من مقاصد 

الشريعة، وذلك هو المراد بالحرية« )ابن عاشور، 1985، 139(. من جهته، يؤكد طه جابر 

العلواني، أن الحرية ُتعتبر: »قيمًة ِمن أبرز القيم العليا ومقصًدا من أهم مقاصد الشريعة )...( 

ا، نزلت آيات كثيرة تدعم هذه الحرية وتدافع  ولتوكيد هذا المعنى، وتحرير اإلنسان تحريًرا تامًّ

ها جوهر إنسانية اإلنسان، إْن فَقدها فَقَد دوَره في الكون والوجود. فتبدأ  عنها وتحميها، وُتِعدُّ

العبودية  معنى  بتصوير  الكريم  الكتاب  آيات  من  آية  مائتي  جاوزت  التي  الكريمة  اآليات 

الحقيقية لله -تعالى-، والمقارنة بينها وبين عبادة ما سواه، وكأن الله -جل شأنه- يبيِّن بذلك 
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لإلنسان أن عبوديته لله -تعالى-، هي تحرير وتشريف وليست إذالاًل وإخضاًعا... فقد نزل 
القرآن العظيم بذلك العدد الكبير من اآليات؛ ليؤّكد على حرية اإلنسان خصوًصا في اختيار 
ما يعتقده، وعدم جواز إكراهه على تبنّي أّي معتقد، أو تغيير معتقد اعتقده إلى سواه، وعلى 

توكيد أّن العقيدة شأن إنسانّي خاّص بين اإلنسان ورّبه« )العلواني، 2006، 90 - 91(. 
ل مبدًأ  ُيعتبر َمقصد حفظ الدين، من أكثر المقاصد التي ُتبرز أهمية قيمة الحرية، التي تشكِّ
ين«، من قواعد اإلسالم األساسية، وقيمٌة  أصليًّا في اإلسالم. لذا، فإن مبدأ »ال إكراه في الدِّ
عليا من قيم اإلسالم ثابتة، بما َيْقرب من مائتي آية كريمة. ويؤكد األصوليون المجتهدون أن 
هذه اآلية ُمْحكمة غير منسوخة، وعاّمٌة غير مخصوصة. فهي من الكليات األساسية التي ال 
: »قضية ﴿اَل إِْكَراَه فِي  َتْقبل التقييد، ألنها من الثوابت الشرعية والعقلية. من البديهي إًذا، أنَّ
يِن﴾ ساِرَية على أول الزمان وآخره، سارية على المْشرك والكتابّي، سارية على الرجال  الدِّ
والنساء، سارية قبل الدخول في اإلسالم وَبعده، أي سارية في االبتداء وفي اإلبقاء؛ فالدين ال 
يكون باإلكراه ابتداًء، كما ال يكون باإلكراه إبقاًء« )الريسوني، 2007، 110-114(. وذلك 
ألّن مسألة اإليمان متعلقة باالختيار واالستدالل، وال مكان فيها لإلكراه. من هنا، نفهم أن 
َمن غيَّروا دينهم وتَركوا  ّدة ضد  الرِّ فيها تطبيق لحدِّ  َيثبت  لم  للرسول )ص(،  العملية  نّة  السُّ
اإلسالم، إاّل َمن كانت ِرّدته مرتِفقة بعصيان سياسي. لذا، عارض عمر بن الخطاب وإبراهيم 
الِحرابة  بفعل  مصحوبة  الردة  هذه  تكن  لم  إذا  قتاًل،  ّدة  الرِّ حدَّ  الثوري،  وسفيان  النخعي 

)العلواني، 2006(.
ل جوهر المقاصد العليا للشريعة، والتي  اِنطالًقا مما سبق، يتضح أن قيمة الحرية تشكِّ
ف للحرية«. لكّن الُبعد األساسي  د روح اإلسالم. لذلك، يقال عموًما: إن »الشارع متشوِّ ُتجسِّ
المقاصدي لقيمة الحرية لم يتجسد دوًما عْبر الممارسات التاريخية، التي ظلَّت إلى حدٍّ بعيد 
لت تراُجًعا عن الغائيات الكبرى لإلسالم. لذا، من الضروري والواجب،  رهينة قراءات شكَّ
أن يكون فهُمنا لمقصد حفظ الدين فهًما جامًعا، وأن يشمل حفَظ حرية مْؤمني كلِّ األديان 
دائرة  في  منحصًرا  يبقى  وال  آخر،  إلى  دين  من  االنتقال  حرية  وأيًضا  الدينية،  والمذاهب 

اإلسالم، أو في مذهب إسالمي معّين.
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ب( الحرية في النقد الذاتي للتراث وتجديد فِقه الحرية 

لإلسالم  التحريري  البعد  كان  التاريخية،  الممارسات  صعيد  على  إنه  القول:  يمكن 
م »فِقه الطاعة«.  -خصوًصا في ُبعده السياسي- باهًتا، بالمقارنة مع تضخُّ

بقيمة  تعترف  التي  والحديثية  القرآنية  األسس  بين  تباُعٍد  مالحظة  يمكن  أنه  شك  ال 
الفقهية  المنظومات  قواعد  وبعض  جهة،  من  منها  والسياسية  االعتقادية  خصوًصا  الحرية، 
التي تجسدت من خالل الممارسات التاريخية، من جهة أخرى. ثم إن الرؤية القرآنية للحرية 
ه عميق بفعل: »مجموعة هائلة من التراكمات المعرفّية التي حَفل تراثنا  ضت أحياًنا لتشوُّ تعرَّ
السالف  ترك  »ما  ذلك  في  وشعارهم  يتناقلونها،  الالحقون  وأصبح  بها...  والعقلّي  النقلّي 
للخالف شيًئا« واإلسالم يتحمل تبعاتها« )العلواني، 2006، 50(. ويذهب طه جابر العلواني 
ّدة استمراًرا »لشرائع اإلْصر واألغالل التي فرضها الله على من سبقنا،  إلى حدِّ اعتبار حدِّ الرِّ

وجاء ديننا لنسخها واستبدالها بشرعة التخفيف والرحمة« )العلواني، 2006، 56(.
يمكننا كمسلمين اليوم، أن ننخرط في نقد بعض الجوانب من تراثنا، المتعلقة باحترام 
س لها القرآن. على سبيل المثال: قام الفقهاء في  قدسية مبدأ الحرية الدينية، حسب ما يؤسِّ
على  تضييًقا  يعني  ما  المسلمين؛  غير  تجاه  تمييزّي  فِقه  بصناعة  التاريخية  السياقات  بعض 
حريتهم الدينية، مع أن الخطاب القرآني يرى أن الكفر كما اإليمان، َيدخالن في دائرة اإلرادة 
من  منِْعهم  ِمثل  الدينية،  الحرية  مبدأ  مع  تتنافى  قد  الذمة  أهل  أحكام  بعض  إن  ثم  اإللهية. 
إحداث الكنائس والبَِيع والصوامع في بالد اإلسالم، أو منِْعهم من تبليغ مذاهبهم بحجة أنها 
ّي  مِّ فاسدة، أو حتى منِْعهم من نقد التعاليم والمبادئ اإلسالمية. وأحياًنا كان يجري دفع الذِّ
الواليات  يتولَّى  الحّساسة، وال  المسلمين في األماكن  الطريق، حيث ال يشارك  أْضَيق  إلى 

الهامة وال ُيظهر عباداته )انظر أحكام أهل الذمة البن القّيم الجوزية(. 
ّق،  الرِّ حول  تشريعاته  من  اإلسالم  غاية  أن  شك  فال  مثاًل،  ّق  الرِّ مسألة  يخص  ما  أّما 
ّق نهائيًّا. لكن التاريخ اإلسالمي لم يستطع إنتاج: »جيل يضع نهاية لمرحلة  كانت إلغاء الرِّ
أو على نطاق  الرق  اجتماعية، سواء في موضوع  ثقافية  بثورة  القيام  الصارخة عبر  العبودية 
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الحريات بشكل عاّم )...( وذلك منذ انتهاء العصر الراشدي وانحسار قيمه، وقد جاء إعالن 
التطبيُق  يْرَق  فلم  ف-.  )العبار، 2016، 53( -بتصرُّ الرق من حضارة أخرى«  انتهاء عصر 

اإلسالمي على أرض الواقع، إلى القيم التي نادى بها القرآن.
يجب االعتراف بأن الكثير من الحريات الفردية )مثل حرية المعتقد أو حرية التفكير(، 
بهذه  الواضح  اإللهي  االعتراف  تجاوز  حاولت  وساطات،  مجموعة  لسلطة  خضعت 
ي  يسمِّ اإلسالم،  في  اإلنسان  حرية  كتابه  في  حاج«  القاسم  أبو  »محمد  فإن  لذا،  الحريات. 
وإلهية  المسلم  اإلنسان  بين  وساطة،  وبال  مباشرة  لعالقة  س  يؤسِّ ألنه  بـ»اإلمام«،  القرآن 
ين، الذي جرت إزاحته بسبب  الخطاب القرآني؛ ما يسمح بإعادة االعتبار للبعد الفردي للدِّ
يتعلق  فيما  القرآني  النص  مقاصد  تعطيل  إلى  أدَّى  والذي  الجمعي،  التدين  أنماط  طغيان 
إذ عليه  النص؛  التفكير وتدّبر  في  الجماعة، ويفقد حريته  الفرد تحت سلطة  فيقع  بالحرية. 
للحرية  سة  المؤسِّ المفاهيم  بأنه مع مركزية  أيًضا،  الجماعي. يجب االعتراف  التفسير  باع  اتِّ
في المتن القرآني، وَكونِها شْرَط التكليف والمسؤولية، فإنَّ المفكرين والعلماء المسلمين لم 
يجعلوا منها مبحًثا أساسيًّا؛ وذلك بسبب الظروف السياسية التي أدت إلى صرف جهودهم 
في: »استنباط الحكم التشريعي من اآليات، دون الوقوف عند األهداف الكثيرة التي جاءت 
الحضاري  البناء  وشروط  السنن  آليات  كاٍف  جهد  صرف  ودون  أجلها...  من  اآليات 

ومقومات القيام بأعباء االستخالف اإلنساني« )أسامي، 2014(.
يه »تخلُّف  يسمِّ ما  الريسوني  المغربي أحمد  الفقيه األصولي  ُيرِجع  نفسه،  السياق  في 
و»ضغط  االستبداد  لثقافة  خضوعه  بسبب  المتحّرر«،  االستنباط  عن  »عجزه  إلى  الِفقه«، 
التراث القديم وهيبته«. أيًضا ينتقد نظرية »إماَمة المتغلِّب«، أو قيام أهل الحلِّ والَعقد َمقاَم 
األّمة، وهي سلوكات سياسية في تاريخ المسلمين، ال أصل لها في القرآن والسنة. فـ»الشورى 
هي المسلك الشرعي الوحيد في الحكم« )الريسوني، 2017(. وفي اإلطار نفسه، يمكن أن 
ين. ال شك أن التفكير في قيمة الحرية، يثير مسألة  ُندرج فكرة نقد االستعمال السياسي للدِّ
إلى  المجاَلين قد يؤدي  بين  التداخل  إذ إن  السياسي؛  الديني والمجال  المجال  بين  العالقة 
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ّدة  الرِّ حّد  مسألة  اعتبار  يمكن  المنظور،  هذا  وفي  للشريعة.  الكلية  المبادئ  عن  انحرافات 
»حلقة ُضْعف داخل الخطاب الفقهي اإلسالمي المعاصر، الذي بقي رهينًا للمنظومة الفقهية 
التقليدية. فقضيُة الرّدة بدأت سياسية، واستمرت سياسية« )العلواني، 2006، 24(. ُيطرح 

ل حدُّ الردة إلى مبدأ تشريعي؟«. السؤال هنا: »لماذا َتحوَّ
فهُمه  يمكن  ال  ذلك  فإن  سياسيًّا،  استعمالها  جرى  فقهية«  »صناعة  الردة  حدُّ  كان  إْن 
جعل  ما  األموية؛  الدولة  نهاية  في  المذهبية  الخالفات  عليه  طَغت  تاريخي،  سياق  في  إاّل 
ل حكم الردة إلى سالح، من أجل إقصاء الفكر  ك األّمة. فَتحوَّ الفقهاء مسكونين بهاجس تفكُّ
المخالف أو المعاَرضة السياسية. لذا، فحدُّ الردة في الفقه، كان نتيجًة لتغليب البعد السياسي 
على الجانب الديني؛ ما أدى إلى تكريس سلطان الَبشر ضد روح النصوص: »فقْتُل المرتد 
افتراٌء على الله، واعتداٌء على عباده، وانتحال لصالحياته، وادعاء تمثيله )...( ضد معارضين 
ال يملكون إاّل ألسنتهم التي يقطعها الجبابرة، عندما ال َتنطق بمآثرهم وال ُتؤلِّههم وال تسبِّح 

بحمدهم« )ملكاوي، 2011، 306(. 
الذي  النهضة،  فكر  في  االجتهادية  النقدية  النَّظرة  لهذه  تاريخيًّا  تطبيًقا  نجد  أن  يمكن 

ل منذ بداية القرن التاسع عشر. َتشكَّ

ج( َمسأَلَتا الحرية واإلصالح في فكر النهضة

لت قيمة الحرية إحدى أهم المقوالت التي اعتمد عليها مشروع النهضة، بعد أن  شكَّ
الحرية  مفهوم  دخول  إلى  أدى  ما  الفرنسية؛  الثورة  مبادئ  مع  يتفاعل  اإلسالمي  العالم  بدأ 
الذي  التقليدي،  المعنى  تجاوز  النهضة  فِكر  حاول  لقد  العربي.  الثقافي  التداولي  المجاَل 
أكثر  دالالت  الحرية  لتكتسي  الرق،  من  مأمن  في  اإلنسان  يكون  أن  في  الحرية  َيحصر 
س مفكرو النهضة كتاباتهم لتحرير العقل  شمولية، كالحرية السياسية والحرية المدنية. وكرَّ
الحرية  لت  وشكَّ الحضاري.  التجديد  مشروع  شْرَط  بصفتها  الحرية  عن  والدفاع  المْسلم، 
الجبر، ولرفض االستبداد  التي عطََّلتها عقيدة  الفعالية اإلسالمية  ا السترجاع  َمدخاًل مركزيًّ

ومحاوالت تبريره. 
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التحرير  لحركة  الروحي  الملِهَم  ُيعتبر   :)1897  –  1838( األفغاني  الدين  *جمال 
واالستبداد  التخلف  براثن  من  واإلسالمي  العربي  العالم  لتحرير  حياته  س  كرَّ النهضوي. 
الداخلي والخارجي؛ ما جعله في صراع دائم مع سلطات االحتالل اإلنجليزي. وأكد جمال 
الدين األفغاني في كتابه المشترك مع محمد عبده: العروة الوثقى والثورة التحريرية الكبرى، 
ًرا. فاالستبداد يقتل  أنَّ اإلنسان المسلم أصبح يرضى بالعبودية كما لو كانت شيًئا طبيعيًّا مقدَّ
االستبداد  بين  الترابط  لفكِّ  لذا، سعى  الذاتي.  االستعباد  اإلنسان واألّمة، ويخلق حالة من 

والنص، أو التأويل الديني الذي يسعى لتبريره.
اد التجديد  د إسالمي مصري، ِمن أهمِّ روَّ *محمد عبده )1849 – 1905(: فقيه ومجدِّ
الفقه  س كتاباته لتحرير العقل اإلسالمي من الجمود، ولتجديد  النهضة. كرَّ الفكري لعصر 
والفكر اإلسالمي، ودافع عن فكرة َتالُزم حرية الفكر وعملية االجتهاد، وعن توسيع مجال 
استعمال العقل في مجال التراث. لذا، رّكز كثيًرا على عملية إصالح التعليم من أجل تحرير 
التحّرر من االحتالل  إلى  ض للسجن والنفي بسبب مواقفه ودعواته  العقل اإلسالمي. تعرَّ

األجنبي، وإلى بناء الحرية السياسية. 
*عبد الرحمن الكواكبي )1854 - 1902(: ولد في حلب، واعُتبر من رّواد اإلصالح 
س حياته وكتاباته لمناهضة االستبداد الذي هو أصُل التخلف،  وأهم رموز فكر النهضة. كرَّ
ومقارعِة المستبدِّ الذي: »يتحكم في شؤون الناس بإرادته ال بإرادتهم، وَيحكمهم بهواه ال 
الماليين  أفواه  فيضع كعب رجله على  ي،  المتعدِّ الغاصب  أنه  نفسه  ِمن  وَيْعلم  بشريعتهم، 
بالحقِّ والّتداعي لمطالبته« )الكواكبي، 2002، 23(. ويشبِّه  النطق  ها عن  الناس، يسدُّ من 
الُخلد«.  بـ»شجرة  ّيَة،  الحرِّ االستعباد  ومصارع  االستبداد  طبائع  كتابه  في  الحرية  الكواكبي 
تتعطل  النفوس،  تموت  األعمال،  »َتبطل  وبفقدانها:  اإلنسان،  حياة  في  قيمة  أهّم  فهي 
الشرائع، وتختّل القوانين« )الكواكبي، 1931، 29(، بل إن فقدان روح الحرية -حسب تعبير 
الكواكبي- يجعل األّمة ال َتشعر بألم االستبداد: »وعندي أن البلّية َفْقُدنا الحرية، وما أدرانا 
ما الحرية؟ هي ما ُحِرْمنا معناه حتى نسيناه، وُحّرم علينا لفُظُه حتى استوحْشنا« )الكواكبي، 
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س  التي تكرِّ األفكار والخرافات  التخّلص من  إلى  المسلمين  الكواكبي  1931، 28(. دعا 
ستورية«. ورى الدُّ هذا االستبداد، من خالل بناء نظام سياسي سّماه »الشُّ

اْثنا  شيعي  مفكر  -وهو  النائيني  ف  ُيعرِّ  :)1936-1860( النائيني  حسين  *محمد 
تنبيه األّمة وتنزيه المّلة، كُمصادرة تامة للحرية التي  عشري من إيران- االستبداَد، في كتابه 
مع  المالكون  يتعامل  كما  مملكته  مع  السلطان  »يتعامل  بحيث:  إنساًنا،  اإلنسان  من  تجعل 
فُهم  له،  الشعب عبيًدا  له، ويجعل  ُملًكا شخصيًّا  فيها  البالد وما  فَيعتبر  الشخصية،  أموالهم 
كاألغنام والعبيد واإلماء، لم ُيخلقوا إاّل له« )النائيني، 1982، 56(. لذا، أفَرد النائيني هذا 
مين إياها على أنها »مجاَهرة بالمنَكرات«؛  الكتاب النتقاد الفقهاء الذين احتقروا الحرية، مقدِّ
وذلك لخدمة األهداف السياسية للمستبِّد. فالحرية هي االنعتاق من العبودّية، وتحريُر األّمة 
الذي  عشري،  االثنَي  الشيعي  الديني  السياسيَّ  الفضاَء  ينتقد  النائيني  وكان  الجائرين.  من 

ينتمي إليه. 
المجتمعات اإلسالمية، لم تستطع أن تترِجم بشكل كاٍف فكر النهضة إلى واقع سياسي 
واجتماعي، وال تزال الحاجة قائمة إلى إكمال مشروع التحرير هذا، للقضاء على رواسب 

التخلف السياسي واالجتماعي والفكري.

د( تدبير الحرية وبداية ترشيد المجتمعات الُمْسلمة 

أفراد  بين  العالقة  تنظِّم  قيم  كمجموعة  الرشيدة،  الَحوكمة  أو  شد  الرُّ تعريف  يمكن 
المجتمع ومؤسسات الدولة، بِناًء على مبادئ أخالقية مشتركة بين أفراد المجتمع؛ ما يسمح 
السياسي:  شد  الرُّ وُيعتبر  المسؤولية.  أو  والتعاقد،  الحرية  على  مبنّية  عامة  سياسات  ببناء 
عن  تبحث  التي  واإلسالمية  العربية  المجتمعات  يواجه  َتحدٍّ  هو  بل  اليوم،  أساسيًّا  »َمطلًبا 
ن  ويمكِّ والوجدانية،  القيمية  خصوصياتها  عن  يعبِّر  الذي  والقانوني،  السياسي  النظام 
المدنية  بالحقوق  التفريط  دون  الدينية،  الخصوصيات  ألفراده  َيحفظ  مجتمع  تطوير  من 
والمساءلة  والمشاركة  والحرية  والعدل  المساواة  قيم  مقدمتها  وفي  المشتركة،  والسياسية 
يعني  شد  الرُّ بأن  القول  الفرد والمجتمع« )صافي، 2015، 20(. ويمكن  لتطور  الضرورية 
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التدبير اإليجابي للحرية، من أجل تحقيق وظيفة العمران، بِصفتها شْرَط االستخالف اإللهي 
لإلنسان.

بثالثة  أيًضا  تتمثل  العليا  الشريعة  أّن مقاصد  العلواني،  يرى طه جابر  في هذا اإلطار، 
بدورها  تستدعي  المستويات  هذه  والعمران.  والتزكية،  التوحيد،  وهي:  ِقيمّية،  مستويات 
بتناول  يسمح  التحديد  هذا  أن  شك  وال  والمساواة.  والحرية  العدل  مثل:  قيم،  مجموعة 
السياسي،  باإلصالح  الديني  اإلصالح  ربط  خالل  من  اإلسالمية،  المجتمعات  مستِجّدات 
في إطار دولة المواَطنة، ومراجعة األسس المعرفية اإلسالمية َوْفق مرِجعّية القرآن الكريم، 
وِمن ثّم َتجاُوز الفقه الجزئي نحو فِقٍه كلِّّي، يسمح بنشأة الفعل الحضاري أو االستخالف 

العمراني. 
من هنا، كانت حاجة المجتمعات اإلسالمية إلى منظومة معرفية رشيدة، تحاول فهم 
يه العلماء المجتهدون بـ»المشروع العمرانيِّ  الواقع والتفاعل مع متغيراته، في إطار ما يسمِّ
التعدد واالختالف،  بناء مجتمعات إسالمية تستوعب  المرتِكز على  المعاصر«،  اإلسالميِّ 
ٍر للحرية ال يتناقض مع استقاللية  على أساس الطبيعة التكوينية للحرية، وعلى أساس تصوُّ
باآلخرين وبالعالم،  العالقة  الفردية نحو معرفة كونية، ومعرفة  المعرفة  الفرد، بل ويتجاوز 

وعلى أساس قيَمَتي المساواة والمواَطنة.
من  العديد  في  الحرية  لقيمة  االعتبار  إعادة  بداية  إلى  األخيرة،  العربية  الثورات  أدَّت 
الضمير  حرية  َيْضمن  مدني،  لدستور  التونسية  التجربة  َست  أسَّ فقد  اإلسالمية.  البلدان 
أنَّ  النهضة اإلسالمية  الكراهَية. وأكدت حركُة  والتحريض على  التكفير  م  والمعتقد، ويجرِّ
الدستور متوافق مع المقاصد العليا للشريعة؛ إذ حرية االعتقاد ال تتعارض مع روح اإلسالم، 
بل تؤكده، وأّن العقيدة تتغير بالحجة وليس باإلكراه، حيث إّن: »دستور تونس الجديد امتداد 

لدستور المدينة المنورة )النبوي(، وُمواَصلٌة ألعظم دساتير الحداثة« )الغنوشي، 2014(.
سنة  في  األعلى(  العلمي  المجلس  في  )أعضاء  علماء  مجموعة  اقتَرح  المغرب،  في 
المرتد.  قتل  حدَّ  فيها  ُيقرُّ   ،2012 سنة  المجلس  أصدرها  أن  سَبق  لفتوى  تعدياًل   ،2017
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ويبقى  والمرتد،  الردة  ُتثار قضية  تزال  قديًما وال  في اإلسالم  ُأثيرت  »لقد  الوثيقة:  في  جاء 
الفهم األصحُّ واألسلم لها، المنسجُم مع روح التشريع ونصوصه ومع السيرة العملية للنبي 
ألسرارها  المْفشي  للجماعة،  الخائن  هو  المرتد  بقتل  المقصود  أن  وسلم،  عليه  الله  صلى 
القرآن  ث  تحدَّ ولقد  فكرية.  وليست  سياسية  هنا  فالردة  بخصومها...  عليها  والمسَتْقوي 
ا«  الكريم عن الرّدة الفكرية في آيات عديدة، ولم يرتِّب عليها عقوبة دنيوية، وإنما جزاًء ُأخَرويًّ

)سبيل العلماء، 2017(. 
ى »ازدراء  يمكن أن نقترح مثااًل تطبيقيًّا لهذا الفقه التجديدي، من خالل قضيِة ما يسمَّ
الدخول في  المجتمعات اإلسالمية من  َيمنع  التباٍس،  تعبيًرا عن  قد تكون  والتي  األديان«، 

سٍة للمجتمعات الحديثة.  مرحلة االعتراف بقيمة الحرية، كقيمٍة شاملٍة ومؤسِّ

يني في الصبر على حرية اآلخرين هـ( مثال تطبيقي: ازدراء األديان ونقد الفكر الدِّ

المجتمعات اإلسالمية، وهو مسألة  الحرية في  تطبيقيًّا إلشكالية ممارسة  مثااًل  ُندرج 
ازدراء األديان  بين  العالقة  ، حول  السنوات األخيرة جدل حادٌّ نشأ في  فقد  ازدراء األديان. 
)أو التجديف( وحرية التعبير. ويمكن فهم راهنّية اإلشكالية بسبب تزاُيد حاالت المتابعات 
مسلمين-،  مفكرين  ضد  أحياًنا  هة  -الموجَّ ثوابته  مسِّ  أو  اإلسالم  ازدراء  بتهمة  القانونية، 

دامات الحضارية بين العالم اإلسالمي والغرب.  وأيًضا الصِّ
ف ازدراُء األديان بأنه اعتداٌء معنوي على ديٍن ما، بالقذف أو االستهزاء أو غيرهما.  ُيعرَّ
وال شك أن القرآن يستهجن هذه الطريقة في التعامل مع األديان، بدعوته إلى الحوار والجدال 
بالتي هي أحسن. لكنه مع ذلك يعترف بها كحرية فكرية، وال يسعى لمصادرتها. وذلك ما 

نّة العملية. توضحه العديد من النصوص القرآنية واألمثلة من السُّ
معتنقيه  على  وشنَّعوا  إليه،  وأساؤوا  اإلسالم،  رفضوا  الذين  أولئك  إلى  القرآن  يشير 

ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے           ے  ۓۓ   ڭ   ڭ  ڭ   ژ  وسخروا منهم: 
ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ   ژ  البقرة، آية 13[،  ]سورة  ژ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  
فَيعتبر   .]55 ]الَقصص:  ژ  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
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الموقُف القرآني والنبوي االزدراَء أو السخرية -ِضمنيًّا ومن خالل االكتفاء بموقف الرفض 
الفكري-، جزًءا من حرية الرأي والتفكير. وَيظهر ذلك عموًما من خالل تسامح الرسل مع 

المستهزئين بهم ومحاورتهم لهم، بل إنهم كانوا يذهبون إلى درجة االستغفار لهم.
يمكن تحيين هذا الموقف اإلسالمي في العصور الحديثة، من خالل النقاش الدائر بين 

اتجاَهين: 
سات الدينية، والحدِّ  1. اتجاه يؤيد فكرة تجريم ازدراء األديان، من أجل حماية المقدَّ
ين  لم المدني، إذ يجري اعتبار الدِّ من مشاعر الكراهية بين معتنقي األديان، وأيًضا تعزيز السِّ
العالقات وأعظمها  »إنَّ أشرف  الدكتور محمد رأفت عثمان:  يقول   . العامِّ النظام  جزًءا من 
وأْقَدسها على اإلطالق، هي عالقة اإلنسان بما َيِدين به... فال َتْقبل أدنى درجة من المساس 
بها. وإذا كانت القوانين الوضعية في كل بالد الدنيا، قد أعطت كل إنسان الحقَّ في مقاضاة 
بالتقدم في هذه  الدين وشرائعه هي األَْولى  ف... أفال تكون أحكام  بأيِّ تصرُّ إليه  من أساء 

الناحية؟!« )رأفت عثمان، 2016(. 
ز على أولوية حرية التعبير في مجال األفكار الدينية، وعلى ضرورة  2. اتجاه آَخر يركِّ
أالَّ  شريطة  التعبير،  حرية  من  جزًءا  ُيعتبر  األديان  نقد  لَِكون  األديان،  ازدراء  قوانين  رفض 
ر هذا االتجاه من استخدام قوانين االزدراء،  يتضمن تحريًضا على العنف تجاه اآلخرين. يحذِّ
التطرف  إلى تكريس  يؤدي  ما  الدينية؛  األقليات  آراء  أو قمع  الفكر  التضييق على حرية  في 
أو  الزندقة  تهمة  استعمال  جرى  -تاريخيًّا-  أنه  الموقف،  هذا  صاحب  ويعتقد  والتعصب. 
الهرطقة في كل األديان، إلقصاء المخالفين لَِما يعتقد أنه العقيدة الصحيحة، أو الضطهاده. 

لذا، فإن الحماية يجب أن تكون للطرف األضعف، أاَل وهو األفراد، وليس الجماعات.
في السنوات األخيرة، تزايدت حاالت المحاكمة بتهمة ازدراء اإلسالم، في الكثير من 
إلى  الدعوة  د  مجرَّ حتى  أو  التراث،  مسلَّمات  بعض  نْقُد  أحياًنا  والسبُب  اإلسالمية.  الدول 
يَّتها أو ِصدقّيتها؛ وذلك  مراجعة القراءة التقليدية لنصوص القرآن أو الحديث، من حيث حجِّ
ًيا لحرية  ل تجلِّ ما َيطرح إشكالية تعريف فعل االزدراء، والفرِق بينه وبين فعل النقد الذي يشكِّ
التعبير والتفكير، وفْهم العالقة بين الدين واالستعمال السياسي للدين. ولّما كانت المفاهيم 
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باإلهانة،  اإلحساس  على  مة  مقدَّ فهي  القرآنية،  الرسالة  أساس  في  هي  بالحرية  المرتبطة 
د ذلك في سيرته.  السيَّما وأن القرآن دعا إلى التعالي على اإلهانة، والنبي )ص( جسَّ

ثمة أسئلة يمكن أن نطرحها هنا:
ü  أليس الحوار بين أطراف النزاع الديني والفكري، هو الطريق األمثل إلى االعتراف 
بحقِّ اآلخر في النقد، ما يسمح بالحدِّ من هذا التناقض الظاهري بين الحرية والعقائد 

الدينية؟
ü  إْن كان واجب المواطنين هو أن يتحملوا ما يشعرون به من سوء بسبب آراء اآلخرين، 
ل ذلك سلوًكا يضمن مساحة من الحرية، قد يستفيد منها كل المواطنين،  أفال يشكِّ

وتصبح مكسًبا إيجابيًّا للجميع؟

خاتمة 

سؤاَلين  عْبر  البحث،  هذا  في  طرحها  حاولنا  التي  األسئلة  مجمل  استعادة  يمكن 
كأساس  بالحرية  يعترف  الذي  الحر،  المسلم  العقل  إمكان  شروط  »ما  هما:  ين،  ِمحوريَّ

لمنظومته المعيارية العامة؟ وماذا يعني أن نفكر إسالميًّا في الحرية؟«.
ممكنًا  يُكون  لن  الحرية،  أخالق  عصر  في  اإلسالمية  المجتمعات  دخول  أن  أعتقد 
على  والمبنية  لإلسالم،  التحريرية  الوظيفة  مع  يتصالح  أن  اإلسالمي  الفكر  استطاع  إِن  إاّل 
الطابع التكويني لهذه الحرية. إن ما نحتاج إليه هو مشروع تجديدي لبناء الجسر بين التراث 
لقدرة اإلسالم على  بل كتجسيد  ديننا،  ثوابت  كتنازل عن  نعيش ذلك  أن  دونما  والحداثة، 
اإلجابة عن أسئلة عصرنا، والمرتبطة بحرية التفكير والعقيدة والدين والممارسة السياسية، 
وذلك انطالًقا من مقاصد اإلسالم، التي ُتمثِّل ُأُفَق اإلسالم التاريخيَّ الحقيقي الذي تناسيناه. 
القديم،  تفسير  على  القدرة  في  َيظهر  عضوي،  ارتباط  »صياغة  في  َيكمن  الحل  أن  شك  ال 
انطالًقا من الجديد فيما يتعلق بالجوهر، وعلى جعل الجديد يخدم القديم فيما يخص المثل 

العليا« )أبو هنية، 2016(. 
ا، بل شْرَط النهضة الحضارية،  من الضروري أن نعي أن مسألة الحرية ليست تَرًفا فكريًّ
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والطريق إلى الخروج من االنسداد الذي دخلت فيه الكثير من المجتمعات اإلسالمية. لذا، 
التأسيس  الدينية،  سات  والمؤسَّ المسلمين  المفكرين  على  التاريخي  الواجب  من  أن  نرى 
الفلسفي  لنظرية عامة وجامعة للحرية، َتشمل االقتصاد والسياسة والفكر، ويُكون أساُسها 

هو عقيدة اإلنسان المكّرم، وَمبَدأها السياسي هو الدولة المدنية.
الشخصي وحريات اآلخرين، والتي قد  بين اإليمان  تناُقض  أنه ال  تأكيد  ينبغي  أيًضا   
التمييز داخل  ال تلتقي بالضرورة مع المنظومة األخالقية التي يفترضها إيماننا. لذا، وجب 
المجتمع بين المجال العمودي )العالقة بالله(، والمجال األفقي )العالقة باآلخرين في إطار 
العقد االجتماعي(. لكن، يجب أيًضا أن نالئم الحريات مع المساواة في أبعادها الملموسة، 
يه  ُنراِهن على الحرية، لمواجهة ما يسمِّ أيًضا يجب أن  حتى يمكن ممارسة هذه الحريات. 
بحرية  االعتراف  سياسات  في  ولِلدخوِل  للحريات«،  اآلكلة  »العصبيات  معتوق  فريدريك 

اآلخرين، من أجل تفكيك النسيج الَعَصباني. 
وإعادة  والتخلف،  االستبداد  تحرير مجتمعاتنا من  بين  َتالُزًما عميًقا  ثمة  أن   ال شك 

مركزية الحرية في الفكر الديني.
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الم واّلالعنف السَّ

د. عدنان المقراني

 مدخل

كِقيمَتين  والعَملية،  النظرية  الناحيَتين  من  والالعنَف«،  »السالَم  الفصُل  هذا  يتناول 
َتين ألَْنَسنة  القيم األخالقية اإلسالمية، وكِقيمَتين اجتماعيََّتين ضروريَّ َتين في منظومة  مركزيَّ
اإلنسان، باعتباره مْؤمنًا وُمواطنًا في مجتمعه وفي العالم. هذا مع الوعي بأن صورة اإلسالم 
تصاُعد  إلى  أساًسا  ذلك  وَيرجع  بالعنف.  األذهان  في  مقرونة  باتت  األخيرة،  العقود  في 
موجات اإلرهاب، الذي تُقوده منظَّمات ِمثل: طالبان، والقاعدة، وداعش. فَترّسخ في أذهان 
ة.  ِقطاع واسع من الرأي العامِّ العالمي، أن اإلسالم دين عنيف بطبيعته وتاريخه وُبنْيته الَعَقِديَّ
َتضرب هذه النظرة الُعنفّية إلى اإلسالم بجذورها في التصورات الغربية لإلسالم قديًما 
وحديًثا. وقد عملت األحداث األخيرة على تأكيدها، بل أصبحت جزًءا من الدعاية االنتخابية 
الجالبة لألصوات، لمصلحة أحزاب اليمين المتطّرف في البلدان الغربية، أي صارت ورقة 
سياسية رابحة. أما الجانب األخطر، فهو أن هذه النظرة أصبحت ُتمّثل »اإلسالم الحقيقي« 
ونقطة الجذب فيه، لدى ِقطاع من الشباب المسلم الذي تستهويه دعاية الجماعات اإلرهابية، 
وبات ُينظر إلى أيِّ فهم ِسلمي لإلسالم، على اعتبار أنه متواطئ ومتخاذل وجبان. وال شّك أن 
هناك ُتربًة من اإلحباط وانسداد األفق، وسلسلة من األسباب االجتماعية والثقافية والسياسية، 
التبرير  التي تّشجع على نمو مثل هذه األفكار. ولكن، ما يعنينا أساًسا في هذا السياق، هو 
يستمد هؤالء  الضخمة،  التراثية  المكتبة  رفوف  من  رّف  أيِّ  فِمن  العنيف.  لالختيار  الديني 
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رة للعنف؟ إّن المشكلة قديمة، وليست وليدة التطورات األخيرة، وإْن  أفكارهم الدينية المبرِّ
أَخَذت في كل حقبة تاريخية ألواًنا مختلفة.

