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تصدير

شكر وتقدير

تصدير

بسم هللا ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وبعد،،
بدايـةً نتقــدم حنــن أســرة الشــيخ طــه جابــر العلـواين – رمحــه هللا – ببالــغ التحيــة والشــكر
والتقديــر للدكتــور حممــد يعقــوب مــرزا رئيــس مركــز اإلســام يف العــامل املعاصــر ) (CICWعلــى
جهــوده املتميــزة يف خمتلــف األنشــطة األكادمييــة واإلداريــة يف مركــزه املبــارك ،وعلــى املبــادرة
الطيبــة يف تبــي نشــر فكــر وتـراث أعــام األمــة وتقدميهــا للمفكريــن والباحثــن يف الفكــر والعمــل
اإلســامي.
كمــا نتقــدم بوافــر الشــكر والعرفــان والتقديــر لألســتاذ الدكتــور التيجــاين عبــد القــادر حامــد
علــى جهــده االســتثنائي املتميــز يف البحــث والكتابــة حــول رحلــة الشــيخ الوالــد طــه جابــر
العل ـواين – رمحــه هللا – الفكريــة ومــا بذلــه مــن جهـ ٍـد واضــح يف دراســة وتتبــع وحتليــل التطــور
الفكــري واملنهجــي للوالــد – رمحــه هللا  -أبســلوب يتســم ابلدقــة والوضــوح والرصانــة والعمــق،
األمــر الــذي جيعــل مــن هــذا الكتــاب واحـ ًـدا مــن أبــرز املراجــع يف هــذا اجملــال ،وهللا نســأل أن
جيــزل لــه الثـواب واألجــر.
وإنــه ملــن دواعــي ســروران؛ تقــدمي هــذا الكتــاب األكادميــي املتميــز للباحثــن واملهتمــن هبــذا
اجملــال ،وإثـراء املكتبــة العربيــة واإلســامية هبــذا ِ
الســفر.
وهللا مــن وراء القصــد وهــو اهلــادي إىل س ـواء الســبيل ،ومنــه ســبحانه نســتمد العــون
والســداد.
أسرة الشيخ طه جابر العلواين
فريجينيا ،أبريل2022 ،
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تغمــدين احلنــن إىل املاضــي حــن اســرجعت أكثــر مــن أربعــن عام ـاً مــن الذك ـرايت
اجلميلــة مــع الدكتــور طــه جابــر العلـواين ،وعندمــا طلــب مــي الدكتــور يعقــوب مــرزا – حفظــه
هللا -كتابة تصدير هلذا الكتاب القيم ،وافقت وبدون تردد .ويســعدين أن أقدم كل الشــكر
والتحيــة والتقديــر للدكتــور التيجــاين علــى تتبعــه األكادميــي للرحلــة الفكريــة واملنهجيــة للدكتــور
طــه العلـواين.
أمــا ابلنســبة لشــيخنا وأســتاذان الدكتــور طــه جابــر العل ـواين فــأود أن أســجل هنــا قصــة
صديــق وأســتاذ أكادميــي متميــز .أنــه ابلفعــل عــامل كبــر ال ميكــن تعويضــه وذلــك إلســهاماته
املتعددة يف إصالح وجتديد الفكر اإلسالمي .وأصبحنا مدينني له بسبب إجنازاته وأطروحاته
العلميــة واألكادمييــة يف ســبيل إصــاح وجتديــد الفكــر اإلســامي املعاصــر.
أنعــم هللا علــى شــيخنا احلبيــب طــه العلـواين جبــذور أصيلــة يف الرتبيــة اإلســامية التقليديــة
منــذ أايم شــبابه يف العـراق ،ومــن مث بــرع يف جامعــة األزهــر الشـريف .ويف مرحلــة علميــة اتليــة
انتقــل يف عــام  1983إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة .وهنــاك قــام بنشــر مشــروع «إســامية
املعرفــة» ابجتهــاد ومثابــرة مــع األســتاذ املرحــوم الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي  -رمحــه هللا – حتــت
لـواء املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ) (IIITملــا يقــرب مــن عقديــن مــن الزمــن.
منــذ بدايتــه األكادمييــة والفقهيــة كان القــرآن الكــرمي والســنة املشــرفة واالجتهــاد مرجعيتــه
األوىل واألساســية يف إصــاح وجتديــد الفكــر اإلســامي .التقيــت ابلشــيخ طــه العل ـواين يف
مقــر ) WAMY (World Assembly of Muslim Youthبعــد أن قدمــي لــه الدكتــور أمحــد
توتوجنــي ،والدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان – رمحــه هللا ،وقــد شــاركت مــع الشــيخ طــه
العل ـواين يف العديــد مــن املؤمت ـرات األكادمييــة والعلميــة حتــت إش ـراف وزارة التعليــم العــايل يف
اململكــة العربيــة الســعودية .حيــث كنــت أذهــب إىل ال ـرايض ثــاث م ـرات يف الســنة علــى
األقــل ،بــن عامــي  ،1982 - 1976وكنــت أقيــم يف منــزل الشــيخ طــه العل ـواين يف ذلــك
الوقــت ،حيــث كانــت لغتــه اإلجنليزيــة ليســت علــى املســتوى ،وأان لغــي العربيــة ضعيفــة ،رغــم
ذلــك اســتمرت مناقشــتنا دون عوائــق أو حواجــز لغويــة ،وحنــن نراجــع القامــوس اإلجنليــزي -
العــريب للتحقــق مــن صحــة الكلمــات الــي اســتخدمناها يف النقــاش .وغالبًــا مــا كان أصدقــاؤان
ميزحــون مبــا فيهــم الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان  -رمحــه هللا  -مع ـرابً عــن حريتــه مــن
حمتــوى مناقشــاتنا الــي غالبًــا مــا اســتمرت لســاعات.
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تصدير

يبــدأ الشــيخ طــه العلـواين مناقشــتنا أبن يطلــب مــي تــاوة آايت قصــرة مــن القــرآن الكــرمي
مث يبدأ يف تفســر تلك اآلايت ،مما ترك أثراًكبرياً يف نفســي ويف فكري ،وأصبحت على دراية
جيــدة مبــا طرحــه بعــد ذلــك حــول «منهجيــة القــرآن املعرفيــة» حيــث كان تفســره متسـ ًقا جـ ًـدا
مــع منهــج القــرآن املعــريف ،والــذي مت تفصيلــه الح ًقــا يف عملــه كأســتاذ ملنهجيــة القــرآن املعرفيــة.
ووفق ـاً لــه – رمحــه هللا  -فــإن فهــم آايت القــرآن الكــرمي مرتبــط ابلرجــوع إىل القــرآن أوال ألنــه
بعضــا ،مث أحاديــث النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) وكذلــك علــم أصــول الفقــه،
يفســر بعضــه ً
وبذلــك يتمكــن اإلنســان املســلم مــن فهــم واســتيعاب النــص القــرآين ومنهجيــة القــرآن املعرفيــة.

إصــاح وجتديــد الفكــر اإلســامي املعاصــر ،حيــث ركــز علــى مراجعــة ال ـراث مــن خــال
الدراســات االجتماعيــة واإلنســانية املعاصــرة.

بعــد أن قويــت عالقتنــا الشــخصية واألكادمييــة قــام الشــيخ طــه العل ـواين ابلعديــد مــن
ال ـزايرات األكادمييــة إىل كواالملبــور إللقــاء حماض ـرات واملشــاركة يف العديــد مــن املؤمت ـرات
والنــدوات ،وخاص ـةً يف رحــاب اجلامعــة اإلســامية العامليــة مالي ـزاي (IIUM) International
 ،Islamic University Malaysiaركــز الشــيخ مـر ًارا وتكـر ًارا علــى منهــج القــرآن املعــريف رجوعـاً
إىل ال ـراث واالجتهــاد الفقهــي .وكذلــك فتــح ابب «املقاصــد الشــرعية» مبــا تتضمنــه مــن
توحيــد ،وتزكيــة ،وعمـران .وذلــك اســتمراراً لفكــر وتـراث اإلمــام الشــاطيب واإلمــام الطاهــر بــن
عاشــور .وحــث الشــيخ العلـواين قســم النشــر يف املعهــد علــى نشــر الفكــر املقاصــدي للشــيخ
ابــن عاشــور ،ومجــال الديــن عطيــة ،وأمحــد الريســوين ،وجاســر عــودة ،وغريهــم.
لقــد منــت عالقــي مــع الشــيخ طــه العلـواين مــن خــال اســتقراري فــرة طويلــة يف العاصمــة
واشنطن حيث كنت أستاذاً يف كلية الدراسات الدولية املتقدمة جبامعة جونز هوبكنز )(SAIS
كزميل زائر ،مث انتقلت الح ًقا للعمل كمحاضر يف كلية اخلدمة اخلارجية جبامعة جورج اتون.
وكان سكين جماوراً للشيخ طه العلواين والدكتور يعقوب مريزا يف مدينة رستون بوالية فرجينيا.
خــال تلــك الفــرة كانــت لنــا لقــاءات واجتماعــات بشــكل دوري ومنتظــم يف مكتبــة
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،وكذلــك يف مكتبــة جامعــة العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة
) ،School of Islamic and Social Sciences (SISSوعلــى صعيـ ٍـد آخــر كان لنــا لقــاء عائلــي
أســبوعي يف بيتــه ومــع زوجتــه الكرميــة الدكتــورة مــى أبــو الفضــل – رمحهــا هللا  -وعــادةً مــا
يبــدأ الشــيخ طــه العلـواين اللقــاء بتــاوة آايت مــن القــرآن الكــرمي ،مث يقــوم بشــرح وتفســر لتلــك
اآلايت ،بعــد ذلــك تتــم املناقشــة يف إطــار منهــج القــرآن املعــريف ،وحماولــة التوفيــق واجلمــع بــن
منهــج القــرآن املعــريف والعلــوم االجتماعيــة.
ركــز الشــيخ طــه العل ـواين علــى مشــروع «إســامية املعرفــة» القائــم علــى منهجيــة القــرآن
املعرفيــة ،والــي هتــدف إىل إضفــاء معــى وقيمــة علــى حيــاة األمــة واإلنســانية مجعــاء مــن خــال
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لقــد قــدم الدكتــور طــه العل ـواين مشــروعاً أكادميي ـاً يف ســبل حتديــث العلــوم االجتماعيــة
وربطهــا ابلفكــر اإلســامي وال ـراث اإلســامي كمــا فصلَّهــا ابــن خلــدون ،لــذا فــإن التحــدي
الــذي يواجــه علمــاء املســلمني هــو اختيــار املنابــع األصيلــة يف الفكــر اإلنســاين والتعامــل معهــا
بشــكل نقــدي وحكيــم مــن أجــل معاجلــة األزمــة احلاليــة لألمــة اإلســامية ،والــي ابتعــدت عــن
تعاليــم وقيــم الديــن احلنيــف وســقطت يف فــخ التجمــد العقلــي والعنصريــة واالســتبداد ،فض ـاً
عــن االنفصــال السياســي واالقتصــادي والثقــايف .ويف أغلــب األحيــان كان الدكتــور العل ـواين
حيــذر مــن تســلل األفــكار الغربيــة مــن قبــل علمــاء املســلمني غــر الواعيــن ،ومــن قبــل احلــكام
ورجــال السياســة إىل ال ـراث والفكــر اإلســامي املعاصــر.
أعــرب الدكتــور طــه العل ـواين عــن إعجابــه وتقديــره لعلمــاء ال ـراث وذلــك لتميزهــم يف
تفســر وأتويــل الفكــر الرتاثــي اإلســامي ،وحماولــة اجلمــع بــن النصــوص الصحيحــة والعقــل
والفطــرة الســليمة ،وشــرح املصطلحــات املبهمــة واملتناقضــة يف طبيعتهــا .وأشــاد أيضـاً ابجلهــود
العلميــة والرتاثيــة الــي قدمهــا العلمــاء ،مــن أمثــال اإلمــام الشــافعي ،واإلمــام أمحــد ،واإلمــام
ال ـرازي يف وضــع املنهجيّــة العلميــة الــي أاتحــت املزيــد مــن الدقــة والبحــث الرتاثــي.

جيــد القــارئ الكــرمي يف مجيــع كتــاابت وحماضـرات الشــيخ طــه تقريبًــا أنــه قــد أعطــى قــدراً
كب ـراً ومتي ـزاً واضح ـاً حلجــة اإلســام اإلمــام الغ ـزايل ،وذلــك جلمعــه بــن الفهــم واملمارســة يف
إحيــاء علــوم الديــن وربطهــا ابألفــكار الفلســفية ،وذلــك مــن خــال كتابــه «هتافــت الفالســفة»
والــذي قــدم فيــه نقــداً واضح ـاً وصرحي ـاً للفكــر والفلســفة اليواننيــة .ويف ذات الوقــت اقــرح
الشــيخ العلواين إحياء ودراســة الفلســفة واملنطق ،كما حث عليها وشــجعها اإلمام ابن رشــد.
اعتــر الشــيخ طــه العلـواين «مقدمــة ابــن خلــدون» عمـاً مهمـاً للغايــة يف الـراث والفكــر
اإلســامي ،مؤكــداً أنــه لــو كان الكتــاب موضــع تقديــر مــن قبــل املســلمني ملــا عانـوا مــن هــذا
النــوع مــن العجــز الفكــري كمــا هــو احلــال يف العــامل اإلســامي اليــوم .لقــد اســتطلع ابــن خلــدون
جمــال العلــوم االجتماعيــة وابتكــر منهجيــة لتتبــع بدايــة اهنيــار احلضــارة اإلســامية .ابملقابــل كان
الشــيخ طــه العلـواين يتــوق إىل اإلصــاح الفكــري كمــا عـرَّ عنــه األســاف أمثــال اإلمــام حممــد
عبــده و رشــيد رضــا والكواكــي و مالــك بــن نــي.

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين
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مــن بــن أوىل أعمالــه الــي نشــرها وانتشــرت علــى نطــاق واســع كان كتــاب «أدب
االختــاف يف اإلســام» حيــث أشــاد الدكتــور العلـواين اباللتـزام ابألخــاق والقيــم يف الدعــوة،
فــا ينبغــي أن يكــون للنقــد أو االختــاف يف الـرأي ســبباً للنـزاع أو العــداوة الفكريــة .هــذا مــا
عـ ّـر عنــه الشــيخ مببــدأ املنهــج الوســطي املعتــدل .ومــن انحيــة أخــرى حــث علــى مبــدأ التيســر
الفقهــي ،وهــو هنــج تيســر األمــور الفقهيــة مــن منظــور القــرآن الكــرمي والســنة املشــرفة ،وبعيـ ًـدا
عــن نزعــة التشــدد واالختــاف ،ويؤصــل لتعميــق اجملــال الفكــري لفتــح الطريــق للمســلمني يف
التواصــل مــع الفكــر اإلنســاين العاملــي.