في تاريخ الفكر اإلسالمي -قديًما وحديًثا، حتى خارج الدائرة اإلسالمية-، نجد ثالث 
مقاربات أساسية لَشْرعنة العنف والحرب:

المقاَربة اإلمبريالية التوّسعية: هي التي ُتبّرر ما ُيسّمى بـ»الحرب االستباقية« أو المبادرة - 1
الحرب  ُيسّمى  ما  أو  الهجوم-،  للدفاع هي  أن خير وسيلة  احتياًطا -باعتبار  بالحرب 
وقد  عليها.  وَمن  األرض  الله  يرث  حتى  الحضارية،  أو  الدينية  الرسالة  لنشر  الدائمة 
أو  الدعوة،  حرية  أمام  السياسية  المعّوقات  كرفع  دينية،  رات  بمبرِّ النظرة  هذه  تتزين 
أو  بديانة  تختّص  ال  التوّسعية،  النزعة  هذه  واالستضعاف.  العبودية  من  الناس  تحرير 
تاريخية  لحظة  -في  قادرة  نفسها  ترى  دولة  أّية  تصيب  قد  فهي  أخرى.  دون  حضارة 
ما- على أن تمّد نفوذها خارج حدودها األصلية. هذا ما نالحظه على امتداد التاريخ، 

وإلى يومنا هذا.
اإلمبراطوريات  آخر  بنهاية  اإلسالمية،  األوساط  في  تنته  لم  النزعة  هذه  أن  الطريف، 
عية -وهي اإلمبراطورية العثمانية-، حيث ُألغيت الخالفة سنة 1924. فالحركات  التوسُّ
»الجهادية« المعاصرة تستمد من مخزون هذا التراث الديني، الذي بّرر لإلمبراطوريات 
حروبها التوّسعية، وذلك ما يمكن أن نسّميه اليوم بـ»إمبِْريالية بال إمبراطورية«، وهي 
العصور  إلى  المْزمن  المَرِضيُّ  النفسية اإلسالمية. فالحنيُن  بعُد في  ك  ُتفكَّ »ُعقدة« لم 
الذهبية -يوم كان المسلمون القّوة األولى في العالم-كتعويض عن واقع يتسم بالهزيمة 
ق وتمجيد للذات؛ ُهَما  ُل عقدة النقص إلى عقدِة َتفوُّ والتبعية والضعف الشديد، ثم َتَحوُّ

من اآللّيات المعروفة للدفاع والتبرير النفسيَّْين.
الهجومية، - 2 أو  االبتدائية  الحرَب  َتِدين  وهي  »الدفاعية«:  أو  »العادلة«  الحرب  مقاَربة 

البتَّة، وتجعل من العنف ِخياًرا أخيًرا لرّد عدوان خارجي،  ر  وترى فيها ظلًما غير مبرَّ
أو لرفع ظلِم حاكٍم مستبّد. وهي النظرة السائدة عند عموم المسلمين اليوم، خصوًصا 
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الجهاد  لمفهوم  المنحرف  واستخداَمه  اإلرهاَب،  تنتقد  التي  الحديثة  األدبيات  في 
القتالي، الذي يكون دفاعيًّا أو ال يكون. تجد هذه النظرُة مسّوغاتها العميقة في القرآن 
َتين. فحروب النبي )ص( كانت كّلها دفاعية، وخاضعة  نّة والسيرة النبويَّ الكريم، والسُّ
الحًقا.  سيتضح  ما  حسب  والعدوان،  بالحرب  المبادرة  تمنع  التي  القرآنية  للشروط 
وفي الحقيقة، هذه المقاربة هي النظرة المنتشرة اليوم، حتى خارج اإلطار اإلسالمي 
رعة  والشِّ الدولي  القانون  ُيقّرها  التي  المقاربة  أيًضا  وهي  مثاًل(.  المسيحية  )كالديانة 
األَُممّية لحقوق اإلنسان، وتتجلى في حّق تقرير المصير، والحّق في مقاومة االستعمار. 

الوحيد - 3 اإلستراتيجي  الِخياَر  الالعنف  في  ترى  التي  هي  الجذرية:  الالعنفية  المقاَربة 
الممكن، للمقاومة ودفع العدوان والظلم، من دون إعادة إنتاج صورة الظالم العنيف. 
العصر  في  والعملية  النظرية  الناحيَتين  من  وأوضح  أنضج  المقاربة  هذه  فأصبحت 
امتّد  الذي  لألديان،  العابر  وتأثيِره  )توفي سنة 1948(  غاندي  المهاتما  مع  الحديث، 
يؤّصلها  أن  المسلمين،  النظرة من  تبنَّى هذه  َمن  المسيحية واإلسالم. وقد حاول  إلى 
التصوف  ويمّثل  عموًما.  اإلسالمي  والتراث  النبوية  نَّة  والسُّ الكريم  القرآن  خالل  من 
أحد روافد هذا المنحى؛ إذ »َفكَّ االرتباَط« بين الدعوة والجهاد، حيث عمل المتصّوفُة 
أو  الدولة  قوة  على  االعتماد  دون  من  لمية،  السِّ الدعوة  خالل  من  اإلسالم  نشر  على 
السير تحت ظالل سيوفها. يتجّلى ذلك في انتشار اإلسالم في بقاع واسعة من العالم، 
التي  البلدان  وهي  الصحراء.  جنوبي  إفريقيا  وفي  شرقيها،  وجنوبي  آسيا  جنوبي  في 
العالم. ولكن، هذا ال يعني َتخلِّي  الديموغرافي األكبر لإلسالم في  الّثقل  اليوم  ُتمثِّل 
المتصّوفة بالمطلق عن دعم الجهاد الدفاعي قواًل أو فعاًل، مثلما نجده في ِسَير أعالٍم 
)ُتوفِّي سنة 638هـ/1240م(،  ابن عربي  الدين  ُمحيي  األكبر  الشيخ  أمثال  كبار، من 
عبد القادر  واألمير  ـــ/1273م(،  672ه سنة  )ُتوفِّي  الرومي  الدين  جالل  وموالنا 

الجزائري )ُتوفي سنة 1300هـ/1883م(، وغيرهم.
يًّا،  كلِّ أو  جزئيًّا  العنف  من  الحّد  هما:  أمرين  في  والالعنفية  الدفاعية  المقاربتان  تتفق 
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بقاء  مع  وذلك  الأخالقيًّا.  عماًل  باعتبارها  الهجومية  العنفية  النَّزعة  »تفكيك«  على  والعمل 
ه األدنى في المقاربة الدفاعية باعتباره  االختالف األساسي بينهما، وهو: تبريُر العنف في حدِّ
ا ال بد منه، ويمكن اللجوء إليه عند الضرورة القصوى لدفع شرٍّ أكبر، ثم الرفض الكلي  شرًّ
ا وَمفسدة، خصوًصا في العصر الحديث  والمبدئي للعنف في المقاربة الالعنفية باعتباره شرًّ

ا شاماًل. الذي أخذت فيه الحرب ُبعًدا تدميريًّ
على  تتَّفقان  دفاًعا-،  أو  -هجوًما  العنف  ران  ُتبرِّ َتين  اللَّ المقاربَتين  أن  بالذكر،  جديٌر 
أْلِسنة  وعلى  النبوية  نّة  السُّ في  ورَدت  العنف،  استخدام  في  األخالقية  الشروط  من  جملة 
م قتل المدنيِّين غْيِر حاملي السالح، وَتمنع العدوان على النساء  الخلفاء الراشدين، حيث ُتحرِّ
)كالكنائس  العبادة  أماكن  حرمات  وانتهاك  الدين  رجال  قتل  وَتحُظر  والعَجزة،  واألطفال 
م سياسة األرض  والصوامع واألديرة(، وتنَهى عن التمثيل بالجثث وانتهاك الحرمات، وُتحرِّ

المحروقة التي تقضي على النبات والحيوان، مثلما جاء في هذا الحديث النبوي:
إَِذا  َكاَن  َم  َعَلْيِه َوَسلَّ ُه  اللَّ النَّبِيَّ َصلَّى  اْلَولِيُد: »َأنَّ  َأْخَبَرنِي َحبِيٌب  َقاَل:  اْبِن ُجَرْيٍج،  »َعِن 
َأْبَعُثُكْم  ِه،  بِاللَّ َكَفَر  َمْن  ُتَقاتُِلوَن  ِه،  اللَّ َسبِيِل  َوفِي  ِه،  َوبِاللَّ ِه  اللَّ بِاْسِم  اْنَطِلُقوا  َقاَل:  َجْيًشا،  َبَعَث 
َتْعِقُروا  َتْقُتُلوا َولِيًدا، َوال َتْحِرُقوا َكنِيَسًة، َوال  ُتَمثِّلوا، َوال  َتُغلُّوا، َوال َتْجُبنُوا، َوال  َعَلى َأْن ال 

َنْخاًل« )عبد الرزاق، 220/5، حديث 9430(.
ة األخالقية التي تفصل الجماعات اإلرهابية عن مفهوم الجهاد، حسب  هذا ما ُيْبرز الُهوَّ

ر الحرب الهجومية. ما نجده في كتب الفقه التقليدي، ومنها تلك التي تبرِّ
تتجاوز  العنيف،  التدّين  تفكيك  ومتطلبات  والعنف،  األديان  بين  العالقة  إشكالية  إنَّ 
سبََّبت  فلقد  عموًما.  بالحداثة  عالقتها  في  األديان  إشكالية  لتشمل  المذكورة،  المقاربات 
المفاهيم  وفي  باألديان،  المحيطة  والثقافية  االجتماعية  السياقات  في  كبيًرا  انقالًبا  الحداثة 
على  انعكس  ما  للحداثة؛  سابقة  عصور  في  ونشأت  ُولدت  األديان  أن  ِعلًما  بها،  المرتبطة 
مفهوم الدين ووظائفه، وتحديًدا وظيفته الدينية كرسالة مولِّدة للمعنى. وهي صدمة واجَهتها 

األديان بطرق مختلفة، وال تزال راهنة وُمِلّحة.
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ينيََّتين  الدِّ والخبرة  الظاهرة  آفاق  ُتحّدد  التي  الجوهرية،  األسئلة  الدين  فلسفة  تتناول 
يُن؟ ولماذا الدين؟ وما رسالته والغاية منه؟ وهل له وظيفة اجتماعية  هاتهما، نحو: ما الدِّ وتوجُّ
أو سياسية؟ وهل تغّيرت هذه الوظائف في العصر الحديث، أم بقيت على ما هي عليه َرْغم 

تغيُّر األحوال واألزمان؟
ُة هذه الدراسة اإلجابَة عن كّل هذه األسئلة الجوهرية، ولكنها تسعى لبيان  ليست مهمَّ
ة َمن يرى أن وظيفة الدين أساًسا روحّيٌة تربوية،  أهمية اإلطار الفلسفي في توجيه البحث. فَثمَّ
تهدف إلى تغيير األنفس قبل تغيير العالم، من خالل تحرير الذات من األنا، وتحقيق شروط 
ا عن تعريف الدين  انفتاح اإلنسان على الله وعلى أخيه اإلنسان. وهي نظرة تختلف جذريًّ
ة  كنظام شامل لكل مناحي الحياة، بدًءا من األسرة، وُوصواًل إلى االقتصاد والسياسة. وَثمَّ
من يرى أن هذه الوظيفة، أنما تتحقق من خالل مشروع سياسي وعْبر مؤسسات الدولة. ففي 
ؤية األولى تعريف ُوجودّي تربوي أخالقي، وفي الثانية تعريف سياسي تشريعي سلطوي.  الرُّ

وهما مفهومان للدين، ال يزاالن في حالة صراع وتجاُذب إلى اليوم.
الفهم الُوجودّي الروحي التربوي، يرى في األنا َمبعث الشّر واإلقصاء والعنف. فمع 
تحرير الذات من األنا )بمعنى اكتشاف الذات لذاتها الحقيقية المغمورة تحت األنا الصغيرة(، 
لة في قلب كّل إنسان، في حين  ينفتح اإلنسان على آفاق الخير واإلنسانية والعالمية المتأصِّ
الدولة في  التي هي قوة  الخارجية،  السلطة  المفهوُم األيديولوجي والسياسي جانَب  ُيغلِّب 
تحقيق أهداف اإلسالم، مع كل ما ينجرُّ عن مفهوم القوة من عنف وَتسلُّط وهيمنة سياسية 
وثقافية. أقول هذا بشيء من التبسيط، ألّن هذه المواقف تتداخل أحياًنا في ذهن الشخص 

الواحد أو الجماعة الواحدة.
عموًما  الدين  تحرير  الضروري  من  أنه  التربوي،  الروحي  الفهم  أصحاب  يرى 
-واإلسالم خصوًصا- من النزعات السلطوية واأليديولوجية، التي ُتحّول الدين إلى عقيدة 
حربية وسياسية، للهيمنة على بقعة من األرض أو على العالم بأسره. ويَرون أن هذه النزعة 
ُيعبد من  الذي يصبح صنًما  الـ»نحن«  أو  األيديولوجية هي غالًبا من مظاهر األنا الجمعية، 
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ُر  ، التحرُّ دون الله، وبِاسم الله في الوقت نفسه. فليس ِمن وظيفة التدين الروحيِّ الُوجوديِّ
مة، حتى ال يكون التحّرر ناقًصا،  من هذه »األنا« المتضخمة فقط، بل من الـ»نحن« المتورِّ

باقتصاره على األنانيات الفردية في الفضاء الخاص.
ة مسألة الهوتية وفلسفية جوهرية تتعلق بموضوع األديان والعنف، هي »ُصَور« الله  َثمَّ
في نفوس المؤمنين وأذهانهم. فهل هو إلُه حرٍب مخيف، أم إله سالم ُمحّب؟ وكيف نفهم 
العالقة بين أسماء الجالل والجمال، حسب المصطلح الصوفي؟ وكيف نفهم مثاًل العقوبات 
ين، وما يتعلق بمسألة الّشرِّ على  األُخروية والدنيوية، كالجحيم وَزَبانَِيته، وإبادة األقوام الضالِّ
المستويات األخالقية والكونية؟ وكيف نحّرم التعذيب وَنِدينه من ناحية، ونؤّول اآليات التي 
الدراسة لإلجابة عن بعض هذه  ثانية؟ تسعى هذه  ناحية  الكافرين من  تتحدث عن تعذيب 
المسائل واألسئلة المتشابكة والشائكة، لكنَّ اإلحاطة بها تفكيًكا وبِناًء يتطّلب جهوًدا أوسع 

ومساحات أكبر. وينقسم البحث -إضافة إلى هذا المدخل- إلى:
النظرية القرآنية.- 1
ردية القرآنية.- 2 السَّ
السردية التاريخية.- 3
صدمة الَحداثة وآفاق الالعنف.- 4

1. النظرية القرآنية

السالم  ِقيمتا  عليها  ُتبنى  التي  العامة،  والمبادئ  األسُس  القرآنّيِة  بالنظرية  ُيقصد 
والالعنف. وهما قيمتان متشابكتان، مع سلسلة من القيم والمفردات األساسية في القرآن. 
لألسلوب  خالًفا  وَمفاهيمّي،  مباشر  الِقسم  هذا  في  القيمَتين  هاتين  عن  التعبير  وأسلوب 

ردي الَقَصِصّي الذي سُينظر فيه الحًقا. السَّ

أ- مركزية الرحمة

س  د قيمة مركزية، بل هي مبدأ الهوتي يؤسِّ الرحمة اإللهية في القرآن الكريم ليست مجرَّ
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»هيرمينوطيقيًّا« ا  تفسيريًّ مبدًأ  كونها  إلى  إضافًة  الدينية،  وللرسالة  تعالى  لله  الكلي   لفهمنا 
 للقرآن الكريم، ولكلِّ كالم الله وأفعاله وأوامره. فالرحمة هي ناظم القيم واألخالق، والعّلة 

الغائية للدين. نجد ذلك بشكل واضح من خالل اآليات اآلتية:

ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ ]سورة األنعام، آية 

.]12

ژ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦژ 

]سورة األنعام، آية 54[.

ژ ک  ک  گ         گ  گ       گ  ژ ]سورة األنبياء، آية 107[.

ُتبيِّن اآليتان األُوَليان، أن الرحمة هي االلتزام اإللهي الوحيد. فهي -إْن صّح التعبير- 

»أخالق الله«، ومعيار الفعل اإللهي مطلًقا. والَخلق رحمة، وهذا ما تشير إليه اآلية األولى. 

تزيده وضوًحا  ما  الثانية. وذلك  اآلية  إليه  ما تشير  للناس، وهو  الله  الدين رحمة من  إن  ثم 

اآلية الثالثة، إذ تجعل من الرحمة العلَّة الغائية الحصرية للَبعثة المحمدية. وهي رحمة تَسُع 

العالمين بال حدود وال سدود.

»عضوية«.  والرحمة  السالم  بين  والعالقُة  الحياة؛  في  المتحركة  الرحمة  هو  السالم 

في  ولكنه  والوجداني،  والشعوري  العملّي  وَتجلِّيها  الرحمة،  ثمرة  هو  السالم  ناحية،  فمن 

وظاهٌر.  باطٌن  الرحمة-  -كما  السالم  عنها.  تنفّك  ال  التي  الالزمة  ِصفتها  نفسه،  الوقت 

يان بالطَُّمأنينة، التي هي السالم النفسي الذي يعيشه المؤمن،  فالرحمة والسالم الباطنيَّان ُيسمَّ

التي  القلب  َجنّة  الناس. والطُّمأنينة  بين  الصلح والسالم  إلى  المتصالح مع نفسه، والداعي 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    َتسبق جنة الِفرَدوس: ژ 

ڦ  ڦ       ڦ   ڦ   ژ ]سورة الفجر، اآليات 30-27[. 
هو  السالم  يكون  حيث  خارجية،  وأقوال  صفات  عْبر  والرحمة  السالم  ُيترَجم  أيًضا 

﴿َوِعَباُد  المثال:  سبيل  على  منها  المعنى،  هذا  في  عديدة  واآليات  للرحمة.  الظاهر  التعبير 
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]سورة  َساَلًما﴾  َقاُلوا  اْلَجاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا  اأْلَْرِض  َعَلى  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ ْحَمـِٰن  الرَّ
الفرقان، آية 63[. 

بين  السلمي  التعايش  آداب  بتعليمهم  لهم،  رحمٌة  الجاهلين  على  بالسالم  ُد  الــرَّ
المختلِفين. وهو رحمة لمن َيرّد بالسالم، حتى ال يخوض مع الجاهلين في لْغِوهم وعنفهم 

القولي أو الفعلي، فيكون ِمثلهم.

ب( الدين الالإكراهي

ی   ژ  اآلية:  إكراه« في  الكريم كلمة »العنف«، بل نجد عبارة »ال  القرآن  ال نجد في 
جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبژ ]سورة البقرة، آية 256[، والتي يمكن أن َننحت منها 
كلمة »الإكراه«، على منوال »العنف«. والالإكراه أقوى داللًة وأكثر جذريًة في التعبير عن 
يترك كدمات،  دًما وال  ُيسيل  ، ال  الذي هو عنف خفيٌّ النفسي  العنف  ينفي  الالعنف، ألنه 

ولكنه ُيْفضي إلى العنف المادي بتهيئة ظروفه.

ذاتها  ا فقط، بل هي في حّد  ُتمّثل مبدًأ أخالقيًّا مركزيًّ ی  جئ    حئ  مئژ ال  ژ  آية  إن 

والسالح  باليد  العنف  بين  ُيراوح  الذي  اإلكراه،  مع  يجتمع  ال  فالدين  للدين«.  »تعريٌف 

والعنف بالكلمة واإلشارة، ليمتدَّ إلى الصمت والتجاهل. الالإكراه نفٌي قاطٌع لكّل أشكال 

نقاط  واستغالل  والغواية،  باإلغراء  أو  بالبطش  كان  وما  بطن،  وما  منها،  ظَهر  ما  العنف: 

ك في  الضعف والحاجة. فالالإكراه تطهيٌر للدين من كّل الشوائب، التي من شأنها أن ُتشكِّ

)العلواني،  منه  الخروج  أو  ما  ديٍن  اِعتناُق  منها.  ُتقّلل  أو  لإلنسان،  والعميقة  الحّرة  القناعة 

الَجنان  طليق  دام  ما  لإلنسان  ممكنة  ِخيارات  تركه،  أو  تطبيُقه   ،)2013 وحللي،  2014؛ 

واللسان. فكّل َمن يتصّور أّن سلطًة خارجية )دولًة أو قانوًنا(، يمكن أن تصنع مؤمنًا صالًحا، 

فهو مخطئ. فاإلكراه ال يصنع إاّل المنافقين، أو المضطَهدين الخائفين. اإلكراه إرهاب نفسي 

َيستعبد وال ُيحّرر، مناهض للدين بطبيعته، ومناقض لإليمان بالروح والحقيقة.
ژ  يئ  جب  حب    خب  مبژ. ويمكن فهم  ُتواصل اآلية نفُسها مبيِّنًة أسباب الالإكراه: 
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التقابل بين »الرشد« و»الغّي« على مستَوَيين: مستوى الفكر، ومستوى العمل. فعلى مستوى 
الفكر، تؤّكد اآلية دينامية الحقيقة واستقاللّيتها؛ إْذ َلها من الجمال والوجاهة والقدرة على 
الحركة واإلقناع، ما يجعلها تتميز عن الضالل، وال تحتاج إلى العنف وإن َشّف. إنَّ الحقيقة 
تنطلق ِمثل النور في الدياجير، فال تحتاج إلى حاٍم أو وصيٍّ أو بّواب. هي عابرة لألشخاص 
والثقافات، قوية بذاتها ال بغيرها، مانحة للخير والجمال والحرية، تستخدم الناَس، والناُس 
ال يستخدمونها. أّما على مستوى العمل، فإّن اإلكراه َغيٌّ وَبْغٌي وظلم، يتناَفون وُرْشَد السلوك 

وحكمَته واتِّزانه. اإلكراه غطرسة شيطانية وِكْبٌر إبليسّي، لْيَسا من الرشد في شيء.
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں   ژ  بامتياز:  ، هو دين العنفي  الالإكراهيُّ الدين 
ں  ڻژ ]سورة الشورى، آية 38[. فأْمُر المؤمنين كّله شورى: من الصغيرة إلى الكبيرة، 

من العائلة إلى الدولة، من المدرسة إلى الوزارة... إلخ. فالمؤمنون كما يصلُّون يتشاورون، 
عنف  ورى هي التعبير العملي لاِلَّ ل على األرض سالًما بين البشر. الشُّ والسالم مع الله يتنزَّ
ناحية  من  والرعب  النفاق  وساد  ناحية،  من  والقهر  االستبداد  ساد  ُعِدَمت  فإْن  والالإكراه. 

ثانية، كوجَهين لعملة واحدة فاسدة ُمفسدة.
المسلمون اليوم، في أمسِّ الحاجة إلى تفعيل مفهوم ژ ی  جئ    حئ  مئژ، وتوسيِعه 
على جميع المستويات والمجاالت، كمبدأٍ تأسيسّي شامل. فالدولة التي ُتجبر ُمواطنيها على 
اعتقاد دين ما أو ممارسته، أنما هي دولة مناهضة لروح التدّين )وهي الحرية(، وإن تظاهَرت 
في  ُتضطرُّ  بدأت علمانّية-  الديكتاتوريات -وإن  وبعُض  والشكليات.  بالطقوس  بالتمّسك 
لحظة من لحظات تاريخها إلى »التوبة«، واستخدام الدين ذريعًة لتبرير الهيمنة. فَمن يفتقد 
الشرعية الشعبية، يتمّسك بكّل ما من شأنه أن ُيضفي هالًة من القداسة على الحاكم، باعتباره: 
عن  الذائد  أو  الحقيقة-،  في  -منه  دة  المهدَّ الهوية  عن  المدافع  أو  والدين،  الحمى  حامي 
ما يقول،  يبّررون  المنافقين،  الديكتاتور حاشيٌة من  سات والمحارم. وتدور في فلك  المقدَّ

وُيْلبِسونه »الـشرعية« المنقوصة.
يرى جودت سعيد أّن المسلمين قد فهموا من قوله تعالى ژ ی  جئ    حئ  مئژ، أنه إن 
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كان الاّلإكراه واجًبا في الدين الذي هو أقدس األشياء، فإنه يجب أاّل يكون إكراه فيما هو دونه 
من باٍب َأولى، وَيدخل في ذلك »ال إكراه في السياسة«.

المسلمين:  وبرضى  إكــراه  بال  الحكم  إلى  جــاؤوا  الذين  الخلفاء  سّموا  »لهذا، 
ژ  يئ  جب  حب    خب  مبژ.  »الراشدين«؛ أْخًذا بالعبارة التفسيرية الموجودة في هذه اآلية 
فقالوا: »راشدون«، عن الذين وصلوا إلى الحكم من دون إكراه. ولم يطلق المسلمون هذه 

شد«، على أيِّ حاكم جاء باإلكراه« )سعيد، 1997، 27(. الكلمة »الرُّ
المعاصر  السياسي  التعبير  -وهي  الديمقراطية  من  تجعل  الديني،  الالإكراه  مركزّيُة 
باالختيار؛  لإلنسان  تسمح  التي  والعدالة،  الحرية  أجواء  لتحقيق  ا  للشورى- شرًطا ضروريًّ
إْذ حرية الضمير والمعتقد جزٌء ال يتجزأ من مفهوم الديمقراطية. وهكذا، يكون إيمان المرء 
صادًقا مخلًصا نابًعا من قناعة حّرة، ال خوًفا من عقاب أو طمًعا في غنيمة. وإِن اختار أالَّ يْؤمن، 
أو أن يْؤمن بما ال تْؤمن به األغلبية أو الحاكم، فله ذلك آِمنًا على نفسه وأهله وماله. فتدوير 
مبدأ »الالإكراه« 360 درجة، يعني أن َمصدر القوانين هو ممثِّلو الشعب، نتيجًة للشورى فيما 

بينهم بعقالنية وموضوعية. فال يمكن ألحد أن َيفرض رأًيا، بِاسم الله أو بِاسم الدين. 
إّن اآلية الكريمة: ژ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  
ۓژ ]سورة النحل، آية 125[، َلِهَي من التجلَِّيات العظيمة للدين الالإكراهي. فالوسيلة 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ژ  وأيًضا:  الوسيلة.  ُتبّرر  ال  الغايُة  الحال  وبطبيعة  الغاية،  جنس  من 
ڈ  ژ   ژ  ڑژ ]سورة المائدة، آية 16[. يهدي به )أي بالقرآن(، إلى سبل 

السالم والرحمة. هذا هو المعيار في الفكر والسلوك، الذي ُيرِجع إلى الدين طبيعته األصلية 
ورسالته األولى.

ج( قيمة التعددية

ومرادة  مشروعة  ليست  والشخصية،  واللغوية  والثقافية  الدينية  ألوانها:  بكل  التعددية 
من ِقَبل الله تعالى فقط، كجزء من طبيعة الخلق، بل هي أيًضا قيمة أخالقية، سواٌء في قبولها 
في  بـ»التسابق  القرآن  يه  يسمِّ ما  )أو  اإليجابي  التنافس  آلفاق  فتحها  في  أو  بها،  واالعتراف 
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والعنف  لإلقصاء  َمدعاة  وليست  فيه،  والزيادة  الخير  على  تحّث  قيمة  فهي  الخيرات«(. 
والكراهية -حسب ما يريد بعضهم-. واآليات في ذلك عديدة، منها على سبيل المثال: 

ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ژ  ]سورة البقرة، 
آية 62[.

ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ژ  ]سورة المائدة، آية 69[.
ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ            ڦ    ڦ  ڄ  ژ  ]سورة الحّج، آية 17[.
هي آيات ُتحّرر الدين من الَقَبلية الدينية، أي من »النَّحنّية« الصنمية، التي تجعل االنتماء 
إلى الجماعة وحده، قيمًة ُعليا َتغفر ما سواها وَتْضمن دخول الجنة. فاإلسالم الذي »َيُجبُّ 
ا.  د االنتماء، بل هو حركة النفس المتطّهرة من أدرانها، المْسلمة لربها حقًّ ما َقْبله«، ليس مجرَّ
من  بجملة  ولكن  معيَّنة،  جماعة  إلى  باالنتماء  يتحدد  ال  الله،  عند  والقبول  الفالح  ومعيار 

ة واألخالقية العامة، التي تتجاوز األُطر االجتماعية واالنتماءات الدينية. الشروط الَعَقِديَّ
ة آيات، تجعل التعدد ُسنَّة إلهية شاملة للَخلق كلِّه، من جماداته إلى حيواناته، ُوصواًل  َثمَّ

إلى البشر:
ژ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  

ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  
]سورة فاطر، اآليتان  ژ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  

.]28-27
هناك اآليات التي تؤكد على التعددية كقيمة أخالقية ُمرادة من الله:

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ   ژ 

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ژ  ]سورة البقرة، آية 148[.
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ژڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

ژ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ                  ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھھ  
]سورة المائدة، آية 48[.

ژ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ۈ  ۈ   ژ ]سورة الشورى، آية 8[.

انيِّين: أيًضا توجد آيات ُتْثني على أهل الكتاب، وتصفهم بأوصاف المؤمنين الّربَّ

ۈ   ۆ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ژ  
ې    ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ       ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ  
ۈئ   ۈئ   ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ       وئ   وئ       ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې  

ېئ  ېئ   ژ  ]سورة آل عمران، اآليات 115-113[.
ّد  ال يتسع المجال هنا لتناول موضوع التعددية الدينية في القرآن الكريم بالتفصيل، والرَّ
على االعتراضات عليه، وإيضاح كيف تغلبت اإلقصائية على الفكر الديني اإلسالمي قروًنا 
والالعنف.  السالم  وِقيمَتي  التعددية  قيمة  بين  العالقة  بيان  هو  هنا  الهدف  ولكن  عديدة. 
والصراعات  األزمات  زمن  في  يتحّول  واإلمكان،  بالقوة  عنًفا  تتضمن  اإلقصائية  فالنظرة 
الَعَقِديُّ والنظريُّ األرضيََّة الفكرية المناسبة، لنزع الصفة  إلى عنف بالفعل. فيوّفر اإلقصاُء 
اإلنسانية من الخصم أو الحّط منها، تبريًرا للعدوان عليه أو تعذيبه أو قتله أو حرمانه حقوَقه. 
االعتراف بالتنّوع كُمراد إلهّي، يعني أن االعتراض عليه هو اعتراض على الله سبحانه، 
أشكال  في  الَخلق  ُسنَّتها  ِمن  التي  اإللهية،  القدرة  وعظمة  الكون،  جمال  رؤية  عن  وعجٌز 
مختلفة ومتنوعة. فمطلوب منَّا أن نحاكي تلك القوة اإللهية في الَخلق المتنوع، فنعمل على 
ًدا في نشر السالم،  ا ومحدَّ ِعين في عملنا وإنتاجنا وفكرنا. هذا يشكل عاماًل هامًّ أن نكون متنوِّ
ونزع فتيل النزاعات والفتن، وقبول االختالف كُسنَّة إلهية، وِهبٍة وكرم من الخالق سبحانه 

وتعالى.
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د( أخالق القتال

مع مركزية الرحمة والالعنف والالإكراه في فهم الدين، فإن النص القرآني ال يخلو من 
آيات تتحّدث عن القتال والحرب والجهاد بالسيف. فهل من سبيل إلى الجمع بين األمَرين 

ضْمن نظرية واحدة؟
بدايًة، ال بد من مالحظة أننا ال نجد في القرآن الكريم نظرّيًة العنفية جذرية على النمط 
اقتَضْتها  العشرين،  القرن  الديني والسياسي في  الفكرين  الغاندي. فهي نظرية ُطرحت على 
سياقات تاريخية جديدة، سنتطرق إليها الحًقا. لكنّنا نجد عناصر كامنة للنظرية الالعنفية، لم 
ُتفصح عن ذاتها بشكل صريح وكامل، لفقدان السياق التاريخي الذي يجعل األفكار تأخذ 
ى اليوم بـ»الحرب  مسارها األقصى. فما نجده في القرآن، هو أقرب في الواقع إلى ما يسمَّ
العادلة«، أي الحرب المشروطة بشروط أخالقية، لجْعِلها أخفَّ الشرور الممكنة؛ إِذ الحرب 
شرٌّ يمكن قبوله لتفادي شرٍّ أكبر منه. والقتال المشروع في القرآن الكريم، يستند إلى شروط 

ثالثة:
ا على العدوان: ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  - 1 أن تكون الحرب دفاعية وردًّ

ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ژ  ]سورة البقرة، آية 190[؛ ژ ۀ   
ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى     ى  ائ        ائ  ەئ  ەئ  وئ   ژ  

]سورة النساء، آية 94[.
العدّو: - 2 َمْحق  وليس  العدوان  دفع  منه  الغاية  ألن  العدوان،  قدر  على  الدفاع  يكون  أن 

ژک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں  ژ ]سورة النحل، آية 126[.
ی   - 3 ی   ىئ   ژ  المعتدي:  الطرف  من  سالم  بادرِة  رؤيِة  د  بمجرَّ الحرب  تتوقف  أن 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب   ژ  ]سورة األنفال، آية 61[.
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واضٌح من خالل هذه اآليات وغيرها، أن ال مجال في التصّور القرآني لحرب هجومية 
يقوم  أن  أو  إمبراطورية،  ُينْشئ  أن  )ص(  النبي  ذهن  في  يكن  ولم  إمبريالية.  أو  عية  توسُّ أو 
بفتوحات عسكرية؛ إنما تلك حوادث وظواهر نشأت بعد وفاته، وكانت خيارات سياسية من 
ِقَبل أصحابه وخلفائه، ثم باتت سياسة متَّبعة لدى اإلمبراطوريات الالحقة. ونعود إلى هذه 

ردية التاريخية. المسألة عند تناول السَّ

 هـ( التفسير الالعنفي

والالعنف  والسالم  الرحمة  قيم  مركزية  من  ينطلق  تفسير  هو  الالعنفي،  التفسير 
تفسير  في  خاصة  هذا  ويتمّثل  عامة.  ومعايير  أساسية  تفسيرية  مفاتيح  باعتبارها  والتعددية، 
الكراهَية  الفتن، وبّث  نيران  إلى وقود إلشعال  َتمنع من تحويله  القرآني، بطريقة  »الجدال« 
والعنف واإلقصاء، بل يذهب هذا النوع من التفسير إلى أبعد من ذلك، من خالل رؤية خاّصة 
لعالقة الوحي بالتاريخ، ولمفهوَمِي المحَكم والمتشابه. يتّضح ذلك من خالل اآلية الكريمة 

اآلتية، وهي آية منهجية أساسية:
ژ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  
ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ژ  ]سورة آل عمران، آية 7[.
هناك جدال كبير في ُكتب التفسير حول معنى هذه اآلية، ومفهوم المحَكم والمتشابه. 
لكنَّ النظرية الرائجة في كتب أصول الفقه، هي أن اآليات المحَكمة آياٌت واضحُة الداللة، 
أو ما اصُطلح عليه بــ»قطعّية« الداللة، أْي إنها ال تحتمل إاّل معنًى واحًدا مباشًرا، ألنها غير 
أو  الواضحة  غير  اآليات  فهي  المتشابهة،  اآليات  أما  والتأويالت.  التفسيرات  د  لتعدُّ قابلة 
التأويلية. هذا الفهم أدَّى مع مرور الزمن، إلى إطالقّية  التعددية  َتْقبل  »ظنِّيَّة« الداللة، ألنها 
بعض األشكال والتعبيرات التاريخية الواردة في النص. فهي بطبيعة الحال واضحة الداللة، 
ألنه  وخالدة،  نهائّية  التاريخّية«  »األمثلة  تلك  وباتت  تفصيلّية.  واقعية  أحداًثا  تتناول  ألنها 
»ال اجتهاد مع النص«، وكأنها باتت »معلوًما من الدين بالضرورة«، أي ال ُيتصّور الدين من 
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دون وجودها. وهو من باب رفع الفروع إلى مرتبة األصول، في حين ظّلت القيم والمبادئ 
والتوجهات الكبرى »متشابهة«، ألنها ُذِكرت غير متلبِّسة بأمثلة عملية قطعيَّة الداللة تكون 
الرحمة  وقيمَتا  بعيدة.  أخرى  سياقات  في  األمثلة  تكون  أو  العاّم،  للمعنى  الجسد  بمنزلة 
والالإكراه مثاًل -المذكورتان سابًقا-، هما من هذا القبيل. وبرأينا، هذا التقسيم هو بمنزلة 
أحد  يكون  وقد  القيم،  وتجفيف  النص  تجميد  إلى  يؤّدي  إذ  الحصان؛  أمام  الَعَربة  وضع 
للتغيير،  قابلة  سة« غير  »مقدَّ تاريخية  بأشكال  مرتبط  َتديُّن  والتطرف، ألنه  التعصب  مصادر 
المعايير  التي هي  الكبرى،  الدين ومقاصده وغاياته  قيم  القائم على  االجتهاد  على حساب 

الحقيقية لألفكار واألعمال. 
ألنها  التعريف،  هذا  حسب  ُمحَكمة  ليست  التفسير-  هذا  -َمصدر  اآلية  أن  الطريف، 
رين، في حين يمكن فهم المحَكم أنه مجموعة القيم الثابتة والحاكمة  محّل جدال بين المفسِّ
الرحمة  بينها -حسب ما ذكرنا- قيم  التفسيرية األولى، ومن  المرجعّية  إذ هي  النص؛  على 
وتتجاوز  تحتوي  التي  ولِلدين،  للنص  العليا  المقاصد  ُتمّثل  وهي  والالعنف.  والسالم 
والنفس،  الدين،  )ِحفظ:  الفقه  أصول  كتب  في  نجدها  التي  الضرورية،  الخمسة  المقاصد 
والعقل، والنسل، والمال(. أما المتشابِه، فهو ما اختلط بالتاريخ، أِي األحكام العملية التي 

ُضربت كمثال تاريخي، لتحقيق القيم في ظرف معيَّن. 
والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  الحياة  في  جذرية  تغيُّرات  حدوث  وبعد  اليوم، 
للحداثة،  النَّوعية  بالنُّقلة  يسمى  ما  وهو  اإلنسانية،  والعلوم  الفلسفية  والمفاهيم  النُّظم  وفي 
قبل  ما  عصر  في  ُولدت  التي  عموًما  لألديان  صدمًة  أحدث  حيث  وسلبياتها،  بإيجابياتها 
النبوية  نَّة  السُّ القرآني، وفي  النص  المذكورة في  التاريخّية  باألشكال  التشبُّث  بات  الحداثة؛ 
والتراث اإلسالمي عموًما، َمدخاًل إلى العنف. فالعجز عن االجتهاد الجذري، أي االجتهاد 
د يتكّسر  في االجتهاد والمناهج التفسيرية، يؤّدي حتًما إلى العنف؛ ألّن النص الثابت والمجمَّ
على صخرة الواقع المتغّير. أّما الرؤية المتَّزنة، فَتدخل في حوار جادٍّ مع الواقع، وتستمع إلى 
عكس  التفسير  يسير  وعندما  محنَّطة.  مثاليات  َعٍل  من  عليه  َتسقط  وال  ومتطلباته،  حاجاته 
ِقيميًّا  نَسًقا  َتْضمن  أن  شأنها  من  التي  بالمبادئ  التاريخية  الحركَة  د  يزوِّ أن  ِعوض  التاريخ، 
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، وكاِرٍه للتاريخ، وفي  ٍن التاريخيٍّ وإنسانيًّا يؤّطر للتغيير وُيرشده؛ فإن النتيجة هي ظهور َتديُّ
صراع مرير مع الواقع. 

ما  إذا  والنفوس،  العالم  لتغيير  السياسة  يتوّسل  الذي  الديني،  التطّرف  أو  األصولّية 
العنف  إلى  حتًما  يؤدِّي  ذلك  فإن  جذري،  اجتهاد  دون  من  قديمة  فقهية  بمنظومة  ك  َتمسَّ
والحاجات  العصر  ومقتضيات  تتناسب  ال  وقوانين  أشكال  بَفْرض  واالستبداد،  والقهر 
سّي، أو »عنف  يه »عنف الدولة« أو العنف المؤسَّ الحقيقية للناس؛ ما يشّكل ما يمكن أن نسمِّ
م فيه. ومثال  المعارضة« التي تحاكي عنف الدولة في نطاق أْضَيق، وهو النطاق الذي تتحكَّ
قِّ وغيرها(،  ة والرِّ مَّ ُك باألنماط السياسية واالجتماعية القديمة )كالِخالفة والذِّ ذلك: التَّمسُّ
من  بها  ارتبط  وما  واالقتصادية،  السياسية  وأنظمتها  الحديثة  للدولة  المعاداة  أو  والتجاهل 
حقوق ومفاهيم أساسية )كالمواَطنة والحريات والفصل بين السلطات( - َلُهَو أمٌر يؤدِّي إلى 

العنف بطبيعته، ألنه يصارع واقًعا ال يمكن إغفاله أو َتجاُهله.

و( السالم الباطني

ُكلُّ ما ذكرناه سابًقا من مبادئ وقيم ومناهج، َيفقد كثيًرا من معناه ما لم َينبع من نفس 
مطمئنَّة، تعيش سالًما داخليًّا وُطَمأنينة نفسية وروحية. وَمن ال يتصاَلْح مع ربه في نفسه -أو 
مع نفسه تجاه ربه-، َيِعْش صراًعا مع بقية النفوس، فيراها كجيوش تريد االنقضاض عليه. 
وعلى هذه القيمة الخفيَّة، يتأّسس الدين ويحّقق الغاية منه. وهذا ما ُيِحيلنا على ما سبق ِذكره، 
القرآن،  في  »إسالم«  كلمة  بمعنى  متصل  وهو  ووظيفته ورسالته،  الدين  تعريف  بخصوص 
والحبور.  والقناعة  الرضا  الباطني وحاالت  السالم  إلى  تؤدِّي  لله،  تسليٍم  كتعبير عن حالة 
السالم  إن  ثم  بعضها.  إلى  اإلشارة  سبقت  وقد  كثيرة،  الحقيقة  هذه  على  الدالة  واآليات 
يصاحب المؤمن في جميع محطات حياته، ألنه خاصية من خصائصه، حسب ما يتضح من 

خالل سالم يحيى والمسيح )عليهما السالم(: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ژ 
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ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ    ٿ   ٺ  

ڄژ  ]سورة مريم، اآليات 15-12[. 

ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      ڈ   ژ 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    
ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ژ  ]سورة مريم، اآليات 33-30[.

نجد  باالسم،  السالم  فيها  ُيذكر  ال  التي  اآليات  وفي  وأهلها.  الجنة  صفة  هو  السالم 
أنها َتْذكر مقتضياته، ِمثل عدم الحزن والخوف، وهي حالة »فِرَدوسّية« يعيشها المؤمنون في 
الدنيا قبل اآلخرة: ژ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ژ ]سورة يونس، آية 62[. انظر 
آية  البقرة، اآليات 38، 62، 112، 262، 274، 277[؛ ]سورة آل عمران،  أيًضا: ]سورة 
170[؛ ]سورة المائدة، آية 69[؛ ]سورة األنعام، آية 48[؛ ]سورة األعراف، آية 35[؛ ]سورة 

األحقاف، آية 13[.

2 - السردية القرآنية

بشكٍل  أيًضا  ُطرحت  ولكنها  فقط،  عامٍّ  نظريٍّ  بشكل  القرآنية  القيم  منظومة  ُتطَرح  لم 
ردي هو خطاب ُصَورّي رمزي يفّسر  سرديٍّ عْبر ما ُيعرف بالَقَصص القرآني. فالخطاب السَّ
النفس وتحّوالتها، وَينقل أجواًء يستعيدها ويعيشها القارئ، فيستوعب بالَخيال ما ال يكفي 
ِقيمّية  فهمه بالعقل. فالَقَصص يمّثل »تربية« مستمّرة للشخصية المؤمنة، من خالل منظومة 
الكتاب  في  الَقصص  هذا  من  كثيًرا  ونجد  حّية.  وحَبكات  ومواقف  وشخصيات  متحّركة، 
س، لكنه يحظى في القرآن بتفاصيل وإضاءات إضافية. وتّتضح قيَمَتا السالم والالعنف  المقدَّ
بأربٍع  المحدود  السياق  أننا سنكتفي في هذا  َبْيد  المذكورة،  القَصص  العديد من  من خالل 

منها:

أ( قصة َخْلق اإلنسان

ال يمكن فهم ِقيَمَتي السالم والالعنف، من دون فهم النظرة القرآنية إلى اإلنسان. فَمن 
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ته الكونية؟ كّل هذه  اإلنساُن؟ وما الغاية من َخْلقه؟ وما خصائصه وصفاته التي تؤّهله لمهمَّ
األسئلة، نجد عناصر إجاباتها في الَقصص القرآني، خصوًصا فيما يتعّلق بقصة َخْلق اإلنسان:

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  
گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       

ۀ  ۀ  ژ  ]سورة البقرة، اآليات 33-30[.
اإلنسان  به  حظي  الذي  التشريف  لقب  هو  اآليات،  هذه  في  االنتباه  يلفت  ما  ُل  أوَّ
كـ»خليفة«، حاِمل ألمانة تحقيق القيم اإللهية على األرض، وعلى رأسها السالم والالعنف، 
إلى  دفعها  ما  البدء؛  في  المالئكة  تَرُه  لم  ما  هذا  وهاديه.  خالقه  إرادَة  إرادُته  ُتعانق  حين 

االستنكار: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  
ٹژ، ألن ظاهر اإلنسان المخلوق من الطين الثقيل المظلم، يوحي بالعنف. فهذا االستنكار 
في  الموازين  واضطراب  العنف  جوهر  -وُهما  الدماء  وسفك  الفساِد  بين  التناقض  يبّين 
األرض- من ناحية، والتسبيِح والتقديس -وُهما غاية الوجود كّله، ويشمل المالئكة والِجنَّ 
الذاريات، آية 56[-، من  ژ  ]سورة  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   ژ  واإلنسان 

ناحية أخرى. فالعنف خيانة لرسالة اإلنسان على األرض، وال يتناسب معها الَبتَّة.

رَّ وأخفى،  السِّ يعلم  فالله  ژ.  ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   اإللهي:  الجواب  كان 
فيه:  اإللهية  والنفخة  اإلنسان  باطن  ويعلم  الَخْلق،  ظاهر  من  المالئكة  تَرُه  لم  بما  ويعلم 
الحضور  آية 72[. هذا  آية 29[ و]سورة »ص«،  الِحْجر،  ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئژ ]سورة 

ي ِعلم األسماء من َلُدن الله تعالى: ژ ڦ  ڦ   اإللهي الخفيُّ في اإلنسان، أّهل آدم لتلقِّ
من  الكونية  رسالته  أداء  من  اإلنسان  ُتمّكن  عظيمة،  معرفية  َمَلكة  فاللغة  ڄژ.  ڄ  
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خالل تسمية األشياء بأسمائها. وأّول عالمات الفساد والعنف، تسمية األشياء بغير أسمائها 
يعني  الالعنف  مبدأ  المقابل،  وفي  العنف.  بّوابة  هو  فالكذب  تزييًفا.  باألحرى  أو  تجمياًل، 
إبليس  أراد  عندما  شيطانية،  كانت  األولى  الكذبة  الثمن.  كان  مْهما  بشجاعة،  الحقيقة  قول 

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ژڳ   بآدم:  التغرير 
ڻ  ۀژ ]سورة طه، آية 120[.

من  والخوف  الموت،  من  الخوف  ِمثل:  اإلنسان،  بمخاوف  عالًِما  الشيطان  كان  لقد 
الفقر -والفقر موت أصغر-. فَعِمل على استغالل نقَطَتي الضعف، واعًدا بالخلود والملك، 
مة، ومانًحا إياها أسماًء زائفة وكاذبة؛ ألّن ما َيمنح  وُملِحًقا هاَتين الصفَتين بالشجرة المحرَّ
آدَم الخلوَد والغنى، ال يجده خارًجا في األشياء، بل داخله بالروح الحاضرة فيه. إّن استغالل 
نقاط ضعف اآلَخرين )طموحاتهم أو مخاوفهم أو رغباتهم(، من أجل تحقيق منافع خاصة 

وأنانيَّة، هو عنف حقيقي، َرْغم بريق األسماء الكاذبة والتبريرات الخادعة.
ي ُظلَمه ظلًما، وال عدواَنه عدواًنا،  تتكرر القصة نفسها اليوم، وكلَّ يوم. فالظالم ال يسمِّ
بل يسّمي االستعماَر نشًرا للحضارة، وتدميَر الكرة األرضية استثماًرا وتنمية، والحروَب قّوة 
الله. وقد َنكذب على غيرنا، كما نكذب على أنفسنا.  وعظمة، واإلرهاب جهاًدا في سبيل 
، يهيِّئ  وفي ِزحام الكذب تضيع الحقيقة، بل تكون أّول ضحية للعنف. إّن الكذب عنف قوليٌّ

الطريق إلى العنف الفعلي الفردي والجماعي واإلمبريالي. 
د إبليس: المشهد الثاني من قصة َخْلق اإلنسان، هو مشهد َتمرُّ

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ژ 

ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ       ڭ   ڭ  
ې  ې  ى               ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  حب  خب    مب    ىب  يب  جت  حت  خت  مت   
ىت  يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  

خس  مس   ژ  ]سورة »ص«، اآليات 83-72[.
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َمحطُّ النظر في هذا المقطع، هو تبرير العصيان والتمّرد: ژ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   
ل تصريٍح عنصريٍّ فصيح؛ إِذ العنصر َيحمل أفضلية وخيرية  ژ. وهو أوَّ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
بالِكْبر  المعجونة  العنصرية  أّما  للمساءلة.  قابلة  غير  وسلطة  ومكانة  حقوًقا  ُتكسبه  طبيعية، 
دفعت  التي  وهي  وحواء،  آدم  خطيئة  قْبل  حتى  اإلطالق،  على  خطيئة  ل  أوَّ فهي  والغرور، 
على  قادر  ألنه  آدم؛  من  أفضل  أنه  ولنفسه  تعالى  لِلَّه  ُيْثبت  حتى  أبَوْينا،  إغواء  إلى  إبليس 

التالعب بعواطف ذلك المخلوق »الطِّينّي« الغبِّي. 
على  بالله  ُيْقسم  إّنه  بل  فقط،  المقيتة  بالعنصرية  عصيانه  يبّرر  ال  إبليس  أن  العجيب، 
ة الله تعالى، وهو ُيْضمر  َغواية اإلنسان: ژ مج  جح   مح  جخ  حخ  ژ، وُيْقسم بعزَّ
عزته وأَنَفته، كَمن »يدافع« عن الله، وهو في واقع األمر يدافع عن أنانّيته ومصالحه. وهذا 
إغواء  على  اإللهية  ة  بالعزَّ إبليس  ُيْقسم  إذ  تعالى،  الله  بِاسم  والجريمة  الخطيئة  نموذج  هو 
منظومة  َينِسف  ألنه  العنف،  أنواع  أسوأ  ِمن  الله،  باسم  العنف  أو  الديني  فالعنف  اإلنسان. 
القيم، وُيْربكها إرباًكا ُيْفقدها كل قدرة على الفعل والتأثير، بل ويجعلها ُتنتج نقيضها، وُتنتج 

ين. ا للدِّ -َمْسًخا للدين- »ِدينًا« عدوًّ

ب( قصة ابنَْي آدم

بعد قصة َخْلق اإلنسان، َننزل من السماء إلى األرض مع قصة اْبنَْي آدم، قصِة الجريمة 
األولى. واألُولى بمعنى »المثال« أو »البراديغم«، الذي ُتحاك على مثاله الجرائم. والغريب، 
اْبنَي آدم وِخياراتهما اإلنسانية. ولكن،  أن إبليس غائب تماًما عن القّصة، حيث ال نجد إالَّ 
غياب إبليس عن القصة ال ينبغي أن يخدعنا، ألنه حاضر في آليات العنف والحسد والِكْبر 

والغرور والرغبة في االنتقام، وكلها حركات إبليسية في النفس اإلنسانية. 
القصة  القرآن، حيث تكتفي  قابيل وهابيل في  اْسَمي  َتْذكر أسماًء، وال نجد  القصة ال 
بالسبق  تتعلق  ال  فالمسألة  آدم.  أبناء  نا  وكلُّ آدم،  بِاْبنَي  كَلْيهما  والضحية  المجرم  بنعت 
كإخوة  البشر،  بين  والروحية  واالجتماعية  النفسية  العنف  بآليات  تتعّلق  ما  بقدر  التاريخي، 

ينتمون إلى العائلة اإلنسانية:
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العالمة األولى لتوبة القاتل، هي انفتاح عينَيه على رؤية جمال الَخلق، حتى في َمظاهره 

الخفية أو التي تبدو قبيحة عند بعضهم. فالغراب هنا رمُز القبح بسواده ونعيقه، لكنه أصبح 

أستاًذا، عّلم القاتل معاني الحنان والرحمة واألخّوة الحقيقية. وما كان القاتل لِيرى ذلك لوال 

التوبة، وما كانت َتوبته لُِتصبح ممكنة لوال اختيار أخيه الشجاع.

التوبة ليست ُمصالحًة مع الذكرى الحّية للضحّية فقط، ولكنها ُمصالحٌة أيًضا مع الكون 

والطبيعة، باستعادة السالم السابق لحدوث العنف، بعدما أحدث العنُف شرًخا وجرًحا في 

بسبب  المفقودة  البراءة  لحالة  واستعادٌة  وَكونّي،  إنساني  ترميم  فالتوبة  الكوني.  االنسجام 

العنف. فالسالم واالنسجام بين اإلنسان وسائر المخلوقات، أو السالم االجتماعي والَكوني، 

هو من صفات المؤمن الذي أصبح خليفًة لله في األرض، بتحقيق القيم والصفات اإللهية، 

كما جاء في وصف النبي داود )ع(:

ژ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ژ 

گ     گ  ڳڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ۇ    ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    ھ   ھ     ہھ   ہ    ہ  
ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈۈ   ۆ   ۆ  
ى    ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ  جب  حب   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
اآليات  المائدة،  ژ  ]سورة  ڃ  ڃ  چ   ڄ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ                 ڄ   ڦ  

.]32-27
ُل ما َيلفت االنتباه في هذه القصة، هو سبب النزاع والحسد )وهو هنا »حسٌد ديني«(:  أوَّ
المفترض  الذي كان من  الُقربان  ژ.  ژژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    

ب« من الله، أصبح فِراًقا وُبعًدا وعنًفا. وُتلّخص هذه الصورة بشكل دراميٍّ ما ُذِكر  فيه أن »ُيقرِّ
سابًقا، عند تناول موضوع التعددية الدينية، ومخاطر اإلقصائية التي تؤّدي إلى العنف وإراقة 

الدماء.
الدرامية، هي  ُتمّثل بحقٍّ َمركز القصة وِمفتاح تفسيرها وأْوَج حبكتها  التي  إنَّ الجملة 

قول الذي سيصبح الضحية، لَِمن بَدت عليه الرغبة في القتل: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
عنف، إْذ كان في إمكان األخ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہژ. إنه االختيار المعَلن والحّر لاِلَّ
أن يقاوم أخاه، وأن يرّد على العنف بعنف مثله، فينقلب الموقف ويتحّول فيه المقتول إلى 
قاتل، ولكنه اختار أالَّ يفعل ذلك. فكان لهذا االختيار األثر البالغ في انتصار الضحية على 
الجاّلد، ليس بأن تكون الضحية على صورة جاّلدها، بل بأن تجعله على صورتها. فكانت 
ى بـ»كسر حلقة المحاكاة الُعنفية«، بَِخْلق  عنف المقتول، وهذا ما يسمَّ توبة القاتل محاكاة لاِلَّ

حلقة محاكاة العنفية، حسب ما يّتضح في هذا الرسم التوضيحي:
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العالمة األولى لتوبة القاتل، هي انفتاح عينَيه على رؤية جمال الَخلق، حتى في َمظاهره 

الخفية أو التي تبدو قبيحة عند بعضهم. فالغراب هنا رمُز القبح بسواده ونعيقه، لكنه أصبح 

أستاًذا، عّلم القاتل معاني الحنان والرحمة واألخّوة الحقيقية. وما كان القاتل لِيرى ذلك لوال 

التوبة، وما كانت َتوبته لُِتصبح ممكنة لوال اختيار أخيه الشجاع.

التوبة ليست ُمصالحًة مع الذكرى الحّية للضحّية فقط، ولكنها ُمصالحٌة أيًضا مع الكون 

والطبيعة، باستعادة السالم السابق لحدوث العنف، بعدما أحدث العنُف شرًخا وجرًحا في 

بسبب  المفقودة  البراءة  لحالة  واستعادٌة  وَكونّي،  إنساني  ترميم  فالتوبة  الكوني.  االنسجام 

العنف. فالسالم واالنسجام بين اإلنسان وسائر المخلوقات، أو السالم االجتماعي والَكوني، 

هو من صفات المؤمن الذي أصبح خليفًة لله في األرض، بتحقيق القيم والصفات اإللهية، 

كما جاء في وصف النبي داود )ع(:

ژ ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  
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خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  متژ ]سورة »ص«، آية 26[؛ ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  
ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    ک  گ  ژ ]سورة سبأ، آية 10[.

إن األمر القرآني بعدم محاكاة العنف والخطيئة، يتكّرر في عّدة آيات؛ ما يؤّكد أن اختيار 
الضحية لاِّلعنف ليس أمًرا استثنائيًّا أو معزواًل، بل هو مبدأ أخالقي ثابت. فالمؤمن يتعامل 

َوْفق مبادئه، ال َوْفق أفعال ظالِِميه. لنقرأ مثاًل:

ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ژ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

َلت، اآليات 36-34[. ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ژ  ]سورة ُفصِّ

ّد على اإلساءة باإلحسان، أثًرا في تحويل الخصم إلى صديق: ژ ڳ            ُتبّين اآليات أّن لِلرَّ

ره من مشاعر  « في َخيال المؤمن، لكي ُتحرِّ ڱ  ڱ  ڱ  ژ. ففي البدء، َتعمل لفظة »كأنَّ

الكراهَية الداعية إلى المحاكاة العنفية، وتتحّول إلى واقع فِعلّي، بتوبة الظالم وَتراُجعه عن 

ظلمه. 

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   ژ 

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ  ]سورة المائدة، 

اآليتان 9-8[.
الظُّلُم  بسبب  المْؤِمن  يتحّول  أن  خطر  على  الداللة  في  فواضحة  اآليات،  هذه  أما 
ژۅ  ۉژ؛ حيث يحاكي المؤمُن الظالَم في ُظلمه من  ژۉ  ېژ، إلى مجرم 

دون االحتكام إلى مبادئ اإليمان، ومنها العدل والتقوى ژ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇژ.

ج( قصة يوسف

قصة يوسف من أجمل الَقَصص القرآني، كما يصفها القرآُن نفُسه: ﴿َنْحُن َنُقصُّ َعَلْيَك 
التركيز  بل  بكاملها،  َسْردها  هنا  الهدف  وليس   .]3 آية  يوسف،  ]سورة  اْلَقَصِص﴾  َأْحَسَن 
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على الطابع الالعنفي للقصة. فهي واحدة من ِقَصص كثيرة تروي معاناة النبيِّين مع أقوامهم، 
تروي خيانة  أكثُر دراماتيكية، ألنها  القصة  باإلحسان. لكنَّ هذه  وصْبَرهم، ورّدهم اإلساءة 
اإلخوة وغدرهم. فهي ُتِحيلنا على قصة اْبنَي آدم )أو باألحرى أبناء آدم(، غْير أن الضحّية هنا 
لم َتُمت، بل بقيت على قيد الحياة، لتروي لنا بقية القصة بطريقة مختلفة. ويمكن تلخيص 
لمنهج  وفًقا  المرآة،  بتكوين  بعضهم  سّماه  فيما  وترتيبها  الهندسية،  ُبنْيتها  خالل  من  القصة 

:)Cuypers, 2015, 92( )1(التحليل البالغي

1-3مقدمةأ
4-7رؤيا يوسفب

8-18خالفات يوسف وإخوته – كيد اإلخوة ضد يوسفج

19-22رفع نِسبّي لشأن يوسف                                         د

23-34مراودة المرأة ليوسفه

و
ل يوسف رؤى في السجن يؤوِّ
35 -42السجينَين ويدعو إلى التوحيد

و‹
رؤيا  يوسف  ل  يؤوِّ السجن  في 

الملك
49-43

ه‹
– إعادة االعتبار  المرأة  انكشاف مراودة 

ليوسف
53-50

54-57رفع كلِّّي لشأن يوسفد‹
58-98خالفات يوسف وإخوته – كيد يوسف مع إخوتهج‹

99-101تحقيق رؤيا يوسفب‹
102-111ختامأ‹

يحتّل المركز في التحليل البالغي، أهمّيًة خاصة من حيث المعنى. والمركز في قصة 

اميَّة.  اميَّة وغير السَّ هو منهج ُطبِّق أّوالً على الكتاب المقّدس، ثم َتوّسع تطبيقه ليشمل النصوص السَّ  )1(
وهو يعتمد على مبدأ التناظر داخل النص، بدًءا من َوَحداته الصغرى، وُوصواًل إلى أجزائه الكبرى. 

وقد عني ميشيل كويبرس، بتطبيق هذا المنهج على القرآن الكريم في عدة أعمال. 
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يوسف، هو ُخطبته في السجن )و، َو(. ويمكن اعتبارها قطعة واحدة بِاسم )س( مثاًل. ويقف 
التَّجّلي  وطَرف  واالبتالء،  التَّخّلي  طَرف  متقابَِلين:  طرَفين  أو  جناَحين  بين  القصة  جوهر 
)العزيز  بالتَّبنِّي  األهل  ثم عن  )األبَوين واإلخوة(،  بالدم  األهل  كان عن  التخّلي  واإلعالء. 
في  أّما  والسجن.  البئر  ورمزاهما  والعنف،  الظلم  على  مطبوعان  َتخلِّياِن  وهما  وزوجته(. 
يه السلطة )المصالحة مع األهل  الطرف الثاني، فنجد التَّجلَِّيات من خالل تبرئة يوسف، وَتولِّ

ق الرؤيا األولى )المصالحة مع األهل بالدم(.  بالتَّبنِّي(، ثم لقاء اإلخوة وَتحقُّ
باالنتماء  اعترافه  فالتوحيد هو  السجن.  في  يوسف  ُخطبة  ذلك، هو  تفسير كل  مفتاح 
الواحد األحد.  الله  نلَقى  الَوحدة  بئره وفي سجنه، وفي  الله وحده، والله كان معه في  إلى 
والتوحيد الخالص، أنما يتحّقق بالتَّخّلي الذي يعقبه َتجّلي الحّق. عندها استطاع يوسف أن 
يؤّول رؤيا الملك، وانفتحت عيناه على األسرار الغيبّية التي لم يكن لَِيراها من قبل، بدليل أنه 
سأل والده أن يؤّول له رؤياه في صغره. فكانت المحُن، الناَر التي أنضجت روحه وفتحت 

عينَيه.
ردَّ  بل  أحد،  من  ينتقم  لم  وانتصاراته  َياته  تجلِّ في  يوسف  أن  هو  القصة،  من  يعنينا  ما 
ق معنى  ا كرُم يوسف، فال حدود له. وهذا هو َتحقُّ اإلساءة باإلحسان والمغفرة والمحّبة. أمَّ
وُطَمأنينة  سالم  كلَّها  نفسه  ألّن  نفسه،  في  نزاع  وال  صراع  ال  حيث  فيه،  واإلسالم  التوحيد 
ورضا. الالعنف منهج حياة لدى يوسف، وهو الترجمة الفعلية لمعنى التوحيد، حيث رؤية 
المعنى الخفي للحياة والوجود، وراء الظواهر والقشور. ونقيض التوحيد، هو الشرك الذي 
االنقسام  بمعنى  السلبي  التعدد  الرغبات والشهوات واإلرادات، وهو  التنازع وصراع  يعني 
والتشرذم واالنفصام، وهو يعني أيًضا االنخداع بمظاهر الحياة الدنيا، والغفلة عن حقائقها 
الُعليا. أّما العنف، فينطلق من صراع باطني قبل أن يتحّول إلى عنف خارجي، وكذلك السالم 

ق. يتحّقق باطنًا ثم ظاهًرا. فالسالم هو التوحيد المتحقِّ
ينطلق من موقع  أن يوسف في عفوه والعنفه، كان  القصة، هو  آَخر هامٌّ في هذه  أمٌر 
السلطة والقوة. وهذه خطوة إلى األمام، مقاَرنًة بقصة اْبنَي آدم، باالنتقال من األخالق الفردية 
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ه إلى مبدأ الالعنف الجذري في  إلى األخالق السياسية، ِعلًما أن االنتقاد الذي كثيًرا ما يوجَّ
قصة اْبنَي آدم، والمتمّثل بمقولة الضحية: ژ ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   
، ال َيصلح أن يُكون ِخياًرا  ہژ ]سورة المائدة، آية 28[؛ هو إبراز التعبير عن ِخياٍر فرديٍّ
سياسيًّا، في حين تضيف قصة يوسف البعد السياسي، حتى وإن كان في شكل موقف الفرد 
صاحب السلطة، إْذ ال حديث هنا في قرار جماعيٍّ أيًضا. أّما في القصة الالحقة، فسيّتضح 

ورى. أكثَر مبدُأ الالعنف كقرار سياسي، يتخّطى قرار الفرد إلى قرار الجماعة عبر الشُّ

د( قصة سليمان وملكة َسَبأ

تِرُد القصة كاملًة في القرآن الكريم مّرة واحدة، في سورة النمل، اآليات )44-15(. 
د سليمان للهدهد الذي بّرر غيابه:  فتبدأ بتفقُّ

ٱ     حئ    جئ   ی   ی   ی     ی   ىئ      ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ژ 

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ ڎ  ژ  ]سورة النمل، اآليات 26-22[.
ُل ما َيلفت االنتباه في خطاب الهدهد، هو جمُع المِلكة بين صفاِت الكمال: ژ  ٻ   أوَّ

پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ، وصفاِت الضالل: ژ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     
ٺ   ٿ  ٿژ. وهو كمال ناقص، مقاَرنًة بصفات الكمال العالية لسليمان، المذكورة في بداية 

القصة: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ             ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ژ 

ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ             چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  
النمل،  ]سورة  ژ  ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ  

اآليات 17-15[.
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ردُّ فِعل سليمان كان إرسال الهدهد برسالة، ليختبر ما قال: 
ں   ں        ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ       گ   گ      گ     ک   ژ 

ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ژ ]سورة النمل، اآليات 31-28[.

اعَتبَرت المِلكُة وقوُمها هذه الرسالة، تهديًدا وإعالن حرب، حيث َفهموا عبارة ژے  
استسالمّي  إسالٍم  بمعنى  أْي  والسياسي،  المادي  بالمعنى  ژ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
الرسالة. فهي لم تكن ديباجًة  الروحي، متناسين تماًما »البسملة« في  بالمعنى  قهرّي وليس 
اعتيادية، بل هي جوهر الرسالة ژ ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ژ . فكيف 
يجتمع التهديد مع الرحمة؟ هذا ما فاَتُهم. ولكن، هذه الغفلة عن المعنى العميق للرسالة، 
رة. فسليمان كان مجهواًل بالنسبة إليهم. فحكموا حسب الظاهر، وحسب  تبدو مفهومة وُمبرَّ

ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ژ  ما اعتادوُه من سلوك الملوك: 
ىئىئ  ی  ی  ی   ژ ]سورة النمل، آية 34[. 

القصة  في  له  نجد  آنًفا،  المذكورة  الكمالية  الصفات  إلى  فإضافًة  ُسليماُن؟  َمن  لكن، 
وْصًفا واضًحا لطبيعته الالعنفية الجذرية، والتي كانت خافية تماًما عن المِلكة وقومها: 

ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک      ک  ک  گ  گ  

ڻ   ڻ     ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ      ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
اآليات 17- النمل،  ژ ]سورة  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

 .]19
التناظر واضح هنا بين ملكة سبأ، وملكة النمل. فِكْلتاهما رأتا في سليمان وجنده تهديًدا، 
في حين حقيقُته هي ذلك المِلك الذي يستمع لصوت النمل ويتحاشى إيذاء الحشرات. فما 

باُلك بَِبني البشر؟! إنَّ َمن كان هذا طْبَعه، ال َيصدر عنه تهديد باستعمال العنف.
أيًضا ذات طبيعة العنفية  فالمِلكة  الملكة والملك.  بين  التشابه  يتأّكد  هنا مرة أخرى، 
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لَتجنُّب  جهدها  في  ما  كل  الملكة  تعمل  حيث  فيهما،  الكمال  صفات  من  وهذا  جذرية، 
الحرب، إلى حدِّ المخاطرة والتضحية بالنفس، حسب ما سنرى بالتدريج:

 ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ژ ]سورة النمل، - 1
طبٌع  الشورى  إذ  قومها؛  من  المأل  مشاورة  هو  الملكة  به  قامت  ما  فأّول   .]32 آية 
السياسي  الصعيد  على  بامتياز،  العنفي  مبدأ  والشورى  ُمْلكها.  في  ثابتة  وقاعدة  فيها 
أن  ا  إمَّ الجماعة،  فأمور  األساسية.  المؤمنين  خصائص  من  ُتعتبر  لذلك،  والجماعي. 

تسير بسالم عبر الشورى، وإما بالقوة والقهر والعنف عبر االستبداد. 
رفَضت المِلكة -من موقع المسؤولّية- رأي مجلسها االستشاري في الرد على الحرب - 2

بالحرب، ورفضت بخاصة احتمال الهزيمة لَِما يمكن أن ينجّر عنها من دمار لقومها: ژ 
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  
اآليتان  النمل،  ]سورة  ژ  ی    ی   ی   ىئىئ   ىئ    ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    

 .]34-33
ذلك - 3 لعل  سليمان،  إلى  هدية  بإرسال  األولى،  الدبلوماسية  بمحاولتها  المِلكة  قامت 

ُيْثنيه -برأيها- عن الهجوم: ژ ی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  خب   ژ 
لمي للمشاكل عبر المحادثات أو  ]سورة النمل، آية 35[. فالدبلوماسية، أو الحلُّ السِّ

عبر الهدايا في هذه الحالة، صفٌة ثمينة من الصفات الالعنفية. 
رَفض سليمان الهدية، واعتبرها إهانة له. فهو ال يبحث عن ثروات الناس ليزداد غنًى؛ - 4

إذ آتاه الله من كّل شيء: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ   ٿ                ٿ       ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ    ڀ  
ڤ   ڦ  ڦ  ژ ]سورة النمل، اآليتان 36-37[. إنَّ رْفض سليمان للهدية زاد من 
مخاوف ملكة سبأ، وأّكد شكوكها، حيث أعقب المحاولَة الدبلوماسية تهديٌد صريح 
بالغزو. وهذا ما نفهمه إْن حَمْلنا الخطاب على ظاهره، وترْكنا فهمه على حقيقته إلى 

آخر القصة.
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ال - 5 كمصير  اللحظات  من  لحظة  في  بدا  الذي  الحرب،  لمنطق  سبأ  ملكة  تستسلم  لم 
مفّر منه. فقّررت المخاطرة بنفسها والذهاب إلى لقاء سليمان، لعّلها تستطيع أن تنال 
النص،  في  تماًما  واضحة  غير  الجريئة  الخطوة  وهذه  بالهدية.  تستطعه  لم  ما  بالحوار 
ولكنها ُتستنتج من خالل السياق. فمكاُن لقاء الملكة بالملك كان عنده وليس عندها، 
ولم ُيترِجم سليمان تهديده إلى فعل؛ إذ كان يتوّقع قدوم الملكة، وكأنَّ تهديده الظاهري 

د استفزازها للقدوم. كان لمجرَّ
الملكة  في  تجّلت  فكما  سليمان.  لحقيقة  التدريجي  التجّلي  يمّثل  بالملكة،  اللقاء  إّن 
بالتدريج الصفاُت الالعنفية قبل اللقاء، ها هي الصفات نفسها تتجّلى تدريًجا في الملك أثناء 

اللقاء:

ر لها: ژ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  - 1 َيأمر سليماُن بأن يؤَتى بعرش الملكة وأن ُينكَّ

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  ۓ                ڭ  
ڭ  ڭ    ڭ             ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ       ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ     ۉ     ۉ  ې  ژ ]سورة 
ا وكأنه »ُلغز«، كان على الملكة أن َتحّله  النمل، اآليات 38-41[. وهو ما يبدو ظاهريًّ

وتتجاوزه. 
التفسير األجمل لنَْقل العرش، هو ما ذَكره موالنا جالل الدين الرومي في »المْثنوي«. - 2

فقد كانت غاية سليمان، هي أن يحّرر الملكة من التعّلق بعرشها، الذي يرمز إلى األنا 
والسلطة والجاه. وكلُّها أمور تجعل األنا متضخمة، َرْغم كل صفات الكمال التي كانت 
الله  إلى  الطريق  سلوك  إلى  الملكة  دفع  هو  سليمان،  عَمُل  فكان  الملكة.  بها  تتحّلى 
عبر التخّلي، مثلما رأينا في قصة يوسف. فَبعد التَّخّلي يأتي التجّلي )الرومي، 1997، 

114/4-115، األبيات 874-869(:
»هذه هي ]ال إله إال هو[ أيها المالذ، هي التي ُتْبدي لك القمر كأنه ِقْدر أْسَود.
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لم تكن ]الملكة[ تأسف على مال قط، وال على كنوز وال على ثياب. لم تكن َتأسف 
إاّل على العرش.