تصدير

دائمــا مــا يؤكــد علــى أمهيــة اإلصــاح الفكــري يف حماضراتــه وكتبــه،
وكان الدكتــور العلـواين ً
مبــا يف ذلــك عنــد وجــوده يف  IIUMو  ، ABIMهبــدف تنشــيط األســلوب العلمــي وجتديــد
النظــام االقتصــادي واحلكــم القائــم علــى ســيادة القانــون والعدالــة االجتماعيــة ،مستشــهداً
بشــخصية صــاح الديــن األيــويب البــارزة والقياديــة ،اقتبــس مــن ســرة صــاح الديــن األيــويب
براعتــه الدبلوماســية وهنجــه احلكيــم يف احلفــاظ علــى عالقــات جتاريــة ودينيــة متميــزة مــع
املســيحيني األرثوذكــس يف اإلمرباطوريــة البيزنطيــة ،ويف ذات الوقــت حماربــة الصليبيــن والقـ ّـوات
األوروبيــة دفاع ـاً عــن فلســطني .وأضــاف الدكتــور العل ـواين أن االع ـراف ابلتفــوق العســكري
لصالح الدين األيويب جيب أن يكون مصحوابً حبكمته يف حكم البالد وحفظ الســام .من
هــذا املنطلــق كان حيثــي علــى عمليــة اإلصــاح يف جــزر أرخبيــل املاليــو ،الســيما يف أوســاط
اجملتمــع املاليــزي متعــدد الثقافــات ،مــع مراعــاة احلكمــة الــي علمنــا إايهــا صــاح الديــن األيــويب
كقائــد ،وعــدم اقتصارهــا علــى السياســات الدنيويــة للسياســيني التقليديــن.
يف بصمـةً تثقيفيّــة ومفيــدة مثــل صديقــي املقــرب وشــيخي الدكتــور
قليلــون هــم مــن تركـوا َّ
طــه العل ـواين ،وذلــك مــن خــال الدراســة واملناقشــات املمتــدة واحملاض ـرات ومراجعــة مقاالتــه
ـتعدادا الجتماعــات جملــس إدارة  IIITأو أثنــاء إلقــاء حماض ـرات يف  .SISSعــاوةً
وكتبــه اسـ ً
علــى ذلــك ،واألهــم منــه اهتمامــه القــوي ودعمــه جلهــود عائلــي واملســاندة اإلنســانية ،والــي
هــي ديـ ٌـن يف رقبــي ال ميكــن أبـ ًـدا ســداده .وســيبقى الدكتــور طــه العلـواين خالـ ًـدا ليــس فقــط يف
أيضــا يف ذاكــرة زوجــي الدكتــورة عزيــزة ومجيــع أفـراد عائلــي الكرميــة.
ذاكــريت اخلاصــة ،ولكــن ً
رحــم هللا تعــاىل الدكتــور طــه العل ـواين وتغمــده بواســع املغفــرة ،وأســكنه ســبحانه فســيح
اجلنــان مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء.
أنور إبراهيم
كوالملبور ،أبريل 2022
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ـار
يف ذاكــرة األمــم والشــعوب أعــام ورجــاالت فكــر وعلــم وثقافــة وقامــات نـ ّـرة ،يُشـ ُ
هلــا ابلبنــان ،وتُعـ ُّـد منــارات تضــئ درب الســالكني يف طلــب العلــم واملعرفــة والثقافــة ،وتتفاخــر
هبــم الشــعوب فيمــا بينهــا ،كوهنــا مبثابــة القــدوة الــي تقتــدي هبــا ملــا ق ّدمــه أولئــك األفــذاذ لــرواد
املعرفــة اإلنســانية يف خمتلــف اجملــاالت ،وإذاً فــا مندوحــة مــن أن يقف ـوا إجــاالً وإكبــاراً هلــم
لكوهنــم عنـوان تق ّدمهــم ورقيهــم يف ســلم احلضــارة ،وملــا بذلــوه وقدمــوه مــن نتــاج علمــي وفكــري
وثقــايف ومعــريف.
املعاصــر Center For Islam in the

ومــن هــذا املنطلــق فــإ ّن مركــز اإلســام يف العــامل
) Contemporary World (CICWتقـ ّدم مبشــروع لبيــان وعــرض لشــذرات اإلبــداع الفكــري
واملعــريف للمســرة الفكريــة والعلميــة والثقافيــة ألولئــك العلمــاء األعــام ،وقــد أخــذ املركــز علــى
عاتقــه نشــر سلســلة فكريــة بعنـوان (قـراءة يف فكــر أعــام األمــة) وكان ابكــورة هــذه السلســلة
الكتــاب األول ابللغــة اإلجنليزيــة ) (Essential Writing: Ismail Al Faruqiوالــذي تنــاول فيــه
املؤلــف الســرة العلميــة واألكادمييــة لألســتاذ الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي  -رمحــه هللا  -الــذي
كانــت لــه إضــاءات مشــهودة يف احلقــول املختلفــة إلســامية املعرفــة وأنشــطة فكريــة وثقافيــة
األمة ،وإرســاء أســس القواعد الســليمة لبناء الشــخصية اإلســامية الفاعلة
متنوعة الســتنهاض ّ
واجلــادة ،وإلانرة الطريــق جليــل الناشــئة املســلمة لتحقيــق آماهلــم ومعرفــة حاضرهــم ومســتقبلهم.
ومــا أن صــدر هــذا الكتــاب وانتشــر حــى تــاه وتبعــه صــدور الكتــاب الثــاين ابلتعــاون
مــع مركــز احلضــارة للدراســات والبحــوث ابلقاهــرة ،عــن رحلــة فكــر ومنهجيــة األســتاذ الدكتــور
عبــد احلميــد أبــو ســليمان  -رمحــه هللا – بعنـوان (قـراءة يف فكــر أعــام األمــة :يف رؤيــة ومنهــاج
الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان) والــذي كانــت لــه ٍ
أايد بيضــاء يف مياديــن الفكــر وإســامية
املعرفــة ،ومــن أوائــل مــن تصـ ّدى مــع رفاقــه لينــروا طريــق إصــاح الفكــر اإلســامي مــع تقــادم
األزمــان والــركات الثقيلــة الــي حالــت دون مواكبــة األمــم يف الســر حنــو النهضــة والتقــدم.
ـردا صحفيًــا عــن تفاصيــل حياتيهمــا
وكان هــذان الكتــاابن عــن سـرتيهما العلميــة ليــس سـ ً
الشــخصية بقــدر مــا كان إعطــاء لصــورة واضحــة املعــامل عــن أبعــاد شــخصيتيهما األكادمييــة
واملعرفيــة وإســهامات كل منهمــا يف املســرة النهضويــة.
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تصدير

األمــة) أييت
وبعــد صــدور الكتــاب الثــاين مــن مشــروع سلســلة (ق ـراءة يف فكــر أعــام ّ
الــدور علــى الكتــاب الثالــث بعن ـوان (رحلــة يف فكــر ومنهجيــة الدكتــور طــه جابــر العل ـواين
)٢٠١٦-١٩٣٥

وتعــود معرفــي الشــخصية ابلدكتــور طــه العلـواين إىل عقــد الســبعينات مــن القــرن املاضــي
عندمــا التقيتــه يف الســعودية وكان يعمــل أســتا ًذا جامعي ـاً يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود
اإلســامية ،وحينهــا توثقــت العالقــات بيننــا ،مــع تباعــد جمــاالت ختصــص ٍ
كل منّــا يف العمــل،
ّإل أن شــخصية الدكتــور العلـواين فيهــا مــن اجلاذبيــة واألرحييــة ممـّـا جتعــل خمتلــف شـرائح اجملتمــع
مــع تنــوع ثقافاهتــم وأفكارهــم وميوهلــم تتعطــش إىل تتبــع ودراســة منهجــه الفكــري واملعــريف.

وتلبيـةً لدعــوة املركــز هلــذا املشــروع فقــد ابدر األســتاذ الدكتــور التيجــاين عبــد القــادر حامــد
للكتابــة عــن الســرة الفكريــة واملنهجيــة للشــيخ األســتاذ الدكتــور طــه العل ـواين وخباص ـةً إذا مــا
علمنــا أنــه قــد عاصــره وتعايــش معــه معايشــة علميــة وفكريــة وأكادمييــة لفــرة ليســت ابلقصــرة.
وكان للدكتــور طــه العل ـواين منهجيتــه اخلاصــة بــه والــي متيّــزه عــن غــره مــن العلمــاء
األمــة ،وكان مــن أولــوايت هــذه املنهجيــة هــي عــدم اج ـرار األفــكار
والباحثــن يف فكــر ّ
وتكرارهــا ،وخباصــة تلــك املســائل الــي لكثــرة عرضهــا وحبثهــا مــن كافــة جوانبهــا حــى مل تبــق
هلــا جزئيــة أو أيــة ابقيــة مل تناقــش ،وبنــاءً علــى هــذه املنهجيــة الــي التزمهــا طــه العلـواين وجــدانه
يتص ـ ّدى لإلجابــة عــن مســائل وإشــكاالت كادت تعصــف أبفــكار الشــباب حــن تعرتضهــم
ـول مناقشــة القضــااي املاليــة واإلقتصاديــة يف الغــرب مــن
ومل جيــدوا هلــا إجابــة شــافية ،فقــد تـ ّ
منظــور إســامي وأمثاهلــا ممـّـا اقتضتهــا متطلبــات احليــاة احلديثــة واملعاصــرة يف الغــرب ،وحــاول
أن يســتويف كافــة جوانبهــا يف ضــوء فقــه املقاصــد الشــرعية ،وفقــه األقليــات ،ممـّـا فتــح البــاب
للخالفــن مــن بعــده العتمادهــا كأسـ ٍ
ـس ملعاجلــة القضــااي املســتجدة واملســتحدثة الــي تصــادف
الفــرد املســلم يف ظـ ّـل ظــروف اجتماعيــة فرضتهــا احلالــة املعاصــرة.

وهــو هــدف مــن أهــداف مركــز اإلســام يف العــامل املعاصــر ) (CICWوقــد أشــار إىل
مقتطفــات منهــا الدكتــور التيجــاين يف ثنــااي كتابــه (رحلــة يف فكــر ومنهجيــة الدكتــور طــه جابــر
العلـواين) وكيــف أن العلـواين كان يســعى للرتكيــز علــى منهجيــة القــرآن املعرفيــة وحجيــة الســنة
النبويــة ،وحماول ـةً منــه للوصــول إىل فه ـ ٍم عميــق هلمــا بــدالً مــن الفهــم احلــريف والســطحي.
دبــه وكتبــه الدكتــور التيجــاين عــن الســرة
ومــا هــذه األســطر املتواضعــة ّإل تصديـ ًـرا ملــا ّ
األمــة الــذي أخــذ علــى عاتقــه رفــع ل ـواء املعرفــة والفكــر والثقافــة
الفكريــة لعلــم مــن أعــام ّ
اإلصالحيــة عـ ّدة عقــود مــن عمــره املبــارك حــى وافــاه األجــل وهــو مشـ ّـمر عــن ســاعد اجلـ ّد يف
البحث والدرس والتأليف والتحقيق ونشر الثقافة اإلصالحية من خالل احملاضرات واحلوارات
لريســخ أســس ثقافــة أصيلــة ورصينــة إلصــاح الفكــر
يف خمتلــف املنتــدايت واملؤمتـرات الفكريــة ّ
ـتنادا ملــا جــاء بــه القــرآن الكــرمي مــن منهجيــة معرفيــة اكتشــفها واســتنتجها
منهجــا
ومنهاجــا اسـ ً
ً
ً
ـث علــى اســتنطاق القــرآن الكــرمي فوجــد فيــه رواءً وشــفاءً ملــا
ـ
حل
ا
ـن
ـ
م
ـور
ـ
ث
املأ
يف
ورد
ـا
ـ
مل
وفق ـاً
ّ
يشــفي غليلــه ويشــغل فكــره لوضــع أسـ ٍ
ـس منهجيــة معرفيــة جديــدة إلصــاح الفكــر اإلســامي.
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ـت اســتأنس واسرتشــد آبرائــه الفكريــة وفتــاواه الفقهيــة خاص ـةً يف الشــئون
ـرا مــا كنـ ُ
وكثـ ً
املاليــة واالقتصــاد اإلســامي ،وخباصـةً يف جمــال عملــي يف االســتثمار واالقتصــاد ورأي اإلســام
فيمــا يســتجد فيهــا مــن إشــكاليات معاصــرة وتســاؤالت تنتظــر اإلجابــة بفتــوى فقهيــة معاصــرة.
األمــة  -جنــد أنفســنا
وإننــا إذ نق ـ ّدم هــذا الكتــاب إىل الق ـراء  -ضمــن سلســلة أعــام ّ
أمــام عطـ ٍ
ـاء فكــري ومعــريف وثقــايف ال غنــاء عنــه لألمــة ،وآمــل مــن القـراء الكـرام أن يفيــدوا مــن
هــذا الكتــاب ،وعســى أن يس ـ ّد ثغــرةّ يف ســرة ومســرة الشــيخ األســتاذ الدكتــور طــه العل ـواين
(رمحــه هللا).
ونســأل هللا تعــاىل للدكتــور التيجــاين خــر اجل ـزاء علــى جمهــوده املتميــز يف هــذا الكتــاب،
وأن ينتفــع ويســتفيد منــه الق ـراء الك ـرام ،وهللا ويل التوفيــق ومنــه العــون والســداد.
حممد يعقوب مريزا
رئيس مركز اإلسالم يف العامل املعاصر
فريجينيا ،أبريل2022 ،
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مقدمة املؤلف

مقدمة املؤلف

وخباصــة خــال فــرة رائســته للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
ورمبــا مل ميهلــه الزمــن،
ً
بواشــنطن فلــم يكــن منصبًّــا علــى الكتابــة ،وإمنــا علــى «االســتكتاب»؛ أي علــى اســتقطاب
املفكريــن والعلمــاء والباحثــن مــن كل االجتاهــات الفكريــة ،وجتميعهــم والتأليــف بينهــم يف فــرق
حبثيــة ،وحثهــم حنــو توليــد األفــكار ،مث يتــوىل قـراءة هــذه األعمــال وتقــدمي أصحاهبــا إىل اجملتمــع
العلمــي.