فَعِلم سليمان خبر قلبها، فقد كان هناك طريق بين قلبه وقلبها!
وهذا الذي َيسمع أصوات النمل، ال بد وأن يسمع صرخات قلوب البعيدين!

وذلك الذي يتحدث بِسرٍّ ]قالت النملة[، ال بد وأن َيْعلم سرَّ هذا الطاق القديم ]الدنيا[«.
السفر - 3 وإلى  الهدية،  إلى  ورى  الشُّ ِمن  الملكة  خاضتها  التي  الالعنفية  المسيرة  مع 

األنا  ّيًة من  كلِّ تتحّرر  أن  تكتمل، من دون  أن  يمكن  المسيرة ال  فإن هذه  والمخاطرة، 
لتصبح راضية  النفس،  إلى  ترمز  الملكة، وهي  تتحّقق كماالت  وسطوتها. هناك فقط 

َمْرضيَّة. 
الجواب  الملكة؟  إيمان  إلى  النهاية  في  أدَّت  والتي  سليمان،  ها  أعدَّ التي  المفاجأة  ما 

في هذه اآليات: ژ ې  ې  ې      ى  ىائ  ائ  ەئ         ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی           جئ  حئ  مئ                  ىئ  يئ   جب  حب     خبمب  ىب  
يب  جت  حت  خت  مت   ىتيت  جث  مث        ىث  يث   حج  مججح  مح  جخ  حخ         مخ  
إن  اآليات 44-42[.  النمل،  ژ ]سورة  جس  حس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   
هذه المفاجأة تتمّثل بعمٍل فنِّيٍّ بديع، ومشهد أيقونّي رفيع. وهنا، ال يمكن الفصل بين 
فالعرش  واحدة.  أيقونة  الن  ويشكِّ مندمجان  د، ألنهما  الممرَّ والصرح  ر  المنكَّ العرش 
ژ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ  رح، على مثال عرش الرحمن على الماء:  في الصَّ
]سورة طه، آية 5[؛ ژڤ  ڤ   ڦ  ڦژ ]سورة هود، آية 7[. والتقابل بين 
»عرش عظيم«، وعرش الملكة، و»العرش العظيم«، وعرش الرحمن، نجده في بداية 

القصة. أّما تواُفق بداية القصة مع نهايتها، فهو نقطة أساسية في التحليل البالغي: 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ     ژ 

ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
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النمل، اآليات 23- ژ ]سورة  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   ڌ    ڎ  
 .)26

جديد: - 4 َخلٌق  فهو  األنا،  ِرْبقة  من  الحّرة  الذات  هو  والمتحّول  المتحّرك  العرش  كان 
ژې  ې  ې      ى  ىائ  ائ  ەئژ. كأّنه هو، وليس هو. لقد َتغيَّر كما تتغّير النفس 

بالَقداسة والوالية. فَبْعد أن تُكون َمركز نفسها، تصبح سابحة حول مركز يجذبها إليه 
الذي  الحقَّ  وتكتشف  الحقيقية،  العلوية  ذاتها  النفس  فتكتشف  سبحانه.  الله  خالُقها 

اّتخذ من قلب اإلنسان عرًشا له)1(.
»معجزة« سليمان في القصة هي »َشْهقة« جمالية، أو باألحرى »َجْذبة« إلهّية َتلّف كيان - 5

النفس، فُتحّولها وَتمَلُؤها وْجًدا وحبًّا وجمااًل. اإليمان من جنس الفّن، تجربٌة جمالية 
النََّقالت  من  سلسلة  القصة  في  حدثت  لقد  فَأْكمل.  َأْكَمل  مصاّف  إلى  بالنفس  ترقى 
النوعية: من العرش الثابت إلى العرش المتحّرك، إلى عرش الرحمن المتعالي، وِمن 
نور الشمس المعبودة من دون الله إلى نور السماوات واألرض، ومن المِلك المخيف 
أسماء  إلى  الجالل  أسماء  من  انتقلت  فكأنها  الحّق.  الملك  إلى  اللطيف  المِلك  إلى 
الجمال، لَتِجد وحدانية األسماء في الذات اإللهية. وهي األسماء التي يتحّلى بها ِعباُد 

الله الصالحون، بعد أن ُيْفنوا عروشهم الخاوية. 

خس  - 6 حس   ژ   الحب:  عرش  على  جة  المتوَّ الملكة  قول  القصة،  نهاية  في  نالحظ 

مس  حص  مص  جض  حض   ژ. فهي أسَلَمت لله مع سليمان على قدم المساواة، مع أنه 
كان ُمرشدها الروحي في سلوكها نحو الله. وهذا جواب رسالة سليمان في البداية: ژ 

أْي  ژ،  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
والعنف،  باإلكراه  وليس  بالسالم  إاّل  يُكون  ال  ما  وهو  الرحيم،  الرحمن  لله  ُمْسلمين 

جاء في حديث ُقدِسّي يرويه الصوفية: »ما َوِسَعني أرضي وال سمائي، وَوِسَعني قلُب عبدي المْؤِمن«.   )1(
انظر مثاًل: )ابن عربي، 2001، 31(.
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بالفنِّ وليس بالسيف. ومرة ثانية، ُتوافق النهايُة البدايَة، فيأتي تفسير ما بدا تهديًدا عنيًفا 
في البداية، لَيظهر على حقيقته كرسالة رحمة وهداية. 

النفس  فتنفتح  األنا،  من  للنفس  كِشفاٍء  للتوحيد  العميق  المعنى  على  القصة  ُتِحيلنا 
اإلنسانية  للغيرية  ليتسع  يُعود  الذي  المطلقة،  الغيرّية  ُأُفق  على  ذاتها  حول  المتمحورة 
المؤمن  فيصبح  شيء،  كّل  وِسَعت  التي  الرحمة  رحابة  إلى  النفس  تنطلق  حيث  والَكونية، 
َلُهما من  الفّن والجمال  باطنًا وظاهًرا. وإّن  الرحمة  إاّل حركة  السالم  للعالمين. وما  رحمًة 
واالجتماعي،  النفسي  السالم  على  التربية  تُكون  وبهما  العظيمة،  وأدواته  السالم  تعبيرات 

فاعلًة وناجعة وقادرة على أْنَسنة الناس، كما يريد ربُّ الناس.

ردية التاريخية 3 - السَّ

ردية التاريخية اإلسالمية، هي سيرة النبي محمد )ص( وُسنَّته،  اللحظة التأسيسّية في السَّ
كما وردتا في المصادر الحديثّية والتاريخّية. وهي مرجعية أساسية في فهم الدين اإلسالمي، 
أنه  ُيعتقد  ما  أو  التاريخي،  الواقع  القرآنّية على  والقيم  المبادئ  بتنزيل  يتعلق  فيما  خصوًصا 
نقدّية  بد من عملّية  التأسيس، ال  تفصلنا عن عصر  التي  التاريخية  المسافة  كذلك. وبحكم 
فاحصة لتمييز بعض »السردّيات« التي تتناقض والمبادئ والقيم القرآنية، باعتبار أن القرآن 

هو َمرِجعّيُتها العليا. 
ردّيُة التاريَخ اإلسالمي في قرونه األولى، منذ الجيِل األول )أْي جيِل  أيًضا تشمل السَّ
الصحابة( الذي استمر إلى السنوات التي أعقبت وفاة الرسول، ثم الجيِل الثاني )التابِعين(، 
والجيل الثالث )تابعي التابعين(، وما َصِحب ذلك من قيام إمبراطوريات واسعة، أّثرت تأثيًرا 
بْلَورة كيان األمة الناشئة، ِعلًما أن اإلسالم قد عَرف لحظَتين تأسيسيََّتين، األولى:  بالًغا في 
بنشأة  الفكري والعلمي،  التأسيس  النبي )ص(، والثانية هي  يد  الروحي على  التأسيس  هي 
المعارف والعلوم اإلسالمية في أواخر العصر األموي وبدايات العصر العباسي. وهذه الفترة 
المسلمين،  من  واسع  قطاع  لدى  القداسة  من  شيًئا  اكتسبت  وقوة-  ازدهار  من  ُتمّثله  -لَِما 

وال تزال تؤّثر إلى اليوم من خالل ما طرَحته من أفكار ومناهج.
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ا يالَحظ في هذا السياق، ُوجود سرديات تاريخية َتذهب في اتجاه معاكس لمبادئ  ممَّ
»النظرية  عليه  نطلق  أن  يمكن  ما  لتتبنَّى  سابًقا،  نوقشت  التي  والالعنف،  والسالم  الرحمة 
العصر األموي،  ُولِدت في  نظرية  الشمولي اإلمبريالي. وهي  التوّسعي  بمعناها  الجهادية«، 
ر هذه النظريُة الجهاَد القتالي  وتطّورت عبر العصور، وال تزال آثارها حاضرة إلى اليوم. ُتصوِّ
تمهيد  وكأنها  النبي،  خاضها  التي  الحروَب  وُتظهر  الساعة،  قيام  إلى  باقية  دينية  كعقيدة 
للفتوحات الالحقة التي وقعت بعد وفاته، وخاضها خلفاؤه الراشدون وخلفاء بني أمية وبني 

العباس، إلى عهد العثمانيين. 
أمثال:  التوّسعية،  النزعة  لتبرير  ورومية  القسطنطينية  بفتح  التبشير  أحاديث  ُتستخدم 
»َلُتْفَتَحنَّ الُقْسطنطينيُة، َفَلنِْعَم األَِميُر َأِميُرَها، َوَلنِْعَم اْلَجْيُش َذلَِك اْلَجْيُش« )البخاري، التاريخ 
َوَجَبَل  ُروِميََّة)1(  َبْيتِي  َأْهِل  ِمْن  َرُجٌل  َيْفَتَح  َحتَّى  اَعُة  السَّ َتُقوُم  »ال  وغيره(؛   ،81/2 الكبير، 
ُه َذلَِك اْلَيْوَم َحتَّى َيْفَتَحَها َرُجٌل ِمْن َأْهِل َبْيتِي«  َل اللَّ ْنَيا إاِل َيْوٌم َلَطوَّ ْيَلِم، َوَلْو َلْم َيْبَق ِمَن الدُّ الدَّ
)خيثمة بن سليمان، 192(. وقد ضّعف هذه األحاديث العديُد من العلماء قديًما وحديًثا)2(، 
هذه  ُوظِّفت  وقد  عامة)3(.  بصفة  المالحم«  »أحاديث  حول  تدور  التي  الشكوك  عن  فْضاًل 
األحاديث بالفعل لتبرير التوّسعات العثمانية، باعتبارها نبوءة قد تحّققت بفتح القسطنطينية، 

وسقوط اإلمبراطورية البيزنطية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح سنة 1453.
الكتابات  من  ظهر  ما  أقدُم  -لعله  أدبي  ِصنف  ظهور  المجال،  هذا  في  داللته  له  ا  ممَّ
فيقال:  النبي.  خاضها  التي  والمعارك  السيرة  بين  االلتباس  من  بشيء  َيْجمع  اإلسالمية-، 
يرة أو أهّم ما جاء فيها،  َير والمغازي«، أو فقط »المغازي«)4(، وكأّن المغازي ُمرادفٌة للسِّ »السِّ

المقصود برومية -على األرجح- بالد الروم، أي بيزنطة، أو عاصمتها القسطنطينية. وقيل: المقصود   )1(
روما، عاصمة اإلمبراطورية الرومانية الغربية.

انظر مثاًل: )األلباني، 1992، 269-268/2(.  )2(
والتفسير«.  والمالحم،  المغازي،  أصل:  لها  ليس  »ثالثة  قوله:  حنبل  بن  أحمد  اإلمام  إلى  ُينسب   )3(

وأضاف السيوطي معّلًقا: »وذلك ألن الغالب عليها المراسيل« )السيوطي، 2005، 2281/6(.
انظر ُكتب المغازي التي ُذِكرت في الفهرست )ابن النديم، 1971، 105، 106، 114، 117، 122،   )4(

.)287 ،284 ،282 ،252 ،147
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هم من سيرة  الزمان. فكان يهمُّ إاّل تعبير »اختاَرُه« مؤّلفو ذلك  التسميُة ما هي  في حين هذه 
التي ُعِرفت  المصطفى حروُبه وقتاله، ألنهم أنفسهم كانوا منشغلين بسلسلة من الحروب، 
التاريخية  القراءة  أولوية  هي  »المغازي«  فكانت  »الفتوحات«.  بِاسم  اإلسالمي  التاريخ  في 

لجيل بعينه)1(.
نا في هذا السياق هو السيرة النبوية. فرسول الله ﴿ُأْسَوٌة َحَسنٌَة﴾ ]سورة األحزاب،  ما يهمُّ
آية 21[، لجميع المسلمين، وهو ُقدوتهم السلوكية التي ينبغي أن ُتفهم على ضوء القرآن. 
وبالتدبُّر في السيرة، نتبّين أن سلسلة الحروب التي قام بها الرسول بعد الهجرة إلى المدينة، 
أنما كانت حروًبا دفاعية للبقاء على قيد الحياة، إزاء زْحف َتحاُلف قَبلّي عربي تزّعَمته قريش، 
النبي )ص( تخضع  المحمدية واستئصالها. فحروب  الدعوة  القضاء على  منه  الغاية  كانت 
الالزم  وبالقدر  العدوان،  دْفُع  وهي:  سابًقا،  المذكورة  القتال  شروط  في  القرآنية  للنظرية 
لوقفه، والتوّقف عن القتال بمجرد ظهور بادرة سالم. لم تكن في نية النبي )ص( أن يقوم 
بحروب خارج حدود جزيرة العرب، فمثاًل: غزوة ُمْؤَتة في السنة الثامنة للهجرة، أنما كانت 
شمالي الجزيرة، بعد مقتل الدعاة السفراء على يد بعض القبائل العربية، التي كانت متحالفة 
مع البيزنطيين؛ ما استدرج هؤالء للحرب مساَندًة لحلفائهم العرب. أما حْملة َتُبوك في السنة 

التاسعة، فهي تقع في سياق قَبلّي مشابه، وانتهت من دون حدوث أية معركة. 
النقطة الفارقة في الصراع بين النبي وجماعته الناشئة، وقريش والقبائل المتحالفة معها، 
دائرة  كَسر  الصحابة-  بعض  إلى  بالنسبة  المذّلة  -بشروطه  العهد  فهذا  الُحَدْيبَِية.  عهد  هي 
ا  آنًفا نظريًّ المذكورة  القرآنية  للمبادئ  ُمغايًرا. وفي هذا، تطبيق  ِسلميًّا  العنف، وأْمَلى منطًقا 
ا. لقد أنقذ ُصلح الُحَديبية المسلمين من أن ُيستنزفوا في دائرة مفرغة من الحروب،  وسرديًّ
تنعكس سلًبا على الدعوة الدينية التي ال تنتشر إالَّ بالسالم، ال بالسيف. إنَّ هدف »البقاء على 
قيد الحياة«، ال ينبغي أن يكون على حساب »بقاء الدعوة«. فالدعوة تحتاج إلى أجواء يمكن 
الحديث فيها، واإلنصات بال خوف وال وجل. لقد كان النبي )ص( واعًيا بأن الحرب كالنار 

.)Afsaruddin, 2013( انظر الدراسة القيِّمة لـ»أسماء أْفَسردين« حول نشأة النظرية الجهادية وتطورها  )1(
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القتال، عندما خرج مع أصحابه  تأكل أصحابها، حيث نراه يتعجب من إصرار قريش على 
بيني  خلُّوا  لو  عليهم  ماذا  الحرب.  أكَلتهم  لقد  قريش!  ويح  »يا  فيقول:  مسالًِما،  الحج  إلى 
وبين سائر العرب؟«. بعد ذلك وقع ُصلح الُحديبية. ويصف ابن إسحاق نقاًل عن الزهري 
إنما  الحديبية[،  ]صلح  منه  أعظَم  كان  قبله،  فْتٌح  اإلسالم  في  ُفتَِح  »فما  بقوله:  الصلح،  أَثر 
الناس بعضهم  الناس. فلما كانت الهدنة، وُوضعت الحرب، وأِمن  التقى  القتال حيث  كان 
بعًضا، التَقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم ُيكلَّم أحٌد باإلسالم يعقل شيًئا في تلك 
المدة إال دخل فيه. ولقد دخل تلك السنتين مثل من كان، واإلسالم قبل ذلك أو أكثر« )ابن 

إسحاق، 2004، 455-456(. ثم إّن الفتح المذكور في قوله تعالى: ژ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ  ژ ]سورة الفتح، آية 1[، مقصوٌد به صلح الحديبية، بحسب العديد من المفسرين، مثل 

)الطبري، 2001، 238/21(.
دون  من  فهمه  يمكن  فال  لمي،  السِّ مّكة  فتُح  أّما  الحديبية.  صلح  في  النبي  انتصر  لقد 
واإلقناع  الحوار  طريق  عن  حولها،  من  التحالف  وفّكك  ُقَرْيًشا  َعزل  الذي  الصلح،  هذا 
ِسلميٍّ  لفتٍح  والشروط  األجواء  بعدما نضَجت  ثمرة،  كآِخر  قريش  والدبلوماسية. فسقطت 
ج بعفٍو عاّم: »اذَهُبوا فأنتم الطَُّلقاء«. وِمن ثمة، كان »عام الوفود«، الذي بايعت فيه القبائُل  ُتوِّ
. فتوّحدت جزيرة العرب، ولم تكن َتعرف في تاريخها معنى الَوحدة السياسية. العربية النبيَّ

السؤال الذي يطرحه بعضهم في هذا السياق، هو: لماذا عفا النبي عن قومه، ولم يعُف 
عن بني ُقَريظة، بل أعدم الرجال القادرين على حمل السالح؟ ولماذا كان العقاب قاسًيا في 

هذه الحالة، ولم يكن كذلك مع قريش)1(؟
الجواب هو: أن اللحظة التاريخية حاسمة في تحديد االختيارات. ففي حالة بني ُقَريظة، 
كانت العملية العقابية تتعلق بـ»مواطنين« -إْن صح التعبير-، أي إّن قبيلًة وّقعت على »وثيقة 

محمد  على  ا  حدًّ باإلعدام   ،2014 سنة  الموريتانية  نواذيبو  بمدينة  الجنائية  المحكمة  قضت   )1(
الشيخ بن محمد ولد امخيطير، بسبب نشره لمقال ذكر فيه هذا التناقض -برأيه- بين معاملة الرسول 
لقد  الحكم سنة 2017.  استئناف  بعد  ُأفرج عنه  فتح مكة. وقد  بعد  قريش  قريظة، وعفوه عن  لبني 

كانت خلفية القضية طبقية، تتعلق بالعبيد السابقين والتمييز ضدهم.
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)ُدستور( المدينة«، التي تضّمنت الدفاع المشترك ضّد أيِّ هجوم على المدينة. فكان َتعاُون 
بني قريظة مع التحالف العربي، بِوعِدهم بفتح أبواب المدينة للمعتدين، خيانًة عظمى، ُعوِقُبوا 
بها بأقسى عقوبة معروفة في تلك الحقبة التاريخية؛ ألنه لو نجحت الخيانة، ألّدى ذلك إلى 
القضاء التامِّ على الجماعة المؤمنة في المدينة، وإلى انتصاٍر نهائيٍّ لقريش ومن معها. فكانت 
العقوبة المشّددة رسالة إلى كّل مكّونات مجتمع المدينة، حتى ال يقعوا في الخطأ نفسه)1(. 
أما العفو عن قريش -باستثناء ُمْجرمي الحرب فيها-، فكان في سياق مختلف. وهو سياق 
نهاية الحرب، والتأسيس لسالم دائم بعد زوال الخطر. فلم َيُعد ُيتوّقع من قريش أيُّ تهديد، 
بعد أن انحّل الحلف الذي قادته لمحاربة النبي، وبعد أن انضمَّ ُجّل رجاالتها إلى المسلمين. 
في كّل األحوال، إّن العنف الشديد الذي ُووِجَهت به بنو قريظة، يدعو إلى التأّمل، ألنه 
النبي قدوتنا اليوم؟  النبي! فما معنى أن يكون  يضعنا أمام معنى »األسوة الحسنة« في حياة 
إن التحدي الكبير الذي يواجهه المسلمون المعاصرون، هو الوفاء لنبي الرحمة، مع اعتبار 
المسافة الزمنية التي تفصلنا عنه، وِمن دون الوقوع في القراءة الحرفية التي تخون المقصد. إّن 
ظْرفنا الجديد َيفرض علينا سلوًكا مختلًفا، للبقاء أوفَِياء للمبادئ نفسها التي أرسى قواعَدها 
رسول الله. وكما كانت ِخياراته )ص( أرقى خياراٍت أخالقية في ظرفها التاريخي، نحاول 

-ِمثله- أن تكون ِخياراتنا، أعلى خياراٍت أخالقية في زماننا.
المشكلة ال تتعّلق بفهمنا لغزوة بني قريظة فقط، ولكن بمفهوم الحرب الدفاعية عموًما. 
فهل يمكننا اليوم إعادة النظر في شروط الحرب الدفاعية، في عالم أسلحة الدمار الشامل، 
هذا  مناقشة  نؤّجل  األحوال؟  من  حال  بأي  المدنيِّين  الضحايا  تتجنب  أن  يمكنها  ال  التي 
، ونعود إلى السردية التاريخية، لنطرح سؤااًل آخر: هل يتناسب ما اصُطلح عليه  السؤال الهامِّ

بـ»الفتوحات اإلسالمية«، مع مبادئ الرسالة القرآنية، ومع منطق الحرب الدفاعية؟ 
العربي، كما سبقت  القَبلّي  السياق  البيزنطيين، ضْمن  األولى مع  الحروب  لقد كانت 

أو  رْفًضا  النقدية للمصادر  الدراسات  أيًضا بعض  )ابن إسحاق، 2004، 408-422(، وانظر  انظر   )1(
قبواًل:

 (Arafat, 1976)، (Kister, 1990)، (Faizer, 1996)، (Kirazli, 2019).
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ُمْؤَتة،  ُقَبيل وفاته قد أرسل جيش أسامة بن زيد، كردٍّ على هزيمة  النبي  اإلشارة إليه. وكان 
لتأديب  المهمة،  إنفاذ  سوى  بكر  أبي  من  كان  وما  الجيش.  خروج  دون  حالت  وفاَته  لكنَّ 
القبائل العربية المتمّردة. بعد ذلك، توالت المعارك واالنتصارات، ال سّيما مع ظهور قادة 
ين، أثبتوا قدرتهم على تسيير المعارك. ولكن بعد فتح مصر، سرعان ما بدت مخاوف  عسكريِّ
وقال  إفريقيا،  شمال  باتجاه  العسكرية  الحمالت  مواصلة  رفض  عندما  الخطاب،  بن  عمر 
ا على عْمرو بن العاص الذي استأذنه في المضيِّ ُقُدًما: »ال، إنها ليست  قولته المشهورة، ردًّ
قة، غادرٌة مغدوٌر بها، ال َيغزوها أحد ما َبِقيُت« )ابن الَحكم، 1964،  بإفريقيا، ولكنها المفرِّ

33(. فمشروع تأسيس إمبراطورية عالمية، لم يكن قد َترّسخ في األذهان بعد.
أّما ُفتوح بالد فارس، التي أّدت في نهاية المطاف إلى سقوط اإلمبراطورية الساسانية، 
بإلقاء  اليمن  على  حاكمه  وأمر  )ص(،  النبي  رسالة  مّزق  كسرى  بأن  »دفاعيًّا«،  ُبّررت  فقد 
إعالًنا  اعُتبر  ما  بالفشل)1(، وهي  باءت  مؤامرة  قتله. وهي  أو  المدينة  في  النبي  القبض على 
أية حملة عسكرية  ز  لم يجهِّ نفسه  النبي  الساسانية، وإن كان  اإلمبراطورية  ِقبل  للحرب من 

للرد. 
أعاد  الذي  االستثناء  بل  القاعدة،  أصبح  الذي  االستثناء  كانت  الفتوحات،  أن  يبدو 
بتدّفق  الجديد،  المسلم  المجتمع  في  نوعّية  َنْقلة  أحدَثت  لقد  اإلسالمي.  التاريخ  صياغة 
الُبنْية  في  التغيير  هذا  المفتوحة.  البلدان  كنوز  من  المدينة  على  الثروة  من  كبيرة  مقادير 
داخلية  حرب  أّول  وهي  الكبرى،  للفتنة  الحًقا  َمّهد  والسلوكية،  واالقتصادية  االجتماعية 
بين الصحابة أنفسهم. بعد ذلك، ومع بني أمّية، اسُتْؤنَفت الفتوحات من جديد، لَتبلغ ُتخوم 
الصين شرًقا واألندلس غرًبا. وهكذا، كانت ماكينة الحرب والفتوحات وسيلًة ُمِدّرة لألرباح 

اًل، والَخَراج ثانًيا.  لإلمبراطورية، عْبر الغنائم أوَّ
تزامنت الفتوحات العسكرية مع تراُجع مبدأ الشورى وبروز الحكم الوراثي االستبدادي، 
ومع كلِّ ما انجرَّ عنه من اللجوء إلى العنف لحّل النزاعات بين المتنافِسين على السلطة، حتى 

انظر مثاًل: )ابن كثير، 1991، 269/4(.  )1(
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َخَلُفوها،  التي  اإلمبراطوريات  روح  المسلمون  َتشّرب  ما  فَسْرعان  الواحدة.  العائلة  داخل 
عية  وقادهم منطق اإلمبراطورية إلى َتبنّي النظرية الجهادية بمعناها القتالي، كأيديولوجية توسُّ
وعقيدة حربية. وهذه عقدة تاريخية ثقافية، ما زالت حاضرة إلى اليوم في نفوس قطاع واسع 
من المسلمين، حتى بعد سقوط اإلمبراطوريات وانقضاء عهد الفتوحات واألمجاد الغابرة. 
تقف عند  إمبراطورية«، وهي ال  بدون  »اإلمبريالية  اسم  اليوم  ُيطلق عليه  أن  يمكن  ما  وهو 
ذلك  تتجاوز  بل  الحاضر،  مآسي  عن  تعويض  عملية  وليست  التليد،  الماضي  إلى  الحنين 
فوق  أولوية مطلقة، وعقيدًة  العنف  إرهابية، تجعل من  إلى خيارات  المتطرفين  عند  أحياًنا 
المتطرفة،  الجماعات  عند  المتأّخرة  صورتها  في  الجهادية  النظرية  مكان.  كل  وفي  الزمان 
أصبحت »نظرية الحرب الدائمة«، و»نظرية التوّحش«، أو بعبارة أخرى عبادة »إله الحرب«. 
ة حاجة حيوية إلى التخّلص من هذه  وهو إله ال صلة له بالله، الذي بّشر به اإلسالم ونبيُّه. فثمَّ

العقدة، التي ألحقت ضرًرا كبيًرا بصورة اإلسالم، بين أهله وفي العالم.
فارس، يحمل داللة  فتح  تبرير  بن عامر« في  »ِرْبِعيِّ  التاريخية، خطاب  النصوص  في 

خاصة على هذه النَّْزعة: 
»لقد ابتَعثنا اللُه لنُخرج الِعباد من عبادة الِعباد إلى عبادة رب العباد، ومن َجور األديان 
إلى عدل اإلسالم، ومن ِضيق الدنيا إلى َسعة الدنيا واآلخرة. فَمن َقبَِل ذلك ِمنَّا قبِْلنا منه، وإن 
لم َيْقبل قبِْلنا منه الجزية، وإن رفض قاتلناه حتى َنْظفر بالنصر« )الطبري، 1967، 520/3(.
بعبارة  القتال/القتل.  أو  الِجزية،  أو  اإلسالم،  هي:  اآلخر  أمام  المطروحة  الِخيارات 
القتل.  أو  باالستعباد  نهائيًّا  ُيقَصى  أو  لنا،  َيخضع  أو  صورتنا،  على  يصبح  أن  ا  إمَّ أخرى: 
وفي الحقيقة، لقد وَسَمت هذه المقاربة كلَّ التَّوّجهات اإلمبريالية قديًما وحديًثا، من عهود 
واألميركية.  والبريطانية  الفرنسية  الحديثة  اإلمبراطوريات  عهود  إلى  والبيزنطيين،  الرومان 
والتمّدن  الحضارة  نشر  بغايات  ُتزيَّن  بل  دينية،  رات  بمبرِّ ر  ُتبرَّ الحروب  َتُعد  فلم  اليوم،  أّما 

ومكافحة اإلرهاب وتحرير المرأة... إلخ.
«، اختالف كبير عن الرؤية القرآنية: ژ ک   يالَحظ في الخطاب المنسوب إلى »ِرْبِعيٍّ
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الَقصص،  ژ ]سورة  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ْسَت َعَلْيِهم بُِمَصْيطٍِر﴾ ]سورة الغاشية، اآليتان 21- ٌر )21( لَّ َما َأنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ آية 56[؛ ﴿َفَذكِّ
البشر،  إلى  ُتنسب  وال  إلهية،  مهمة  النور  إلى  الظلمات  من  الناس  وإخراج  فالهداية   .]22
سل. فهذا الدور البطولي المنسوب إلى اإلنسان في خطاب »ِرْبِعّي«، ُمباَلغ فيه إلى  ومنهم الرُّ

درجة ُتْربك العقيدة.
ما يؤّكد هذا االنحراف التاريخي، أنه أمام االنتصارات الكبيرة على الجبهات الخارجية 
َتشهد  اإلمبراطورية  قلب  في  الداخلية  الجبهات  كانت  العباس،  وبني  أميَّة  بني  عهود  في 
وغيرهما،  )169هـ/786م(،  َفّخ  ومعركة  )61هـ/680م(،  كربالء  في  البيت  آل  مصارع 
والفتوحات  االنتصارات  أعراس  ظّل  في  ُتسبى  وحفيداته  ُيقّتلون،  النبي  أحفاد  كان  حيث 
سي المذاهب الفقهية -نتيجة آرائهم- للتعذيب والسجن،  العسكرية. وقد َتعّرض معظم مؤسِّ
سنة  )ُتوفِّي  النعمان  حنيفة  أبي  حاُل  وذلك  عصرهم،  حّكام  أيدي  على  أحياًنا  وللقتل  بل 
150هـ/767م(، ومالك بن أنس )ُتوفي سنة 179هـ/795م(، وأحمد بن حنبل )توفي سنة 
241هـ/855م(، وغيرهم. كذلك لم َيْسلم أعالم التصوف من القتل والتنكيل، أمثال أبي 
ْهَرَوْرِدّي )توفي سنة 586هـ/1191م(.  منصور الحاّلج )توفي سنة 309هـ/922م(، والسُّ
وهكذا، تُكون الشهادة عماًل العنفيًّا على مثال القتيل أَحِد اْبنَْي آدم، في زمن باتت السلطة فيه 

ال ُتطيق أيَّ رأي مخالف، أو تأويٍل غير الذي ترتضيه.
في العصر الحديث، يسترجع سيد ُقطب النظرية الجهادية القديمة، في صياغة جديدة، 

وذلك في كتابه معالم في الطريق. فكان له عظيم األثر في الحركات الجهادية المعاصرة:
ا،  »إن الجهاد ضرورة للدعوة، إذا كانت أهدافها هي إعالن تحرير اإلنسان إعالًنا جادًّ
يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه، وال يكتفي بالبيان الفلسفي النظري!... 
س أسباب دفاعية بْحتة لحركة المدِّ اإلسالمي، إنما يؤخذون بحركة  إن الذين يلجأون إلى تلمُّ
يُعْد للمسلمين إسالم!...  يُعْد للمسلمين شوكة، بل لم  الهجوم االستشراقية، في وقت لم 
وحقيقٌة أنَّ حمايَة »دار اإلسالم« حمايٌة للعقيدة والمنهج والمجتمع الذي يسود فيه المنهج. 
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الجهاد  لحركة  األخيرة  الغاية  هي  حمايتها  وليست  النهائي،  الهدف  ليست  هي  ولكنها 
اإلسالمي، إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة الله فيها، ثم التخاذها قاعدة انطالق إلى 

األرض كلها، وإلى النوع اإلنساني بجملته« )ُقطب، 1979، 66، 73، 76(.
نرى في نص سيد قطب تبريًرا واضًحا للحرب الهجومية، على مستوى كوكب األرض 
الجهاد  بين  الوثيق  الربط  نالِحظ  أيًضا  بطبيعتها.  دائمة  حرب  وهي  جمعاء.  واإلنسانية 
يكتفي  من  كلَّ  والكفر  بالجبن  َيتَّهم  وهو  ا.  عضويًّ ارتباًطا  مرتبطان  عنده  فُهما  والدعوة؛ 
عية. إنها نظرة مثالية جامحة، ربما يمكن فهُمها  بالحرب الدفاعية، ويرفض الفتوحات التوسُّ
كرؤية أخروية مسيحانية أو مهدوية، ولكنها كمشروع سياسي، مصيُرها أن تتكّسر على أرض 

بة عليها. الواقع، فْضاًل عن اإلشكاالت األخالقية المترتِّ
العلوم  مجاالت  في  اإلسالمية  الحضارة  إنجازات  إنكار  التحليل  بهذا  ُيقصد  وال 
واآلداب، بل إن العلوم اإلسالمية بمناهجها وفروعها المختلفة، قد عرَفت النور خالل فترة 
التاريخ الحضاري للمجتمعات اإلسالمية،  ازدهار الحضارة اإلسالمية. فال يمكن اختزال 
التاريخ  في تاريخ الدول وفتوحاتها وهزائمها. ولكن الهدف هو تناول موضوع العنف في 
اإلسالمي، وَتبنِّي رؤية نقدية، تسمح باالعتراف بالوجه المظلم للخبرة اإلنسانية، وبتجاوز 

ُعَقد الماضي.

4 - صدمة الَحداثة وآفاق الالعنف

أما  والثقافية.  المعرفية  سياقاتها  وضْمن  للحداثة،  سابقة  عصور  في  األديان  ُولِدت 
يسير  أخذ  التاريخ  فكأّن  م.  والتقدُّ العلم  شعاره  جديًدا  عاَلًما  نت  دشَّ فقد  الغربية،  الحداثة 
اإلنساني  العقل  فيها  يُسود  مرحلة  نحو  الدين،  خالل  من  الواقع  تفسير  مرحلة  تجاُوز  نحو 
العالم،  في  لألديان  شاماًل  ًيا  تحدِّ الحداثة  مّثلت  وهكذا،  الحديثة.  ومثالّياته  بأيديولوجياته 
المال وهيمنة االستعمار وَعولمة االقتصاد من ناحية، وبُِحكم ظهور فكر  بُِحكم قوة رأس 
جديد أْحَدث ثورة في اآلداب واإلنسانيات، كما في الفيزياء واألحياء وغيرها من العلوم، من 
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ناحية أخرى. إنها لحظة، بدا فيها اإلنسان وكأنه أمسك زمام مصيره بيده، فلم يُعْد بالضرورة 
بحاجة إلى المعتقدات الدينية. 

َيات الحداثة،  الديني في مختلف األديان لإلجابة عن تحدِّ ظهَرت حركات اإلصالح 
َضماًنا لوجودها وبقائها. ولكن، ما »أسعف« األديان في هذه اللحظة التاريخية الفارقة، هو 
أن الحداثة نفسها -رغم انتصارها وانتشارها-، بدأت تدريجيًّا ُتعاني أزمًة كبيرة، انجرَّ عنها 

ى بـ»ما بعد الحداثة«، والذي سمح بالحديث الحًقا عن ظاهرة »َعودة الدين«. ما يسمَّ
الحداثة التي كثيًرا ما نادت بانتصار العقل وحرية اإلنسان، وجدت نفسها عارية أمام 
و»ُمَعقلنًا«  »ُمَمنهًجا«  بات  حيث  مسبوقة،  غير  أبعاًدا  أخذ  الحديث  فالعنف  العنف.  مأزق 

أكثر؛ ما أكسبه بطًشا خارًقا وقدرة مذهلة على القتل واإلبادة.
الحداثة في جزء منها، وليدة العنف الشديد والممنهج، من احتالل األميركيََّتين وإبادة 
ل إلى خزائن الممالك والجمهوريات  شعوبهما ونهب ثرواتهما، إلى درجة أن الذهب المحوَّ
ماليين  اختطاف  عن  فْضاًل  هذا  الناشئة.  للرأسمالية  المادي  األساس  شّكل  األوروبية، 
على  مثال  خير  والعبودية  األبيض.  الرجل  لمصالح  خدمًة  عبيد،  إلى  وتحويلهم  األفارقة 
هذه التحّوالت. فهي ظاهرة سابقة لظهور الرأسمالية، ولكنها أخذت أبعاًدا »صناعية« نتيجة 

»عْقَلنة« أساليب االتِّجار بالرقيق، وجْعِلها أكثر نجاعة من أي وقت مضى.
النقطة الفاصلة التي فتحت أعين العديد من أبناء الغرب والعالم بأسره، على الطبيعة 
العنفية للحداثة، وأيقظتهم من الُحلم المثالي للتقّدم المستمر، هي الحرب العالمية األولى)1(، 
اإلبادة،  المجازر وحروب  العديد من  البشرية  تاريُخ  لقد عرف  الثانية.  العالمية  الحرب  ثم 
ولكن المحرقة النازية التي قضت على ماليين اليهود والغجر وذوي اإلعاقة والمثليِّين، ال 
تتميز فقط باألعداد الكبيرة، ولكنها تتميز بالمنهجية العقالنية خصوًصا في تنظيم معسكرات 
االعتقال وتسيير عمليات القتل. كان ثمة بروتوكول دقيق للعمليات، وكّل شيء كان يجري 

الحداثة وعودة  أزمة  الدالة على  البارزة  العالمات  ُتعتبر كتابات رينيه غينون )1886-1951(، من   )1(
.)Guénon, 1994( الدين
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أّدت  لقد  واإلبادة.  للقتل  الِعلم  ُسّخر  حيث  بارد،  ودم  »علمية«  وبطريقة  محكم  بتخطيط 
إلى مقتل  أدَّت سابقُتها  إنسان، كما  إلى مقتل حوالي سبعين مليون  الثانية  العالمية  الحرب 
تلك  نتيجة  وعقلية،  جسدية  بإعاقات  أصيبوا  الذين  األشخاص  ماليين  عن  فْضاًل  ِمثلهم، 

الحروب.
ُتضاف إلى ذلك، مجازر االستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين في إفريقيا وآسيا. 
إبادة حوالي  جَرت  حيث  الكونغو،  في  بلجيكا  ارتكبتها  التي  المجازر  المثال:  فعلى سبيل 
عشرة ماليين إنسان في ثالثة وعشرين عاًما، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أما 
حرب فيتنام، فقد نجم عنها، حسب التقديرات الفيتنامية، مقتُل مليون جندي فيتنامي وأربعة 

ماليين مدني، على يد القوات األميركية في ستينيَّات القرن العشرين وسبعينّياته. 
األميركية  المتحدة  الواليات  بإلقاء   ،1945 سنة  الثانية  العالمية  الحرب  انتهت  لقد 
عن  يزيد  ما  أرواُح  فزَهَقت  اليابانيَّتين.  وناغازاكي  هيروشيما  مدينَتي  على  تين  نوويَّ قنبلتين 
مائتي ألف شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، ومنهم األطفال والنساء والعجزة. لقد 
قضت القنبلتان على كّل مظاهر الحياة في المدينتين، حتى على الحيوانات والنباتات، فْضاًل 
النووية عقوًدا  عن الدمار الشامل في العمران، ومن دون الحديث عن ضحايا اإلشعاعات 

تَلت. 
الدمار  أسلحة  من  وغيرها  النووية  القنبلة  اكتساب  إلى  المحموم  السباق  بدأ  هكذا، 
التِّْقنِيَّة الحربية الحديثة،  الكرة األرضية واإلنسانية. لقد تطّورت  بتدمير  ُتهّدد  التي  الشامل، 
الحديثة  الحرب  تاريخها.  َطوال  البشرية  عهَدته  عّما  تماًما  مختلًفا  الحرب  معنى  لتجعل 
تجعلنا أمام معضلة استحالة تجنُّب المدنيين، نظًرا إلى اتِّساع دائرة الدمار بشكل َمُهول. لقد 
وسم العنُف الحداثَة الغربية وما صاَحبها من أيديولوجيات الهيمنة والعنصرية؛ ما يمّثل أحد 

التحديات العظمى، التي تواجهها اإلنسانية اليوم بكل أديانها. 
ال ُيقصد بهذا العرض لفظائع الحداثة، التعميم أو االنتقاص من اإلنجازات الحضارية 
َتطّور ظاهرة  الحديث عن  فالغرض هنا هو  اإلنسان في مجاالت شتى.  أفادت  التي  الهامة 
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العنف، التي أّدت في نهاية المطاف إلى بروز وعٍي ديني العنفي جذري، كأحد أوُجه معركة 
اإلصالح الكبرى.

»اللحظة  هي  فارقة  تاريخية  لحظًة  الالعنف،  بموضوع  األديان  عالقُة  عرَفت  لقد 
الغاندّية«، التي أعادت طرح قضية الالعنف بطريقة جذرية جديدة. لقد كان ال بد من انتظار 
إرهاصات  البشرية  ذلك عرَفت  فَقْبل  الوعي.  من  النوع  هذا  إلى  للوصول  العشرين،  القرن 
العنفيًَّة، تمّثلت بسلوك أفراد وجماعات آثَرت حياة الالعنف كمنهج حياة، ولكن الحداثة 
ا. فالمهاتما غاندي نفُسه )توفي سنة 1948(، استمد  أكسبت القضية طابًعا استعجاليًّا ُملحًّ
كمبدأ  قديمة،  جذور  من  ساتياغراها،  السلمية«  »المقاومة  في  والسياسي  الفكري  منهجه 
»أهمسا« في الهندوسية والجاينية)1(. ولكن الُبعد الجديد الذي أخذته هذه الفكرة في القرن 
العشرين، ما كان لَِيُكون لوال سلسلة من الظروف والسياقات، دفعت الضمير اإلنساني إلى 

بلوغ لحظة الوعي بالحاجة إلى رؤية العنفية شاملة. 
لعل من أهم هذه الظروف -كما سبقت اإلشارة- التطور التِّقني، الذي جعل الحرب 
الشامل  الدمار  أسلحة  فظهور  الحداثة.  قبل  ما  في عصور  أية حرب سابقة،  من  دماًرا  أكثر 
والقنابل النووية والهيدروجينية والكيماوية والجرثومية، بل حتى األسلحة التي دون ذلك، 
باتت أكثر فتًكا، بطريقة ال يمكن فيها تفادي ما يسمى اليوم بـ»الخسائر الجانبية«، وبأعداد 
وصار  توت،  ورقة  آخر  عنها  الحرُب  أسقَطت  لقد  الُعّزل.  المدنيين  من  غالًبا  وهم  مهولة، 
وجهها الشرس المجرم أكثر وضوًحا من أي وقت مضى. لقد كانت قيم الفروسية في السابق 
ُتستعمل لتبرير القتال، الرتباطه بقيم الشجاعة والفداء والكرم بالنفس ونصرة المظلوم وإقامة 
ر على صهوة جواده،  النبيلة، وُيصوَّ العدل. فالفارس المقاتل، هو من َيحمل هذه الصفات 
اليوم  أصبحت  للشجاعة  المثالية  الصورة  هذه  األعداء.  صفوف  ومقتحًما  سيفه  ممتِشًقا 
مستحيلة، ألّن الحرب أصبحت جبانة، يقف فيها الجندي أمام شاشة الكمبيوتر، ويكفيه أن 
يضغط على بعض األزرار حتى ُيْحدث دماًرا، ما كان يمكن للفارس المغوار أن يحّققه، ولو 

ديانة هندية ظهرت في القرن السادس قبل الميالد، ُترّكز على التقشف والالعنف.  )1(
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آزره ألف فارس آخر. وزاد األمَر سوًءا، أنَّ إمبراطوريات العصر أو »ديمقراطّيات النمور« 
ًبا لمقتل جنودها ولَِما ُيْحدثه ذلك من أثر في الرأي العاّم-، تتساهل في سفك دماء  -َتحسُّ

األبرياء في البلدان األخرى، التي ال ُيحسب فيها حساب لرأٍي عامٍّ أو خاّص)1(.
اللحظة الغاندية ِخياٌر أخالقي وإستراتيجي، يهدف إلى تحرير مزدوج لإلنسان، كتحريره 
من االستعمار واالستبداد، وتحريره من آثارهما العنفية، حتى ال تكون الضحية على صورة 
الصعيد  فعلى  العالمي.  الديني  الفكر  في  الكبير  األثر  اللحظة  لهذه  كان  وشاكلته.  جاّلدها 
المسيحي، ال يمكن َتصّور مارتن لوثر كينغ االبن )توفي سنة 1968(، أو نيلسون مانديال 
)توفي سنة 2013(، أو ديسموند توتو، من دون السابقة الغاندية. أما على الصعيد اإلسالمي، 
ُثلَّة من المسلمين الذين كانوا حوله، وتعاونوا معه على تحرير  فتأثير غاندي َيظهر أّواًل في 
لوه إسالميًّا. من هؤالء: عبدالغّفار خان  الهند، وتبنَّوا عن وعٍي خياَر الالعنف الجذري، وأصَّ
)توفي سنة 1988()2(، وموالنا أبو الكالم آزاد )توفي سنة 1958()3(، وبعدهما أصغر علي 
جودت  السوري  المفّكر  فنجد  الهندي،  اإلطار  خارج  أما   .)4()2013 سنة  )توفي  إنجنيير 
اإليراني  والفيلسوف  )توفي سنة 1985()5(،  السوداني محمود محمد طه  والمفكر  سعيد، 

رامين جاهانبگلو)6(.

اإلفراط في استخدام الطائرات بدون طيَّار، أو ما ُيْعرف بِاْسم »درون« drone، دليل على أن التطور   )1(
التكنولوجي ال يعني تجنُّب الضحايا المدنيين، بل على العكس، َتْقتل هذه األسلحُة المسّماة »الذكية«، 
في عمليات تسّمى »جراحية«، الكثيَر من األبرياء، كما ُيبيِّن »أكبر أحمد« في كتابه الموثق الستخدام 

.)Ahmed, 2013( هذه األسلحة في أفغانستان وباكستان واليمن
.)Banerjee, 2000( والدراسة التي ُأجريت عنه ،) Abdul Ghaffar Khan, 1969( انظر سيرته الذاتية  )2(

.)Azad, 1959( انظر سيرته الذاتية  )3(
.)Engineer, 2011( من أعماله  )4(

من أعماله: )طه، 1967(.  )5(
انظر  اإلسالم.  في  الالعنف  عن   .)Jahanbegloo, 2014( ، )Jahanbegloo, 2013( مؤلفاته:  من   )6(

.)Abu-Nimer, 2003(، )Hermansen, 2017( :أيًضا
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يقول العالم الهندي وحيد الدين خان)1(، في دفاعه عن الالعنف:
ما  بكلِّ  عمٌل  فالالعنف  العمل.  وترك  والسلبية  الالعنف  بين  الخلط  أبدا  ينبغي  »ال 
الحركية  إّن  الحقيقة،  في  العنفي.  العمل  من  أقوى  عمٌل  هو  بل  معنى،  من  الكلمة  تحمله 
بل هي  د،  تقتصر على مجال محدَّ العنفية. فهي ال  الحركية  قوًة وفاعليًة من  أشدُّ  الالعنفية 

.)Khan, 1998, 3( »مسار عملي يمكن أن يشمل كّل المجاالت
أشكااًل  واتخاُذه  الالعنف،  فاعلّيُة  وهي  هامة،  نقطة  إلى  خان  الدين  وحيد  أشار  لقد 
هذا  كلُّ  كافة.  المجاالت  في  التعامل  في  وأسلوًبا  الحياة،  في  منهًجا  يصبح  حتى  مختلفة، 

يتطلب فكًرا خاّلًقا، قادًرا على إبداع صيغ جديدة للعمل والتعاون.

خالصة

النظري  ُبعَديه  في  الكريم  القرآن  إلى  العودة  إلى  تدفعنا  الجذري،  الالعنف  فكرة 
العنف كغاية  التامَّ عن  التخّلي  تتطّلب  أْنَسنة اإلنسان،  الدين في  لنرى أن رسالة  ردي،  والسَّ
قصوى َتِسير نحوها اإلنسانيُة بالتدريج، وكَمقصد أسمى يرتفع إليه الوعي في التاريخ، حتى 

يتحّقق السالم في كّل أبعاده الباطنية والظاهرية والنفسية واالجتماعية. 
األديان،  من  العديد  في  حاضر  الشامل-  السالم  -بمعنى  الجذري  الالعنف  مشروع 
ل  مؤجَّ ُأخروي  فِرَدوسي  كرجاٍء  أو  التاريخ،  نهاية  إلى  مؤّجل  َمهدِوّي  أو  مسيحاني  كُحلم 
إلى ما بعد التاريخ. أما اليوم في التاريخ الحاضر، فيبدو أن الرأي السائد هو نظرية الحرب 
الديانات صعوبة كبيرة في تجاوزها، بل ُسّجلت  العديُد من  التي تجد  الدفاعية،  أو  العادلة 
تراجعات إلى نظرية الحرب االستباقية والهجومية. فنظرية الحرب الدائمة لم تُمت بعد؛ إذ 
هي في شكِل قًوى عظمى أو صغرى ال تعترف حتى بأدنى الشروط »األخالقية« للحرب. 
ال يزال الجدال مفتوًحا على ِمصراَعيه، ولكن الوعي بضرورة الالعنف كحلٍّ جذريٍّ لمآسي 

الحروب والتقتيل والتشريد، بدأ يتبلور ويطرح نفسه كبديل وُأُفق جديد.

  .)Omar, 2008(، )Wani, 2017( :انظر  )1(
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القيمة الجمالية في القرآن والخطاب التفسيري له

د. هالة أحمد فؤاد

مقّدمة: الخطاب الديني والفنُّ والَجمال

، قائمة ومطروحة بشدة في عالمنا العربي،  ال تزال إشكالية عالقة الخطاب الديني بالفنِّ
دُت هنا الحديث عن وجود تلك اإلشكالية بين الخطاب  وبخاّصة اإلسالمي منه. ولقد تعمَّ
الديني والفن. ولم أُقْل بين الدين والفن، ألنني أعتقد أنه ال يمكن أن تُكون المشكلة قائمة 
المفَردة(،  لتلك  الواسع  بالمعنى  الَجمال  الديني في ذاته(، والفنِّ )أو  النص  الدين )أو  بين 
ألن جوهر األديان عموًما هو مخاطبة الجوهر الراقي لإلنسان، وترِقَية ِوجدانه وأخالقياته، 

والجمال جزء ال يتجزأ من هذه المسألة، بل هو في القلب منها.
إن الفن هو أحد عناصر الرقي الروحي والوجداني في الكائن اإلنساني الممّيز بالعقل 
ّية والوجدانية. أما الخطاب الديني أو خطاب الَبَشر التفسيري للنص  والَخيال والذائقة الحسِّ
األفق  ضيِّقي  الرؤى  َمحدودي  كانوا  سواء  البشر،  به  قام  اجتهادّي  أمٌر  هو  فإنما  الديني، 
ويميلون إلى التَّزمُّت والتعصب، أو كانوا ذوي عقول عصرية، قادرة على االجتهاد والتفسير 
س وأحكامه صالحة  بما يتواءم مع طبيعة التقدم الحديث، وبما يحقق مقولة أن النص المقدَّ
قه إالَّ عبر العقول المجتهدة المتقدمة، القابلة لقوانين  لكّل زمان ومكان. وهذا ال يمكن َتحقُّ
التطور والتحديث والعصرنة، بما ال يتناقض مع روح الدين، بل يتوافق مع مصالح األمة، ألن 
مقاصد الشريعة هي بالمقام األول تحقيق مصالح الجماعة اإلسالمية، وتوفير الحياة الكريمة 
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روا وال  ة الراقية لها، وليس الحصر والتشدد وتعسير الحياة؛ إذ يقول الرسول )ص(: »َبشِّ الُحرَّ
روا« )البخاري، 69(.  ُتنفِّ

الذي  المتشّدد،  األصولي  الديني  المدِّ  ظل  في  اإلشكالية  تداول  ة  حدَّ زادت  بالطبع، 
حاصر المجتمع بكّل مماَرسات العنف والقبح، متجاهاًل كلَّ األبعاد الجمالّية التي انطوت 
وتناغم  جمال  من  تعالى  الله  أبدعه  ما  لكّل  وُمناِوًئا  بل  القرآنّية،  الدينّية  النصوص  عليها 
أبَدُع مّما كان. ويرى  أنفسنا، وحيث ليس في اإلمكان  وانسجام في الكون من حولنا وفي 
ووثنّية،  تشخيٌص  النَّحت  فبرأيهم،  تحريمه.  ينبغي  ولهو  لعب  مجرد  الفن  أن  األصوليون 
ا الموسيقى، فهي مزامير الشيطان، وَمن يستمْع إليها فسوف ُيصبُّ  و»البالِيه« مجرد ُعْري. أمَّ
في أذنه الحديد المصهور يوم القيامة. والفن بجملته -عندهم- ِرجٌس من عمل الشيطان، أو 
ُمدنَّس مدفوع بروٍح انفالتّية جامحة أو إباحيَّة بالمعنى األخالقي )توفيق، 2017، 51(. إن 
هذا الموقف المتشدد الَفجَّ من الفنِّ ومنَتجاته اإلبداعية، أنما هو في عمقه موقٌف من الجمال 

َياته وأنواعه، الطبيعي منه واإلبداعي، وتدعيٌم لُسلطة القبح في تجلياته كافة. بكل تجلِّ
إّن ما يثير االنتباه هنا، ليس التعامل األخالقي السطحي مع الفن من ِقَبل هؤالء المتشّددين 
الذي  للخالق،  األرضي  الخليفة  اإلنسان  لكينونة  والضيِّق  القاصر  الفهم  أيًضا  بل  فحْسب، 
جعله  ما  واللغوية،  والفكرية  العقلية  القدرات  من  ومنحه  تقويم،  أحسن  في  ره  وصوَّ خَلقه 
وتسهيل  لخدمته  الكائنات  كلُّ  رت  ُسخِّ وقد  فيها.  الله  عبادة  وإقامة  األرض  لتعمير  ا  ُمَعدًّ
به  باَهى  الذي  الحقِّ  خليفَة  بوْصِفه  به،  المنوطة  وظيفته  مهامِّ  أداء  على  ومساعدته  حياته، 
المبِدع لإلنسان،  ِقَبل الخالق  بعبارة أخرى، فإنَّ هَذْيِن »التكليف والتشريف« من  مالئكَته. 
ق معرفيًّا وِقيميًّا من أجل  إنما َيمنحانِه بالضرورة صفة اإلبداع، والقدرة على االبتكار الخالَّ
ًما بالصورة الحسنة القويمة، فكأنما  تعمير األرض، بل إن الله تعالى حين خلق اإلنسان ُمقوَّ
خَلق ِمرآة عاكسة وكاشفة لصفات الجمال اإللهي، ولكن في الحدود اإلنسانية الجزئية. وهو 
ما منحه القدرة على الوعي بعظمة الخالق وقدرته اإلبداعية الجمالية الرائقة في خلق الكون 
جمياًل متنوًعا متناغًما منسجًما. وإْن لم تكن لإلنسان هذه القدرة الجمالية إحساًسا وإبداًعا، 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

386

َلَما استطاع أن يعي الجمال اإلبداعي في خلق العالم والكائنات، وفي ذاته، بل وفي النظام 
 . الكوني َكُكلٍّ

لحدوده  ومتجاوًزا  خالِقه،  الله  على  متطاِواًل  المبِدع  المبتِكر  الفنَّان  اعتبار  فإنَّ  لذا، 
ذاته،  الخلق  لقصدّية  ُمناوئ  بل  وُأُفق،  رؤية  نظٍر وِضيق  أنما هو قصوُر  العبودية،  اإلنسانية 
والغاية من استخالف الله لإلنسان في األرض لتعميرها، وإقامة الحضارة اإلنسانية الراقية 
ة الالئقة باإلنسان الكامل، فيما  فيها، واالنتقال من َطور التوحش إلى التحضر واألنسنة الحقَّ
يراه الفالسفة والصوفّيُة المسلمون. إنَّ جوهر هذه العملية الحضارية، هو االنتقال من النافع 
َكن  السَّ وظيفة  تْغُدو  فال  الجمالية.  العالقات  إلى  الوظيفية  العالقات  من  أو  الجميل،  إلى 
مْحَض االحتماء من ظواهر الطبيعة، بل أيًضا االستمتاع ببيئة حياتية راقية كريمة، يتوافر فيها 
وسائل الراحة والجمال واألناقة كافة، والتي تجعل المرء يستمتع بالطبيعة وال يخاف منها، 

بة.  عْبر إحاطة المنزل بحدائق وبساتين جميلة مهذَّ
تنقسم هذه الورقة البحثية إلى أربعة أقسام:

• القسم األول: في وظيفة الفّن: أناقش هنا تصّور المفّسرين لوظيفة الفّن أو رسالته، 	
إّنه  إذ   ،aesthetics الجمالّية  العلوم  في  الفن  تعريف  عن  التصّور  هذا  وابتعاد 

تصّور متأثٌر بذهنّية عصر كّل مفّسر، مع شروطه األخالقية ومعاييره العقائدية. 
• القسم الثاني: روح الَجمال: ُأناِقش هنا المعنى المهيمن لمفهوم الجمال، وطبيعته 	

في الثقافة اإلسالمية الوسيطة، خاصة لدى الفالسفة والمتصوفة؛ على اعتبار أن 
بصورة خاصة.  لدى هؤالء  َلت ونضجت  تشكَّ فلسفيًّا،  الجمالي  المفهوم  جذور 
الخطاب  إن  حيث  البحثية،  الورقة  بناء  في  نظرية  أهمية  الِقسم  هذا  ل  ويشكِّ
التفسيري القرآني - والذي سُأقاِرب عبر وساطته النص القرآني، وأتناوله عْبر تلك 
التفسيرات التي قد تسعى لتجاوزها أو نقضها أو نقدها- أيًضا الخطاب الجمالي 
ق وإبداعّي مع النص  الفلسفي والصوفي، لم يتشّكل بمعزل عن تفاُعل جدلي خالَّ
المركزي للحضارة اإلسالمية )القرآن الكريم(، وُسنَّة النبي )ص(، شأُنه شأن كلِّ 
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سواٌء  اإلسالمية،  الحضارة  فضاء  في  ِصيغت  التي  والثقافية  المعرفية  الخطابات 
تفاعَلت َتفاُعاًل سلبيًّا مع النص، أو إيجابيًّا، والذي سَأْعرض له في األقسام اآلتية. 
الفلسفية  الرؤى  فيه  ل  ُتشكِّ وسيطة،  ثقافية  منظومة  ضْمن  ل  َتشكَّ الخطاب  فهذا 
اللغوية والبالغية. لكن،  الرؤى  فْضاًل عن  رئيًسا من مكوناتها،  ًنا  والصوفّية مكوِّ
ر مع الصياغة الثقافية السائدة  ما َيعنينا هنا على وجه الخصوص، هو َتعاطي المفسِّ
-بل المهيِمنة- لمفهوم الجمال، فلسفيًّا وصوفيًّا، سواٌء كان ذلك بصورة واعية أو 

بصورة غير واعية، وسواٌء كان التفاعل سلبيًّا أو إيجابيًّا. 
َيْتبع هذا الِقسُم ضميمًة مختصرة حول المعنى اللغوي لكلمة )الَجمال(، والمردود 

القرآني المباشر لهذا المعنى.
• َيات الجمال الكوني في القرآن: َأستعِرُض هنا اآليات القرآنية 	 القسم الثالث: تجلِّ

وطبيعته  الخالق  على  البرهانية  داللته  بين  ما  الكوني،  الجمال  حول  تدور  التي 
ته الجمالية من جانب  الوظيفية التسخيرية في خدمة اإلنسان من جانب، ومشهديَّ

آخر.
• مفهوم 	 ج  َتدرُّ فيه  أستعرض  القرآن:  في  اإلنساني  الجمال  نموذج  الرابع:  القسم 

إلى  ّي  الِحسِّ ومن  الباطن،  إلى  الظاهر  من  القرآنية،  اآليات  في  اإلنساني  الجمال 
وتصوير  اإلنسانية،  الزينة  حول  القرآن  آيات  مستدعَيًة  الروحاني،  أو  المالئكي 
الله لإلنسان في أحسن صورة وتقويم، وما ِصيَغ في هذا الصدد، خصوًصا لدى 
الشيخ  تفسير  أمثال  من  الحديثة،  التفسيرات  عن  فضاًل  الرازي،  والفخر  الطبري 

محمد عبده، وتفسير سيد قطب.

1 - في وظيفة الفّن

يمكننا القول إنَّ َتميُّز اإلنسان وحده دون سائر الكائنات ليس بالعقل واللغة فحسب، 
دة لعالم  بل أيًضا بالَخيال، وهو أْنبُل َمَلكة لدى اإلنسان، وتكاد تُكون القوة الوحيدة المجسِّ
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الرساالت  ي  تلقِّ في  هاّمة،  إدراكية  قيم  من  جميًعا  لهذه  بما  رات،  والمبشِّ واألحالم  الرؤى 
البديع، إحدى وسائط اإلنسان لالبتكار واإلبداع  التميُّز اإلنساني  النبوة. وُيعدُّ هذا  ووحي 
لجوانب  الثرية  التأويل  َبراحات  ولِفتح  بل  والمستحيل،  المحتمل  مساحات  واستجالء 
في  الراقية  واإلبداع  الجمال  مساحات  واْلتِقاط  اإلسالم،  في  الروحية  المطَلقة  الحقيقة 
الوجدان البشري. وهو ما يرتقي بالروح والجسد مًعا، فْضاًل عن تنامي القدرات اإلدراكية، 

خصوًصا العقل والَخيال ورهافة الحواّس. 
نودُّ  ما  فإن  اإلبداعي،  للخيال  اآلِسرة  المساحة  تلك  َتستلبنا  ال  ولِكي  حال،  أية  على 
ت بالتصورات الدينية إلى مستويات الضرورة  إبرازه هنا، هو أن القراءة الضيِّقة لإلسالم ارتدَّ
لّية، التي ُتْفقد النصَّ الديني ثراءه الجمالي، واحتماالته التأويلية الَبَراح، ووقَفت  الوظيفية األوَّ
الجمال  علم  )أستاذ  توفيق  د. سعيد  يقول  التعبير-.  -إْن جاز  ُرهابّية  دفاعية  حدود  عند  به 

بجامعة القاهرة(:
»إن هذه الظواهر الَعدائية للفّن وأشباهها، ال يمكن تفسيرها إاّل من خالل روح أو وعٍي 
شكالنية  طقسية  خبرة  إلى  الدينية  الخبرة  ل  تحوُّ يعني  ما  وهو  خلفها.  َيكمن  اغترابي  ديني 
مجردة من طاقتها الروحية، وإلى محض التزاٍم ظاهري خارجي بمجموعة األوامر والنواهي 
دون  للطاعة  وإنما هي مجرد شكل مصطنَع  والِقيمة،  والروح  المعنى  من  الخالية  الجامدة 
جوهرها الروحي الثري. إنها خبرة مقترنة بالزجر والتعنيف والتسلط، وحيث يغدو التديُّن 
عبوًسا كئيًبا مليًئا بالتجهم والتحريم والوعيد والخوف والعقاب« )توفيق، 2017، 52-5(.
لسنا في حاجة إلى التدليل على ما سبق، أو ِذكر أمثلة محددة في هذا الصدد. فالمشهد 
من  سواٌء  المسالمين،  األغيار  على  واالعتداء  والذبح  والقتل  العنف  بزخم  ُمْتَرع  الحالي 
موضوع  أو  كِسلعة  استخدامها  أو  كإنسانة،  المرأة  ومصادرِة  المسلمين،  غير  أو  المسلمين 
حتى  الخارجي  الشكل  من  بدايًة  شيء،  كل  في  القبح  مظاهر  وتصدير  لالستهالك،  جنسي 
ع  د أوُجه الحقيقة الدينية، وتنوُّ المضمون العقائدي العنيف ضيِّق األفق، الذي ال يرى في تعدُّ

ع الخالئق، ِمساحًة رْحَبة للمحبة والتسامح وقبول اآلخر... إلخ. الطرائق إلى الحقِّ بتنوُّ
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ِمن أجل أالَّ ُنتَّهم باالنحياز الثقافي أو التعنُّت الِقيمي، دُعونا نتلمس طريقنا عْبر بعض 
الفتاوى المتشددة حول الفن. فحين ُسِئل الشيخ ابن باز عن االستماع إلى األغاني هل هو 

حرام أم حالل، أجاب بما يأتي:
إجماع  العلم  أهل  بعض  وحَكى  ذلك،  على  العلم  أهل  نصَّ  وقد  مة،  محرَّ »األغاني 
الَحِديِث  َلْهَو  َيْشَتِري  َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعالى:  قوله  ذلك  أدلة  ومن  ذلك.  على  العلم  أهل 
إن  التفسير:  علماء  أكثر  قال  وقد   .]6 آية  لقمان،  ]سورة  ِعْلٍم﴾  بَِغْيِر  ِه  اللَّ َسبِيِل  َعن  لُِيِضلَّ 
المراد بذلك )األغاني(، وهكذا أصوات المالهي. وقال عليه الصالة والسالم في الحديث 
تي أقواٌم يستحلُّون اْلِحَر والحريَر والخمر والمعازف«. واْلِحُر هو  الصحيح: »َلَيُكوَننَّ من أمَّ
م على  م على الرجال، والخمر معروف محرَّ الَفرج الحرام، يعني الزنا، والحرير معروف محرَّ
ُيْعزف به من آالت المالهي. فالواجب  الجميع وهو المْسكر، والمعازف هي األغاني وما 

على كّل مؤمن ومؤمنة الحذر من ذلك، وال يجوز استماع ذلك ال من إذاعة وال من غيرها.
عر العربي الذي ورد في كالم العرب أو في كالم الصحابة وكالم غيرهم، فال  أما الشِّ
بأس إْن كان فيه شيء طيِّب كاألشعار التي قالها أهل الخير أصحاب النبي )ص(. أما إذا كان 
م الله، فيجتمع بذلك الصوت  عر في مدح النساء أو الخمور أو اللواط أو غير هذا مما حرَّ الشِّ
أهل  ما نصَّ عليه  كبير، وهذا  كثير وفساد  فيكون في هذا شرٌّ  الفاسد،  المعنى  المطرب مع 
ذلك وعدم  من  الحذر  والمسلمة  المسلم  فيجب على  الصالح.  وابن  القيِّم  ابن  مثل  العلم 
الفتنة  للدين والمروءة. وهذا من أسباب  تلفاز، حفًظا  أو  إذاعة  أو  له، من شريط  االستماع 

والفساد«)1(.
ا عن فتواه حول الفنِّ التشكيلي، والتي قَصَرها على الرسم، فيقول فيها: أمَّ

نَّة بتحريمه.  سم له َمعنَياِن: أحدهما رسم الصور ذوات األرواح. وهذا جاءت السُّ »الرَّ

)1( https://binbaz.org.sa/fatwas/17415/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84

%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D

9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89

https://binbaz.org.sa/fatwas/17415/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://binbaz.org.sa/fatwas/17415/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://binbaz.org.sa/fatwas/17415/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
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فال يجوز الرسم الذي هو رْسُم ذوات األرواح، لقول النبي )ص(: »أشدُّ الناس عذاًبا يوم 
رون«. أّما النوع الثاني من الرسم، فهو ما ال روح فيه. فهذا ال حرج فيه كرسم  القيامة المصوِّ
م ما تدعو الضرورة إليه، كرسم صور  الجبل والشجر والطائرة والسيارة. ومن الرسم المحرَّ
إلى  الضرورة  تدعو  الشيء  هذا  أن  األمر  وليُّ  رأى  فإذا  وُيمَسكوا.  ُيْعرفوا  حتى  المجرمين 

ه حتى ُيْعرف، فال بأس«)1(. تصويره لخطورته، ولقصد سالمة المسلمين من شرِّ
ن بعض المالحظات والمفاَرقات والتساؤالت. ل ما قاله الشيخ »ابن باز«، وندوِّ ولنتأمَّ
تفسيري  اتجاه  في  كلُّها  َتِسير  التراث،  شيوخ  من  معيَّنة  أسماء  على  الشيخ  أ.    اعتماد 
َلفي المتشدد )كابن القيِّم وابن الصالح(، وهم ورثة  قرآني واحد، هو االتجاه السَّ
دة، التي عاش داخلها وتفاَعل  ابن تيمّية، مع تجاُهل تامٍّ للسياقات التاريخية المعقَّ
معها وعْبَرها كلُّ شيخ من هؤالء، ولَِمدى تأثيرها في فتاويه إْن سْلًبا أو إيجاًبا. وهي 
تفسيري  اتجاه  في  َتِسير  التي   ،)29-28  ،2006 )عصفور،  االستدعائية  القراءة 
م الزمن وُسنَّة التطور والتغير الحادث دائًما  ُأحادي وماَضوي، يسعى إلى إهدار تقدُّ
ا في كل شيء، باعتباره لحظًة نموذجية،  وأبًدا، لحساب زمن قديم مختلف جذريًّ

كلُّ ما تالها محُض تدهُور وانحدار. 
بإيقاعاته  الذهبي  الماضي  ذلك  أو  اللحظة،  بتلك  التشبُّث  دوًما  لنا  ينبغي   ، َثمَّ ِمن 
ره وُنحلُّه في حاضرنا، ألنه يمتلك بالضرورة  راته للعالم وفتاويه، وكأننا نستدعيه ونكرِّ وتصوُّ
حلواًل نهائية ويقينية لمشاكلنا وأسئلتنا، التي لم تُعْد لدينا القدرة اإلبداعية واالجتهادية على 
ا مضى وانتهى،  التصدي لها. فُلْذنا بحلول الماضي، في حين أن الماضي ال يستعاد ألنه جوهريًّ
ر هنا منعِزاًل تاريخيًّا بكل ما لِلَّفظ من معنى  وأصبح في حكم العدم. بعبارة أخرى يغدو المفسِّ
ويستحيل  الفعلي،  الوجود  إمكانية  حيث  من  معدوم  حضاري  ماٍض  إلى  منتمًيا  لحاضره، 

)1( h t t p s : / / b i n b a z . o r g . s a / f a t w a s / 6 9 5 0 / % D 8 % A D % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 5 -

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8

%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1

https://binbaz.org.sa/fatwas/6950/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://binbaz.org.sa/fatwas/6950/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://binbaz.org.sa/fatwas/6950/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
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التي  للسياقات  بالقياس  فتاويه غرائبية  تغدو  الوهم والتخيل. حينئذ،  قبِيل  إالَّ من  استعادته 
اإلبداع  نمط  في  حتى  ماضية،  أزمنة  إلى  معاييرها  في  تنتمي  فتاوى  بل  وعْبَرها،  فيها  تقال 
يه  ومتلقِّ ُمنتُِجه  وما  األزمنة،  تلك  إلبداع  ُمشابًِها  الحاضر  إبداُع  فما  مه.  وتحرِّ تصادره  التي 
ن َيتبعهم الشيخ  يه، في عصر ابن القيِّم أو ابن الصالح أو غيرهما ممَّ يماثل ُمنتِج اإلبداع ومتلقِّ

صاحُب الفتوى.
َعن  لُِيِضلَّ  اْلَحِديِث  َلْهَو  َيْشَتِري  َمن  النَّاِس  ﴿َوِمَن  تعالى:  قوله  الشيخ  ب.  يستدعي 
َسبِيِل اللَِّه﴾ ]سورة لقمان، آية 6[، مستنًدا إليه في تأسيس مشروعية فتواه بتحريم 
اهما.  يتلقَّ أو  ُينتجهما  َمن  كلِّ  إدانة  عن  فْضاًل  والموسيقى،  الغناء  إلى  االستماع 
ا لَِلهو الحديث، باعتبار أنه الغناء وما يلتصق به من  ًدا وحصريًّ م لنا تفسيًرا محدَّ ويقدِّ
عزف موسيقى. وهو التفسير الذي يؤكد اجتماع العلماء عليه، في حين أنه التفسير 
ي  الذي يرتضيه هو، ويوظفه في إطار الدعم والتكريس لَِما يريد إيصاله إلى المتلقِّ
من فتوى التحريم الحصري. ونحن لو رجعنا إلى تفسير الطبري، لوجدناه قد أورد 
ر لْهو الحديث بمعنى  عدة تفسيرات في معنى »لهو الحديث«، منها أن بعضهم فسَّ
ينفع.  وال  َيضرُّ  ال  ما  وُحبِّ   ، الحقِّ حديث  على  وتفضيله  الباطل  حديث  اختيار 
سبيل  عن  به  ُيضلُّ  إذ  الضالل؛  حديث  أو  رك  بالشِّ ره  فسَّ فقد  اآلخر،  بعضهم  أّما 
ب بما فيها )الطبري، 2004،  الله، ويتَّخذ آيات الله ُهُزًوا، أي يستهزئ بها ويكذِّ

.)86-12:81
ا الفخر الرازي، فيقول في تفسير اآلية ذاتها ما يأتي: أمَّ

بيَّن ِمن حال الكفار أنهم  بيَّن أنَّ القرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكمية،  »لّما 
ترك  أن  األول:  يبيِّن سوء صنيعهم من وجوه،  ما  فيه  إن  ثم  بغيره.  يتركون ذلك ويشتغلون 
الحكمة واالشتغال بحديث آخر قبيح. الثاني: هو أن الحديث إذا كان لْهًوا ال فائدة فيه، كان 

أقبح« )الرازي، 2000، 25 :123(. 
ه ومقصود من ِقبل الشيخ، للتفسير الذي يؤّكد فتواه،  ليس األمر هنا مْحَض انتقاء ُموجَّ
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ة فحْسب، لكّن هذه اآللّية الذهنية األصولية َتكشف عن  ويمنحها مصداقية ومشروعية َعَقِديَّ
ر؛ ذلك أن المفسر األصولي يقتلع التفسير القديم من  خلل في الرؤية والمنهج لدى المفسِّ
د  ل عْبَره وِصيَغ من خالل تفاعله الجدلي معه، وأضحى يجسِّ سياقه التاريخي، والذي َتشكَّ
شروط إنتاجه كخطاب تفسيري معتَمد ومؤثِّر، وهو السياق الذي يستحيل فهم التفسير القديم 
بَمعزل عنه. فعلى سبيل المثال ال الحصر: في قراءتنا لتفسير الطبري -ذلك المؤرخ المعنّي 
بأحداث التاريخ اإلسالمي روايًة وتفسيًرا-، ال يمكننا أن نتجاهل ذلك البعد التاريخي بكل 
ُيكثر من استدعاء  الطبري  بعبارة أخرى، كان  ما يحتمل من دالالت واحتماالت تفسيرية. 
معنى لْهِو الحديث باعتبار أنه الغناء والمعازف، ويورد المعاني األخرى مرة واحدة فحْسب، 
وكأنه يغّلب هذا المعنى على غيره. وهو األمر الذي أعطى المفسَر األصولي »ابن باز« ذريعة 

قوية، ليقول إّن العلماء أجمعوا على هذا المعنى من دون غيره. 
والعزف  بالغناء  المرتبط  للمعنى  الغالب  االستدعاء  هذا  كان  إذا  فيما  نتساءل  هنا، 
للطبري، ليس محض إقرار أو إخبار وتجميع لَِما ورد في هذا الصدد من التفسيرات فحْسب، 
أْم أنه قد يكون تعبيًرا خفيًّا عن موقف نقديٍّ اجتماعي وسياسي، من ِقبل المفسر المؤّرخ تجاه 
أحوال عصره المتفاقمة والمتدهورة. فالطبري عاَصر لحظَة َتداعي الدولة العباسية األولى 
ل، ومات في عصر الخليفة المقتدر بالله، المعروف أنه كان ُمْؤثًِرا  وانهيارها في حقبة المتوكِّ
للشهوات والشراب، وكأنَّ النساء غَلْبن عليه، فأخَرج عليهن جميع جواهر الخالفة ونفائسها 
الرواية  ألهل  الناصر  أنه  )المشهور  المتوّكل  عصر  إن  بل   ،)447  ،1988 )السيوطي، 
والحديث على أهل العقل(، كان بَِدوره عصر مجالس الغناء واللهو والقصف والهزل، على 
عكس ما قد يتوارد إلى الذهن. وليست »محبوبُة« َمحظيَُّة المتوّكل األثيرُة الشاعرة المغنِّية 
)السيوطي،  المتشدد  نِّيِّ  السُّ المتوّكل  الذي شاع في عصر  المناخ  ببعيدة عن ذلك  ادة،  العوَّ
طط  1988، 405-407(، وامتدَّ إلى عصر المقتدر بالله، مع كثير من مظاهر المغاالة والشَّ

والتَّدنِّي.
بعبارة أخرى، فإن ما كان َيحدث في قصور خلفاء بني العباس، من ممارسات الهية 
وصادمة للوعي اإلسالمي، الذي كان ال يزال يستدعي العصر المبكر لإلسالم )عصر النبي 
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ف وصرامة دينية وأخالقية(؛ ربما يكون هذا كلُّه لِعَب  وصحابته األّول، بكلِّ ما فيه من تقشُّ
الخفيَّة لما هو  المقاومة  التفسير وتكريسه وتغليبه على غيره، كنَوع من  دوًرا في إذكاء هذا 
حادث، ال سّيما مع استفحال شأن النساء بعاّمة، والجواري والمغنيات والراقصات بخاّصة، 
على  َترتَّب  وما  الدولة،  ورجال  والوزراء  الخلفاء  قصور  في  والمؤثِّر  الفّعال  وحضوِرهّن 
المفسر  وثقافة  العصر،  ذلك  لمعايير  وفًقا  المستويات،  كافة  تداعيات سلبية على  ذلك من 

)الطبري( ورؤيته التاريخية.