إن حركــة األفــكار وتطورهــا أمــور داخليــة كامنــة يف نفــس املفكــر ،أمــا مــن يــؤرخ لألفــكار
وأصحاهبــا ،فــا جيــد أمامــه إال املظاهــر «اخلارجيــة» مــن حيــاة املفكــر؛ سـواءً جتلــت يف شــكل
أحــداث أو أقـوال ،وسـواءً رواهــا املفكــر نفســه أو رواهــا اآلخــرون عنــه .وقــد تبــدو بعــض هــذه
نوعــا
األحــداث واألقـوال -الــي يرويهــا املفكــر عــن نفســه أو تـُـروى عنــه -صغــرة أو هامشــية ً
مــا فــا تغــري ابلتوقّــف عندهــا؛ لكنهــا مــع ذلــك قــد تكشــف عــن جوانــب مهمــة مــن شــخصية
املفكــر ،وقــد متثّــل نقــاط حتـ ّـول يف حياتــه العلميــة والعمليــة .وىف هــذا الســياق فــإن التوقــف
عنــد بعــض التفاصيــل الصغــرة واهلامشــية املتعلقــة بنشــأة الدكتــور طــه جابــر العلـواين ،ســتكون
إملامــا بتطــوره الفكــري وحســب،
مفيــدة لتكشــف عــن سـرته العلميــة ،وليــس فقــط ملــن يريــد ً
وإمنــا ســتكون مفيــدة أيض ـاً ملــن يريــد أن يتعــرف علــى البيئــة االجتماعيــة والثقافيــة الــي نشــأ
فيهــا ،واملصــادر األوىل الــي اســتمد منهــا القيــم وأمنــاط الســلوك.
فالدكتــور طــه العلـواين كمــا ســيتضح مــن هــذه النشــأة هــو مــن منــط الشــخصيات املركبــة
ـب يف املســجد،
ذات االهتمامــات املختلفــة واملهــارات املتعــددة واملتنوعــة؛ فهــو إمـ ٌ
ـام وخطيـ ٌ
ـب للعلــوم الشــرعية يف املــدارس واجلامعــات ،وهــو عســكري برتبــة ضابــط يف ق ـوات
وطالـ ٌ
االحتيــاط يف اجليــش العراقــي ،وانشــط سياســي يبحــث عــن احللفــاء ويتفــاوض يف مســتقبل
حكــم الع ـراق ،والجــئ سياســي بــن مصــر والســعودية والــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،ومل
يتمكــن مــن العــودة إىل وطنــه العـراق حــى وافتــه املنيــة (رمحــه هللا) ،وهــو مفكــر إصالحــي جيمــع
بــن البحــث العلمــي وإصــاح الفكــر والنهــوض االجتماعــي.
ومــا فــىء الدكتــور العلـواين يعمــل ابحثـاً وحمــاوراً وحماضـراً ملــدة مخســن ســنة تقريبًــا ،وقــد
ـرا مــن الكتــب واملقــاالت والبحــوث املنشــورة يف شــى مناحــي الفكــر
تــرك خالهلــا ت ـرا ًث وفـ ً
اإلســامي .واعتــاد بعــض املفكريــن أن يــرك «مذك ـرات» يكشــف فيهــا عــن اخللفيــات الــي
أســهمت يف إنتاجــه الفكــري ،أو يشــر إىل «املراحــل» الــي تشــكلت عربهــا تلــك األفــكار،
معلمــا ابرزاً مييــزه عــن اآلخريــن .أمــا
أو يتوقــف عنــد «املعــارك» الفكريــة الــي خاضهــا فصــارت ً
الدكتــور العلـواين فلــم يهتــم بكتابــة املذكـرات إال يف أواخــر حياتــه املليئــة ابألفــكار واألحــداث،
إالأنـّـه عندمــا كتــب بعــض مذكراتــه ،فقــد خصصهــا حصـًـرا لتجربتــه السياســية ،ومل خيــص تطــوره
الفكــري إال بشــذرات متفرقــة.
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وقــد قــام يف تلــك الفــره بــدور «املوجــه الفكــري» ،الــذي يرســم خطط ـاً للقضــااي
واإلشــكاالت البحثيــة والعلميــة ،مث يقــوم حبــث اآلخريــن علــى البحــث والتفكــر فيهــا ،ممــا مل
ـرا مــن أفــكاره جــاء متفرقًــا يف
يــرك لــه وقتًــا ليســرد أبعــاد تطــوره الفكــري .ولذلــك فــإن جــزءًا كبـ ً
عــدد كبــر مــن املقدمــات املطولــة الــي تتصــدر هبــا أعمــال اآلخريــن ،وهــي وإن كانــت مقدمــات
ألعمــال اآلخريــن إال أهنــا كانــت تنطلــق مــن رؤيــة فكريــة واحــدة كان يســر يف ضوئهــا.
ـود يف هــذا الكتــاب أن نتابــع «رحلــة فكــر ومنهجيــة» الدكتــور طــه العل ـواين؛ أي أن
نـ ّ
ننظــر يف املؤثـرات الــي صنعــت أفــكاره ودفعتــه حنــو الكتابــة والتأليــف .فهــو إ ًذا ليــس مؤلّفـاً عــن
سـرته الشــخصية ومناقبــه أو جتاربــه السياســية واإلداريــة ،وإمنــا هــو كتــاب عــن مسـرته الفكريــة
والعلميــة ،نســعى فيــه لتتبــع تطــوره الفكــري واملنهجــي ،وإلقــاء بعــض الضــوء علــى بعــض
اخللفيــات الــي تشـ َّـكلت فيهــا أفــكاره ،ممــا يعــى أننــا ال نســعى لتوثيــق احل ـوادث أو لرتتيبهــا
وف ًقــا للتسلســل الزمــى ،وإمنــا خنتــار منهــا مــا لــه داللــة علــى جوانــب مــن فكــره ،أو علــى مرحلــة
مــن مراحــل تطــوره الفكــري .غــر أن اجلانــب املهــم يف مسـرته الفكريــة ال ينحصــر كمــا ذكـران
ـث علــى التفكــر والســعي لتجميــع املفكريــن
آن ًفــا يف البحــث والكتابــة بقــدر مــا يتمثــل يف احلـ ِّ
مبختلــف االجتاهــات الفكريــة ،وتصويــب جمهوداهتــم البحثيــة حنــو قضيــة املنهــج املعــريف ،والعمــل
علــى إصــاح الفكــر اإلســامي ،وهــي القضيــة الــي كـّـرس كل جهــوده لتحقيقهــا؛ سـواءً كان
ذلــك مــن خــال توليــه إدارة املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،أو جامعــة العلــوم اإلســامية
واالجتماعيــة يف واليــة فرجينيــا ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة.
واملنهــج الــذي سـران عليــه يف هــذا الكتــاب هــو أن جنمــع -قــدر املســتطاع -مــن أعمالــه
املنشــورة ،وبعــد ق ـراءات متأنيــة هلــا نقــوم بتحديــد معــامل الرؤيــة األساســية الــي انطلــق منهــا،
ومــن التعـ ّـرف علــى مصادرهــا ومراحــل تش ـ ّكلها ،الــي تقــودان إىل «تطبيقــات» تلــك الرؤيــة؛
س ـواءً علــى مســتوى املراجعــات الفكريــة ،أو بنــاء علــوم جديــدة ،أو نقــد ممارســات ســائدة.
ولعــل أصعــب مــا واجهنــا يف هــذا املضمــار هــو تتبــع أصــول أفــكاره وحركــة تطورهــا .إذ إن
ـرا مــن كتبــه املنشــورة تعــود يف أصوهلــا إىل مقــاالت افتتاحيــة يف جملــة «إســامية املعرفــة»،
كثـ ً
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أو إىل حماضـرات عامــة ق ّدمــت يف مناســبات خمتلفــة ،أو إىل رســائل صغــرة نشــرت يف أزمــان
متفرقــة ،فــكان علينــا وحنــن نبحــث عــن «احلصيلــة النهائيــة» أن نعــود إىل مــا تناثــر مــن أفــكار
يف تلــك األصــول املتفرقــة فنضمهــا إىل مــا اكتمــل ونُشــر يف كتــاب .وهبــذه الطريقــة اســتطعنا أن
نرصــد حركــة تطــوره الفكــري يف ضــوء املراقبــة الدقيقــة لعمليــات احلــذف واإلضافــة الــي جتــرى
بــن احملاضــرة واملقــال ،ومابينهمــا وبــن الكتــب.
علــى أن عمليــة البحــث عــن «احلصيلــة النهائيــة» مل تشــغلنا عــن املراحــل الزمنيــة الــي
أجنــزت فيهــا األعمــال .فقمنــا بتصميــم الكتــاب علــى حنــو جيمــع بــن بــزوغ الفكــرة واحمليــط
الثقــايف الــذي تولّــدت فيــه ،أو بلغــت متامهــا .وبنــاءً عليــه أفــردان القســم األول للحديــث عــن
بيئتــه وطفولتــه وهــو يف مرحلــة التكويــن العلمــي يف مدينــة الفلوجــة ابلع ـراق يف األربعينــات
مــن القــرن املاضــي ،حيــث تــدرج يف مراحــل التعليــم االبتدائــي ،وتشـ َّـرب علــوم العربيــة
والفقــه علــى شــيوخ عصــره .وأضفنــا إىل ذلــك حديثًــا عــن «الشــاب» طــه جابــر وهــو
يدخــل جلــة الص ـراع السياســي يف الع ـراق ،وخيــوض يف املغام ـرات العســكرية ويتعــرض
لالعتقال واملطاردة.
أمــا يف القســم الثــاين فتابعنــا فيــه الدكتــور طــه العل ـواين وقــد اعتــزل السياســة ،واخنــرط
يف التدريــس اجلامعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وأمــا القســم الثالــث والرابــع فاحلديــث
فيهمــا عــن «الشــيخ» املفكــر طــه جابــر العل ـواىن وهــو يف مرحلــة التطــور املنهجــي (الــوالايت
املتحــدة األمريكيــة ومنهجيــة إســامية املعرفــة) مث هــو يف مرحلــة النضــج والعــودة إىل منهجيــة
القــرآن واملراجعــات الفكريــة (يف القاهــرة) .لقــد كان هدفنــا األســاس مــن وراء هــذا الســرد أن
نلقــي الضــوء علــى األســس والدوافــع الــي أســهمت يف حتديــد املســارات الفكريــة الــي ســلكها
الدكتــور العل ـواين ،مــع اإلشــارة إىل «البيئــة» العلميــة الــي تبلــورت فيهــا أفــكاره .وقــد حاولنــا
 قــدر املســتطاع  -أن حنصــي أعمالــه املنشــورة ،وأن نرتبهــا وف ًقــا للتطــورات الفكريــة الــي مــرهبــا .علــى أنــه مــن حــق القــارئ علينــا أن يــدرك أننــا مل نشــأ أن نتعــرض للمهــام اإلداريــة املتنوعــة
اليت كان يقوم هبا الدكتور العلواين؛ سواء يف إدارة املعهد العاملي للفكر اإلسالمي أو جامعة
العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة أو غريمهــا.
أمــا املصــادر املعتمــدة يف هــذه اإلملامــة مــن الســرة العلميــة للدكتــور طــه فيمكــن بياهنــا
علــى النحــو اآليت:

مقدمة املؤلف
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أول :اللقاءات
ً
وهــي جمموعــة مــن اللقــاءات أجريــت معــه يف القاهــرة يف الفــرة (ســبتمرب  2006إىل
أغســطس  ،)2007وسنشــر إليهــا بـ«اللقــاءات»؛ وهــذه مقابــات مســجلة طرحــت فيهــا
أســئلة مفتوحــة تتنــاول موضوعــات متفرقــة ،يعــود بعضهــا إىل أايم طفولتــه يف الفلوجــة،
ويعــود بعضهــا اآلخــر إىل قضــااي إســامية املعرفــة وســنوات املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة.

اثنيًا :مذكراته املنشورة

وهــي مذكراتــه املنشــورة بعنوان«:جتربــي مــع احليــاة السياســة يف العـراق :ســرة ال ذاتيــة
وال متحيــزة» ج ،1تقــدمي وحتقيــق د .عثمــان علــي (بــروت :منتــدى املعــارف)2015 ،؛
وهــي مــادة سياســية ابمتيــاز حتــدث فيهــا بشــكل مفصــل عــن جتربتــه السياســية والعســكرية
يف العـراق حــى أواخــر الســتينات مــن القــرن املاضــي.
اثلثًا :مقدمات الكتب
ـرا مــن الكتــب الــي ينشــرها املعهــد
وهـ ٍي جمموعــة «املقدمــات» الــي كان يُصـ ّدر هبــا كثـ ً
العاملــى للفكــر االســامي ،إذ كان يهتــم بتوضيــح األســس الــي ينطلــق منهــا الباحثــون،
ويوضــح صلــة النســب بــن أفــكاره وأفــكار الباحثــن الذيــن يتبــى أعماهلــم.
ابعا :حواراته ومناقشاته مع املؤلف
رً

املناقشــات واحل ـوار املباشــر الــذي كان جيــرى بينــه وبــن املؤلِّــف؛ إذ مكــث املؤلــف
معــه ألكثــر مــن شــهر يف منزلــه يف واليــة فرجينيــا ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف صيــف
 ،1998مث عمل معه أستا ًذا يف جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية ابلوالايت املتحدة
ملــدة ثالثــة أع ـوام متواصلــة ( ،)2002-1999واشــرك معــه يف تلــك الفــرة يف إعــداد
املقــررات الدراســية ،وتدريســها ومراجعتهــا ،كمــا كان املؤلــف ينخــرط مــع الدكتــور العلـواين
يف حـوار دائــم حــول جممــل األفــكار الــي تتعلــق إبســامية املعرفــة ومنهجيــة القــرآن املعرفيــة،
أو تلــك الــي تتعلــق أبمــور السياســة العامــة.
ِ
ـود أن يؤّكــد أنــه مل يعتمــد يف عــرض أفــكار صاحــب الســرة علــى
علــى أن املؤلّــف يـ ّ
مالحظــات عابــرة أو انطباعــات شــخصية ،وإمنــا اعتمــد علــى أعمالــه املنشــورة ،س ـواءً يف
الكتــب أو املقــاالت أو املقدمــات أو املذك ـرات ،مــع اإلحالــة إليهــا يف هوامــش الكتــاب.
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وال يعــي هــذا أن املؤلِّــف يوافــق صاحــب الســرة يف كل مــا كتــب ونشــر ،وإمنــا يعــي أنــه يريــد
أن يفســح اجملــال ملؤلفــات الدكتــور العل ـواين أن تفصــح عــن أفــكاره وأرائــه ،ورحلتــه الفكريــة،
وحبريــة مراحــل الرحلــة دون انقطــاع.
ويــدع القــارىء أن يتابــع ّ
ِ
ـرا مــن الزمــاء واألصدقــاء
وإن املؤلّــف لعلــى معرفــة اتمــة مــن أن للدكتــور العلـواين عـ ً
ـددا كبـ ً
والطلبــة الذيــن صحبــوه يف رحلتــه العلميــة ،وكانــت تقــع بينــه وبينهــم ح ـوارات واســتدراكات
مت ّكنهــم أن يقولـوا كثـراً عنــه .ولكــن اهلــدف مــن هــذا الكتــاب هــو تتبــع مــا «قالــه» العلـواين،
وليــس مــا «قالـوا عنــه» .فــإذا اســتطعنا أن حنصــي أعمالــه ،وأن نؤشــر علــى إســهاماته الفكريــة
الرئيســة ،وأن نبـ ّـن اخليــوط الناظمــة بينهــا ،واملنابــع الــي صــدرت عنهــا ،فذلــك حســبنا .وهللا
مــن وراء القصــد وهــو اهلــادي إىل سـواء الســبيل.
التيجاىن عبد القادر حامد
الدوحة ،قطر ،أبريل 2022
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( )1:1العراق :السياق السياسي العام
ولــد طــه جابــر فيــاض العل ـواىن يف مدينــة الفلوجــة ،الع ـراق ســنة  ،1935وبقــي فيهــا
حنـ ًـوا مــن مخــس وثالثــن ســنة ،مث اضطــر ملغــادرة موطنــه ومســقط رأســه ملــا ألّمــت بــه مــن
ظــروف واضطـراابت سياســية عــام  ،1969ومــا اســتطاع العــودة إىل بلــده حــى وفاتــه (رمحــه
هللا) .والع ـراق الــذي نشــأ فيــه العل ـواين هــو ع ـراق أواخــر العهــد «الفيصلــي» إذ ولــد طــه
العل ـواين بعــد عامــن فقــط مــن وفــاة امللــك فيصــل األول ابــن احلسني-ش ـريف مكــةّ -إبن
العهــد امللكــي.
وهــي أيض ـاً فــرة الع ـراق يف العهــد اجلمهــوري بعــد قيــام ثــورة متــوز ،1958الــى ن ّفذهــا
ـكري بقيــادة عبــد الكــرمي قاســم ،وعبــد الســام
ـاب عسـ ً
تنظيــم الضبــاط األح ـرار ،وكانــت انقـ ً
عــارف ،والــى علــى إثرهــا مت تصفيــة النظــام الفيصلــي امللكــي ،وأقيمــت علــى أنقاضــه اجلمهوريــة
العراقيــة األوىل .وكان يف هــذه الفــرة بــروز نشــاط غــر عـ ٍ
ـاد للحــزب الشــيوعي العراقــي كداعــم
حلكــم عبــد الكــرمي قاســم ،ومتـّـت لــه الســيطرة علــى األجهــزة اإلداريــة والعســكرية ،ونشــط يف
تع ّقــب العناصــر الوطنيــة والقوميــة ،وإبعادهــا عــن مواقــع النفــوذ .وكان للشــيخ واالمــام واخلطيــب
مناهضــا لنشــاط الشــيوعيني آنئـ ٍـذ ،غــر أن عبــد الكــرمي قاســم ســرعان مــا
طــه العلـواين موق ًفــا
ً
انقلــب بعنــف علــى احلــزب الشــيوعيَّ ،
وصفــى نفــوذه العســكري والسياســي .إال أن اهلجــوم
علــى احلــزب الشــيوعي وإن ســاعد عبــد الكــرمي قاســم يف االنف ـراد ابلســلطة ،غــر أن هــذا
ـاب ض ـ ّده يف
االنف ـراد جعلــه أقــل شــعبية وأكثــر ضع ًفــا ،فانقلــب عليــه البعثيــون ،ونفــذوا انقـ ً
مهــد الطريــق بذلــك لســيطرة
فربايــر  ،1963إذ قُبــض عليــه ،وأُعــدم مــع عــدد مــن أعوانــه ،ممــا ّ
حــزب البعــث علــى العـراق ،بقيــادة عبــد الســام عــارف.
ومتيّــزت هــذه الفــرة بصـراع حممــوم حــول الســلطة يف جــو مشــحون ابلتوتـرات واملؤامـرات،
ومــا أن تــوىف عبــد الســام عــارف يف حــادث غامــض بطائــرة مروحيــة وخلفــه أخــوه عبــد الرمحــن
عــارف يف احلكــم ،ومــا بــرح طويـاً إال أن قــام حــزب البعــث بقيــادة أمحــد حســن البكــر ورفاقــه
ابالنقــاب الثــاين واألخــر يف متوز-يوليــو ِ ،1968
فعمـ َـا علــى تطهــر القـوات املســلحة مــن
كل عنصــر غــر مـو ٍال هلمــا ،ومتكــن عناصــر حــزب البعــث والعشــائر املواليــة هلــم يف مفاصــل
الســلطة .ودخــل العـراق مرحلــة جديــدة متثّلــت مبــا ميكــن أن يُطلــق عليــه «عـراق صــدام».1
وهــذه الفــرة الــي أتكــد فيهــا للشــاب طــه العلـواين ولغــره مــن القــوى الوطنيــة واإلســامية أن
 1لتفاصيــل أوىف عــن التقلبــات السياســية يف العـراق يف هــذه الفــرة انظــر مثـ ًـا :حممــد ســهيل طقــوش ،اتريــخ العـراق
احلديــث واملعاصــر (بــروت :دار النفائــس ،)2015 ،ص.9-8
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العمــل السياســي مــن داخــل الع ـراق قــد صــار غــر ممكــن ،فغــادروا الع ـراق ،وكان مــن بينهــم
طــه العلـواىن.
آاثر عميقــة يف ســرة الدكتــور طــه ،وىف حتديــد
إن هــذا الســياق السياســي العــام كان لــه ٌ
كثــر مــن مواقفــه الفكريــة والسياســية ،كمــا ســيتضح فيمــا يلــي.
( )2:1األسرة والنشأة األوىل:
ولد طه جابر العلواين يف مدينة الفلوجة ابلعراق سنة  1935يف عائلة ميسورة ،إذ كان
ـرا يتســع ألسـرته وألســريت
والــده يعمــل يف جتــارة احلبــوب والصــوف والســمن ،وميتلــك منـ ًـزل كبـ ً
أخويــه .ورغــم أنــه مل يكــن لوالــده ســوى إملــام بســيط ابلقـراءة والكتابــة ال يتجــاوز تــاوة القــرآن
الكــرمي ،إال أنــه كان واســع األفــق رحــب الصــدر ،فعــاش الدكتــور طــه طفولتــه املبكــرة يف وســط
عائلــي خـ ٍ
ـال مــن التعصــب ،يلتقــي فيــه الســنة والشــيعة وشــيوخ العشــائر.
ورغم أن ســكان مدينة الفلوجة كانوا آنذاك -أي اخلمســينات من القرن العشـرين -من
قبائــل عربيــة معروفــة ،يعتـ ّـزون ابنتماءاهتــم العربيــة ،ويعتــزون بكوهنــم مــن أهــل الســنة ،ولكــن
عشــرة «البوعلـوان» الــي ينتمــي إليهــا الدكتــور طــه العلـواين كانــت منقســمة بســبب اهلجــرة إىل
قســمني :قســم يعيــش يف منطقــة الفـرات األوســط ،ومناطــق أخــرى اتبعــة حملافظــة اببــل ،وهــؤالء
قــد غلــب عليهــم املذهــب الشــيعي ،والقســم اآلخــر بقــي علــى مذهــب أهــل الســنة ،ويقطنــون
يف حمافظــة األنبــار كالرمــادي والفلوجــة .وبعــد مــرور فــرة مــن الزمــن أصبــح جناحــا عشــرة-
البوعلـوان -متســاويني تقريبًــا ،فتجــد مــا يقــرب مــن مخســن ألــف أســرة مــن القبيلــة يف مناطــق
حمافظــة اببــل كاحللــة وماجاورهــا مــن الشــيعة ،وجتــد مثلهــم تقريبًــا مــن الســنة.