ال يكاد عصر الفخر الرازي يختلف عن عصر الطبري، في كونه عصر تدهُور واضمحالل 

الطبري في حجم  يُفوق عصر  يكاد  بل  ِقيمّي جِلّي،  وانحالل  ك سياسي واجتماعي،  وتفكُّ

عن  فْضاًل  وغرًبا،  اإلسالمية شرًقا  بالدولة  تحيط  كانت  التي  التهديدات  وضخامة  الترّدي، 

ي الحروب الداخلية بين الدويالت، وانتشار الصراعات الطائفّية والِعرقّية... إلخ. تفشِّ

كافة،  المستويات  على  التعصب  وأشكال  وَفْدَحها،  الصراعات  ة  حدَّ اشتداَد  أن  يبدو 

يُلوذ  جعلته  ومتنوعة،  عنيفة  مذهبية  اضطهادات  من  نفسه  الرازي  الفخر  القاه  ا  عمَّ فْضاًل 

بمفهوم الحكمة متعالًيا به على واقع ُمْتَرع بزخم االنهيار والتَّشظِّي. ِزْد على ذلك ثقافة الفخر 

دة، بالقياس إلى ثقافة الطبري التقليدية، ال سّيما إيغاله في  الرازي المتنّوعة المصادر والمعقَّ

ا، ودخوله في معتَرك الحوار والنقاش مع المعتِزلة حول  مباحث علم الكالم بوصفه أشعريًّ

ه على الفالسفة  مسائل هذا العلم، فضاًل عن معرفته القوية والرصينة للَمباحث الفلسفية، وردِّ

راتهم... إلخ. َأِضف إلى ذلك طبيعة عالقته بالسلطة السياسية في عصره، ممثَّلًة  وتفنيده لتصوُّ

بالسلطان خوارزم شاه، وَنيِله الُحظوة والمكانة لديه.

دة بكل تفاصيلها، ونحن نقرأ تفسير  بعبارة أخرى، علينا أالَّ نتجاهل تلك الخلفية المعقَّ

القرآن هو  القرآني، بوصف  الحكمة كَسْمٍت خالص للخطاب  َثّم فإن  الرازي. وِمن  الفخر 

الكتاب الحكيم، هي ما يناقض بالضرورة لْهَو الحديث، الذي هو كّل حديث باطل وقبيح. 

من  والعقائدية،  الثقافية  والنُّخب  والدولة  المجتمع  يُسود  لَِما  خفيًّا  نقًدا  يتضّمن  ما  وهو 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

394

حديث الضالالت وتداعياته الكارثية الفادحة. إنَّ ما َتُروم الورقة تأكيده هنا، هو أّن انتقاءات 

بيئته الحضارية بكل مستوياتها، وَتكشف عن موقفه  تفاعله مع  أنما ُتجلي  القديم،  المفسر 
ُعد كافة. اإليديولوجي وانحيازاته المختلفة على الصُّ

لذا، فإنَّ استعادَة تلك التفسيرات بصورة َحرفيَّة، وإسقاَطها على شؤون الحاضر -وكأنه 
محُض صورٍة عاكسٍة سْلًبا وَتكراًرا رتيًبا ال نهائيًّا للماضي الفّذ العبقري األفضل، الذي لن 
يكون أفضل منه-؛ أنما ُهَما نفٌي للتاريخ وحركته. فما َثمَّ إاّل َعود على بدء في تاريٍخ دائري، 
مثالية  نموذجية  بصورة  األصولي  ي  المتلقِّ ِقبل  من  صياغتها  جَرت  ماضية،  لحظة  من  يبدأ 
زائفة، وينتهي دوًما بالَعود األبدي إليها لصناعة الحاضر على ِمثالها. وهو ما يقتلع الماضي 
والحاضر من الزمن، وينفيهما خارج التاريخ، وهو األمر الذي يؤّدي بالضرورة إلى إهدار 
التفاعل الجدلي المعرفي، بين القارئ المعاصر والمقروء التراثي، ألنه يعبِّر عن انحياز كامل 
ّيًة خارج حاضره  إلى سيطرة النص التراثي على الذات المعاصرة للقارئ، بل إلى استالبِه كلِّ
فالقارئ  أو حتى سرُده موضوعيًّا.  استعادته  وبعيًدا عن مستقبله، لمصلحة ماٍض ال يمكن 
المستَلب لحساب هيمنة النص التراثي، لم يفهم النصَّ فهًما تاريخيًّا منَجًزا؛ إلهداره شروط 

إنتاجه التاريخية، بل وإلنكار متطلبات حاضره، وتطوراته المحتَملة مستقبليًّا.
إنها قراءة َتخلُّ بشروط العملية القرائية المعرفية المتوازنة أو الموضوعية نسبيًّا، والتي 
تحترم سياقات المقروء وسياقات القارئ، أو حضور النص التفسيري التراثي هناك، ضْمن 
شروط إنتاجه التاريخية من جانب، وحضوره هنا إزاء القارئ المعاصر ضْمن شروط عملية 
ذلك  وحيث  المتنوعة،  اإليديولوجية  وانحيازاته  لثقافته  ووفًقا  القارئ،  حاضر  في  القراءة 
 .)100  ،2006 )عصفور،  التاريخ  أجل  ومن  التاريخ،  وفي  بالتاريخ،  يقرأ  الذي  القارئ 
الوسطى  العصور  بين  الجذرية  بالمباَينة  ي،  المتلقِّ لدى  الضروري  الواعي  اإلدراك  ذاك  إنه 

والعصور الحديثة، وهو أمٌر يتجاهله المفسر الماَضوي أو القارئ الالتاريخي.
يترّتب على هذا االنحياز الماضوي إلى المفّسر )ممثَّاًل في حالتنا بالشيخ ابن باز(، أنه 
ال يكاد يرى من العمل الفنِّّي، سوى وظيفته األخالقية والتربوية والتوحيدية المنوطة به لدى 
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ي. وهذا هو منظور العصور الوسطى بامتياز. المتلقِّ
ووظيفته  القديم،  العربي  عر  الشِّ حول  باز  ابن  ذَكره  ما  الحصر:  ال  المثال  سبيل  على 
المعرفية واألخالقية. وهو ما طال الجدل حوله بين البالغيِّين القدماء والفقهاء، فضاًل عن 
الشعر وشروطه ووظائفه...  فلسفية حول طبيعة  نظرية  الذين صاغوا  المسلمين،  الفالسفة 

إلخ.
ومعاييره  بقوانينه  العقل  فيه  يسيطر  الذي  الحكمة،  ِشعر  المسلمون  الفالسفة  آثر  لقد 
ي مرتقًيا به معرفيًّا  عر الذي يؤثِّر في وجدان المتلقِّ على الخيال الجامح »الكاذب«. وهو الشِّ
العقل ومعاييره وضوابطه،  الجامح على  الَخيال  فيه  يسيطر  الذي  عر  الشِّ وِقيميًّا، ومتجاوًزا 
ويعالِج موضوعات قد تكون الأخالقية، كعشق النساء والغلمان والخمر... إلخ. فهذا هو 
شعر  سالِفه  من  الشعر،  بصيغة  يتعّلق  فيما  وجمااًل  إتقاًنا  أكثر  يكون  قد  الذي  اللذة،  ِشعر 
ومعارفه  بالعقل  الفالسفة،  هؤالء  لدى  ارتبطت  التي  القيمة  في  يطاوله  ال  ولكنّه  الحكمة، 
وبراهينه )عصفور، 2005(  وكذا بالقيم األخالقية... إلخ. وبالطبع، فإنَّ ِشعر اللذة -وإْن 
الفقهاء  المتشّددين من  لتحريم  العقل ومعاييره-، خَضع  لُبعده عن  الفالسفة  ره  يقدِّ كان ال 
ا، على غرار ما فعله الشيخ ابن باز مقتدًيا في هذا  ورجال الدين، ولمحاكمته أخالقيًّا وعقائديًّ

بأسالفه المتشددين.
َياته كافة في العصر الحاضر،  يبقى السؤال: »هل نستطيع أن ُنخضع الفنَّ إجمااًل في تجلِّ
دها  للشروط األخالقية والمعايير العقائدية نفسها، بل والتصورات الوظيفية نفسها التي حدَّ
القدماء؟« مع ذلك، ينبغي االحتراز من أن القدماء لم يعرفوا الكثير من األنواع واألشكال 
الفنية، التي ُتنَتج وَنْعرفها اآلن. فما كانت معاييرهم سارية، إاّل على األنواع التي عَرفوها من 

الفنون وخَبُروها في عصورهم الوسطى.
بعبارة أخرى، فإن الحديث في ربط الفنِّ بالوظيفة الدينية واألخالقية، والحديث في 
ة الصواب  ّية والفتنة األخالقية، وجْعِل المتلقي منحرًفا عن جادَّ دوره في إثارة الغرائز الِحسِّ
، َيربط ربًطا ميكانيكيًّا بين الفنِّ كعمل  ويمارس كل الكبائر والموبقات؛ أنما هو حديٌث فجٌّ
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ِمرآة  أو  ومثير،  ز  محفِّ محُض  وكأنه  له،  ين  المتلقِّ في  وتأثيره  ب،  ومركَّ معقد  إبداعي  ثقافي 
ي عْبر  َية، والتي يعاد تصديرها إلى المتلقِّ عاكسة َسْلًبا للظواهر االجتماعية أو اإلنسانية المتردِّ

هذا العمل الفنِّي المنافي لألخالق. 
بكّل  الفني، ومجمل عالقته  للعمل  مبتَذلة  بل  هنا صورة سطحية مختَزلة،  نواجه  إننا 
ين، تبلَوَرت في وعِي متلقٍّ بعيد عن ثقافته المعاصرة،  ما هو خارجه من شروط إنتاج ومتلقِّ
وعن واقعه وحاضره المعاصر ومقتضيات التطور المستقبلي. وَتكشف هذه النظرة أيًضا عن 
اإلنساني،  االرتقاء  إلمكانات  أو  العقلية،  لألهلية  فاقًدا  كائنًا  بوصِفه  لإلنسان،  متردٍّ  ر  تصوُّ
وكأنَّ اإلنسان كائٌن غرائزّي بامتياز، ال يكاد يعي شيًئا من هذا الوجود خارج حدود غرائزيته 
الحسية وشهواته الجامحة وطبيعته المنفلتة، وكأنَّ كّل ما َأنَجز اإلنسان من حضارة ال قيمة 
له، ألن هذا اإلنسان -صانع الحضارة الذي استخلفه الله في األرض وباَهى به مالئكته-، 
بكّل  الخطيئة  متاهات  في  به  وُيلقي  غرائزه،  يثير  ما  سوى  الفنّي  العمل  من  يلتقط  يكاد  ال 
يستطيع  ال  الذي  الغرائزي،  اإلنسان  هذا  حماية  من  بّد  ال  ثم،  ومن  وأشكالها.  مستوياتها 
االنفالت  إلى  دعوة  إالَّ  العاري«،  البَشرّي  »الجسد  دان  يجسِّ أو صورة  تمثال  من  َيلتقط  أن 

الجنسي أو العبادة الوثنية. 
ا، ما قاله اإلمام محمد عبده األزهري )مفتي الديار المصرية(، في  مما يثير االنتباه حقًّ

فتواه حول الفن التشكيلي خصوًصا، سواٌء الرسم أو النحت، والتي نوردها فيما يأتي: 
كان  إذا  اإلسالمية،  الشريعة  في  الصور  هذه  ُحكم  وهي  مسألة...  لك  َتْعرض  »ربما 
القصد منها ما ُذِكر من تصوير هيئات البشر في انفعاالتهم النفسية أو أوضاعهم الجثمانية. هل 
هذا حرام أو جائز، أو مكروه أو مندوب أو واجب؟ فأقول لك: إن الراسم قد رسم، والفائدة 
قة ال نزاع فيها. ومعنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد ُمحي من األذهان... فإن  محقَّ
رون«، أو ما في معناه مما ورد في  أورْدَت حديث: »إنَّ أشدَّ الناس عذاًبا يوم القيامة المصوِّ
الصحيح، فالذي َيغلب على ظني... أن الحديث جاء في أيام الوثنية، وكانت الصور ُتتَّخذ 
في ذلك العهد لسببين، األول اللهو، والثاني التبرك بمثال من ُترسم صورته من الصالحين. 
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ر في الحالين شاغل عن  واألول مما يبغضه الدين، والثاني مما جاء اإلسالم لمحوه. والمصوَّ
د لإلشراك به. فإذ زال هذان العارضان وقصدَت الفائدة، كان تصوير األشخاص  الله أو ممهِّ
المصاحف  حواشي  في  ذلك  ُصنع  وقد  المصنوعات.  في  والشجر  النبات  تصوير  بمنزلة 
ا ال نزاع فيه... ذلك أن  وأوائل السور، ولم يمنعه أحد من العلماء... وأما فائدة الصور، فممَّ
عر ضرٌب من الرسم الذي يسمع وال  عر الذي يرى وال يسمع، كما أن الشِّ الرسم ضرٌب من الشِّ
يرى... هذه الرسوم والتماثيل قد ُحِفَظت من أحوال األشخاص في الشؤون المختلفة، ومن 
الهيئات واألحوال  ى ديوان  به أن تسمَّ المتنوعة، ما َتستحقُّ  المواقع  الجماعات في  أحوال 

البشرية« )رضا، 2012، 502-2:498(.
تاريخّية بدرجة ما،  ، واعتبره وثيقة  الفنِّ الشيخ اإلمام لم يفارق منظور وظيفّية  مع أن 
بامتياز. لم يتجاهل  سواٌء ِشعًرا كان أو رْسًما أو نحًتا... إلخ، فإنَّ اإلمام كان قارًئا تاريخيًّا 
السياقات التاريخّية لتحريم التصوير أو نحت التماثيل، ولم ينعزل عن تطّور عصره وأهمية 
ينبغي  وال  والراقي)1(.  المتطور  الحضاري  المشهد  صياغة  في  الضروري  وحضوره  الفن، 
لنا أن ننسى أن فتوى اإلمام محمد عبده في هذا الصدد، كانت في مرحلة مبكرة من القرن 
العشرين، حيث إن اإلمام توفي عام 1905. وهنا، ال بد لنا أن نتساءل مندهشين حول مدى ما 
أصابنا من االنتكاس والتدهور الحضاري، وُنِعيد النظر في مشروع النهضة والتحديث الذي 
فر، ونعيد طرح األسئلة ذاتها من جديد، وكأنَّ الزمن  ُمحي من األذهان، وكأننا نبدأ من الصِّ

رها بصورة ُمحِزنة. وقف بنا عند لحظة التدهور، ولم يتجاوزها، بل إنه يعيد إنتاجها ويكرِّ
أخيًرا، نودُّ أن نختتم هذه الفقرة بما ُيقال في علم الجمال المعاصر حول طبيعة العمل 
الفني، وكيفية الحكم عليه جماليًّا، وعالقته باألخالق والدين. يقول الباحث د. سعيد توفيق 

ما يأتي:

يقول الشيخ رشيد رضا صاحب كتاب تاريخ األستاذ اإلمام، والذي وردت فيه تلك الفتوى: إنها كانت   )1(
جزًءا من ذكرياته التي كتبها عن مدينة بلرم السقلّية عند زيارته إياها عائًدا من الجزائر وتونس )ج2، 

ص 504(.
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ونها عادة رسالة الفن، هي أن يحضُّ الناس  »يتصور البعض أن وظيفة الفن التي يسمُّ
على القيم ومكارم األخالق. وبذلك فإنهم يخلطون بين دور الفنان الذي يتمثل في اإلبداع 
أدوار وأبعاد  له  الفن  أن  الوعظ األخالقي. والحقيقة  يقوم على  الذي  الداعية  الفني، ودور 
متعّددة، قد يكون له ُبعد اجتماعي أو سياسي أو ديني، لكنه في تعبيره عن هذه األبعاد جميًعا 
ال يكون أليِّ هدف أخالقي وْعظي أو تربوي، حتى وإن كان موضوعه دينيًّا )الفنُّ في العصور 
ًسا للدين(. لكن، بمعنَى أنه كان معنِيًّا بالتعبير  الوسطى األوروبية على سبيل المثال، كان مكرَّ
س )...( كذلك الفن في العالم اإلسالمي كان بمثابة تعبير فنِّي جميل عن  الجمالي عن المقدَّ
القيم الروحية في اإلسالم. ذلك أن الُبعد األساسي للفن الذي من دونه َيفقد الفنُّ ماهيَّته، 
أْي  التعبير عن أي موضوع كان )...(  يتمثل في قدرة وبراعة  الذي  الُبعد الجمالي  أنما هو 
في القدرة على إبداع وتشكيل القيم الفنية والجمالية داخل العمل الفني في تناوله لموضوع 
ما )...( إنَّ ما يمتِّعنَا في العمل الفني هو براعة الفنان في تصوير الداللة اإلنسانية العامة في 
عمله الفني )...( وإذا كان المراد هو التأكيد على أن القيمة الجمالية تكون مستقلة عن القيمة 
األخالقية، وغير ذلك من القيم، فليس معنى ذلك أن الفن يكون ضد األخالق )...( وإنما 
يكون الفن محايًدا من الناحية األخالقية، ال يحض على الفضيلة أو يحث على الرذيلة )...( 
غْير أن هذا كله ال يعني أن الصلة تكون منقطعة تماًما بين الفن واألخالق )...( وتكمن هذه 
الصلة في الصدق الفنِّي. فالصدق في النهاية ُيعدُّ »قيمة أخالقية رفيعة«، غْير أن الصدق في 
الفن يتمثل في البراعة الفنية ذاتها) ...( وهذا هو معنى األخالق في الفن: تلك البراعة الفنية 
التي تبتدئ في الصدق واإلتقان اللََّذين هما من صميم األخالق« )توفيق، 2017، 93-91-

.)96-95-94
بعبارة أخرى، إن المعيار األساسي والمهيِمن في الُحكم على أيِّ عمل فنِّي، هو تلك 
البراعة الفنية في تجسيد العمل، ووْسمه بالجمال. فالقيمة الجمالية هي القيمة المركزّية في 
ينبغي  ال  السبب،  ولهذا  العكس.  وليس  األخرى،  القيم  جميع  تأتي  وَبعدها  الفني،  العمل 
محاكمة العمل الفني وفًقا للمعايير والقيم الخارجة عنه، بل وفًقا لمعياره المركزي )القيمة 
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عها  تنوُّ على  المعاصر  الجمال  علم  نظريات  داخل  دات  محدَّ بالطبع  لها  والتي  الجمالية(، 
أبًدا الطبيعة الخيالية للعمل الفني، والتي ال تجعله محض  وتباُينها. وال ينبغي لنا أن ننسى 
للواقع  لمطابقته  وْفًقا  نحاكمه  فإننا ال  ولهذا،  له.  وثائقي  أو تسجيل  للواقع  انعكاس سلبيٍّ 
من عدمها. فهذه قياسات كالسيكية عفا عليها الزمن. أيًضا ال يمكننا أن نحكم على العمل 
أو  إلى محض وعظ  له  الخيالية، وتحوِّ اإلبداعية  ُتفقده طبيعته  ِقيمّية جذرية،  أحكاًما  الفنِّي 
له  تبشير أخالقي أو عقائدي. وهو ما ُيفقده جوهره وإخالصه للمعيار الفني الجمالي، ويحوِّ
عن غايته المنشودة جماليًّا. وهي الغاية التي ال ُتلغى أو تتعارض مع المعايير األخرى، لكنه 

وحده المعيار المهيمن بالضرورة الجمالية.
المشهد  نات  مكوِّ أحد  هو  المتَقن(،  )البارع  الجميل  الفن  أن  إلى  هنا  ننبِّه  أن  نودُّ 
التي  المجتمعات  على  الِقيمي  الحكم  معايير  أحد  هو  بل  اإلنساني،  للمجتمع  الحضاري 
ُيقال عنها بدائية، والتي لم تكن لتتحقق بصيغة االجتماع واالستمرار، إالَّ عْبر منَتجها الفني 
ى بالفّن للفن ذاتِه، بل على العكس تماًما؛  بأشكاله المتنوعة. وهو ما يعني أنه ال يوجد ما يسمَّ
إذ إن الفن الجميل له وظيفة حضارية بالضرورة، ولكنها ليست معياًرا للحكم الجمالي، كما 

سبق أْن ذكرنا. 
لذا، ال يمكننا أن َنحكم على العمل الفني وفًقا لمعايير ال ترتقي إلى جوهره. بالنسبة 
ة،  م الحياة ذاتها، وَيحِرم اإلنساَن إنسانيََّته الحقَّ إلى علم الجمال، َمن ُيحّرم الفن، فإنما ُيحرِّ
الخالص والحّرّية  الجميل  إلى  النافع والوظيفي والضروري،  انتقال حضاري من  التي هي 
المنبع  هي  التي  الخيالي،  والتوهج  الُحلم  فضاءات  اإلنسانيَة  َيحِرم  بل  المسؤولة،  الراقية 

األساسي للعملية اإلبداعية، التي تجلَّت في الحضارة البشرية العظيمة في مظاهرها كافة.

2 - روح الجمال 

الحس  معنى  بيان  في  الدين«،  علوم  »إحياء  كتابه  في  الغزالي  حامد  أبو  اإلمام  يقول 
والجمال ما يأتي:
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اْعَلم أن المحبوس في  الله جميل يحبُّ الجمال« )...(  الله )ص(: »إن  »قال رسول 
َمضيق الخياالت والمحسوسات، ربما يظن أنه ال معنى للُحسن والجمال إال َتناُسب الخلقة 
ًبا بالحمرة وامتداد القامة إلى غير ذلك مما يوصف  والشكل وحسن اللون وكون البياض ُمشرَّ
من جمال شخص اإلنسان، فإن الُحسن األغلب على الخلق ُحسن اإلبصار، وأكثَر اْلتِفاتِهم 
ر، فال  اًل وال ملّوًنا مقدَّ إلى صور األشخاص. فَيظّن أنه ما ليس ُمبَصًرا وال متَخيَّاًل وال متشكِّ
فلم يكن محبوًبا، وهذا خطأ  لذة،  إدراكه  لم يكن في  ر ُحسنه  ُيتصوَّ لم  ر ُحسنه. وإذا  ُيتصوَّ
وامتزاج  الخلقة  تناسب  على  وال  البصر،  ُمدَركات  على  مقصوًرا  ليس  الُحسن  فإن  ظاهر. 
البياض بالحمرة. فإنَّا نقول: هذا خطٌّ حَسن، وهذا صوت حَسن، وهذا فَرس حَسن، بل نقول 
هذا ثوب حسن وهذا إناء حسن، فأيُّ معنى لُحسن الصوت والخط وسائر األشياء إن لم يكن 
الَحسن، واألذن تستلذ  الخط  إلى  بالنظر  العين تستلذ  أن  الصورة؟ ومعلوم  الُحسن إال في 
استماع النغمات الحسنة الطيبة )...( فإن قلَت: فهذه األشياء، وإن لم ُتدَرك جميُعها بحسِّ 
البصر مثل األصوات والطعوم، فإنها ال تنفكُّ عن إدراك الحواس لها. فهي محسوسات وليس 
ُينَكر  وإنما  حسنها،  بإدراك  اللذة  حصول  ُينَكر  وال  للمحسوسات،  والجمال  الُحسن  ُينَكر 
ذلك في غير المدَرك بالحواس. فاْعَلم أن الحسن والجمال موجود في غير المحسوسات، 
إذ يقال: هذا ُخلٌق حَسن، وهذا ِعلم حسن، وهذه سيرة حسنة، وهذه أخالق جميلة، وإنما 
األخالق الجميلة يراد بها العلم والعقل والعّفة والشجاعة والتقوى والكرم والمروءة وسائر 
خالل الخير، وشيء من هذه الصفات مما ال ُيدَرك بالحواس، بل ُيدَرك بنور البصيرة الباطنة 
الحواس، فقاصرة عنها )...( كّل جمال وحسن فهو محبوب، والصورة ظاهرة  فأّما   )...(
وباطنة، والحسن والجمال يشملهما، وُتدَرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر، والصور الباطنة 
بالبصيرة الباطنة. فَمن ُحرم البصيرة الباطنة، ال يدركها وال يلتّذ بها وال يحبها وال يميل إليها، 
ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة، كان حبُّه للمعاني الباطنة أكثر 
صورته  لجمال  الحائط  على  ًرا  مصوَّ نقًشا  يحبُّ  من  بين  فشتَّان  الظاهرة.  للمعاني  حبه  من 
الظاهرة، وبين من يحبُّ نبيًّا من األنبياء لجمال صورته الباطنة« )الغزالي، 4 :292-290(.
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م لنا رؤية تقريرية متوازنة ألنواع الحسن  ى أّول وهلة وكأنه يقدِّ مع أن نصَّ الغزالي يتبدَّ
قه  تذوُّ عن  فضاًل  ذاته،  حد  في  محبوًبا  وَكونه  إدراكه  وكيفية  والباطني،  الظاهري  والجمال 
وما َينتِج منه من لذات مادية ومعنوية؛ فإنَّ انحياز الغزالي الِمثالي الروحي، هو انحياز جِليٌّ 
للجمال الباطني المدَرك بنور البصيرة ال البصر، سواٌء قيمًة أخالقّية كان أو صفًة محمودة أو 
سيرة جميلة لصحابي أو صديق أو نبّي... إلخ. وهذا االنحياز -وإن لم ُيلِغ القيمة الجمالية 
هو  لَِما  الجمالّية  القيمة  شأن  من  ُيْعِلي  وتباينها-،  عها  بتنوُّ للمحسوسات  هي  التي  الماّدّية 
د وَغيبِّي، بوصفها قيمًة أرقى وأنبل وأكثر خلوًدا، مّما دونها  باطني ومعنوي وروحّي ومجرَّ
ّية. ولعل استدعاء ِسَير الصحابة واألنبياء في هذا السياق، والحديث  من القيم الجمالية الحسِّ
اإلعجاب  وُتولِّد  بعد ذهاب أصحابها،  تبقى  لَِكونها  النبيلة،  وِسَيرهم  الجميلة  في صفاتهم 
د  يؤكِّ أنما  عرفوهم؛  أو  عاينوهم  وال  هؤالء  صور  َيَروا  لم  والذين  يها  متلقِّ لدى  والحبَّ 
ويدعم مفهوم القيمة الجمالية الباطنية، ومردودها األخالقي والعقائدي، ودورها األساسي 
في هداية البشر وتقويم السلوك اإلنساني، وتأكيد الحضور الراقي لإلنسان صاحب السيرة 

العطرة الهادية، بوصفه نموذًجا وقدوة ُيحتَذى بها، ويعاد صوغها إنسانيًّا وِقيميًّا.
نودُّ هنا أن نتوقف عند فكرَتين الفتَِتْين حول الجمال، جرى تداولهما في التراث العربي 

اإلسالمي الفلسفي والصوفي، وهما: 
• الفكرة األولى: 	

إن الجمال هو ِسرٌّ روحاني في األشياء، ال صفة من الصفات المادية. يقول ابن الدباغ 
في كتابه »مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب« ما يأتي:

شكل  أتم  على  إنسانية  صورة  فرضنا  لو   )...( الجسمّية  على  زائد  شيء  الجمال  »إن 
وأكمل هيئة وألطفها، من جسم ال َتحلُّه الحياة، وال يشرق عليه نور النفس، لم يكن للقلب 
رة  مذكِّ تكون  أن  إاّل  اللهم  اإلحكام،  ينبغي من  ما  أتم  كانت على  ولو  الصورة  بتلك  عالقة 

بجمال من هي مثال له من الذوات الحية الجميلة« )كليب، 1997، 174(.
هكذا، يرتبط الجمال باللطيف الروحاني، وليس بالكثيف المادي. فهو من عالم النور 
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أو العقل أو الروح أو النفس الراقية، ال من عالم المادة أو الظلمة أو الهباء. ولهذا، فإن الجمال 
ال َيفسد، إنما الذي َيفسد هو مادة الجمال، أو حامُله، حيث إن النقص والعدم والفساد... 
إلخ، من صفات المادة، ال يمكن أن تُطول الجمال من حيث هو قيمة باطنية نورية أو روحية 

أو عقلية، أو أخالقية )كليب، 1997، 174؛ ابن الدباغ، 1959، 46(.
الظاهرة  المادية  الصورة  أو  الجسَد  َتِسُم  ما  هي  الدباغ  ابن  بتعبير  الجمال  روح  إنها 
أنحائه  في  بريقها  َيِشعُّ  حيث  الجمالي،  االنسجام  أو  والتناسب  والتناسق  التناغم  بِسمات 
ومساربه. ومن ثم يغدو هذا الجمال الماّدي -مع أهميته- في إبراز روح الجمال وإظهارها، 
وهي  الجمالية،  الروح  لتلك  الحاملة  المادة  محض  هو  بل  ذاته،  الجمال  هو  ليس  أّنه  إاّل 

وحدها القابلة للفساد.
• الفكرة الثانية: 	

إنها تترتب بالضرورة على الفكرة األولى، وترتبط بها جدليًّا، وهي عالقة مفهوم الجمال 
باالعتدال والتناسب من جهة، وبالكمال من جهة أخرى. وهو ما تنبَّه إليه وبْلَوره بوضوح د. 

: »الُبنْية الجمالية في الفكر العربي اإلسالمي«، حيث قال: كليب في كتابة الهامِّ الكالسيكيِّ
ى إال بذلك الجسماني الكثيف، أي إن  »لكن هذا الروحاني اللطيف ال يمكنه أن يتبدَّ
اللطافة ال تظهر إال بالكثافة، على أن تكون ذات كمال واعتدال. وبهذا فإن الجمال يتخير 
أعدل النََّشآت الجسمانية ليحلَّ فيها، من دون أن يتَّحد بها لما بينهما من تناقض. هو تناقض 

الروح والجسد، حيث ال مناسبة صفاتية، وال مجانسة وجودية« )كليب، 1997، 175(. 
بالطبع، ال يفارق هذا الطرُح االعتقاَد اليقيني، بأن المناسبة الوحيدة الجامعة بين روح 
الصورة  اعتدال  يتناغم  وحيث  اهما،  إيَّ المانح  اإللهي  الجود  هي  النشأة،  واعتدال  الجمال 
الظاهرة وتناُسقها مع جمالية الباطن، ونقاء الصورة الروحية. إن الجمال هنا يرتبط حتًما بنور 
ا مع ظلمة العدم، أو لِنَُقل إنه ينتمي باألصالة ويفيض عن نور اإلله  الوجود، ويتناقض جذريًّ
األصلي. يقول لسان الدين ابن الخطيب معبًِّرا عن هذا المعنى في كتابه روضة التعريف، ما 
يأتي: »ونوره القدسي هو سر الوجود والحياة والجمال والكمال« )كليب، 1997، 175؛ 
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ابن الخطيب، 285(. 
االعتدال  صيغة  هي  الظاهرية،  النشأة  واعتدال  الجمال  روح  بين  التفاعل  صيغة  إن 
النظر السالفة  طط والجموح، وفًقا لوجهة  الغلوِّ والشَّ والتناغم والتناسب بقدر، والُبعد عن 
ُثمَّ َهَدى﴾،  َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه  نَا الذي  َربُّ الذكر، كما في اآلية 50 من سورة طه: ﴿َقاَل 
رت من ِقبل الطبري بقوله: »أعطى كلَّ شيء ما ُيصلحه ثم هداه« )الطبري، 2004،  والتي ُفسِّ
إليه،  يحتاجون  شيء  كل  خليقته  »أعطى  فيقول:  الكشاف،  في  الزمخشري  أما   .)192:  9
ويرتفقون به، أو )...( أعطى كّل شيء صورته وشكله الذي يطابق المنفعة المنوطة به )...( 

كل شيء خلقه الله لم ُيْخِلِه من عطائه وإنعامه« )الزمخشري، 2006، 3 :67(. 
رها  تؤكد العديد من اآليات الكريمة، سَريان االعتدال في المخلوقات كافة التي صوَّ
ا بما يجعلها مالئمة تماًما لوظيفتها ومكانها  ر في أحسن صورة، وخلَقها تاّمة وجوديًّ المصوِّ
الوسط  د  ُتجسِّ يجعلها  بما  لها  وعدَّ اها  وسوَّ رها،  وقدَّ ها  حقَّ ومنحها  الكوني،  التراب  في 
رت له الموجودات، وَتميَّز  َفين، وعلى رأسها اإلنسان الذي ُسخِّ المعتدل بين نقيَضين متطرِّ
َمرتبة  إلى  االرتقاء  عْبرهم  واستطاع  والفكر،  والقدرة  العقَل  فَقبِل  تقويم«.  بـ»أحسن  عنها 

الكمال، التي ال يصل إليها سواه من المخلوقات.
إن ما يثير االنتباه هنا هو ما يأتي: 

على  وينطوي  آٍن،  في  والمعنوي  المادي  يشمل  الذي  االعتدال،  مفهوم  هيمنة  أواًل: 
آدم  الكامل، ونموذجه  الخليفة  اإلنسان  بؤرته  البديع، وفي  المتقن  المحكم  الكوني  النظام 
)ع(، فيما يذكر الرازي. وال يعني هذا االعتداُل محض النظام المتَقن في الكون، لكنه يكشف 
عن ذلك التناغم الجمالي بين ما هو روحي وما هو مادي في الوقت نفسه، أو روح الجمال 

الباطني واعتدال النشأة الصورية الظاهرة.
ثانًيا: إن االعتدال هو الخير في مستواه الوجودي والمعرفي، وليس الِقيمّي فحْسب. 
وأيُّ اختالل في هذه الصيغة، فإنما يعني انسراب الفوضى والظلمة والشر في الوجود، والذي 
هو آفة تدمير الحياة، ألنه يعني العدَم والقبح اللََّذين هما نقيض الجمال والتناغم والخلود. 
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ومن ثم، فإن هذه الصيغة المعتدلة المتناغمة المنسجمة الجمالية للكون، وللنشأة اإلنسانية، 
يترادف معها بالضرورة مفهوم الكمال، أو لِنَُقل إّن لكلِّ كائن أو موجود كماله الالئق به، وهو 

ما يعكس جماله الخاص به. يقول أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين ما يأتي: 
»فنصّرح بالحق ونقول بكّل شيء: فجماله وُحسنه في أن َيحضر كماله الالئق به الممكن 
له. فإذا كان جميع كماالته الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال، وإن كان الحاضر بعضها 
فله من الحسن والجمال بقدر ما حضر. فالَفَرس الَحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالَفرس 
ر كرٍّ وفرٍّ عليه، والخط الَحسن كل ما َجمع ما يليق  من هيئة وشكل ولون وُحسن َعْدو وتيسُّ
به بالخط من تناسب الحروف وَتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامها، ولكّل شيء كمال 
ه. فُحسن كّل شيء في كماله الذي يليق به، فال َيحسن اإلنسان  يليق به، وقد يليق بغيره ضدُّ
بما َيحسن به الَفرس، وال َيحسن الخط بما َيحسن به الصوت، وال َتحسن األواني بما َتحسن 

به الثياب، وكذلك سائر األشياء« )الغزالي، 291(. 
أو  المحسوسات،  بين  فيما  الجمالي  التراتب  عدم  الغزالي،  نصِّ  في  االنتباه  يثير  مما 
ًقا  درجات الجمال الحسي، حيث يكاد يتوازى ُحسن اإلنسان مع حسن الَفرس؛ ما دام محقِّ
للكمال الالئق به. لكن هذا األمر ُيعَدم حين نتحدث بتراتبات الجمال الباطني، ال سّيما على 
المستوى الكوني والوجودي. فيغدو حينذاك جمال الملك الروحي أرقى من جمال اإلنسان 
أن  النبي، السّيما  يوسف  الملك، كما في وصِف  رتبة  إلى  اإلنسان  ارتقى  إِن  إال  الروحي، 
جمال  من  َيشعُّ  الذي  الظاهري  الجمال  إن  بل  األخالقي،  بالكمال  يرتبط  الباطني  الجمال 
الباطن، يكاد يكون من وجهة النظر هذه جمااًل نقيًّا مهيًبا، ال ُيشيع إال مشاعر الدهشة والرهبة 
واالنبهار والروعة المتعالية -إن جاز التعبير-، أو هذا هو المثال المأمول، إال إْن لم يستوعب 
ري، مدى اكتماله ورقيِّه وتعاليه، وحاَصره في حدود  التطهُّ ي لهذا الجمال  الناظر أو المتلقِّ
والتوازيات  التراتبات  كانت  ا  وأيًّ الجمال.  روح  مقام  ُيطاول  لم  كُمتلقٍّ  الغرائزية  يَّته  حسِّ
والمقارنات في درجات الجمال ومستويات الكمال، فإن األصل الوجودي لكل هذا الجمال 
والكمال الكوني -الظاهري والباطني- هو الله، أو كما يقول ابن طفيل في »حّي بن يقظان«:
»وليس في الوجود كمال وال ُحسن وال بهاء وال جمال إاّل صادر من جهته )أي من جهة 
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الله(، وفائض من ِقَبله« )ابن طفيل، 1958، 101(.
أما »التوحيدي«، فيقول في الذات اإللهية ما يأتي:

»هي سبب كل ُحسن، وهي التي تفيض بالحسن على غيرها، إذ كانت معِدَنه ومبدَأُه، 
وإنما نالت األشياء كلها الُحسن والجمال والبهاء منها وبها« )التوحيدي، 1951، 43(.

يمكن أن نالحظ ذلك الترادف لُِمفَردَتي الجمال والُحسن في تلك التصورات، حيث 
ال ُتعتبر ُمفَردة الجمال أو الجميل هي وحدها المعبِّرة عن هذه الذائقة الجمالية، التي تنتصر 

، عقليًّا كان أو روحيًّا، دون المادي والظاهري. د والِقيميِّ للباطن والمجرَّ
التراتبات  القبح ونقيضه، لوجدنا  الُحسن، والذي هو ضد  ُمفَردة  قلياًل عند  ْفنا  توقَّ إْن 
المعنوي  المتنوعة، والُحسن  الظاهري بمستوياته  المادي الصوري  الُحسن  بين  فيما  نفسها 
المعنى  إلى  إضافًة  السليمة،  والعقائد  الحسنة  واألخالق  والصفات  بالنعوت  يرتبط  الذي 
القرآني الديني في قوله تعالى: ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭژ، وامتداًدا إلى الحسنة التي 
هي النعمة اإللهية من ِقَبل الله لإلنسان في قوله تعالى: ژ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅژ. 
أِضْف إلى ذلك، اإلحساَن إلى الوالدين والبِرَّ بهما، واإلحسان الذي هو اإلخالص العقائدي، 
ظ المسلم بالكلمة وإتيان العمل من  وهو شرط الزم في صحة اإليمان واإلسالم مًعا. فَتلفُّ
إذ اإلحسان هو جزاء  إيمانه غير صحيح؛  غير إخالص، يجعالنِه غْيَر ُمحسٍن كما يجعالن 
اآلخرة، في مقابل إحسان المرِء إسالَمه وطاعَته لله، ومراقبته إياه في كل أعماله في الدنيا. 

والُحْسنَياِن هما الموت والغلبة، أو الظََّفر والشهادة.
القيامة، كما في قوله  الله تعالى يوم  إلى وجه  النظر  الجنة، والزيادة هي  الُحسنى هي 
تعالى: ژ پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ژ ]سورة القيامة، اآليتان 22-23[، بل إن الله 
تعالى أحَسَن كلَّ شيء َخْلَقه، وله األسماء الحسنى ُيدَعى بها. ثم إن هناك المعنى اللغوي 
التأويلي في قوله تعالى: ژې    ې  ىژ ]سورة البقرة، آية 83[، أي التأويل الَحسن 

باع أوامره، وُحسن الفهم لمقاصده، والدعوة إليها. للقرآن، واتِّ
الداللة  بين  وما  لهما،  الشرعيِّ  والمعنى  والتقبيح  للتحسين  العقلي  المعنى  بين  ما 
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األخالقية والدينية للُحسن واإلحسان والَحسنة من جانب، والداللة الجمالية من جانب آخر، 
ى ذلك التعاضد للمعاني، حيث تفاعَلت جدليًّا داخل فضاء المفَردة اللغوية )الُحسن(،  يتبدَّ

عْبر تراث ضخم لغوي وعقائدي وتفسيري وكالمي وفلسفي وصوفي... إلخ.
العقائدي  عن  فضاًل  والجمالي،  األخالقي  بين  ق  الخالَّ الحيوي  الجدلي  التفاعل  إنه 
كقيمة  للجمال،  الخصوصية  شديد  مفهوًما  يمنحنا  والميتافيزيقي،  الكوني  بل  والمعرفي، 
خالدة متحررة من القيود المادية كافة، وإن المست ُتخوَمها في كثير من األحيان، حيث تغدو 
، أو حضور  ا لَِما وراَءها من معنًى روحّي باطني، أو مغًزى عقليٍّ الصورة المادية َمعَبًرا ضروريًّ

ُقدسّي ُمتعاٍل.

ضميمة في المعنى اللغوي والمردود القرآني المباشر

يقول ابن منظور في لسان العرب: »والَجمال: َمصدر الجميل، والفعل َجُمل. وقوله 
: ﴿وَلُكْم فيَها َجَماٌل ِحيَن ُتِريُحون وِحيَن َتْسَرُحوَن﴾ ]سورة النحل، آية 6[ )...(  عزَّ وجلَّ
الَجمال الحسن يكون في الفعل والَخلق. وقد َجُمل الرُجل جمااًل، فهو جميل وُجَمال )...( 
نه )...( وامرأة جميلة )...( وفي حديث اإلسراء: ثم عَرَضت له امرأة حسناء  وجّمله أي زيَّ
َور والمعاني، ومنه الحديث:  أي جميلة مليحة )...( قال ابن األثير: والَجمال يقع على الصُّ
إن الله جميٌل يحبُّ الَجمال أي َحَسن األفعال كامل األوصاف )...( والمجاملة: المعاملة 
فتستريح،  ُتحبُّ  من  سَتلَقى  الَقِريح،  القلُب  أيها  ُذَؤيب: جماَلَك  أبي  وقول   )...( بالجميل 
َلك وحياَءك )...( وجماَلك أن ال تفعل كذا وكذا أي ال تفعله، واْلَزم األمر  يريد: اْلَزْم تَجمُّ

األْجَمل«.
داللتهما  في  والجمال،  الجميل  لكلمَتي  والشائع  المألوف  المعنى  ذلك،  على  ِزْد 
المعنى  إن  إذ  المصنوعة،  حتى  أو  الطبيعية  أو  اإلنسانية  الظاهرية، سواء  بالصورة  المرتبطة 
الِقيمّي للجمال هو المعنى األكثر حضوًرا وهيمنة، واألرَقى بالطبع في ُسلَّم التراتب الِقيمّي 
به  يتصف  ما  المطلق، هو  للجمال  فالمعنى األصلّي  والثقافي.  اللغوي  الفضاء  داخل ذلك 
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أو صورة من  له،  ِمرآويٍّ شبِحّي  انعكاس  ُيعدُّ كلُّ جمال دونه محض  الذي  الجميل،  اإلله 
إال وهو صنيعة  مليح،  بهيٍّ  فما من مخلوق جميل  ليس كمثله شيء.  الذي  الخالد  األصل 
البارئ المصّور البديع، الذي َيخلق الكائنات على غير مثال سابق. وبذلك، تتراتب درجات 
الجمال وفًقا لُقربها أو ُبعدها من األصل الجمالي اإللهي، أو بعبارة أخرى: تتراتب َمراقي 

الجمال وفًقا لغلبة اللطافة الروحية على الكثافة المادية. 
ر الجمال من سطوة المادة العدمية،  ُكلَّما غَلب المعنى المجرد الغيبيُّ أو الروحي، وَتحرَّ
للتغير والفساد والَبيدودة؛ كانت درجة الجمال هي  ض  المعرَّ أو  الزائل،  المتغير  الظاهر  أو 
واألوصاف  المعاني  جمال  كان  ولهذا،  والكمال.  والبقاء  الخلود  معنى  إلى  وأقرب  أرقى 
ل بالحياء والُخلق القويم، هو الجمال األرقى  الباطنية والسلوكيات والتعامالت، بل والتجمُّ
وبعد  الدنيا  الحياة  في  الطيِّبة  والسيرة  بالسمعة  تحتفي  وثقافات،  مجتمعات  في  واألبقى 
الموت، فضاًل عن أن هذا هو أكمل تجسيد للغاية اإللهية من َخْلق اإلنسان الخليفة، الذي 
ة لِلَّه. وهي خالفة التميُّز بالنطق والعقل،  ُخِلق لَِيعُمر األرَض وَيعبد الله ويحقق الخالفة الحقَّ

ة للخالق العظيم. ة العبادة الحقَّ وقصديَّ
نا إْن ألقينا نظرة سريعة على اآليات القرآنية التي تتضمن كلمة »جميل«، لوجدناها  لعلَّ
تقترن جميعها بالمعنى الِقيميِّ أخالقيًّا وجماليًّا. فعلى سبيل المثال ال الحصر، قوله تعالى: 
ژ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  ژ ]سورة يوسف، 
آية 18[، وقوله تعالى في سورة الِحجر: ژے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ 

ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ژ   األحزاب:  سورة  في  تعالى  وقوله   ،]85 ]آية 
ۈژ ]آية 28[، وقوله في سورة المعارج: ژ ۇئ       ۇئ  ۆئ  ۆئ   ژ المعارج: ٥  ]آية 5[، 
ل: ژ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ژ  ]آية 10[. مِّ وقوله تعالى في سورة المزَّ
إن ما يثير االنتباه في تلك اآليات جميعها، هو ردُّ الفعل الجمالي، سواء في الصبر أو 
َية، والتي ال تقاَبل  الهجر أو الصفح أو التسريح، في مقابل أفعال اآلخرين الظالمة أو المتعدِّ
بِمثلها، بل بنقيضها. ويمكننا مالحظة هذا في التفسيرات المتنوعة لتلك اآليات، ال سّيما في 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

408

تفسير الفخر الرازي )الرازي، 2000، ج 18 و19و 25 و30(.

َيات الجمال الكوني في القرآن 3 -  تجلِّ

ُتعبِّر آيات قرآنية عديدة عن الجمال الكوني، بوصفه نعمًة إلهية، وكرًما ُربوبيًّا، بل رحمة 
ة  مرَسلة إلى البشر، إضافًة إلى أّن مظاهر الجمال الكوني المتنوعة والمتناغمة، ُتعدُّ بمنزلة أدلَّ
وبراهين على القدرة اإللهّية الشاملة والخارقة اإلعجازية، بل أيًضا على حضوره البديع في 

الكون المتجانس المتناسق.
لنبدأ باستدعاء المعجم لمعنى الجمال، في قوله عز وجل: ژ ۉ  ې  ې  ې  
فيها  ورَدت  التي  الوحيدة  اآلية  ولعلها   .]6 آية  النحل،  ]سورة  ژ  ائ    ى   ى   ې  

ُمفَردة »الجمال« بالمعنى المادي، قياًسا على ما سبق ِذكره، إذ يفسرها الفخر الرازي قائاًل: 
»اإلراحة ردُّ اإلبل بالَعِشيِّ إلى ُمراحها حيث تأوي إليه لياًل. ويقال َسَرح القوُم إِبَِلهم 
َسْرًحا، إذا أخرجوها بالَغداة إلى المرعى )...( وهذه اإلراحة أكثر ما تكون أيام الربيع، إذا 
سقط الغيث وكثر الكأل )...( وأحسن ما يكون النََّعم في ذلك الوقت. واْعَلم أن وجه التجمل 
َحها بالَعِشيِّ وسرحها بالغداة، تزيَّنت عند تلك اإلراحة والتسريح األفنَيُة،  بها أن الراعي إذا روَّ
َغاء، وفِرحت أربابها وَعُظم وقعهم عند الناس بسبب كونهم مالكين  وَتجاَوب فيها الثَُّغاء والرُّ
لها. فإن قيل: لَم قّدمت اإلراحة على التسريح؟ قلنا: الَجمال في اإلراحة أكثر، ألنها ]اإلبل[ 
ُتْقبِل َمأْلَى البطون حافلة الضروع ثم اجتمَعت في الحظائر حاضرة ألهلها بخالف التسريح، 
واالنتشار،  التفّرق  في  تأخذ  ثم  اللبن  عادمة  جائعة  تخرج  المرعى  إلى  خروجها  عند  فإنها 

فَظهر أن الَجمال في اإلراحة أكثر منه في التسريح« )الرازي، 2000، 19: 182(.
تِرُد تلك اآلية الكريمة في سورة النحل، في سياق الحديث في النِّعم اإللهية على البشر، 
وَملبسه  لخدمته  األنعام  وَخلِق  نطفة،  من  اإلنساِن  وَخْلق  واألرض،  السماوات  َخْلق  من 
ومأكله، وكون هذا كلِّه حجة على المتطاولين من المشركين وُمنِْكري النعمة اإللهية. وهذا 

ۇئ  ۆئ   ژ  تعالى:  يقول  الحصر،  المثال ال  القرآن. فعلى سبيل  آيات  يتكرر كثيًرا في  المعنى 
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ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   ژ ]سورة 
يونس، آية 6[.

بعبارة أخرى، فإن الجمال المادي هنا )جمال األنعام الوفيرة اللحم الحافلة الضروع(، 
الذي يحيط بهم،  الكوني  للبشر، وذلك الجمال  الممنوحة  النعمة اإللهية  أنما هو جزء من 
ويمنحهم وسائل الحياة والرفاهية والعيش الكريم. فالله جميل، َيخلق الجمال، ويحبُّ كلَّ 

جميل.
لو أننا ألقينا نظرة سريعة على آيات القرآن الكريم، التي َيِرُد فيها ِذكر األرض والسماء، 
سواء منفِصَلَتين أو مقترنَتين؛ لوجدنا عدًدا ال يحصى وال ُيعّد، حتى يكاد المرء يتصّور أن 
سورة من سور القرآن الكريم لم َتْخُل من آية في هذا الصدد. وبالطبع، فإن السماء واألرض 
مًعا  الن  ُتشكِّ وإنما  فحْسب،  بالحقِّ  خَلقها  التي  الله  مخلوقات  ِمن  ُتعَتبراِن  ال  فيهما،  بما 
وتنظيمها،  َخْلقها  وبديع  ُصنعها  ودقة  جمالها  بكّل  الكونية،  المشهدّية  تلك  جليَّة  وبصورة 
وأيًضا جاللها المدهش والمِهيب، الذي يقف أمامه اإلنسان حائًرا مندهًشا، بل شاعًرا بضآلته 

وصغره إزاء هذا اإلعجاز وتلك الفخامة.
إلى  المختلفة،  سياقاتها  داخل  دالليًّا  والمتباينة  العديدة  اآليات  تلك  تحتاج  بالطبع، 

َية. غْير أن ما يعنينا في هذا السياق على وجه الخصوص هو ما يأتي: دراسة خاصة ومتأنِّ
هذا القرآن، هو بين َخْلق السماوات واألرض )الكون( بالحقِّ ليس بالباطل من جانب، 
بعبارة أخرى، منَح  إلهّية وجودّية، من جانب آخر.  البديع والجمال كقيمة  الكوني  والنظام 
ِقيميًّا مرتبًطا بالحقِّ اإللهي، الذي هو  المشهُد الكوني الجمالي -أو حتى الوظيفي- طابًعا 

حقٌّ مطَلق وعدٌل قويم. 
إبراهيم،  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ ]سورة  ژ  تعالى:  الله  يقول 
آية  )التغابن،  آية 73(،  )األنعام،  مثل:  قرآنية عديدة،  ُسَور  في  اآلية  تلك  وتتكّرر  آية 19[. 
َمر، آية 5(، )الجاثية، آية 22(. وأيًضا ُيعاد  3(، )النحل، آية 3(، )العنكبوت، آية 44(، )الزُّ
إنتاج المعنى نفسه في آيات أخرى تِرُد بصياغات مختلفة، لكنها تمنحنا المدلول نفسه. فعلى 
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ڌژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   ژ  تعالى:  قوله  الحصر،  ال  المثال  سبيل 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ   :27 آية  »ص«  سورة  في  تعالى  وقوله   ،]16 آية  األنبياء،  ]سورة 
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ژ. وتفسير قوله تعالى في اآلية 
85 في سورة الِحجر: ژىئ      یژ -بحسب الطبري-: »إالَّ بالعدل واإلنصاف، ال بالظلم 

والَجور«. وكذلك تفسير اآلية 8 في سورة الروم: ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃژ. 

ال بد أن نلتفت هنا إلى ما ينطوي عليه معنى العدل واإلنصاف من مضموٍن جمالّي، 
ألنه يتضمن معنى التوازن واالعتدال والنظام الكوني الصارم، الذي ال ُيداخله أيُّ خلل أو 
شيء  كل  أّن  بالضرورة  يعني  ما  وهو  الخالدة.  اإللهية  النواميس  َتحكمه  حيث  اضطراب، 
، ووظيفتِه المنوطة به  رها له الحقُّ ا، وْفًقا لَقْدره ومرتبته التي قدَّ ا ُوجوديًّ ُخِلق في الكون تامًّ
داخل ُبنْية كونية منّظمة متناغمة منسجمة، طِبًقا لقوله تعالى: ژ حت  خت              مت  ىت  يت        جث   ژ  
ر لَِما ُخِلق له،  ]سورة القمر، آية 49[. وهو ما عبَّر عنه النبي )ص( بقوله: »اْعَملوا فُكلٌّ ُميسَّ

ره للُعسرى«. ره للُيسرى، وسنيسِّ سنُيسِّ
لمشهد  إجالء  هو  أنما  للكون،  المتناغم  المتسق  والنظام  الَخلقي،  االكتمال  هذا  إن 
البقرة،  ]سورة  ۇژ  ۇ   ڭ   ژ  تعالى:  قوله  في  كما  بامتياز،  جمالي  إبداعي 
مثال سابق،  السماوات واألرض من غير أصل، وعلى غير  ابتدع  الله  إن  آية 117[، حيث 
وأنشأها إنشاًء جديًدا مختَرًعا )الطبري، 2004، مج1 ص593؛ الرازي، 2000، 2: 23(. 

على  ميتافيزيقيًّا-،  ا  ُوجوديًّ إلهيًّا  فعاًل  -بوصفه  واإلبداع  الَخلق  فِعل  انطوى  بهذا، 
بقيمة  دالليًّا  بدورها  امتزجت  أخالقية  قيم  وهي  والكمال.  واالعتدال  والتوازن  النظام  قيم 
الجمال؛ بوصفها تجسيًدا كماليًّا نهائيًّا رفيع المستوى لتلك القيم، في تفاعلها الجدلي من 

أجل صياغة المشهدية الجمالية الكمالية الكونية وتشكيلها. 
ۓڭ   ے  ۓ   ھ  ے   ژ   :44 اآلية  العنكبوت،  سورة  في  تعالى  قوله  أما 
ره الطبري قائاًل: »يقول تعالى ِذكره لنبيِّه محمد  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ، فُيفسِّ
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)ص(: خَلَق الله يا محمُد السماوات واألرَض وحده، منفرًدا بَخلقها، ال ُيشركه في َخلقها 
رآها«  إذا  واآليات  عاينَها  إذا  بالحجج  ق  صدَّ لَِمن  ة  َلُحجَّ ذلك  َخلقه  في  إنَّ   )...( شريك 
تفسيره لآلية 16 في  المعنى في  الطبري هذا  )الطبري، 2004، مج11 ص153(. ويؤكد 
ًة عليكم  سورة األنبياء: ژ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ، فيقول: »إالَّ حجَّ
يشبهه شيء، وال تكون  دبَّره وخلقه ال  الذي  أن  فَتْعلموا  بذلك كله،  ولَتعتبروا  الناس،  أيها 
األلوهة إال له، وال َتصلح العبادة لغيره، وما َخَلق ذلك عبًثا وال باطاًل« )الطبري، 2004، 

مج10 ص12(. 
والقدرة  اإللهي،  التوحيد  بمفهوم  الداللة  المتعّددة  القيم  تلك  ربط  يجري  بالطبع، 
هة، من أجل تحقيق غايات دينّية ودنيوّية، َتمنح ذلك المشهد الجمالي طبيعَته  اإللهية الموجَّ

كر. قة للقصدّية اإللهية بالخلق. وهو ما ُيْبرزه الطبري في تفسيره السالف الذِّ المحقِّ
ًدا في تفسيره لقوله تعالى: ژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ    يتابع الرازي مؤكِّ

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ژ ]سورة العنكبوت، آية 44[، حيث يقول: 
وإن  باهر،  وبرهان  ظاهر  بياٌن  للمؤمنين،  بالحقِّ  واألرَض  السموات  الله  َخْلق  »فإنَّ 
َينظر إلى خلق  َل ما  أوَّ العاقل  أّن  العقل فهو  به على وجه األرض كافر )...( وأّما  لم يؤمن 
السموات واألرض، وَيْعلم أّن لهما خالًقا وهو الله ثّم من يهديه الله بل يقطع النظر عنهما 
عند مجّرد ذلك، بل يقول إّنه خلقهما خلًقا ُمتِقنًا ُمحِكًما، وهو المراد بقوله ژ  ۓژ، ألن 
ما ال يكون على وجه اإلحكام َيفسد وَيبطل فيكون باطاًل، وإذا َعِلم أنه خلقهما متقنًا يقول 
أجزاء  ِعلمه  َيْعُزب عن  فيقول ال  أتقن  ِعلُمه شامل حيث  قادر كامل حيث خلق وعالٌِم  إنه 
ز َبْعث َمن في القبور وبعثة الرسول،  الموجودات في األرض وال في السموات )...( فُيجوِّ
وَيعلم وحدانية الله ألنه لو كان أكثر من إله لفَسَدَتا وبطلتا وهما بالحق موجودان فَيحصل 

له اإليمان بتمامه، ِمن َخْلق ما خَلقه على أحسن نظامه«. )الرازي، 2000، 25: 63-62(
إن ما يعنينا إثارُته في هذا السياق، هو ذلك الربط التفسيري الجليِّ المتباين الدرجات 
والمتناِغم  المتَقن  واألرض  السماوات  خلق  بين  والرازي،  الطبري  لدى  والمستويات 
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والمنظَّم من جانب، وَكونهما -بما فيهما وما بينهما- دالئَل وبراهيَن، ال على القدرة اإللهية 
اإلبداعية فحْسب، بل أيًضا على الوحدانية اإللهية وضرورة اآلخرة ويقينّية البعث اإللهي، 
وِمن َثّم تأكيد البعثة المحمدية ذاتها، من جانب آخر. ولعلَّنا نالحظ أن هذا الربط ُمنَْبٍن على 
حيث  الجمالي،  الفضاء  قلب  في  يضعنا  ما  وهو  الَخلق.  فِعل  عبثّية  على  ال  اإلتقان،  حجة 
يتجلَّى اإلتقان عْبر مرايا الَخلق في أحسن تقويم، ال لَِخلق اإلنسان فحْسب، بل للكون كلِّه، 
وهذا من ناحية. ومن ناحية ثانية، يومئ اإلتقان من طرف خفيٍّ إلى ما سبق أن ذكرناه آنًفا، 
ا داخل ُبنْية كونية منضبطة منظَّمة ومتَّسقة، بل جمالية ُمْتَرعة  ًة ُوجوديًّ حول َخْلق الكائنات تامَّ

بزخم الصدق واإلتقان اإللهيَّين.
بالطبع، تندرج اآليات الوظيفية أو تلك المتعلقة بالتسخير اإللهي للكائنات -من أجل 
خدمة اإلنسان وتحقيق مصالحه ومقاصده الدنيوية-، داخل هذا اإلطار، حيث ال تخلو آيات 
تعالى في  قوله  كلِّه. كما في  للكائنات، وللكون  الجمالي  لِلطابع  التسخير من دعٍم وتأكيد 

گ   گ   گ   گ   ک   ک    کک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ژ   :33  -27 اآليات  النازعات،  سورة 
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ژ.
الَخْلق والبعث اإللهي، فإن  الطبيعة االستداللية لآليات، في َمعِرض قضية  بعيًدا عن 
الخلق  فِعل  بإبداعية  بل  الجمالية،  الكونية  المشهدية  بتلك  َتِشي  تكاد  هنا  القرآنية  الصياغة 
والتَّْدحَية  والتسوية  ْمك  السَّ لرفع  البناء  فِعل  فِمن  األول.  بالمقام  جماليًّا  فعاًل  بوصفه  ذاته 
واإلرساء، بل وانبثاق النور وانبعاث الظلمة وإيالج الليل في النهار والنهار في الليل، حيث 
ق  االمتزاج الرهيف بين األبيض واألسود، وما َيعقب ذلك من مهرجان الطبيعة الحيوي الخالَّ
ما  اآليات  تلك  تفسيره  الرازي في  يقول  الماء والمرعى؛  انبثاق  بأشكالها وألوانها، وحيث 

يأتي:
»فاْنظر كيف دلَّ بقوله ﴿َماَءَها َوَمْرَعاَها﴾ على جميع ما أخرجه من األرض ُقوًتا وَمتاًعا 
ْلت علْمَت أّن  لألنام، من العشب والشجر والَحّب والثمر والعصف والحطب )...( إذا تأمَّ
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ا إنما  ذون به فأصله الماء والنبات )...( والمعنى أنَّ ه به الناس في الدنيا، ويتلذَّ جميع ما يتنزَّ
خَلْقنا هذه األشياء متعة ومنفعة لكم وألنعامكم«. )الرازي 2000، 31: 45(.

في حين تختلط المتعة بالمنفعة، بل وتتقدم عليها، فإن في آيات القرآن الكريم ما يدعم 
وُيْجِلي القيمة الجمالية في حدِّ ذاتها، بغضِّ النظر عن المنفعة أو الوظيفة. فعلى سبيل المثال 
ال الحصر، قوله تعالى في سورة الصافات، اآلية 6: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ، 
وأيًضا في سورة الِحجر، اآلية 16: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پژ. 
نَت السماء بُحسنها  نها ألنها إنما زيَّ ر الرازي اآلية األولى قائاًل: »زان الله الكواكب وحسَّ فيفسِّ
المشرقة  الكواكب  فإْن َتحصل هذه  النُّور والضوء أحَسُن الصفات وأكملها،  أنفسها...  في 
يراد  أن  الفلك )...( ويجوز  الضوء والنور في ِجرم  الفلك ال جرم بقي  المضيئة في سطح 
ا وغيرها )...( اإلنسان إذا  أشكالها المتناسبة المختلفة كشكل الجوزاء وبنات نعش والثَُّريَّ
واهر مشرقة المعة متأَللَِئة على  نظر في الليلة الظلماء إلى سطح الفلك ورأى هذه الجواهر الزَّ
ذلك السطح األزرق، فال شك أنها أحسن األشياء وأكملها في التركيب والجوهر« )الرازي، 

 .)105-104: 26 ،2000
تعالى:  قوله  في  كما  الكونية،  الزينة  البرهاني عن  االستداللي  الُبعد  َيغيب  بالطبع، ال 
َيغيب  آية 6[. كذلك ال  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎژ ]سورة ق،  ژ 

البعد العملي الوظيفي أو الغائّي، كما في قوله تعالى: ژ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  
ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ ]سورة النحل، آية 8[. كذلك ال َيغيب خطاب الترغيب 
ا بزينة الله التي خَلقها لعباده متعة  يًّ القرآني وتحفيز العباد إلى االستمتاع جماليًّا، واالنتفاع مادِّ

ومنفعة، كما في قوله تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  
ژ ]سورة  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

األعراف، آية 32[.
في حين يشمل مفهوم الزينة هنا كلَّ الممارسات الجمالية اإلنسانية، كالمظهر النظيف 
من  بالطيِّبات  والتمتع  والمشرب  المأكل  ُحسن  وأيًضا  والتطيب،  الملبس  وُحسن  ق  المنسَّ
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َخْلق الله... إلخ؛ فإن المفهوم يؤكد أن هذه المَتع اإللهية خالصة لعباده المؤمنين وحدهم 
يوم القيامة، ألن الكفار يشاركونهم فيها في الدنيا. وما يعنينا هنا على وجه الخصوص، هو 
ذلك الربط بين مفهوم الزينة جماليًّا وِقيمة اإليمان وَمردودها األُخروي، حيث يغدو اإليمان 
يقول  الخالدة.  ُمَتع اآلخرة  لنيل  ًغا  ُمسوِّ ، ويجعلها  الحقُّ إياها  َيمنحه  للمؤمن،  زينة روحية 
 .]7 آية  الحجرات،  ]سورة  ڌژ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   ژ  تعالى:  الله 
نه فيها بحيث ال تفارقونه وال  به وأدخله في قلوبكم ثم زيَّ يقول الرازي في تفسيره: »أْي قرَّ
َيخرج من قلوبكم، وهذا ألنَّ َمن يحبُّ أشياء فقد َيَملُّ شيًئا منها إذا حصل عنده وطال َلبُثه، 
 ، ُله لَِمشاقِّ التكليف أتمَّ واإليمان كل يوم يزداد ُحسنًا، ولكن من كانت عبادته أكثر، وَتحمُّ
به إليهم  تكون العبادة والتكاليف عنده ألذَّ وأكمل )...( تعالى: ژ  ڍ  ڌ  ڌژ كأنه قرَّ
وأقامه في قلوبهم )...( ما الفرق بين األمور الثالثة وهي الكفروالفسوق والعصيان؟ فنقول 
هذه أمور ثالثة في مقابلة اإليمان الكامل، ألّن اإليمان الكامل المزين، هو أن يجمع التصديق 
بالجنان واإلقرار باللسان والعمل باألركان« )الرازي، 2000، 28 :107(. إن اإليمان هنا 
كقيمة عقائدية يكتسب طابًعا جماليًّا، حيث يغدو زينة تكتمل بها قلوب العباد، وتحلو بها 

تها. عبادتهم، بل يستلذون بها، ويستعذبون مشقَّ
للجماليات  العبودي  ي  التلقِّ مرايا  َيُصوغ  ما  هي  الداخلية،  اإليمانية  الزينة  هذه  لعل 
بوصفها  وال  الخالقة،  والقدرة  اإللهية  العظمة  على  وبراهيَن  دالئل  بوصفها  ال  الكونية، 
رات لفائدة العبد وعيشه عيًشا كريًما، ولكن بوصفها زينة مبِهجة وممتِعة، ُتدَرك لذاتها  مسخَّ
عْبر مرايا الزينة الداخلية للعبد، أْي مرايا اإليمان الذي هو قيمة كمالية للمؤمن، َتمنحه أعظم 

ُمَتع اآلخرة، وهي الخلود في جنّاٍت عرُضها السموات واألرض.
معاصَرين  تفسيَرين  على  ة  وعامَّ سريعة  نظرة  إلقاء  دون  المقام،  هذا  نغادر  أن  أَشْأ  لم 
في هذا الصدد. األول منهما تفسير »المنار« للشيخ محمد عبده، والثاني تفسير »في ظِالل 

القرآن« للسيِّد ُقطب، على ما بينهما من تناقض جِلّي. 
من   191-190 لآليَتين  َيعرض  فحين  »المنار«،  تفسيره  في  عبده  محمد  الشيخ  أما 
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سورة آل عمران، حيث يقول تعالى: ژ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  
ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ژ؛ يهتم الشيخ اإلمام 