وكانــت أســرة الدكتــور طــه متثّــل (برعايــة والــده) قامسًــا مشــرًكا بــن االثنــن ،ويُعـ ُّـد بيتــه
دار ضيافــة لــكل مــن أييت مــن أبنــاء القبيلــة وشــيوخها .ويقــول الدكتــور طــه يف«اللقــاءات»:
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أبي حساســية ،إال أن مثــل ذلــك
أي منهمــا ّ
والســخرية والقبــول مــن الطرفــن ،دون أن يشــعر ّ
االنفتــاح عــادة مــا يصــل ح ـ ّده األخــر عنــد عتبــة الــزواج ،حيــث يكــون الق ـرار للعائلــة .فمــا
أن بلــغ الدكتــور طــه سـ ّـن الرشــد إال وقــد كان عليــه أن يتــزوج ابنــة عمــه احلــاج فيــاض العلـواين
ـودا طويلــة بنتــن
وف ًقــا لتقاليــد العائلــة وقرارهــا .وقــد رزق مــن تلــك الزجيــة والــي اســتمرت عقـ ً
2
مهــا رقيــة ،وزينــب ،وولــده أمحــد.
 2تتبــع األبنــاء خطــى الوالــد يف طلــب العلــم فحصلــت كل مــن رقيــة وزينــب علــى درجــة الدكتــوراه يف الدراســات
اإلســامية ،وحصــل أمحــد علــى الدكتــوراه يف الرتبيــة.
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( )3:1التعليم التقليدي (مع الشيخ عبد العزيز السامرائي)
أيضــا
وكمــا كانــت العائلــة العراقيــة حتافــظ علــى تقاليدهــا ومتاســكها الداخلــي ،فقــد كانــت ً
حتــرص علــى تعليــم أبنائهــا دون البنــات ،والدفــع هبــم إىل مــدارس الكتَّــاب؛ فذهــب الدكتــور
طــه إىل «ال ُكتَّــاب» كعــادة أقرانــه ،ومل يكــن الكتّــاب ســوى ركــن يف منــزل أحــد الشــيوخ؛ حيــث
تعلَّــم القـراءة والكتابــة ،وحفــظ جــدول الضــرب ،وف ًقــا لطريقــة التعليــم يف تلــك الفــرة.
ـدل مــن
مث التحــق مبدرســة الفلوجــة االبتدائيــة ،واجتــاز امتحــان القبــول ابلســنة الثانيــة ،بـ ً
ـدل مــن
الســنة األوىل ،ممــا جعلــه مؤه ـاً ألن يقضــي يف املدرســة االبتدائيــة مخــس ســنوات ،بـ ً
ســت .وعندما التحق ابملدرســة الثانوية يف الســنة الدراســية  1950/1949مل يكن قد جتاوز
الثالثــة عشــر مــن عمــره ،ممــا يشــر إىل رغبتــه يف التحصيــل وقدرتــه عليــه.
وممــا جتــدر االشــارة إليــه أنــه التقــى يف هــذه الفــرة ابلشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي
( ،)1973-1914وهــو مــن الشــخصيات الــي ســيكون هلــا أثــر كبــر يف حياتــه العلميــة.
ـدي بقــدر مــا كان مــن الشــيوخ
ـادي أو شـ ً
ـيخا تقليـ ً
مدرســا عـ ً
فالشــيخ الســامرائى مل يكــن ً
املصلحني 3،الذين محلوا على عواتقهم رســالة التعليم الديين ،وأرادوا أن خيرجوا به من وضعه
التقليــدي ،وأن ينهضـوا بــه يف وجــه املؤسســة التعليميــة احلديثــة الــي صــارت هلــا اهليمنــة علــى
النفــوس ،ملــا هلــا مــن خاصيــة أتهيــل الشــباب لوظائــف الدولــة.
فالتحــق طــه العل ـواين ابملدرســة العلميــة مبدينــة الفلوجــة عــام  ،1948وكانــت مدرســة
خاصــة فريــدة مــن نوعهــا تســر علــى نظــام الشــيخ واألســتاذ الواحــد ،وهــو الــذي يســعى
لتوفــر مســتلزمات الدراســة؛ ليحافــظ علــى وجودهــا واســتمراريتها ،وهــو الــذي يعمــل علــى
مجــع التربعــات مــن أهــل اخلــر؛ لينفــق علــى الطــاب ،وهــو الــذي خيتــار املــادة العلميــة ،ويقــوم
منوذجا للدراســة خمتل ًفا عن املدارس األخرى ،إذ يقوم على نظام التفرغ
طور ً
بتدريســها .وقد ّ
الكامــل مــن قبــل الطالــب .وقــد تــرك لنــا دكتــور طــه وص ًفــا دقي ًقــا لذلــك النظــام حيــث يقــول:
« كان الشــيخ يبتــدئ التدريــس بعــد طلــوع الشــمس مباشــرًة ،ويُلـ ِزم طالبــه بصــاة الفجــر يف
املســجد ،ومتابعــة جلســة األذكار بعــد الصــاة» .ويســتمر الــدوام حــى صــاة العشــاء مــع
 3كان مــن علمــاء الع ـراق البارزيــن ،تلقــى تعليمــه الديــي يف الع ـراق مث األزهــر ،وعــاد إىل الع ـراق ليلتحــق بــوزارة
الرتبيــة ،مث عـ ّـن واعظًــا ،مث انتقــل إىل املدرســة العلميــة مبدينــة الفلوجــة عــام  ،1948وقــد درس طــه جابــر العل ـواىن
علــى يديــه اللغ ــة والفق ــه واملنط ــق .لتفاصيــل أوىف عــن س ـرته انظــر :عبــد الباســط مصطفــى جميــد الرفاعــي ،الشــيخ
عبــد العزيــز الســامل الســامرائى ودوره يف احلركــة العلميــة والفكريــة يف مدينــة الفلوجــة ،ورقــة مؤمتــر متوفــرة علــى املوقــع:
https://knepublising.comarticle
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فــرة اس ـراحة بعــد كل صــاة .وكان الشــيخ يعلــم طالبــه ق ـراءة القــرآن تــاوةً وجتويـ ًـدا مــدة
شــهرين ،مث ينتقــل إىل تعليمهــم مبــادئ علمـ ّـي الصــرف والنحــو ،مث إىل مبــادئ علمـ ّـي الفقــه
واألصــول؛ فينتقــل ابلطالــب مــن مرحلــة إىل أخــرى بســهولة ويســر ،كمــا ينتقــل مــن علـ ٍم إىل
4
آخــر ،فيعلمهــم املنطــق ،واحلديــث ،والتفســر ،والبالغــة ،والعــروض.
وكان مــن حســن حــظ التلميــذ طــه جابــر العلـواىن أن عمــل الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي
علــى تقليــص برانمــج الثانويــة ،الــذي كان مقسـ ًـما علــى اثنــي عشــرة ســنة ،إىل ثــاث ســنوات،
وقــد اســتطاع طــه جابــر أن يكمــل هــذا الربانمــج يف ثــاث ســنوات ابلفعــل .وكانــت املدرســة
يف تلــك الفــرة عبــارة عــن غرفتــن أو ثالثــة غــرف حتمــل اســم مدرســة؛ حيــث كان املــدرس
أو الشــيخ خيصــص مــا بــن حصــة أو ثــاث حصــص أســبوعيًا لطالبــه ،خيتمهــا ابختبــار
هنائــي حبضــور عضــو مــن جلنــة التجنيــد العســكري لتحديــد الطالــب الناجــح الــذي يُعفــى
مــن التجنيــد ،وحيظــى بفرصــة إمتــام تعليمــه .أمــا مــن يرســب مــن الطــاب فيأخذونــه
إىل التجنيد.
❖ مقررات برانمج الثانوية أنذاك
اســتهل طــه جابــر دراســته يف هــذه املرحلــة ابللغــة العربيــة «مبــن األجروميــة» 5حفظًــا
ودراســة ،مث مــن قطــر النــدى وبـ ّـل الصــدى  ،و«شــذور الذهــب» ،6و«البهجــة املرضيــة»،7
8
وبعــض الكتــب الــي جتمــع بــن النحــو والصــرف ،أمــا يف الفقــه فقــد درس «الغايــة والتقريــب»
أليب شــجاع ،و«احلضرميــة» 9يف الفقــه الشــافعي ،قبــل أن ينتقــل إىل دراســة «م ـراد الفــاح
شــرح نور اإليضاح» ،و«خمتصر القدوري» يف الفقه احلنفي ،ودرس يف التصوف املقصدين
األخرييــن اخلاصــن أبصــول التصــوف ،وبيــان الوصــول إىل هللا مــن املقاصــد الســبعة لإلمــام
 4انظر عبد الباسط مصطفى جميد الرفاعي ،املصدر السابق.
 5مــن أتليــف ابــن أجــروم ،حممــد بــن حممــد بــن داوود الصنهاجــي (ت723هــ) ،وهــو كتــاب يف النحــو يـُـدَّرس
للمبتدئــن يف أقطــار العــامل اإلســامي ،وعــادةً مــا يقــوم الطالــب حبفظــه عــن ظهــر قلــب.
 6كتاب شذور الذهب البن هشام األنصاري.
 7كتاب البهجة املرضية يف شرح األلفية (ألفية ابن مالك) ملؤلفه جالل الدين السيوطي.
 8الغايــة والتقريــب ،أحــد كتــب الفقــه الشــافعي ،ألفــه أمحــد بــن احلســن األصفهــاين (ت 593هــ) املشــهور أبيب
شــجاع.
 9املقدمــة احلضرميــة يف فقــه الســادة الشــافعية ،مؤلفــه عبــد هللا بــن عبــد الرمحــن احلضرمــي (ت 981هــ) ،وهــو كتــاب
خمتصــر ومشــهور بــن طــاب الفقــه الشــافعي.
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النــووي 10،ودرس يف أصــول الفقــه «مجــع اجلوامــع» البــن الســبكي وشــروحه ،كمــا درس
«العقيــدة السنوســية» ،11و«العقيــدة النســفية» 12يف العقائــد.
وهكــذا نالحــظ أن مــا عكــف علــى دراســته عنــد الشــيخ الســامرائى ميثّــل برانجمًــا دراســيًا
مكثـًّفــا قــد يفــوق مــا يق ـ ّدم لطــاب اليــوم يف كليــات الش ـريعة وأقســام الدراســات اإلســامية
وتنوعــا .ويبــدو
تدرجــا ومشـ ًـول ً
مــن حيــث الكــم واحملتــوى .وإذا أتملنــا فيــه بدقــة ســنرى فيــه ً
التــدرج ظاهـ ًـرا يف االنتقــال مــن الشــروح املبســطة إىل املتــون املكثفــة؛ ويبــدو الشــمول يف
اإلحاطــة جبميــع جوانــب العلــوم الشــرعية؛ مــن فقــه ،وأصــول؛ إىل اللغــة وعلومهــا؛ إىل العقيــدة
وشــروحها .أمــا التنــوع فهــو أنــه ال يقتصــر علــى مذهــب واحــد مــن املذاهــب الفقهيــة ،وإمنــا
جيمــع بــن دراســة الفقــه احلنفــي والشــافعي ،مث يّضــاف إىل ذلــك دراســة أصــول التصــوف .أمــا
إن كان هنــاك قصــور فهــو يتعلــق مــن انحيــة غيــاب مصــادر املذاهــب األخــرى ،كمــا يتعلــق
مــن انحيــة أخــرى بغيــاب ملحــوظ للدراســات االجتماعيــة احلديثــة ،مثــل اجلغرافيــا ،واالقتصــاد،
والسياســة وحنوهــا.
عوضــا عــن الفهــم
إضافــة إىل أن املنهــج الدراســي دفــع الطــاب حلفــظ املــادة العلميــة ً
والنقــد ،ويذكــر الدكتــور طــه يف مذكراتــه ،أنــه قــد كانــت لــه ذاكــرة قويـّـة مت ِّكنــه مــن حفــظ املــادة،
بعــد أن يعيدهــا مخــس مـرات ،فيحفــظ املــادة قبــل بدايــة الــدرس ،علــى الرغــم مــن منــع الشــيخ
لــه أبن حيفــظ ،وأ ََمــره ابلرتكيــز علــى الفهــم .وعلــى أيــة حــال فــإن ذلــك ال ينتقــص مــن برانمــج
الشــيخ الســامرائى ،وخباصــة إذا علــم أنــه نتــاج جمهــود فــردي ،وأن صاحبــه كان يريــد أن خيـ ّـرج
ـاب ذوي عمــق يف العلــوم الشــرعية واللغويــة اترًكا غريهــا مــن املعــارف ملؤسســات تعليميــة
طـ ً
أخــرى .وقــد أشــار الدكتــور طــه فيمــا بعــد أنــه قــد اســتفاد مــن هــذا الربانمــج فائــدةً كبــرة.
وابلرغــم مــن أن الربانمــج كان يقـ ّدم بطريقــة تقليديــة حمضــة ،إال أنــه كان يُعـ ُّـد قاعــدة صلبــة
مــن حيــث التأســيس اللغــوي ،والفقهــي ،واألصــويل ،وقــد م ّكنــه الح ًقــا مــن اســتيعاب كثــر
مــن القضــااي الــي واجهتــه يف دراســاته العليــا ،وىف حياتــه العمليــة واملهنيــة .ولعــل هــذه القاعــدة
العلميــة اجليــدة جعلتــه يرغــب يف املزيــد مــن التحصيــل متشــوقًا إىل الدراســة يف األزهــر أســوة
بشــيخه الســامرائى.
 10كتاب املقاصد النووية لإلمام النووي.
 11وتســمى أم الرباهــن ،وهــي لإلمــام حممــد بــن يوســف السنوســي (ت  895هــ) خلــص فيهــا علــم التوحيــد علــى
مذهــب أيب احلســن األشــعري.
 12وهي لإلمام النسفي يف العقيدة املاتريدية ،وشرحها سعد الدين التفتازاين.
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( )4:1اإلمامة والسياسة:

أهنــى طــه جابــر العل ـواين دراســته الثانويــة عــام  ،1952وحصــل علــى شـ ٍ
ـهادة تثبــت أنــه
توجــه حنــو بغــداد حبثًــا عــن
عامــا يف ثــاث ســنوات ،مث ّ
قــد أهنــى الربامــج املقــررة ملــدة اثــي عشــر ً
إمامــا أبحــد املســاجد ،خفي ـةً عــن والــده وشــيخه عبــد العزيــز الســامرائي ،وذلــك بعــد
العمــل ً
أن اجتــاز اختبــار القبــول كإمــام وخطيــب ملســجد «احلاجــة حســيبة الباجــه جــي» يف منطقــة
الكـ ّـرادة الشــرقية ،وقــد حــال عامــل الســن دون توظيفــه ،إذ إنــه كان دون الثامنــة عشــر مــن
العمــر .فمــا كان منــه إال أن جلــأ إىل رفــع دعــوة للمحكمــة لتغيــر ســنة ميــاده مــن 1939
كمــا هــو مثبــت يف الواثئــق الرمسيــة إىل ســنة  ،1935وهــي ســنة ميــاده احلقيقيــة  -حبســب
شــهادة العائلة  .-وهكذا اســتطاع أن يعود إىل بغداد كإمام مســجد وخطيب؛ ليباشــر عمله
يف  15ينايــر .1953
مل تكــن إمامــة املســجد متثــل يف ذاهتــا إشــكاالً إذ كان مؤهـ ًـا للقيــام هبــا ،ولكـ ّـن اإلشــكال
إمامــا ســنيًا يف وسـ ٍـط أكثــره مــن الشــيعة ،ممــا جعلــه يتعــرض حملاولــة
جــاء مــن حيــث كونــه صــار ً
االســتقطاب املذهــي والسياســي يف عــدة م ـرات .حــاول يف بدايــة األمــر أن يتخــذ موق ًفــا
ـادي حبجــة أنــه إمــام املســجد ،ورجــل اجليــش ،ال حيــق هلمــا االنتمــاء لفئــة معينــة مــن النــاس
حيـ ً
دون أخــرى ،وإمنــا جيــب عليــه أن يكــون يف خدمــة األمــة مجعــاء .وقــد حــاول يف هــذه الفــرة أن
يلتحــق ابألزهــر الســتكمال دراســته ،ولكــن توتّــر العالقــة بــن مصــر والع ـراق أدى النقطاعــه
عــن الدراســة ملــدة عامــن ،ممــا دعــاهُ إىل أن يتأخــر يف احلصــول علــى درجــة البكالوريــوس مــن
كليــة الشـريعة يف األزهــر إىل عــام .1959
بعــد عــودة الشــاب طــه جابــر العلـواين إىل العـراق بشــهادة علميــة مــن األزهــر ازداد عــدد
املســتمعني لــه كخطيــب مســجد .وحــاول أن يظــل حمافظًــا علــى موقــف احليــاد جتــاه األحـزاب
والتوجهــات الفكريــة الســائدة انــذاك ،لكــن اشــتعال الســاحة السياســية أخرجــه مــن منطقــة
احليــاد ،ودفعــه تلقائيًــا حنــو التيــار اإلســامي العريــض ،إذ يــرى أنــه ال يوجــد حـ ّد فاصــل بــن
العمــل السياســي والعمــل الدعــوي؛ وخباص ـةً وهــو يشــاهد صعــود الشــيوعيني إىل الســاحة
السياســية حمملــن مبوقفهــم املعــادي لإلســام واملؤيــد إلقامــة دولــة إس ـرائيل ،وتزامــن انتمــاؤه
إىل التيــار اإلســامي مــع أتســيس «احلــزب اإلســامي العراقــي» يف عــام  ،1960فاتصــل بــه
ـردد يف أول األمــر ومل يقبــل بــه إال بعــد
قادتــه ليكــون ضمــن أعضــاء اللجنــة املركزيــة ،لكنــه تـ ّ
ـؤول
أن أكــدوا لــه أن احلــزب يعمــل بشــكل قانــوين ،وال ينتمــي إىل أيــة جهــة سـرية ،فصــار مسـ ً
عــن املؤمتــر األول للحــزب.
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غــر أنــه اكتشــف بعــد فــرة أنــه وقــع ضحيــة لعمليــة خــداع ،فاحلــزب كان يف الواقــع ميثــل
13
واجهــة لإلخـوان املســلمني ،وأن مكتبهــم الســري كان يديــره مــن خلــف ســتار.