أّواًل بإبراز الجانب العقلي االستداللي لآليَتين الكريمَتين، إذ يقول:
وهذه   )...( عاقل   لكل  النظر  لُيطلق  األلباب،  أولي  إلى  هة  موجَّ مطَلقة  اآلية  »جعل 
اآليات َتظهر لكل أحد على قدر عمله وفهمه وجودة فكره. فأما علماء الهيئة، فإنهم َيعرفون 
ِمن نظامها ما ُيدهش العقل، وأما سائر الناس فحْسُبهم هذه المناظر البديعة واألجرام الرفيعة، 
وما فيها من الحسن والروعة  )...( والذكر في اآلية على عمومه ال يخص بالصالة والمراد 
ر ُحكمه وفضله ونعمه في حال القيام  به ذكر القلوب، وهو إحضار الله تعالى في النفس وَتذكُّ
والقعود واالضطجاع، وهذه الحاالت الثالث التي ال يخلو العبد عنها تكون فيها السموات 
كر،  واألرض معه ال يتفارقان. واآليات اإللهية ال َتظهر في السماوات واألرض إالَّ ألهل الذِّ
فكأّين من عالم يقضي ليله في رصد الكواكب فيعرف منها ما ال يعرف الناس ويعرف من 
نظامها وسننها وشرائعها ما ال يعرف الناس، وهو يتلّذذ بهذا العلم ولكنّه مع هذا ال تظهر له 
هذه اآليات ألنه منصرف عنها بالكّلية. ثّم إّن ذكر الله تعالى ال يكفي في االهتداء إلى اآليات 
كر والفكر فقد يذكر المؤمن بالله  ر فيها فال بد من الجمع بين الذِّ كر التفكُّ ولكن ُيشترط مع الذِّ
رّبه وال يتفّكر في بديع صنعه وأسرار خليقته )...( الفكر وحده وإن كان مفيًدا ال تكون فائدته 
نافعة في اآلخرة إال بالذكر، والذكر وإن أفاد في الدنيا واآلخرة ال تكمل فائدته إال بالفكر، فيا 

طوبى لمن جمع بين األمرين واستمتع بهاتين اللذتين.« )عبده، 2 :168-167(. 
التي  الجمالي،  واالنسجام  والتناغم  التناسب  معايير  أو  النظامية،  بِقَيمه  العقل  َيحضر 
ق صيرورة النظام الكوني المنضبط، وتمنحنا آيات االستدالل بكل ناظر عاقل صاحب  تحقِّ
، فَيِعي من خاللها ال وجود الخالق فحسب، بل وعظمَته وقدرته وبديع صنعه. ومما يثير  ُلبٍّ

االنتباه في هذا الطرح، أْمَران: 
  األول: هو الوعي التفسيري، بتعددية مستويات الفهم واإلدراك لآليات الكونية ما 
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بين الخاص والعام، وما بين المعرفة العلمية المتخصصة بهذه األمور لدى علماء 
الهيئة من جانب، والمعرفة أو التذوق الجمالي لدى عامة الناس، من جانب آخر. 
وبالطبع، ال يعني هذا انعدام الحس الجمالي لدى علماء الهيئة، بل على العكس، 
ه بأسباب معرفية أو علمية، تؤكد عظمة  فإن العلم هنا يدعم الذوق الجمالي، ويمدُّ

البديع اإللهي وإدهاشه الذي ليس على مثال سابق.
الجمالي، وهي  الحسَّ  ُترادف  إلى مساحة وجدانية روحية  المفسر  يأخذنا    الثاني: 
بالحضور  العبودي  االنشغال  حيث  ما،  حدٍّ  إلى  الصوفي  بالمعنى  اإللهي  الذكر 
القلب  مرآة  ُيْجِلي  ما  وهو  الدوام.  وعلى  سواه،  دون  وحده  القلب  في  اإللهي 
يها من كدر الدنيا وشوائبها الحسية الغليظة، ويمنحه الفضل اإللهي، بمعرفة  ويصفِّ
العنصر الجمالي الخالد فيما وراء الصور الحسية لآليات الكونية. ومن ثم، ولكي ال 
وفّي الهَوى أحياًنا-  ه والصُّ ر -العقالنيُّ التَّوجُّ يستغرقنا المعنى الصوفي، ُيصرُّ المفسِّ
كر والفكر، وبين الروح والعقل، كي ال َيطَغى أيٌّ منهم  على ضرورة الجمع بين الذِّ
ا في هذا اإلطار،  على اآلخر، فُيفسد المعرفة أو التذوق الجمالي. ومن الالفت حقًّ
ذ النظر باآلفاق واآليات الكونية، والذي هو نِتاج ذلك الجمع بين  ذلك الوصف بتلذُّ

الفكر والذكر. 
أما سيد قطب، في تفسيره لآلية 27 من سورة »ص«، حيث قال سبحانه وتعالى: ژ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٿ  ژ، فيقول ما 

يأتي:
الناس.. وقبل أن تمضي  »وعند تقرير مبدأ الحق في خالفة األرض وفي الحكم بين 
قصد داود إلى نهايتها في السياق..  ُيردُّ هذا الحّق إلى أصله الكبير، أصِله الذي تقوم عليه 
السماء واألرض وما بينهما، أصِله العريق في كيان هذا الكون كله. وهو أشمل من خالفة 
األرض، ومن الحكم بين الناس، وهو أكبر من هذه األرض. كما أنه أبعُد مًدى من الحياة 
الدنيا، إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة اآلخرة )...( إن خلق السماء واألرض وما 
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ا وقام على الحق. ومن هذا الحقِّ  بينهما لم يكن باطاًل، ولم يقم على الباطل، إنما كان حقًّ
الكبير تتفرع سائر الحقوق: الحّق في خالفة األرض، والحّق في الحكم بين الخلق، والحّق 
الصالحات كالمفسدين  آمنوا وعملوا  الذين  الناس وأعمالهم، فال يكون  تقويم مشاعر  في 
المبارك  الكتاب  به  جاء  الذي  والحقُّ  الفّجار.  كوزن  المتَّقين  وزن  يكون  وال  األرض،  في 
ر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه من هذه الحقائق  الذي أنزله الله ليتدبَّروا آياته وليتذكَّ
األصيلة التي ال يتصورها الكافرون، ألن فطرتهم ال تتصل بالحقِّ األصيل في بناء هذا الكون، 
ومن ثم يسوء ظنّهم برّبهم وال يدركون من أصالة الحقِّ شيًئا« )قطب، 2004، 5 :3019(. 

ا خالًيا من أي وعٍي جمالّي، حيث التركيز الجِليُّ  ى تفسير سيد قطب هنا تفسيًرا جافًّ يتبدَّ
عن  ينفي  الذي  والعقائدي،  األخالقي  المعنى  عن  فضاًل  ُوجودية،  إلهية  كقيمة  الحقِّ  على 
بناء هذا  للحقِّ األصيل في  الفهم واإلدراك  أو  االتصال  تستطيع  التي  النقّية،  الفطرة  الكفار 
ر محمد عبده، الذي رأى أنَّ كالًّ  الكون. وهي رؤية أصولية إقصائية ِصْرفة، على عكس تصوُّ
ُيدرك ويفهم وفًقا لقدراته العقلية، وليس لوضعيته اإليمانية. ِزْد على ذلك، االهتمام القطبي 
الناس، وتقويم مشاعرهم وأعمالهم،  بين  اإلنسانية في األرض والحكم  الخالفة  بإشكالية 
وعالقتها بالحقِّ األصيل الكوني، وهو ما يمنح التفسير ظِالاًل سياسية جليَّة. ومن ثم، فإذا كان 
محمد عبده يتوقف عند اإلشكالية المعرفية العقلية، والوجدانية الذوقية الجمالية، في تفسيره 
والسياسية  العقائدية  بالمسألة  ينشغل  قطب  سيد  فإّن  وزينتها،  واألرض  السماوات  لخلق 
ْعِوّي -إن جاز التعبير-، إذ يجعل الخالفة )بمعنى الُحكم(  بالمعنى األُحادي والمغَلق والدَّ
لة في ُبنْية الوجود ذاته، ووفًقا لسيناريو الَخلق اإللهي، عْبر ارتباطها بالحقِّ الوجودي  متأصِّ
اإللهي األصيل، فضاًل عن جعله المؤمَن هو وحده صاحب الوعي، بل صاحب الحق في 

يَّة األصيلة.  الوجود داخل تلك الُبنْية الوجودية الَحقِّ
غْير أنه في سياٍق تفسيرّي آخر، يلفت سيد قطب إلى البعد الجمالي في الكون، حين 

يتوقف عند قوله تعالى في سورة الصافات، اآليَتين 5 و6: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
لتلك  ًرا  مفسِّ قطب  سيد  فيقول  ژ.  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   

اآليات ما يأتي:
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ف الله عباَده بنفسه في صفته المناسبة للوجدانية )...( وهذه السماوات واألرض  »ُيعرِّ
ثهم عن الخالق البارئ المدّبر لهذا الملكوت الهائل )...( والسماوات  قائمة حيال العباد، تحدِّ
واألرض وما بينهما من الفخامة والعظمة والدقة والتنوع والجمال والتناسق، بحيث ال يملك 
اإلنسان نفسه أمامها –حين يستيقظ قلبه- من التأثر العميق، والروعة البالغة )...( وهذا النظام 
الدقيق في توالي المشارق على هذه األرض، وهذا البهاء الرائع الذي يغمر الكون في مطالع 
المشارق، ِكالهما جدير بأن ُيوِقع في القلب البشري من التأثرات الموحية، ما يهتف به إلى 
تدبُّر صنعة الصانع المبدع، وإلى اإليمان بوحدانية الخالق المدبر، بما يبدو من آثار الصنعة 
لرؤية  كافية  السماء  إلى  ونظرٌة   )...( الجميل  الدقيق  طابعها  في  اختالف  ال  التي  دة  الموحَّ
هذه الزينة وإدراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون وأن صنعة الصانع فيه بديعة 
التكوين جميلة التنسيق، وأن الجمال فيه فِطرة عميقة ال َعَرٌض َسْطحّي، وأن تصميمه قائم 
على جمال التكوين، كما هو قائم على كمال الوظيفة سواء بسواء. فكلُّ شيء فيه بقَدر، وكل 
شيء فيه يؤدي وظيفته بدقة، وهو في مجموعه جميل. والسماء، وَتناُثر الكواكب فيها، أجمُل 
مشهد تقع عليه العين، وال َتَملُّ طول النظر إليه. وكل نجمة ُتَوصِوص بضوئها، وكل كوكب 
ْقَت فيها أغمَضْت وَتوارت،  ُيَوصوص بنوره، وكأنه عين محبة ُتخالِسك النظر، فإذا أنت حدَّ
وإذا أنت التَفتَّ عنها أبرَقت ولمَعت! وَتتبُّع َمواقعها وَتغيُّر منازلها ليلة بعد ليلة، وآًنا بعد آٍن، 

متعة نفسية ال تَملُّها النفس أبًدا!« )قطب، 2004، 5 :2984-2983( 
َتمنح  والتي  المفسر،  لغة  في  الجامحة  الرومانسية  النبرة  تلك  القارئ  عن  َيغيب  ال 
ا في هذا الطرح، هو ذلك الربط  ا جماليًّا. غْير أن المثير لالنتباه حقًّ تفسيره ذاَته طابًعا ِشعريًّ
إليه  التمام الوجودي للكائنات، والجمال المكتمل، وهو ما أشرنا  بين الكمال الوظيفي أو 
ر أوسع للنظام الكوني البديع، الذي ال ثغرة فيه وال  سابًقا. فالتصور كلُّه يتَموضع ضْمن تصوُّ

خلل، والذي ليس في اإلمكان أبَدُع مما كان.
في ختام هذا الجزء، نوّد أن نشير إلى مسألة هامة، هي أنَّ علينا االنتباه لِتلك الدعوة 
يمكننا  هل  ُترى،  الكوني.  والجمال  النظام  ويتأمل  اآلفاق،  في  المرء  ينظر  أن  إلى  القرآنية 
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القول إن تلك الدعوة، هي اعتراف بما يمكن أن نطلق عليه حضور الذات الجمالية الممتلكة 
للحساسية والشعور، وليس مجرد العقل؟!

4 - نموذج الجمال اإلنساني في القرآن

بالطبع، لن َيغيب حضور الجمال اإلنساني عن المشهد القرآني، غْير أنه سيتدرج من 
المستوى الحسي أو المادي إلى الروحي، بل إلى المالئكي في بعض األحيان.

لنبدأ بقوله تعالى: ژڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     
ڇ  ڇ  ژ ]سورة األعراف، اآليتان 31 و32[. وفي تفسير تلك اآليات يقول الرازي ما 

يأتي:
»قال ابن عباس: إن أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال 
بالنهار، والنساء بالليل، وكانوا إذا وَصلوا إلى مسجد »ِمنى«، طرحوا ثيابهم وأَتوا المسجد 
تفاؤاًل  ذلك  نفعل  يقول:  الذنوب، ومنهم من  فيها  أصْبنَا  ثياب  في  نُطوف  وقالوا: ال  ُعراة. 
 )...( الثياب  لبس  الزينة  فالمراد من   )...( الثياب  ينا عن  َتعرَّ كما  الذنوب  ى عن  نتعرَّ حتى 
ولذلك صار التزيين بأجود الثياب في الُجَمع واألعياد ُسنّة )...( وقد أجمع المفسرون على 
أْمر،  ژٻ  ٻژ  بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة، وأيًضا فقوله:  أن المراد 
أبي حنيفة بهذه اآلية  ك أصحاب  الزينة واجب )...( تمسَّ فثبت أن أخذ  واألمر للوجوب. 
أقصى  على  الورد  بماء  المغسول  الثوب  ولبس   )...( الورد  بماء  النجاسة  إزالة  مسألة  في 
جميع  يتناول   )...( ٹژ  ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ژ  تعالى:  وقوله   )...( الزينة  أْخُذ  النظافة  وجوه 
أنواع الزينة، فَيدخل تحت الزينة جميع أنواع التزيين ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع 
الوجوه )...( مقتضى هذه اآلية أن كل ما َتزيَّن اإلنسان به، وجب أن يكون حالاًل، وكذلك 
كل ما يستطاب به، وجب أن يكون حالاًل. فهذه اآلية تقتضي حلَّ كل المنافع، وهذا أصل 

ُمعَتبر في كل الشريعة« )الرازي، 2000، 14 :54-50(. 



المسؤولية االجتماعية اإلسالمية  للمواطنة والعيش مًعا

420

ال يختلف الطبري كثيًرا عن الفخر الرازي في تفسيره، غْير أنه يضيف فكرة هامة، حين 
ُتغَلق دونه األبواب،  النبي )ص( لم  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹژ: »إن  ژ  الثانية:  يقول حول اآلية 
يده،  وَيْلعق  باألرض،  طعامه  ويأكل  باألرض،  يجلس  وكان   )...( الُحجب  دونه  َتُقم  ولم 
ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، وُيْردف عبَده، وكان يقول: َمن َرِغب عن ُسنَّتي فليس ِمنِّي«. 
ل هذه اآلية بإفراط دنيوي، متجاوًزا َبساطة  ويستشهد الطبري هنا بقول الحسن )ر( فيَمن يتأوَّ

فة، وُمفرًطا في اإلسراف في ُمَتع الدنيا« )الطبري، 2004، 5 :170(. النبي وحياته المتقشِّ
الطبري على تعريٍض سياسّي خفّي، سواء  فيه تفسير  قد نالحظ إلى أيِّ مًدى ينطوي 
قناعة  عْبر  العباس  بني  بخالفة  الطبري  ِقبل  من  أو  ُأميَّة،  بني  بخالفة  )ر(  الَحَسن  ِقَبل  من 
في  وإسرافهم  العباسيِّين(  أو  ين  )األمويِّ الُجدد  الخلفاء  ِكالهما إلفراط  َيعرض  إذ  الَحسن، 
التمتع بمباهج الحياة الدنيا، أو ملذات الملك والسطوة، والتي قّلدوا فيها األنظمة الحاكمة 
الفارسية والرومانية، وقطعوا مع تقاليد الخالفة الراشدة، التي كانت من وجهة نظر الطبري 
وأقرانه امتداًدا جليًّا لممارسات النبي )ص(، واقتداًء به. ومن ثّم، فإن هذا التفسير للطبري 

ژ     الكريمة:  اآلية  به  تأمر  ما  وهو  الدنيا،  بزينة  التمتع  في  واإلفراط  اإلسراف  انتقد  -وإن 
پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ-؛ لم يتعارض مع الطرح الجمالي، أو 
أن  غْير  الحالل.  الله  لزينة  رفًضا  أو  الدنيوي،  للجمال  ُمناوًئا  موقًفا  يعني  أخرى، ال  بعبارة 
الزينة اإلنسانية، وأيًضا  الجمالية لمفهوم  بالتفاصيل  احتفاًء  أكثر  الرازي، كان  الفخر  تفسير 
مَزج بين الجمال الشكلي والجمال الخارجي، والسلوك المتحضر كالنظافة وإزالة النجاسة، 
بل والستر األخالقي في مسألة نبذ الُعري في طواف الكعبة والصالة، رابًطا هذا كلَّه بالحالل 

الشرعي.
فيه  ينتقل  إذ  بامتياز؛  حضاريٌّ  محتًوى  هو  اآليَتين،  هاتين  محتوى  بأن  القول  نستطيع 
ُتْجِلي هنا مدى  القرآنية، من الحالة الجاهلية الوثنية التي  اإلنسان المؤمن المتلقي للرسالة 
النظافة، والُعرُي المهين -سواء  انتفاُء  الغالظة السلوكية واألخالقية، بل والعقائدية، حيث 
ا مع قداسة المكان )البيت الحرام( وفِعل الطواف  للنساء أو للرجال-، والذي يتنافى جذريًّ
حوله، من ناحية، وتتناقض أيًضا مع مفهوم اإلنسانية الراقي، في انتقاله من البدائي والمشاع 
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يمكننا  بل  ثانية.  ناحية  العورة من  الحياء وستر  الجسدية وُخُلق  التحضر والخصوصية  إلى 
انتقال بالوعي اإلنساني  القول بأن مفهوم الزينة هنا بكل ما َحمل من َمعاٍن سابقة، أنما هو 
من الضرورة إلى الحرية، أو من النافع إلى الجميل، ومن الزينة الحالل أو المظهر الجمالي 

المرتَّب النظيف الَحِيّي، إلى الصورة أو الخلقة اإلنسانية الحَسنة أو القويمة. يقول سبحانه 

ڻ   ڻ   ں    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ژ  وتعالى: 

ے   ھ    ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ  
ےژ ]سورة غافر، آية 64[.

حين َيْعِرض الفخر الرازي لتفسير تلك اآلية الكريمة، فإنما ُيحيلنا على تفسيره السابق 

لآلية 70 من سورة اإلسراء، إذ يقول سبحانه: ژ  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ز الرازي في  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ . فيركِّ
تفسيره لهذه اآلية، على مدى إكرام اإلنسان وتفضيله على كل المخلوقات األخرى بالنفس 

اإلنسانية الشريفة، الختصاصها بالقوة العاقلة المدركة لحقائق األشياء كما هي. وهي التي 

أسرار  تطَّلع على  التي  كبريائه، وهي  فيها ضوء  ويشرق  تعالى،  الله  معرفة  نور  فيها  يتجلَّى 

عاَلَمي الَخْلق واألمر، وتحيط بأقسام مخلوقات الله من األرواح المجردة واألجسام المادية 

كما هي. وهذه القوة، من تلقيح الجواهر القدسية واألرواح اإللهية. ومن هنا، ظهر أن النفس 

اإلنسانية أشرف النفوس الموجودة في العالم، فضاًل عن تكريم الله اإلنسان بالنطق والتمييز، 

وتحقيق الكالم، والحركة باالختيار، وانتصاب القامة واستوائها، وُحسن الصورة وَتناُسقها. 

الوجه،  من  وَموقعها  البشرية،  العين  بشكل  الِخلقة  ُحسن  على  مثااًل  الرازي  َيضرب 

وما يحيط بها من الحاجَبين والجبين والشعر... إلخ. ويؤكد الرازي تميُّز اإلنسان، بَجمعه 

وهو  والسبعية،  والغضبية  الشهوانية  والقوى  المحضة،  القدسية  العقلية  القوة  بين  المتناغم 

سلطانه،  تحت  جميعها  َرت  ُسخِّ وقد  السفلي.  العالم  في  الله  مخلوقات  أفضل  يجعله  ما 

ولخدمته ومساعدته، لَيحيا حياة كريمة الئقة بمكانته وخالفته لله. أيًضا يؤكد الرازي تكريم 
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الله لبني آدم في أنه َخَلق آدم بيده، وخَلق غيره بطريق »ُكن فيُكون«. وَمن كان مخلوًقا بيد 

الله، كانت العناية به أتمَّ وأكمل. وحين يفسر الرازي قوله تعالى في اآلية 4 من سورة التين: 

ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ، يقول: »فإنه تعالى خَلق اإلنسان مديد القامة، يتناول 

األول  القول  أن  وبيان، والحاصل  أكمل عقل وأدب وعلم  في  بيده. وقال األصم:  مأكوله 
راجع إلى الصورة الظاهرة والثاني إلى السيرة الباطنة« )الرازي، 2000، 32 :11(.

الرازي  الفخر  طرح  إلى  جديًدا  يضيف  أو  ُيْثري،  أن  يمكن  ما  الطبري  لدى  نجد  لم 
كر. وتفسيره السالف الذِّ

لعل ما يثير االنتباه في تفسير الرازي، هو ذلك المزج بين القيم المعرفية والقيم الجمالية، 
حيث يتناغم ُحسن الصورة البشرية مع شرف النفس اإلنسانية الراقية المميزة بالعقل، ذلك 
السيد الذي يتسم بالقدسية النتمائه إلى العوالم اإللهية، وإدراكه لألسرار الكونية، لكونه ِمرآة 
يتجلَّى عْبرها النور اإللهي، ويشرق من خاللها ضوء الكبرياء اإللهي، وكأنَّ استنارة الوعي أو 
شرف العقل اإلنساني، هو ما َيِسُم اإلنسان بالجمال الباطني الذي ِقواُمه االعتدال والِقواَمة 
باالعتدال  يتَّسم  الذي  اإلنساني،  الظاهر  على  بدوره  ينعكس  ما  وهو  األخالقي.  بالمعنى 
والتناغم والنظام الجمالي. ومما َيلفتنا إليه الرازي في هذا السياق، هو أن سرَّ جمال اإلنسان 
الظاهري والباطني، أو ُحسنه شكاًل وَمخبًرا، أنما هو َكونه المخلوق األوحد، الذي خلقه الله 
ر المبِدع بيديه مباشرة، وليس بوساطة أمر التكوين »ُكن«. وهو ما يومئ من  البارئ المصوِّ
طرف خفيٍّ إلى جمالية فِعل الَخلق، عْبر اإلبداع اإللهي الذي ليس كمثله شيء، ولم ُيخلق 

على مثال سابق.

خالصة

ره اإلنسان،  إن هذا التميُّز اإلنساني بالحسِّ الظاهري والباطني، أنما هو ما ينبغي أن يقدِّ
وُيكِرم نفسه عْبر وْعِيه به. فيتزيَّن بالزينة الَحسنة من دون إفراط وال تفريط، وهي زينة الباطن 
والظاهر، وزينة المعرفة واألخالق والعقيدة الحسنة، وزينة المظهر والشكل المتَّسق. وهذا 
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ل له اإلنسان حين خلقه الله في أحسن تقويم.  هو المشهد الجمالي اإلنساني المثالي، الذي ُأهِّ
ة القدسية واألخالق  َياته المتنوعة، عْبر مرايا المعرفة الحقَّ إنه الجمال في مستوياته وتجلِّ
الشريفة، أو كما يقول الفالسفة المسلمون: »التشبُّه باإلله على قدر الطاقة اإلنسانية«، وأخيًرا 
عْبر مرايا التجلِّي الجمالي المطَلق في المخلوقات، وبخاّصة المخلوق األوحد باليد اإللهية، 
وهي ِمنحة الحقِّ لخليفته اآلدمي، الذي علَّمه األسماء وطاَلب مالئكته بالسجود له، وأهبطه 

إلى األرض تكريًما له، وتعميًرا لها. 
إن القيمة الجمالية لغة مشتركة بين البشر على اختالف أديانهم وأعراقهم وثقافاتهم، إذ 
تجمعهم حولها، وتقرب بينهم، وتعاظم مساحة المشترك في حياتهم، فُيزهر حس الوجدان 
في أعماقهم. إن الجمال أداة نازعة لميول العنف والقبح. وحين يجد في النفس مكان، يقود 

صاحبه إلى مراتب القيم، فيسمو اإلنسان كلما ازداد حسه الجمالي.  
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الدكتور عبد الجبار الرفاعي

مفكر عراقي، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة اإلسالمّية، يرأس تحرير مجلة قضايا 
إسالمية معاصرة، التي يصدرها منذ العام 1997. ويعمل مديًرا لمركز دراسات فلسفة الدين في 
بغداد، ومستشاًرا لكرسي اليونسكو في جامعة الكوفة. أشرف على وناقش أكثر من 60 رسالة 
دكتوراه وماجستير في الفلسفة وعلم الكالم والدراسات اإلسالمية. له العديد من المؤلفات 
جدل  )مجلدان(؛  اإلسالمية  الفلسفة  مبادئ  الفقه)مجلدان(؛  أصول  في  محاضرات  منها: 
التراث والعصر؛ نحن والغرب: جدل الصراع والتعايش؛ مقدمة في السؤال الالهوتي الجديد؛ 
تحديث الدرس الكالمي والفلسفي في الحوزة العلمية؛ إنقاذ النزعة اإلنسانية في الدين؛ الدين 
أبرزها: جائزة اإلنجاز األولى للشيخ  الجوائز  العديد من  والظمأ األنطولوجي. حصل على 
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حمد في التفاهم الدولي، على منجزه الفكري الرائد وآثاره في تأصيل ثقافة المعرفة والحوار 
وترسيخ القيم السامية للتنوع والتعددية والعيش المشترك، الدوحة 14 ديسمبر 2017؛ والدرع 
الذهبية للحركة الثقافية بأنطلياس في لبنان، لدوره في إغناء التراث الثقافي في لبنان والعالم 
العربي، سنة 2013.   كما خّصص »المعهد البابوي في روما« التابع للفاتيكان كتاَبه السنوي 
2012 لمجلة قضايا إسالمية معاصرة، اعتراًفا بالمهمة التي نهضت بها في تحديث التفكير 

الديني في ربع القرن األخير، وبوصفها الدورية األهم المتخصصة في األديان بالعربية.

الدكتور  رشيد سعدي

الفكر  إصالح  وإشكاليات  واإلناسة  التصوف  مسألة  في  باحث  أستاذ  مغربي،  مفكر 
الديني في اإلسالم. حاصل على دكتوراه في األديان المقارنة. صدرت له مجموعة مقاالت 
في اإلصالح الديني ومؤلفات، منها: أوهام الهوية الدينية في نظرية  الصراطات المستقيمة؛ 
محنة حّرّية العقيدة والفكر في المجال اإلسالمي؛ انغالقات الفقه وتهافت القانون؛ الديانات 

التوحيدية والعنف واالنفتاح العرفاني. 
يعمل د.سعدي أستاًذا مبرًزا للغة الفرنسية والفلسفة، وأيًضا أستاذ البيداغوجيا بالمركز 
الموافقة  بمعهد  مشارًكا  وأستاًذا  بالمغرب،  وجدة  بمدينة  والتكوين  التربية  لمهن  الجهوي 
وحوار  الثقافات  حوار  وبيداغوجيا  اإلسالمولوجيا  بتدريس  مكلف  بالرباط،  المسكوني 

األديان. وهو عضو مجموعة البحث اإلسالمية المسيحية بالمغرب.

األستاذ خميس العدوي 

والعلوم  التربية  كّلّية  1991م،  قابوس  السلطان  جامعة  في  تخّرج  ُعماني،  مفكر 
اإلسالمية. ويرأس حالًيا المنتدى األدبي ومكتب الندوة العاّمة ببهال في سلطنة عمان. عمل 
العربي  الخليج  لمنطقة  العرب  والكّتاب  لألدباء  العام  لالتحاد  العام  لألمين  مساعًدا  سابًقا 
اإلسالمي،  القومي  والمؤتمر  العربي،  القومي  المؤتمر  في:  عضو  وهو   .)2015-2014(
في  وعضو  بيروت،  في  تصدر  التي  واالجتهاد«  »التجديد  لمجلة  االستشارية  واللجنة 
خمس مؤسسات ثقافية بالسلطنة، ويشارك في 18 لجنة علمية. له العشرات من المقاالت 
والحوارات المنشورة في المجالت والصحف العمانية وغير العمانية. وله برامج كثيرة قدمها 
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في التلفزيون واإلذاعة في سلطنة عمان، وأكثر من 41 عماًل علمًيا منشوًرا بين كتاب ورسالة، 
منها: السياسة بالدين؛ الواقعية والوحدة اإلسالمية، رؤية تاريخية؛ سنة الله في غير المسلمين؛ 

رواية الفرقة الناجية: المنطق والتحليل؛ تطور العلوم الشرعية وأثر المناهج الحديث عليها.

الدكتورة هالة فؤاد

مفّكرة مصرية، أستاذة الفلسفة بكلية اآلداب جامعة القاهرة، لديها اهتمام كبير بالفكر 
التراثية الفلسفية، وقد عملت بشكل خاص على نصوص التوحيدي،  الصوفي والنصوص 
وبعد رحلة امتدت قرابة عقدين معه، انتهت مؤخًرا من كتابها عن التوحيدي: رحلة الوعي 
لطة والعامة نموذج القرن  من الغفلة إلى االنتباه، ومن قبل كانت قد نشرت: المثقف بين السُّ
ّلديها مشروًعا حول الحكي الصوفي، يتناول  الرابع الهجري-أبو حيان التوحيدي. كما أن 
نماذج متعّددة من الحكايات الصوفية عند جالل الدين الرومي، وفريد الدين العطار، قّدمت 

قراءات أولية له فيما نشرته من بحوث ومقاالت في المجالت والدوريات العلمية.

الدكتورة أسماء المرابط

مفكّرة مغربية، طبيبة اختصاص في تشخيص أمراض سرطان الدم بالمستشفى الجامعي 
ابن سيناء بالرباط منذ سنة 1995 حتى اليوم. عملت طبيبة متطوعة بمستشفيات عامة بإسبانيا 
وأميركا الالتينية من سنة 1997 الى 2003. وتعمل حاليًّا على موضوع »الرؤية اإلصالحّية« 
من وجهة نظر تحررية أساسها االنطالق من المرجعية اإلسالمية في تناول للقضايا النسائية 
على وجه الخصوص. وعملت أيًضا رئيسة »للمجموعة الدولية في التفكير في قضايا المرأة 
في اإلسالم« ببرشلونة )إسبانيا( من سنة 2008 إلى سنة 2010 كما شغلت منصب رئيسة 
لعلماء  المحمدية  بالرابطة  اإلسالم«  في  النسائية  القضايا  في  والبحوث  الدراسات  »مركز 
لشبكة  األكاديمي  المكتب  في  عضو  وهي   .2018 مارس  الى   2010 سنة  من  المغرب 
الثالث  الثقافات  لمؤسسة  اإلداري  المجلس  وعضو   ،2011 مند  بماليزيا  الدولية  مساواة 
االسالمي  العربي  العالم  بمرصد  مشاركة  أستاذة  أنها،  كما   .2012 مند  إشبيليا  بمدينة 
التابع للجامعة الحرة لبلجيكا مند أبريل 2018 ومسؤولة عن الماستر في النوع والديانات 
بالمؤسسة األوروبية العربية لجامعة غرناطة مند مارس 2018. لها العديد من المؤلفات في 
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للتحرر؛ اإلسالم،  القرآن والنساء: قراءة  المؤنث:  أو اإلسالم  الموضوع، منها: عائشة  هذا 
المرأة والغرب؛ النساء والرجال في القرآن: أي مساواة؟؛ اإلسالم والمرأة: الطريق الثالث؛ 

اإلسالم والنساء: األسئلة المزعجة )باللغة الفرنسّية(. 

الدكتور عدنان المقراني

مفكر تونسي، أستاذ الدراسات اإلسالمية والعالقات اإلسالمية المسيحية لدى الجامعة 
البابوية الغريغورية، والمعهد البابوي للدراسات العربية واإلسالمية في روما )إيطاليا(، حيث 
يقيم منذ أكثر من عقدين. حصل على الدكتوراه في المعهد المذكور، وعلى دكتوراه المرحلة 
الثالثة من جامعة الزيتونة في تونس. له إسهامات في مجال الحوار بين األديان وفي مجال 
الدراسات القرآنية. ومن مؤلفاته: نقد األديان عند ابن حزم األندلسي؛ نظرات المسيحيين 
اللبنانيين للعالقات اإلسالمية المسيحية؛ قراءة القرآن في روما )باإليطالية(؛ تأمالت مريمّية؛ 

والعديد من الدراسات والمقاالت األخرى.

الدكتورة ناجية الوريمي

للعلوم اإلنسانّية، جامعة تونس  العالي  بالمعهد  العالي  التعليم  تونسية، أستاذة  مفكّرة 
المعهد  في  الدكتوراه  لجنة  عضوية  وتشغل  إسالمّية.  عربّية  حضارة  اختصاص  في  المنار، 
والفنون  اآلداب  بكّلّية  والتأهيل  الدكتوراه  برنامج  من:  كل  في  لجنة  عضو  أنها  كما  نفسه. 
اختصاص  محاضر،  أستاذ  رتبة  في  االنتداب  لجنة  منّوبة،  جامعة  بمنّوبة،  واإلنسانّيات، 
عملت  كما  الحكمة«.  »بيت  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونسي  المجمع  إسالمّية،  حضارة 
كعضو في لجنة النشر بالمعهد العالي للعلوم اإلنسانّية، جامعة تونس المنار 2014- 2017، 
ناجية  للدكتورة   .2016  -2011 بتونس  للترجمة،  الوطنّي  للمركز  العلمي  والمجلس 
الوريمي العديد من المؤلفات منها: زعامة المرأة في اإلسالم المبّكر، بين الخطاب العالم 
والخطاب الشعبي؛ االختالف وسياسة التسامح، بحث في اإلشكالّيات الثقافّية والسياسّية 
في سياسات الرشيد والبرامكة والمأمون؛ حفرّيات في الخطاب الخلدونّي: األصول السلفّية 
ووهم الحداثة العربّية؛ في االئتالف واالختالف: ثنائّية السائد والمهّمش في الفكر العربّي 

اإلسالمّي؛ اإلسالم الخارجي؛ حّراس اإلسالم: علماء األزهر في مصر المعاصرة. 
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القّيمون على المشروع

الدكتورة نايال طّبارة

منصب  شغلت  حيث  أديان،  لمؤسسة  رئيس  ونائب  مؤسس  عضو  لبنانّية،  مفّكرة 
مديرة معهد المواطنة وإدارة التنوع من 2011- 2020. وأستاذة جامعية في علوم األديان 
والعلوم اإلسالمّية، حائزة شهادة دكتوراه في علوم األديان، من الكلية التطبيقية للدراسات 
العليا )السوربون- باريس ( وجامعة القديس يوسف )لبنان(. وهي خبيرة، مؤلفة، محاضرة 
ومدّربة، متخصصة في الالهوت اإلسالمي لألديان األخرى، والتربية على التعددية الدينية، 
والعالقات المابين دينية والما-بين ثقافية. كما لها إسهامات في مناهج تربوية نظامية وغير 

نظامية في التربية على المواطنة والعيش مًعا.
من مؤلفاتها: اإلسالم بتفّكر امرأة )باللغة الفرنسية، حاصل على ثالث جوائز(؛ المسار 
الروحي بحسب التفاسير الصوفية للقرآن )باللغة الفرنسية(؛ الرحابة اإللهية: الهوت اآلخر 
في المسيحية واإلسالم )مع األب فادي ضو، صدر في أربع لغات(؛ ماذا عن اآلخر؟ سؤال 
أمام  اإلسالمية  الدراسات  )إشراف(؛  والعشرين  الواحد  القرن  في  ثقافية  الما-بين  للتربية 
تحّدي التنوع الثقافي في العالم المعاصر )إشراف(؛ دليل المدّرب والمدّربة على المواَطنة 

الفاعلة والحاضنة للتنّوع )إشراف(.

األستاذ أحمد ناجي  

أديان،  لمؤسسة  التابع  التنّوع  وإدارة  المواطنة  معهد  في  األبحاث  مدير  يمني،  مفّكر 
وباحث غير مقيم لدى مركز كارنيغي للشرق األوسط. يعمل أيًضا كمنّسق حول اليمن في 
معهد أنواع الديمقراطية )V - Dem(  في جامعة غوتنبرغ، السويد. كما شارك في تأسيس 
مركز إنسايت للدراسات واالستشارات في اليمن. وهو حائز ماجستير في الحوكمة العامة 
والمجتمع  والمواطنة،  الدينّية،  الهوّيات  على  أبحاثه  ترّكز  إسبانيا.  في  غرانادا  جامعة  من 

المدني، وديناميكّيات النزاعات.