اللقــاء ح ـو ٌار ســاخن اســتغرق حنـ ًـوا مــن ســبع ســاعات ،ويشــر طــه جابــر العل ـواين إىل مــا
وقــع فيــه مــن جــدل ومشــادات كالميــة بينــه وبــن الزعيــم 15.وانتهــى االجتمــاع ابإلف ـراج عــن
اجملموعــة ،ولكــن امللفــت للنظــر أن «الزعيــم» انتحــى ابلعل ـواين جانبًــا ،وطلــب أن يلتقــي بــه
علــى انفـراد .وحينمــا التقيــا يف املســاء تواصلــت بينهمــا املناقشــات احلاميــة ،وانتهــت أبن تقـ ّدم
«الزعيم» بعرض للعلواين ابإلبتعاد عن العمل السياســي ،وخباصة يف إطار احلزب اإلســامي
العراقي ،وأن يوكل إليه يف مقابل ذلك أتســيس مجعية خريية إســامية16.ولكن العلواين رفض
ذلــك العــرض ذاكـ ًـرا لــه يف هلجــة قاطعــة أنــه ليــس للبيــع.

ومبــا أنــه مل يكــن ميّـ ًـال للعمــل السياســي الســري ،ومل يكــن يرغــب أن يتح ـ ّدث ابســم
طائفــة ،أو يتح ـ ّدث أح ـ ٌد مــن خاللــه ،فقــد صــار يبحــث عــن فرصــة مناســبة للخــروج مــن
ذلــك املــأزق .وقــد واتتــه الفرصــة يف أغســطس عــام  ،1960حــن اســتغل خطبــة اجلمعــة فشـ ّـن
هجومــا علــى رأس الدولــة آنــذاك ،عبــد الكــرمي قاســم .وكان تقديــره أن مثــل ذلــك اهلجــوم
ً
ســيضع احلزب يف موقف حرج وسيســارع من مثّ إىل التخلي عنه .ولكن األمور ســارت على
غــر مــاكان يتوقــع ،إذ وجــد احلــزب نفســه يف حــرج شــديد ،أمــا هــو فقــد وجــد نفســه رهــن
ـدل مــن فصلــه مــن احلــزب فقــد ازداد االهتمــام بــه ،وصــار قــادة احلــزب يــرددون
االعتقــال ،وبـ ً
علــى زايرتــه يف الســجن.
ومبــا أن االســتقالة مــن احلــزب يف مثــل تلــك الظــروف مل تكــن مقبولــة مــن الناحيــة
األخالقيــة ،فقــد توصــل معهــم بعــد مناقشــات طويلــة إىل التســليم أبن الطريــق أمــام احلــزب
قــد صــار مغل ًقــا بســبب الظــروف األمنيــة اخلانقــة ،وأن الســر يف طريــق املواجهــة ســيؤدي إىل
ـدي ،وعلــى احلــزب يف هــذه احلالــة أن «يستشــهد»
انتحــار احلــزب ،كمــا أن الرتاجــع مل يعــد جمـ ً
ـدل عــن املــوت حتــف أنفــه .فاتفق ـوا معــه علــى كتابــة مذكــرة إىل الرئيــس عبــد
بشــيء مــا ،بـ ً
الكــرمي قاســم ،يبيِّنـوا فيهــا مســاوئ احلكــم العســكري ،مبــا يف ذلــك عمليــة اعتقالــه ،وغريهــا مــن
األمــور الــي تظهــر مســاوئ احلكــم العســكري .ونشــرت املذكــرة ابلفعــل ،وقوبلــت بتأييــد كبــر
مــن الشــعب ،ومــن علمــاء الطوائــف العراقيــة ،وممــا ترتــب عليهــا ردة فعــل قويــة مــن النظــام ،إذ
متّ حــل احلــزب ،واعتقــل مجيــع أفـراد جلنتــه املركزيــة .14غــر أن هــذا اإلجـراء العنيــف مــن قبــل
النظــام مل يــدع احلــزب يغــادر ســاحة العمــل السياســي ،كمــا يقــول الدكتــور طــه فيمــا بعــد،
بــل ّأدى إىل زايدة شــعبيته الــي أخــذت تنتشــر بشــكل كبــر حــى أصبــح احلــزب كأنــه املمثــل
الوحيــد للشــعب العراقــي.
ويف الوقــت الــي كانــت فيــه قيــادة احلــزب ،ومــن بينهــم طــه جابــر العل ـواين ،مل تــزل قيــد
ـود االجتمــاع هبــم .وجــرى يف ذلــك
االعتقــال جاءهــم بــاغ أبن الزعيــم عبــد الكــرمي قاســم يـ ُّ
 13الدكتــور طــه العل ـواين ،جتربــي مــع احليــاة السياســية يف الع ـراق ،ســرة ال ذاتيــة وال متحيــزة ،تقــدمي وحتقيــق د.
عثمــان علــي (بــروت :منتــدى املعــارف ،)2015 ،ص.91
 14فيمــا يتصــل بنشــأة احلــزب اإلســامي وحلــه مــن قبــل حكومــة عبــد الكــرمي قاســم انظــر :تشــارلز تريــب ،صفحــات
مــن اتريــخ العـراق ،ترمجــة جابــر إدريــس( ،بــروت :الــدار العربيــة للعلــوم ،)2006 ،ص.222
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وهكــذا نالحــظ كيــف أن الظهــور املفاجــئ للحــزب اإلســامي قــد جعــل الســلطات
السياســية تشــعر إزاءه ابلقلــق .أمــا الدكتــور العل ـواين فإنــه بســبب ذلــك مل يدخــل يف دائــرة
الضــوء وحســب ،وإمنــا دخــل يف دائــرة الرقابــة املباشــرة لرئيــس الــوزراء -عبــد الكــرمي قاســم ،-ممــا
يشــر إىل أن رئيــس الــوزراء ،كان يتّبــع سياســة «فـِّـرق تَ ُسـ ْد» ،فــأراد أن يباعــد بــن العلـواين مــن
جهــة وبــن القيــادات األخــرى يف احلــزب اإلســامي ،كمــا أراد مــن اجلهــة األخــرى أن يقربــه
مــن دهاليــز الثــروة والســلطة ،فيتــم القضــاء عليــه بصــورة انعمــة.
( )5:1مع املؤسسة العسكرية.

يشــر الدكتــور العلـواين يف مذكراتــه إىل أن انضمامــه للمؤسســة العســكرية العراقيــة مل يكــن
ابختيــار منــه ،وإمنــا جــاء نتيجــة «الســتدعائه» ألداء اخلدمــة اإللزاميــة .فبعــد رفضــه التعــاون
مــع الســيد رئيــس الــوزراء ابلصــورة الــي ذكرانهــا آن ًفــا رأى األخــر أن يســلك معــه طري ًقــا آخــر،
فأوعــز إىل وزارة الدفــاع ابســتدعاء طــه العل ـواين ألداء اخلدمــة العســكرية 17،فمــا كان أمامــه
إال أن يلتحــق بــدورة ضبــاط االحتيــاط ملــدة ســتة أشــهر؛ ليتخــرج بعدهــا ضابــط احتيــاط برتبــة
مــازم ٍ
اثن .ولكــن مــا أن بــدأت عمليــة التوزيــع علــى الوحــدات العســكرية حــى وجــد العلـواين
أن قيــادة اجليــش قــد أمــرت بنقلــه إىل الفرقــة األوىل املقاتلــة يف مشــال العراق-والــي كانــت
18
مناصــا مــن التق ـ ّدم
يف حالــة قتــال ضــد األك ـراد -ويف هــذه احلالــة مل جيــد الدكتــور العل ـواين ً
ابســتقالته من اخلدمة العســكرية يف رســالة مباشــرة إىل الزعيم عبد الكرمي قاســم ،والقائد العام
ـدل مــن قبــول اســتقالته قـَّـرر الزعيــم القائــد إلغــاء النقــل إىل مشــال
للقـوات املســلحة ،إال أنــه وبـ ً
15
16
17
18

الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسية يف العراق ،مصدر سابق ،ص.110-108
الدكتور العلواين ،املصدر نفسه ،ص.112
املصدر نفسه ،ص.115
املصدر نفسه ،ص.118
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الع ـراق ،ومتّ تعيينــه يف مكتــب «الرتمجــة والتحريــر» الــذي يتبــع لــه مباشــرة 19.وهــذا يعــي أن
الدكتــور العلـواين وجــد نفســه للمــرة الثانيــة مطوقًــا رغــم أنفــه «بعنايــة» الزعيــم ،ليقــوم بتدقيــق
خطــب الزعيــم وتصويبهــا ومراجعتهــا .وقــد أمضــى مثانيــة أشــهر يف تلــك املهمــة الرائســية ،إذ
صــار ومــن حيــث ال يشــعر قريبًــا جـ ًـدا مــن مواطــن صنــع الق ـرار ،ومــن الدهاليــز الداخليــة يف
هــرم ســلطة الدولــة.

وضع ـوا أيديهــم علــى جهــاز الدولــة ...وكيــف أنــه قــد تكاثــرت إىل جانــب الق ـوات املســلحة
ـرب يف احليــاة السياســية العراقيــة» 23.وقــد أعطــى الدكتــور
أجهــزة األمــن الــي أدخلــت منط ًقــا خمـ ً
العل ـواين -نفســه -صــورة مفصلــة ومفزعــة عــن صناعــة العنــف السياســي يف الع ـراق ،وعــن
24
الطرائــق اجلديــدة يف القتــل؛ مــن ســحل ابلســيارات ،وصلــب علــى أعمــدة الكه ـرابء.

غــر أن السـؤال املطــروح هــو :هــل هــذا القــرب مــن القيــادة العســكرية والسياســية هــو مــا
جعلــه يف هــذه الفــرة يغـ ّـر مــن قناعاتــه الســابقة؟ ويقــرب مــن العمــل العســكري الســري -علــى
خطورتــه -يف الوقــت الــذي كان يتهــرب فيــه مــن العمــل السياســي يف الســنوات الســابقة؟
ـائدا
وســيجد القــارئ يف مذكراتــه مــا يشــر إىل أن التآمــر داخــل اجليــش العراقــي كان عرفًــا سـ ً
20
حركتــه للعمــل الســرى داخــل املؤسســة
آنــذاك ،كمــا ســيجد إشــارات لبعــض الدوافــع الــي ّ
العســكرية .فهــو يؤكــد أنــه قــام مــع آخريــن ،بتشــكيل تنظيــم عســكري خــاص عــرف ابســم
ـدل مــن أن يكون ـوا
«املنظمــة العســكرية اإلســامية» لتكــون إطـ ًـارا للعناصــر اإلســامية ،بـ ً
اتبعــن لغريهــم.21
ويبــدو أن (املنظمــة العســكرية اإلســامية) كانــت هتــدف يف بدايــة تكوينهــا «حلمايــة
العســكريني بشــكل عــام ،واملدنيــن بشــكل خــاص ،وللحيلولــة دون أن يكون ـوا عرضــة
الســتغالل الشــيوعيني ،أو البعثيــن الذيــن كان ـوا ينشــطون يف الســاحة» .كمــا يشــر إىل أنــه
قــد عمــل علــى أتســيس هــذا التنظيــم ابلتعــاون مــع الل ـواء حممــود شــيت خطــاب 22،وبعــض
ـان منهــم أنــه إذا كان ال بــد مــن فعــل شــيء
الضبــاط ،أمثــال العقيــد عبــد القهــار الكبيســي« ،إميـ ً
فليكــن يف خدمــة اإلســام واملســلمني واألمــة مجعــاء ،وليــس خلدمــة توجــه ضيــق وحمــدود».
إن هــذه العبــارات تشــر علــى قصرهــا إىل حالــة «اخلــوف» العــام الناتــج عــن توقــع «العنــف»،
ـرا مــن املثقفــن العراقيــن يف أواخــر حكــم عبــد الكــرمي قاســم،
وهــي حالــة كانــت تنتــاب كثـ ً
والصراعــات الدمويــة بينــه وبــن احلــزب الشــيوعي مــن جهــة ،وبينــه وبــن القوميــن والبعثيــن
مــن جهــة أخــرى.
ولقــد توقــف بعــض الباحثــن عنــد الــدور الــذي أداه العنــف يف اتريــخ الع ـراق احلديــث،
وكيــف أن «الســيطرة علــى وســائل العنــف كانــت إحــدى اإلغ ـراءات الــي اســتمالت مــن
19
20
21
22

املصدر نفسه ،ص.120
املصدر نفسه ،ص.129
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ويف هــذا الســياق ميكننــا إذاً أن نتفهــم مــا كان يقــوم بــه طــه العلـواىن مــن حتــركات داخــل
املؤسســة العســكرية ،وال ســيّما وأن القــوى السياســية املتصارعــة مل يكــن بينهــا وبــن التيــار
اإلســامي إال العــداوة .غــر أن االســتجابة للمنظمــة وســط الضبــاط كانــت أكــر ممــا توقــع
أصحاب الدعوة؛ إذ مل ِ
ميض شهر واحد إال وقد انضم إليها ما ال يقل عن عشرين ضابطًا،
وكلهــم إســاميون ملتزمــون .ويف فــرة وجيــزة ،يقــول الدكتــور العلـواين( :إهنــم قــد أصبحـوا مــن
25
أيضــا( :إن
أقــوى التنظيمــات ،وهلــم فــروع يف كل الوحــدات والقطاعــات العســكرية) .ويقــول ً
املنظمــة كانــت علــى درجــة كبــرة مــن القــوة والتنظيــم مبــا يؤهلهــا ألن تكــون يف موقــع الســلطة،
وابلذات يف الوقت الذي اغتيل فيه الرئيس عبد السالم عارف عام  ،1966وذلك بعد أن
حتالفــت املنظمــة مــع تنظيــم مــدين عــرف «حبركــة األنصــار» 26،الــي مل تتمكــن مــن االســتيالء
علــى الســلطة لعوامــل كثــرة ،أوضحهــا الدكتــور طــه يف مذكراتــه .مث اســتمر طــه العل ـواىن يف
اخلدمــة العســكرية إىل أن قــام االنقــاب البعثــي ابلتعــاون مــع احلــرس اجلمهــوري إبهنــاء فــرة
حكــم الرئيــس عبــد الرمحــن عــارف يف  17يوليــو 1968؛ حيــث وصــل حــزب البعــث إىل
ئيســا للجمهوريــة منــذ  30يوليــو
رأس الســلطة يف شــخص أمحــد حســن البكــر ،الــذي أصبــح ر ً
 .1968ووســط هــذا التغيــر الكبــر يف نظــام احلكــم توقــع طــه العلـواىن -وقــد عُــرف ابنتمائــه
إىل التيار اإلســامي -أن يطرد من القوات املســلحة ،إال أن النظام البعثي اجلديد مل يعرتض
علــى إبقائــه يف الكليــة احلربيــة لتدريــس مــادة الرتبيــة اإلســامية ،مكتفيًــا مبراقبــة حتركاتــه ،وذلــك
متوقعــا .ولكــن احلــس األمــي والعســكري لــدى طــه العلـواىن جعلــه يغلّــب
علــى عكــس مــا كان ً
جانــب احليطــة واحلــذر ،فق ـ ّدر أن االســتمرار حتــث مظّلــة حــزب البعــث خيــار غــر مأمــون
العواقــب ،فضـ ًـا عــن أنــه ال يتــاءم مــع قناعاتــه الفكريــة.

 23شارلس تريب ،مصدر سابق ،ص.37
 24الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسة يف العراق ،مصدر سابق ،ص 77وما بعدها.
 25الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.153
 26الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.155
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل األول ـ العراق :البيئة والنشأة ()1969-1935

ـدي
وأتكــدت خمــاوف الدكتــور طــه عندمــا علــم مــن مصــادر موثوقــة أنــه ســيتم تصفيتــه جسـ ً
مــن قبــل البعثيــن خــال أايم 27.وبنــاءً علــى ذلــك فقــد اختــذ قـر ًارا هنائيًــا مبغــادرة اجليــش والعـراق
معا ،وذلك يف  26يونيو  ،1969اترًكا خلفه عائلته وأسرته املكونة من زوجته وبنتني وولد.
ً
عامــا يقــول الدكتــور العل ـواين معلّ ًقــا علــى مغامراتــه العســكرية« :اآلن
ـن
ـ
س
مخ
ـن
ـ
م
ـو
ـ
حن
ـد
ـ
ع
وب
ً
لتلوثت ولفقدت
أمحد هللا وأشكره أن مل تنجح حماوالتنا يف الوصول إىل السلطة ،ولو حدث ّ
طهــري وآخــريت ،والبتليــت بدمــاء الب ـ ّد أن جتــرف مــن يبتلــى هبــا إىل النــار .فاحلمــد هلل فلــوال
28
حفظــه وتدبــره لرمبــا حــدث مــا ذكــرت ،وحتولــت إىل قاتــل حتــت ضغــط تلــك الظــروف».

إىل بعض مثقفي الســنة والشــيعة والكرد .وكان يعتقد أبنه يف حالة حتالف املعارضة اخلارجية
الــي التقاهــا يف إيـران بشــكل خــاص ،مــع مكــوانت املعارضــة الداخليــة ،فــإن ذلــك التحالــف
ســيحظى بتأييــد الــدول الكبــرة يف املنطقــة ،كربيطانيــا ،والســعودية ،وإيـران ،وســيكون لــه أتثــر
ابلــغ علــى النظــام اجلديــد يف بغــداد.

علــى أن مغــادرة اجليــش والع ـراق مل تكــن تعــي عنــد طــه العل ـواىن مغــادرة السياســة؛ إذ
يبــدو أن جتربــة «املنظمــة العســكرية اإلســامية» ومــا قــادت إليــه مــن انضمــام إىل املعارضــة،
ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن اتصــاالت ابلقــوى الشــيعية والكرديــة قــد بــدأت أتخــذ لديــه شــكل
«مشــروع وطــي»؛ ولذلــك فانــه حينمــا قــرر اخلــروج مــن الع ـراق كان انظـ ًـرا لالســتفادة مــن
عناصــر املنظمــة اإلســامية الــي تركهــا داخــل الع ـراق ،كمــا كان انظـ ًـرا إىل اجملموعــة الكرديــة
الــي تســيطر علــى مشــال الع ـراق بقيــادة املـ ّـا مصطفــى ال ـرازاين.29
وكانــت رؤيتــه أن هاتــن القوتــن ميكــن أن تتشــكل منهمــا قاعــدة معارضــة ترتكــز قوهتــا
يف الوســط ويف الشــمال ،فتســاعد علــى متكــن املعارضــة الوطنيــة مــن التحــرك ،علــى اعتبــار أن
أيضــا -أن املعارضــة
أقــدام النظــام البعثــي مل ترســخ بعــد يف الســلطة .وكان -حبســب تقديــره ً
الداخلية ميكن أن تســتفيد من بعض العناصر السياســية اليت أقصاها احلزب بعد صعوده إىل
احلكــم ،مــن أمثــال عبــد الــرزاق النايــف 30،كمــا ميكنهــا أن تســتفيد مــن بعــض قيــادات الشــيعة
الذيــن يتقدمهــم حمســن احلكيــم 31،وأســرة اجلبلــي ،وبعــض شــيوخ عشــائر اجلنــوب ،ابإلضافــة
 27الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسة يف العراق ،مصدر سابق ،ص.137
 28الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.171
 29مصطفــى ال ـرازاين ( )1979-1903أحــد قــادة األك ـراد التارخييــن ،اختــر عــام  1946رئيس ـاً للحــزب
الدميوقراطــي الكردســتاين .لتفاصيــل أوىف انظــر املوقــع ، /masoudbarzani.krd/ar :شــوهد  4يوليــو.2021 ،
 30عبــد الــرزاق النايــف ( )1978-1934مــن مواليــد الفلوجــة ،موطــن الدكتــور طــه ،كان ضابطًــا يف اجليــش
ئيســا للــوزراء لفــرة وجيــزة ،ولكــن أبعــد عــن الســلطة بعــد انقــاب البعثيــن .كانــت لــه عالقــة وطيــدة
العراقــي ،وصــار ر ً
مــع الزعيــم الكــردي املــا مصطفــى الـرازاين ،وكان يقــود حركــة معارضــة سـرية حلكومــة البعــث بتوافــق اتم مــع الـرازاين،
ممــا جعــل حكومــة صــدام حســن حتكــم عليــه ابإلعــدام غيابيًــا.
 31حمســن احلكيــم ( )1970-1889مــن كبــار فقهــاء وجماهــدي الشــيعة ،ومــن أبــرز مراجــع التقليــد يف احلــوزة
العلميــة يف النجــف ،وكان مــن أشــد املعارضــن للمــد الشــيوعي والبعثــي.

39

غــر أن االجتماعــات الــي عقدهــا مــع أط ـراف املعارضــة كانــت خميبــة ألمالــه ،فهــي مل
تتجــاوز توضيــح وجهــات النظــر حــول حصــص كل طــرف مــن املناصــب والــوزارات يف حالــة
ـدل مــن الرتكيــز علــى الغــاايت الســامية الــي جعلتــه يتحــرك حنــو االنضمــام إىل
جنــاح حركتهــم ،بـ ً
املعارضــة ،واملتمثلــة يف كيفيــة إنقــاذ البــاد مــن البعثيــن ،والدفــاع عــن مصــاحل الشــعب وحرايتــه
الــي أُهــدرت ،فيقــول يف «املقابــات» واص ًفــا الوضــع الداخلــي جملموعــات املعارضــة« :جنلــس
ـدل مــن أن يكــون الــكالم :كيــف ننقــذ البلــد؟ كيــف ننقــذ النــاس؟ كيــف ننقــذ
علــى مائــدة ،فبـ ً
أمواهلــم؟ «فــإذا ابلــكالم أيخــذ منحــى أخــر :إذا جنحنــا ،مــاذا أتخــذ أنــت؟ ومــاذا آخــذ أان؟ أي
الــوزارات لــك؟ وأي الــوزارات يل؟ فالعمليــة إذاً هــي عمليــة بيــع وشـراء .وكان والــدي -وهــو ال
يكتــب وال يقـرأ ســوى القــرآن الكــرمي -عندمــا يـراان نتحــدث يف السياســة وحنــن صغــار يقــول:
«هــل تــرى أنــه يوجــد وطــي صــادق؟ هــؤالء يبيعــون ويشــرون يف األوطــان .هــؤالء مثلــي ،أان
عنــدي حمــل أبيــع فيــه شــعري ومســن وحنطــة ،وهــؤالء يبيعــون وطنيــة وطائفيــة ،فــا ختدعكــم هــذه
ـادي وقــد أثبــت التاريــخ صــدق جتربتــه ،كان يفهــم أكثــر مــي ،لذلــك
األمــور» .فالرجــل كان عـ ً
عندمــا مسحــت يل الفرصــة مبغادرهتــم مل اتــردد.
لقــد اســتطاع طــه العلـواين أن يطَّلــع عــن قــرب علــى األوضــاع الداخليــة للمعارضــة ،وأن
يالحــظ كيــف أن األطمــاع الشــخصية كانــت هــي الــي حتــرك قــادة اجلماعــات السياســية ،وأن
املبــادئ الدينيــة والوطنيــة مل تكــن ســوى أقنعــة متــرر مــن حتتهــا الصفقــات 32.كمــا صــار يــدرك أن
بعضــا ممــن يسـ ّـوقون املشــاريع االنقالبيــة للــدول املعاديــة للنظــام العراقــي مل يكونـوا يفعلــون ذلــك
ً
مــن ابب الوطنيــة ،أو مــن ابب اجلهــاد والتضحيــة اخلالصــة لوجــه هللا تعــاىل ،بقــدر مــا كان ـوا
يبيعــون ويشــرون .إن اكتشــاف هــذه احلقيقــة كان أمـًـرا مؤملـاً ،وقــد أصابــه هبــزة نفســية عميقــة،
فهــو الشــاب النزيــه الــذي تــرىب علــى األخــاق واملثــل السـًـامية بعيـ ًـدا عــن عمليــات االغتيــال
والســطو علــى أمـوال الدولــة أو أخــذ أمـوال مــن جهــات أجنبيــة .ولرمبــا كان هــذا مــن األســباب
الرئيســة الــي دفعتــه إىل مغــادرة املعارضــة ،عندمــا مسحــت الفرصــة لــه بذلــك.
 32انظر :الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسة يف العراق ،مصدر سابق ،ص.217 ،193
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متامــا مــن املعارضــة ،ويغــادر صفوفهــا بصــورة هنائيــة ،فهــو
أمــا مــا جعلــه ينفــض يــده ً
موقعــا بــن املعارضــة الكرديــة والشــيعية ســنة ،1968/1967
ـري ً
اكتشــافه أن هنــاك اتفاقًــا سـ ً
33
ينــص علــى أن التغيــر يف الع ـراق يقتضــي ضــرورة هتميــش أهــل الســنة .ولقــد أصابتــه هــذه
أبل يشــارك يف أي عمــل سياســي ،إذ أدرك
الواقعــة «هبــزة نفســية» أخــرى جعلتــه يتخــذ قـر ًارا ّ
ملخصــا تلــك التجربــة« :لقــد
بوضــوح أن العراقيــن مل يكونـوا ميلكــون مــن أمرهــم شــيئًا .ويقــول
ً
كنــا مثــل الدمــى يتــم حتريكنــا مــن اخلــارج ...ولقــد أدركــت أن حماولــة اإلصــاح مــن خــال
اإلنقــاب ،أو األح ـزاب ،أو التنظيمــات العســكرية قــد أثبتــت فشــلها ،وفشــلنا معهــا حنــن
اإلســاميني يف حتقيــق أي شــيء .ومــن هنــا كان البحــث عــن طريــق آخــر لإلصــاح ،وهــذا
34
الطريــق هــو طريــق اإلصــاح بتغيــر مــا يف النفــس والعقــول مــن مدخــل الفكــر».
( )6:1من إصالح السياسة إىل إصالح الفكر
لعلنــا ال نبالــغ إن قلنــا إن الصدمــة الــي ُمــي هبــا «الشــاب» طــه جابــر مــن قبــل املعارضــة
العراقيــة قــد كان هلــا أثــر كبــر يف توجهــات الشــيخ طــه العلـواين الفكريــة فيمــا بعــد ،كمــا جعلتــه
يبلــور نظــرة خاصــة يف السياســة ،وحيـ ِّـول  -مــن ّث  -جهــوده مــن جمــال إصــاح السياســة إىل
العمــل علــى إصــاح الفكــر .ويتأكــد لنــا هــذا القــول حينمــا نســتمع إىل «اللقــاءات» ،إذ هــو
يعيــد النظــر يف جتربتــه السياســية بعــد عقديــن مــن الزمــان قائـ ًـا :اســتخدمت الدعــوة ،ووقفــت
تنظيمــا ،وحاولــت أن أوظــف الطاقــة
ـدودا؛ و َّ
علــى املنــر أخطــب ،وكان العائــد حمـ ً
كونــت ً
العســكرية ،والعائــد كان فشـ ًـا أو ســيئًا أو مشــكوًكا فيــه .ص ِّدقْــي ،بعــد فشــل ذلــك املشــروع
محــدت هللا أنــه مل ينجــح ،ألنــي كنــت واث ًقــا أنــه مــع هيمنــة تلــك األفــكار واألوضــاع ،س ـواءً
ـوري؛ ألنــه ســوف أييت مبشــاريع قــام ببنائهــا
أتيــت إبســامي أو بعثــي لــن يكــون إال ديكتاتـ ً
علــى مســتوى التنظــر ،ولكــن عندمــا تطــرح علــى النــاس فإهنــا تلقــى مقاومــة ،بعضهــا مقصــود
وبعضهــا غــر مقصــود.
ويف املســتوى التنظــري ختيلــت أن العامــل يســتطيع أن حيمــل مائــة كيلــو ،لكنــه يف الواقــع
ال يســتطيع محــل ســوى مخســن كيلــو .هــذا مثــل الفــاح الــذي يبيــع اخلضــار علــى محــاره،
فعندمــا يتعــب احلمــار ويتوقــف عــن الســر يضربــه ،فأنــت عندمــا أتيت لشــعبك مبشــاريع مل تعـ ّده
هلــا ،ومل تث ّقفــه هلــا ،ومل ترفــع مســتواه ،وال هــو فامههــا ،وال عنــده إميــان هبــا ،ســتحس أنــه غــر
متجــاوب معهــا ،ويف هــذه احلالــة إمــا أن تتهمــه ابملؤامــرة واخليانــة واالســتماع إىل خصومــك،
 33املصدر نفسه ،ص.195-194
 34املصدر نفسه ،ص .230-229
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أو أن تتهمــه ابلتخــاذل ،فتفتــح لــه أب ـواب الســجن واإلعدامــات والضــرب ،فتتحــول إىل
ِ
ت أم أبيــت ،ويتحــول هــو إىل ضحيــة شــاء أم أىب؛ لذلــك فاحل ـوار الــذي
ديكتاتــور ،شـ ْـئ َ
جيــري بيننــا؛ سـواء بــن مثقفــن ومثقفــن ،أو مثقفــن وعامــة ،أو حــكام وشــعوب ،أو شــعوب
وشــعوب؛ هــو ح ـوار مــن هبــم صمـ ُـم .وكل واحــد ال يســمع إال نفســه.

وأان كل يــوم عنــدي جتربــة :أخطــب؛ أكتــب؛ أدرس؛ اشــرك يف حمــاوارات حزبيــة أو
تنظيميــة ،والناتــج عــن كل هــذا الفشــل .آمنــت أنــه لــو هــذه األمــة صــار فيهــا خلــل وخطــأ
يف معتقداهتــا ال بــد أن أصلــح العقيــدة ،فرأيــت أن هــذا ســوف جيــرين إىل منزلــق .املهــم أن
هــذه الرتكيبــة ابلنســبة إلنســان نشــأ نشــأة إســامية ،ونشــأ يف بيئــة مزيــج مــن القبليــة واملدنيــة
الصغــرة ؛ مزيــج مــن القريــة واملدينــة الصغــرة  ،مــارس هــذه األنشــطة يف ضــوء األحــداث الــي
خلقتهــا مرحلــة االنقــاابت ،والــي سيّســت الشــباب كلــه تقريبًــا يف البلــد ،س ـواء عــن طريــق
االهتامــات؛ الســجن؛ املطــاردة؛ املراقبــة الــي دفعــت النــاس إىل اإلميــان أبنــه إذا مل أكــن مــع
فئــة فــأان يف خطــر ،أو إذا ســقطت لــن أجــد مــن يقــف جبانــي؛ ألنــه يوجــد تفكيــك للقبائليــة
والعشــائرية؛ يوجــد تفكيــك لــكل شــيء ،وأصبــح اجليــش كل شــيء؛ وأصبــح والؤه لقيادتــه،
وحيكــم البلــد هبــذه العقليــة ،أو مــن خــال عمليـ ٍ
ـات أدت إىل تســييس هــؤالء النــاس كافــة،
حممــل هبــذه املشــاعر ،وعنــده تــردد شــديد جــداً؛ ألنــه لــوال هــذا الــردد
فعندمــا أييت إنســان َّ
ـدل مــن البعثيــن،
الســتطاع أن يتصــل هبــذه اجلهــات ،وهــو بتنظيمــه وجمموعتــه يقــوم ابملبــادرة ،بـ ً
أو يســبقهم ،وميكــن أن ينتصــر عليهــم بشــكل أو آبخــر؛ وعندمــا جيــد شــخص هــذا تكوينــه
نفســه فجــأة يف اخلــارج ،ومــع أانس تعلم ـوا منــذ اهنيــار العهــد امللكــي أن يتصل ـوا جبهــات،
ويبيع ـوا هلــم مشــاريع انقالبيــة؛ حيــث كانــت املشــاريع االنقالبيــة بضاعــة للبيــع لــدى الــدول
اجملــاورة املتضايقــة مــن النظــام العراقــي؛ فعندمــا جيــد شــاب ال ي ـزال نظي ًفــا مل تتلــوث يــداه؛ ال
يف قتــل ،وال يف أخــذ أم ـوال مــن جهــات خمتلفــة ،وال يعــرف عــن العمــل السياســي ســوى
أنــه جهــاد وتضحيــة ونقــاء وطهــارة وإنقــاذ لبلــده وشــعبه إخل ،فــإن منظومــة القيــم عنــده ختتــل
عندما يرى أن هذا الكالم كله حتول إىل بضاعة يف دكان تباع؛ بض ــاعة امسها فرقة؛ بض ــاعة
امسهــا اختــاف؛ بضاعــة امسهــا طائفيــة؛ بضاعــة امسهــا وطنيــة ...إىل غــر ذلــك ،فبطبيعــة
ـت يف الع ـراق فأس ـوأ االحتمــاالت
احلــال ســيصاب بصدمــة ليســت ابلقليلــة .تــرى لــو بقيـ ُ
ـهيدا قبــل أن ألــوث ،وأكــون مــع الشــهداء .هــل الديــن األصلــي
أن أقتــل ،مــاذا لــو قتلــت شـ ً
النقــي الــذي نعــرف يســمح أبن متتــد اليــد هلــذه اجلهــات؟ رمبــا لــو كانــت جهــة عربيــة ،مثــل
الســعودية ،أو األردن ،أو ســوراي ،أو مصــر ،رمبــا كان األمــر خمتل ًفــا ،لكــن علــى العراقــي الــذي
كانــت بــاده يف صـراع بــن الدولــة الصفويــة والدولــة العثمانيــة ملــدة ثالثــة قــرون ،مث جيــد نفســه
يف إيـران ،وهــو عــريب ســي ،وهــو يف هــذه الســن وهــذه التجربــة -وخــارج مــن تلــك احملافظــات-
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أمرا سه ًـل إمنا هو أمر يف غايـة الصعوبة ،فهذا األمر ال يؤخـذ مبنظـور إقليمي ،ولكن ينظـر
ليس ً
إليــه كشــيء كامــل ،مــع الوضــع يف االعتبــار أن اخلــرة الذاتيــة والســن اللتــن ال تســمحان
ابســتيعاب مــا حيــدث.
( )7:1األزهر والبحث العلمي
بعــد خــروج طــه جابــر العلـواين مــن العـراق يف  26يونيــو  1969عــاد مـًـرة اثنيًــة للقاهــرة؛
ـجل للدكتوراه مباشـًـرة،
إلمتام دراســاته العليا ،بعد أن اســتوىف متطلبات مرحلة املاجســتري ،وسـ َّ
إبش ـراف الدكتــور عبــد الغــي عبــد اخلالــق 35.غــر أنــه عندمــا علــم بتواصــل البعثيــن مــع
احلكومــة املصريــة إلعادتــه إىل العـراق ،اضطــر إىل املغــادرة إىل لبنــان ،واإلقامــة فيهــا لفــرة قبــل
الســفر إىل إي ـران؛ حيــث أمضــى عــدة أشــهر التقــى فيهــا ببعــض تيــارات املعارضــة الشــيعية
حتصــل علــى جـواز أردين ابســم
والســنية والكرديــة ،قبــل أن يعــود إىل بــروت مث األردن؛ حيــث َّ
مســتعار ،وبعدهــا عــاد إىل مصــر الــي بقــي فيهــا حــى انتهــى مــن رســالة الدكتــوراه ،وانقشــها
ســنة 1972حــول حتقيــق كتــاب «احملصــول يف علــم األصــول» ،يف حــن مل يصــدر قـرار منحــه
شــهادة درجــة الدكتــوراه إال بعــد عــام  ،1973إذ إن ج ـواز ســفره كان حيمــل امسًــا خمال ًفــا
ـجل بــه يف الدكتــوراه ،وكان هــو ذاتــه الســبب الــذي دفعــه إىل البقــاء يف مصــر
لالســم الــذي سـ َّ
حــى هنايــة عــام .1975
كتاب احملصول يف علم األصول
ال شــك أن أهــم عمــل علمــي قــام بــه يف هــذه الفــرة هــو حتقيقــه لكتــاب احملصــول لإلمــام
36
ِ
ـت جملــدات ،إبشـراف الشــيخ الدكتــور عبــد الغــي عبــد
الـرازي وهــو عمــل ضخــم نشــر يف سـ ّ
اخلالــق ،وال نعلــم شــيئًا عــن األســباب الــي دعتــه إىل جمــال التحقيــق ،دون غــره ،كمــا ال نعلــم
ملــاذا اختــار كتــاب الـرازي .غــر أننــا نســتطيع مــن خــال القـراءة املتأنيــة للمقدمــة الــي صــدَّر
هبــا هــذا العمــل أن نســتنبط أربعــة أســباب رمبــا تكــون قــد دفعتــه إلجنــاز هــذا العمــل:
 35الشــيخ الدكتــور عبــد الغــى عبــد اخلالــق ( ،)1983-1908أســتاذ أصــول الفقــه بكليــة الشـريعة جبامعــة األزهــر.
لــه مؤلفــات عديــدة ،كمــا أشــرف علــى عــدد كبــر مــن طــاب الدراســات العليــا ،ومــن مؤلفاتــه كتــاب «حجيــة
الســنة» ،وهــو رســالته لنيــل الدكتــوراه ،وقــد طبــع يف دار الوفــاء ابالش ـراك مــع املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
(بتوصيــة مــن تلميــذه الدكتــور طــه جابــر العل ـواين).
 36كتــاب احملصــول يف أصــول الفقــه ،دراســة وحتقيــق الدكتــور طــه جابــر العل ـواين 6 ،جملــدات (بــروت :مؤسســة
الرســالة ،طبعــة اثنيــة ،)1992 ،نشــرت الطبعــة األوىل يف اململكــة العربيــة الســعودية (جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود:
جلنــة البحــوث والتأليــف والرتمجــة والنشــر.)1979 ،
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❖ السبب األول:
إعجــاب خــاص بشــخصية ال ـرازي ومبكانتــه العلميــة ،وحماولــة إلب ـراز منــوذج للقيــادة
فكري .اِذ أنه وبعد أن يفيض يف صفاته ومهاراته :من ذاكرة عجيبة ،وذهن
العلمية املستقلة ً
37
وقاد ،وذكاء خارق ،واســتعداد للتعلم ،خيلص إىل أنه «مل يســر وراء من ســبقوه ســر مقلد،
ـرا مــا يســتدرك علــى إمــام احلرمــن ،والغـزايل ،وأىب
جيمــع مــا قالـوا ،مث ّ
يلخصــه ويقرره...فإنــه كثـ ً
38
احلســن ،والقاضــي عبــد اجلبــار ،وغريهــم ،ويتعقــب أقواهلــم ،وخيتــار منهــا».
❖ السبب الثاين:
نصــا لإلمــام
حماولــة اســرجاع التاريــخ ومقارنــة احلاضــر ابملاضــي؛ فهــو عندمــا يــدرس ً
ال ـرازي ال يفوتــه أن يتوقــف عنــد العصــر الــذي أنتــج فيــه النــص ،وهــو النصــف الثــاين مــن
القــرن الســادس اهلجــري .فيقــرر أن تلــك احلقبــة كانــت «مــن أحــرج الف ـرات يف حيــاة األمــة
اإلســامية» ،يف إشــارة إىل الضعــف الــذي أصــاب اخلالفــة العباســية .غــر أن مــا يســتوقفه
مــن مظاهــر ذلــك الضعــف هــو «الصـراع الداخلــي» ،فيشــر إىل «القــادة العســكريني ورؤســاء
القبائل الذين كانوا ينصبون أنفســهم ملوًكا وســاطني وشــاهات-مجع شــاه وهو لفظ فارســي
مبعىن امللك -على ما حتت أيديهم ...وكيف أهنم كانوا يهدفون إىل حتقيق مآرهبم السياسية،
وبســط ســلطاهنم علــى مــا حتــت يــد اآلخريــن مــن أبنــاء ملّتهــم ،غافلــن أو متغافلــن عمــا يــدور
مجيعــا ،وكل منهــم يظــن أنــه األصلــح للبــاد والعبــاد مــن سـواه» 39.وهــذه
حوهلــم ،ومــا يدبــر هلــم ً
صــورة تــكاد تكــون مطابقــة للوضــع العراقــي الــذي هــرب منــه العلـواين كمــا اســلفنا قبــل قليــل.
❖ السبب الثالث:
التمــاس العـزاء النفســي ،وذلــك مــن خــال حماولــة إثبــات أن احلركــة الفكريــة والثقافيــة مل
40
تضعــف وتضمحــل بضعــف النظــم السياســية.

37
38
39
40

املصدر نفسه ،ج ،1ص.34
املصدر نفسه ،ص.36
املصدر نفسه ،ص.29
املصدر نفسه ،ص.31
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❖ السبب الرابع:
حماولــة إثبــات أصالــة فــن التحقيــق العلمــي لــدى املســلمني ،وأهنــم مل يتعلمــوه مــن
ردا علــى أصحــاب هــذا الزعــم« :ولقــد ظـ َّـن قــوم أن التحقيــق علــم مــن
املستشــرقني .ويقــول ً
العلــوم الــي اســتأثر هبــا الغربيــون بفضيلــة أتسيســها ،وأنــه بــدأ يظهــر مــع بــدء النهضــة األوربيــة
يف القــرن التاســع عشــر امليــادي ،وأن علــى أيديهــم ظهــرت قواعــده وأصولــه؛ وذلــك جهــل يف
تـراث هــذه األمــة ال يليــق بباحــث» .41وينتهــي إىل القــول يف هــذا الصــدد أبن فضــل علمــاء
املستشــرقني يف هــذا اجملــال ال خيتلــف عــن فضــل شــركائهم السياســيني «يف االســتيالء علــى
42
خامــات بــادان ،وتصنيعهــا ،وإعادهتــا إىل أس ـواقنا ،ابعتبارهــا صناعتهــم وإجيادهــم».
ـجيعا يف
علــى أن احلاســة النقديــة الــي جذبتــه إىل الـرازي ال يبــدو أهنــا كانــت تلقــى تشـ ً
البيئــة العلميــة احملافظــة ،الــي كان عليهــا كثــر مــن علمــاء األزهــر ،ويذكــر -يف هــذا املقــام-
مــا وقــع لــه إابن مناقشــة رســالته للدكتــوراه ،والــي ورد يف ثناايهــا نقــد يســر لإلمــام ال ـرازي،
فتصــدى لــه الشــيخ إبراهيــم الشــهاوى بعصبيــة ابلغــة قائـ ًـا« :مــن أنــت كــي تســتدرك علــى
اإلمــام ال ـرازي ،وأىن لــك أن تطــاول أولئــك العمالقــة؟!» .43يقــول الدكتــور العل ـواين معل ًقــا
علــى هــذه احلادثــة أنــه ســكت علــى مضــض ،وانتهــى مــن مناقشــة الدكتــوراه دون أن يعلــم
كيــف ينتقــد أق ـوال الســابقني أو يراجعهــا .ولعلــه بــدأ يــدرك منذئــذ أن معركــة تنتظــره مــع
شــيوخ املــدارس الفقهيــة والكالميــة ،إن أصــر علــى الســر يف طريــق النقــد واملراجعــة ،كمــا
ســنالحظ الح ًقــا.

 41املصدر نفسه ،ص.62
 42املصدر نفسه ،ص.62
 43الدكتــور طــه العل ـواين ،مــن أدب االختــاف إىل نبــذ اخلــاف( ،واشــنطن :املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي،
 ،)2017ص.11
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( )1:2من إيران إىل اململكة العربية السعودية:
بعــد فراغــه مــن رســالته للدكتــوراه يف األزهرالشـريف مل جيــد الدكتــور طــه مســو ًغا للبقــاء يف
ـبيل إىل العــودة إىل بلــده الع ـراق ،أو التواصــل مــع املعارضــة العراقيــة،
القاهــرة ،كمــا مل جيــد سـ ً
ولذلــك فقــد رأى أن يقــوم بواحــدة مــن أكــر جمازفاتــه السياســية ،وهــي الذهــاب إىل إي ـران
وكان مــن دواعــي ذهابــه إىل إي ـران أن جيــد فرصــة للنقــاش مــع القــادة اإليرانيــن يف مشــروع
املعارضــة العراقيــة -املدعــوم إيرانيًــا -والــذي كان يرمــي إىل تقســيم اجليــش العراقــي إىل فــرق
مســلحة؛ مــن الســنة ،والشــيعة ،واألكـراد ،وكان يــرى أن ذلــك املشــروع لــن ينجــح ،ولــن يقــود
إال إىل تصــادم بــن تلــك الفــرق يف حــروب أهليــة ،ال تبقــي وال تــذر .كان يطمــع يف إقنــاع
اإليرانيــن أبنــه مــن األفضــل هلــم وللمعارضــة العراقيــة أن يتخلـوا عــن املســار املذهــي والطائفــي؛
لصــاحل املســار الوطــي اجلامــع .إالأن اإليرانيــن تضايقـوا مــن تلــك الفكــرة ،كمــا تضايقـوا مــن
ـزول عــن االجتماعــات الــي كانــت
اســتضافته ،فســحب منــه ج ـواز ســفره بلطــف ،وأبقــي معـ ً
جتريهــا القيــادات اإليرانيــة مــع املعارضــة العراقيــة ،وتُــرك يف إقامــة جربيــة خوفًــا مــن أن يؤثــر علــى
اآلخريــن 44.ومــا أن فشــلت احملاولــة االنقالبيــة الــي دبرهتــا إيـران واملعارضــة العراقيــة ضــد النظــام
البعثــي ،مل يبــق علــى طاولــة السياســة موضــوع للنقــاش ،كمــا مل يبــق ســبب الحتجــازه هنــاك،
ومن مثّ طلب عندئذ من السلطات اإليرانية أن تسمح له ابلذهاب إىل احلج ،فوافقت على
ذلــك ،وأرجعــت لــه ج ـواز ســفره ،بــل وأوصــت الســلطات الســعودية ابســتضافته 45.وحلســن
حظــه أن الســلطات الســعودية مل توافــق علــى اســتقباله فحســب ،وإمنــا وضعــت حراســة خاصــة
حلمايتــه ،مث مسحــت لــه فيهــا ابلعمــل مستشـ ًـارا قانونيًــا يف «احلقــوق اخلاصــة» بــوزارة الداخليــة؛
وتكليفــه مبراجعــة األحــكام الــي تصــدر يف خمتلــف احملافظــات الســعودية ،ومــا يتقــدم حوهلــا مــن
شــكاوى ،أو اعرتاضــات إىل خــادم احلرمــن ،أو وزيــر الداخليــة.
مل ميكــث الدكتــور طــه يف تلــك الوظيفــة إال قليـ ًـا ،اِذ أتكــد لــه أن ذلــك املوقــع ال
يناســبه 46،فاتصــل ابلدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي - 47وكيــل جامعــة اإلمــام حممــد

 44الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسية يف العراق ،مصدر سابق ،ص.205
 45املصدر نفسه ،ص.219
 46أشــار يف «املقابــات» إىل قصــة خــاف نشــب بينــه وبــن وكيــل وزارة الداخليــة حــول قضيــة تتعلــق إبســقاط
الدعــوى عــن أحــد املســؤولني وأنــه قــد كتــب مذكــرة يعــرض علــى ذلــك مبينًــا عــدم ج ـواز إســقاط العقوبــة.
 47الدكتــور عبــد هللا بــن عبــد احملســن الرتكــي ( ،)-1940أكادميــي ومســؤول ســعودي وعضــو هيئــة كبــار العلمــاء
يف الســعودية ،وأمــن عــام ســابق لرابطــة العــامل اإلســامي ،ومستشــار يف الديـوان امللكــي برتبــة وزيــر ،وشــغل منصــب
مديــر جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية ملــدة عامــن.
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بــن ســعود حينئــذ -وكان صدي ًقــا لــه وزميـاً لــه يف دراســاته العليــا يف االزهــر الشـريف ،حيــث
معــا يف األزهــر ،ابش ـراف الشــيخ الدكتــور عبــد الغــي عبــد اخلالــق ،فتقــدم
كاان يدرســان ً
للدكتــور عبــدهلل عبــد احملســن بطلــب لاللتحــاق ابجلامعــة فوجــد موافقــة وترحيبًــا ،وعُـِّـن أســتا ًذا
لتدريــس الفقــه واألصــول يف كليــة الش ـريعة.
( )2:2التدريس اجلامعي :مع الفقه احلنبلي
ويف الوقــت الــذي انضــم فيــه الدكتــور طــه إىل هيئــة أعضــاء التدريــس يف كليــة الش ـريعة
ـرري الفقــه واألصــول وف ًقــا ملذهــب اإلمــام
جبامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود أُوكل أليــه تدريــس مقـ ّ
أمحــد بــن حنبــل ،ومل يكــن الدكتــور طــه -ابلطبــع -دخيـ ًـا علــى حقــول الفقــه واألصــول ولكــن
جـ ّـل دراســاته الفقهيــة الســابقة  -سـواء يف الفلوجــة ،أو األزهــر -كانــت ترتكــز علــى مذهبــن:
الشــافعي واحلنفــي .ومــا أن أُوكل إليــه التدريــس وف ًقــا للمذهــب احلنبلــي ،فقــد رحــب ابملهمــة،
ـرا
ووجــد فيهــا فرصــة للتعمــق يف ذلــك الفقــه .وأشــار يف – املقابــات  -إىل أنــه قــد اســتفاد كثـ ً
مــن اطالعــه علــى منهــج اإلمــام أمحــد ،ومــن أصولــه ،وفقهــه ،وسـرته .ويقــول :إنــه قــد وجــد
يف مذهــب اإلمــام أمحــد مــا مل يكــن يتصــوره مــن مرونــة ،وســعة ،وقــدرة علــى مواجهــة كثــر مــن
ـداول بــن النــاس مــن عبــارات ســلبية أمثــال
القضــااي ،علــى خــاف ماهــو مشــهور؛ ومــا كان متـ ً
نوعــا مــن النمطيــة الثقافيــة  -االجتماعيــة ،الــي
قوهلــم« :ال تكــن حنبليـاً» ال تعــدو أن تكــون ً
العالقــة هلــا بفقــه اإلمــام أمحــد.
أمــا كــون اإلمــام أمحــد كان يتقيــد ابحلديــث الشـريف دون حماولــة للجمــع بــن األحاديــث،
فذلــك راجــع إىل منهجــه ،إذيقــول مبقتضــى أي حديــث يصــح عنــده ،دون النظــر فيمــا إذا
كان هــذا احلديــث يناقــض حديثًــا آخــر .وترتــب علــى هــذا أن صــار لــه يف املســألة الواحــدة
دائمــا إىل ســنن صحــت عنــده ،ابعتبــاره حم ـ ّد ًث لــه
أكثــر مــن قــول ،وهــي أق ـوال يســندها ً
كتــاب املســند ،ولــه ابع طويلــة يف احلديــث .ويشــر الدكتــور طــه يف هــذا الســياق إىل الكتــب
الــي كانــت تقررهــا الكليــة ،ويقــوم بتدريســها؛ وذلــك مثــل «روضــة الناظــر» 48الــذي كان
يُعـ ُّـد الكتــاب املقــرر األول ابلنســبة ألصــول الفقــه ،ومثــل كتــاب «الــروض املربــع شــرح زاد
املســتقنع»49؛ فهــذان الكتــاابن كاان عمــاد الدراســة.

 48كتــاب «روضــة الناظــر وجنــة املناظــر» وهــو يف أصــول الفقــه علــى مذهــب اإلمــام أمحــد ،مــن أتليــف ابــن قدامــة
املقدســي (ت 620هـ).
 49أتليف منصور بن يونس البهويت.
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

( )3:2جامعة اإلمام :حماوالت إصالح املناهج الدراسية
مل يكــن الدكتــور طــه جمــرد أســتاذ للفقــه وأصولــه ،وإمنــا كانــت لديــه رؤيــة للمجتمــع
والسياســة ،وللــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه املناهــج اإلســامية يف اإلصــاح والتقــدم .كمــا
بــدت تتشــكل لديــه رؤيــة للــدور الــذي ميكــن أن تؤديــه اجلامعــة واألســتاذ اجلامعــي يف حتريــك
عمليــات اإلصــاح والتقــدم .وىف هــذا اإلطــار صــار يتســاءل عــن الــدور االسـراتيجي الــذي
ميكــن أن تلعبــه جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود ،حبكــم موقعهــا يف قلــب جنــد ،وحبكــم رمزيــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود الــذي تسـ َّـمت ابمســه اجلامعــة ،وفيمــا إذا كان مــن األفضــل أن تبقــى
 يف مقرراهتــا الدراســية  -علــى التوجــه الســلفي ،الــذي كانــت تســر عليــه يف الفقــه واألصــولوالعقيــدة ،أم أنــه مــن الضــروري أن تضــاف بعــض الدراســات واملقــررات االجتماعيــة لتعديــل
الكفــة ،وتوجيــه أنظــار الطلبــة إىل القضــااي املعاصــرة مبرونــة أكــر ،وذلــك حــى تتجنــب اململكــة
الدخــول الح ًقــا يف صـراع مــع قطــاع مــن أبنائهــا؛ وخباصــة حــن ينفتحــون علــى العــامل اخلارجــي،
وتتضــح هلــم تعقيــدات الواقــع.
ومــن مجلــة مــاكان يــدور يف ذهــن الدكتــور طــه مــن أســئلة ،وهــو ينظــر مــن انحيــة
إىل «اجلامعــة» ،وإىل النخــب الشــبابية الــي تتخــرج علــى يديــه ،وينظــر مــن انحيــة أخــرى
إىل «الدولــة» الســعودية الــي تقــوم قاعدهتــا وركيزهتــا األساســية  -منــذ أايم امللــك عبــد
العزيــز -علــى العشــائر العربيــة ،وعلــى قطــاع التديــن التقليــدي يف اجملتمــع .يقــول الدكتــور
طــه يف -املقابــات -إنــه صــار يتخـ ّـوف مــن هــذا الوضــع ،مث ازداد ختوفــه حينمــا بــدأ يــدرك
كثــرة الطــاب املبتعثــن إىل الدراســة يف الغــرب ،يف عــدة جامعــات ،وكثــرة الطلبــة
الذيــن يتلقــون العلــم علــى كبــار املشــايخ مبســاجدهم ،مــن بعــد صــاة الفجــر إىل صــاة
املغــرب ،وكثــرة املناهــج واألفــكار الــي تصــل اململكــة مــع األســاتذة الوافديــن ،ومــا يرتتــب علــى
ذلــك مــن ظهــور لتيــارات فكريــة جديــدة ال ميكــن ضبطهــا يف االجتــاه الســلفي الــذي
تريده الدولة.
أدرك الدكتــور طــه حبســه االس ـراتيجي وخلفياتــه السياســية أن علــى اجلامعــة أن حتــدث
تطويـًـرا يف مناهجهــا ملواجهــة تلــك األوضــاع ،وقــد رأى أن يعــرض األمــر علــى صديقــه الدكتــور
الرتكــي ،والــذي مل يكــن غافـ ًـا عــن األمــر ،وكان احلـوار بينهمــا يــدور حــول إمكانيــة أن تقــوم
ـدل عــن أن تكــون هنــاك كليــة
جامعــة اإلمــام مثـ ًـا بتخريــج علمــاء اجتماعيــات إســاميني ،بـ ً
علــوم اجتماعيــة منعزلــة عــن كليــه الش ـريعة ،والدعــوة ،وأصــول الديــن ،أو النظــر يف إدخــال
العلــوم الشــرعية يف برامــج الكليــات األخــرى؛ لتصبــح برامــج يتحــد فيهــا املكــون الشــرعي مــع
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املكـ ّـون االجتماعــي ،وهبــذه الطريقــة سيكتســب علمــاء االجتماعيــات البعــد الديــي ،كمــا
يكتســب العلمــاء املختصــون يف علــوم الش ـريعة البعــد االجتماعــي واملعــريف.
ولقــد كانــت رؤيــة الدكتــور طــه تقــوم علــى فكــرة االنتقــال مــن حالــة «اجملــاورة» والتقــارب
بني العلوم الشرعية واالجتماعية إىل حالة «الدمج» ،فال تبقى هناك كلية للعلوم االجتماعية
ـدرس علــم االجتمــاع ،وعلــم النفــس ،وعلــم االقتصــاد ،وكليــة للشـريعة تـ ِّ
تـ ِّ
ـدرس الفقــه ،وأصــول
الديــن .ويقــول الدكتــور طــه :إنــه بلــور هــذه الفكــرة ،وقدمهــا يف شــكل مالحظــات ومذكـرات
إىل رائســة اجلامعــة ،ولكنهــا مل جتــد طريقـاً للتنفيــذ ،إذ القائمــون علــى إدارة اجلامعــة يــرون أهنــم
مؤمتنــون علــى التوجــه الســلفي ،وعليهــم احملافظــة عليــه .وكانــت إدارة اجلامعــة حتــاول أن توفــق
موقعــا مــن املواقــع ،أو فئــة مــن الفئــات.
بــن الــرؤى املختلفــة بشــكل أو آبخــر ،حــى ال ختســر ً
مقتنعــا بربانمــج اجلامعــة ،أو مبنهجهــا يف
وهكــذا نالحــظ أن الدكتــور طــه مل يكــن ً
ـادرا علــى إحــداث شــيء مــن التغيــر .وكان يــود مــن خــال
التدريــس ،ولكنــه مل يكــن قـ ً
املقرتحــات والتصــورات الــي تق ـ ّدم هبــا إىل اإلدارة أن تســعى اجلامعــة لتخريــج طالـ ٍ
ـب
حســن العقيــدة والســلوك ،مل ـ ٍم مبعــارف العصــر ،وقــاد ٍر علــى التفاعــل االجيــايب مــع
الثقافــات واالعتقــادات األخــرى .لكــن مثــل تلــك التصــورات مل تكــن لتحظــى بقبــول
التيــارات الفكريــة املســتقرة والنافــذة يف اجلامعــة؛ فلــم يكــن ،علــى ســبيل املثــال :أن يعهــد
بتدريــس علــم العقيــدة إىل أي أســتاذ غــر ســعودي مــن أبنــاء جنــد ،خشــية أن يكــون لديــه
توجــه أشــعري ،أو اعت ـزايل ،أو عقــاين؛ فيقــول يف العقيــدة مــا ال يقولونــه .ولذلــك فــا
خيتــار لتدريــس العقيــدة إال مــن كان مــن أبنــاء جنــد ،مــن املشــهود هلــم ابالعتقــاد الســلفي
النقــي اخلالــص؛ أي مــن محلــة العقيــدة الســلفية كمــا هــي ،دون أي تســاهل .ولــذا فــا غرابــة
واحلالــة هــذه أن يشــعر الدكتــور طــه بشــيء مــن الضجــر مبثــل هــذه البيئــة ،ويبــدأ رحلــة البحــث
عــن فضــاء فكــري أرحــب.
( )4:2حماورات مع الشيخ عبد العزيز بن ابز (ت )1999
وحينمــا انتُــدب الدكتــور العلـواين للتدريــس جبامعــة اإلمــام ابململكــة الســعودية يف أواســط
الســبعينات من القرن املاضي ،كان الشــيخ ابن ابز من أبرز علماء اململكة ،وكانت له شــهرة
ال تدانيهــا شــهرة يف جمــال علــوم احلديــث ،وىف تصـ ّدره لقيــادة املدرســة الســلفية ،مــع اهتمــام ال
خيفــى بقضــااي املســلمني ،وجتاوبــه معهــا ،ويشــر الدكتــور العلـواين إىل أول لقــاء لــه مــع الشــيخ
«فرحــب يب ،ودعــاين لتنــاول الغــداء معــه ،وأجلســي إىل ج ـواره.
عبــد العزيــز بــن ابز قائـ ًـاَّ :
وقبــل أن انصــرف إذا بــه يهمــس يف أذين قائـ ًـا أبدب جــم« :ليتــك اي شــيخ تطلــق حليتــك،
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فأنــت طالــب علــم تعــرف مكانــة اللحيــة يف الســنة الشـريفة» 50.غــر أنــه ومــع تكــرر اللقــاءات
ومبــرور الزمــن جتــاوز الشــيخ مســألة اللحيــة ،وصــار يتحــدث إليــه ،ويستشــره يف بعــض األمــور
السياســية العامــة.
ويذكــر الدكتــور العل ـواين أن الشــيخ ابــن ابز طلــب منــه ذات مــرة أن يكــون ضمــن وفــد
تــوكل إليــه مهمــة اإلصــاح بــن فصائــل اجملاهديــن األفغــان ،فيدعوهــم إىل وحــدة الصــف ونبــذ
51
موض ًحــا للشــيخ أن قـرار احلــرب
اخلــاف .ويذكــر الدكتــور العلـواين أنــه اعتــذر عــن املهمــةّ ،
أو اجلهاد مل يكن قر ًارا أفغانيًا ،وأن قيادة اجملاهدين قد اســتدرجت إىل األدوار اليت تقوم هبا،
وأن املعركــة الراهنــة ليســت يف حقيقتهــا بــن اإلســام والشــيوعية ،وإمنــا هــي صـراع بــن القــوى
الدوليــة الكــرى ،يُســتغل اإلســام فيهــا إلضعــاف االحتــاد الســوفييت لصــاحل الــدول الغربيــة.
يقــول العلـواين أن الشــيخ قــد «صــدم» بذلــك التحليــل ،وانقشــه فيــه طويـ ًـا.
وكمــا بــدت آراء وحتليــات الدكتــور العل ـواين غريبــة وصادمــة للشــيخ ابــن ابز ،فقــد
أيضــا للدكتــور العلـواين؛ وذلــك مثــل رأيــه أبن املســلمني مطالبــون
كانــت لألخــر آراءٌ مســتغربة ً
وختيهــم بــن اإلســام واجلزيــة أو
مبجاهــدة األمــم غــر املســلمة لتبليغهــا رســالة اإلســامّ ،
احلــرب ،وأن تلــك هــي الســنة النبويــة يف نظــره .يف حــن مل يكــن الدكتــور العلـواين يــرى يف ذلــك
ـدل مــن سياســة الدعــوة
اتباعــا لسياســة الفتوحــات الــي ســارت عليهــا الدولــة األمويــة ،بـ ً
إال ً
52
الــي ســادت يف عهــد الراشــدين .وال يبــدو أن الدكتــور العلـواين قــد أفلــح يف زحزحــة الشــيخ
ابــن ابز عــن فهمــه للســنة ،ولكنــه رمبــا يكــون قــد جنــح إىل حــد مــا أن يدفــع بــه حنــو فهــم أكثــر
واقعيــة للسياســة الدوليــة .وعلــى أيــة حــال فقــد ظلّــت العالقــة بينهمــا طيبــة ،وظــل الدكتــور
ـرا مــن التقديــر للشــيخ ابــن ابز ،ولكنــه ظـ ّـل يف الوقــت ذاتــه حيــس خبطــورة
العل ـواين يكـ ُّـن كثـ ً
املذهــب الــذي يســر عليــه الشــيخ يف فهمــه «للســنة» ،ال ســيما حينمــا يطبــق ذلــك الفهــم يف
جمــال السياســة الدوليــة املعاصــرة ،ولعــل الدكتــور العلـواين ظــل منــذ ذلــك الوقــت خيتــزن ذلــك
اإلحســاس ،وخيتــزن معــه أســئلة كثــرة عــن قضــااي الســنة وتطبيقاهتــا ،بــل قــد تكــون مثــل هــذه
دافعــا وراء حبوثــه الالحقــة عــن الســنة النبويــة الشـريفة ،وكمثــال تطبيقــي حبثــه املوســوم
األســئلة ً
«منهجيــة التعامــل مــع الســنة» ،كمــا ســيتضح الحقـاً.
 50الدكتور طه العلواين ،جتربيت مع احلياة السياسية يف العراق ،مصدر سابق ،ص.231
 51الدكتور العلواين ،املصدر نفسه ،ص.231
 52الدكتور العلواين ،املصدر نفسه ،ص.232

الفصل الثاين ـ اململكة العربية السعودية :التدريس الجامعي وعامل التأليف

51

( )5:2اإلنتاج البحثي :أدب االختالف يف اإلسالم
اســتمر الدكتــور طــه العلـواين يف جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود حــى عــام  ،1984وقــد
ـددا مــن البحــوث العلميــة يف جمــال الفقــه وأصولــه ،وكان مــن بينهــا
أجنــز يف هــذه الفــرة عـ ً
رســالة صغــرة يف االجتهــاد ،وحبــث يف أصــول الفقــه ،وحبــث اثلــث عــن «حقــوق املتهــم يف
اإلســام خــال مرحلــة التحقيــق» .53أمــا أهــم حبــث أجنــزه يف هــذه الفــرة فــكان كتــاب« :أدب
االختــاف يف اإلســام» .وقــد جــاء أتليــف الكتــاب اســتجابة القـراح مــن األســتاذ عمــر عبيــد
حســنة ،حمـ ِّـرر سلســلة «كتــاب األمــة» .نشــر الكتــاب ووجــد إقبـ ًـال كبـ ًـرا ،وأعيــد طبعــه ســتة
عشــر مــرة ،وترجــم إىل عــدد مــن اللغــات ،وصــار يـُ ّدرس يف بعــض اجلامعــات؛ ممــا يشــر إىل أنــه
جــاء يف وقــت مناســب ،وأنــه سـ َّـد حاجــة يف نفــوس القـراء مــع أن الدكتــور العلـواين غـ ّـر رأيــه
ـجل يف الطبعــة األخــرة للكتــاب ()2017
يف كثــر ممــا ورد يف ذلــك الكتــاب مــن آراء ،وسـ ّ
ـنعرض هلــا الح ًقــا.
انتقــادات وتعديــات جوهريــة علــى مواقفــه الســابقة ،والــي سـ ُ
ونق ّدم فيما يلي قائمة ابلبحوث والدراسات العلمية يف تلك الفرتة:
❖ أصــول الفقــه :نشــأته وتدوينــه (جملــة املســلم املعاصــر ،عــدد  ،15 ،14القاهــرة:
.)1978
❖ علــم أصــول الفقــه :ابعتبــاره منهــج حبــث ومعرفــة :املؤمتــر الثــاين إلســامية املعرفــة،
إســام آابد ،ابكســتان.1982 ،
❖ اجلاحــظ وموقفــه مــن الطاعنــن يف القــرآن الكــرمي ،جملــة كليــة اللغــة العربيــة ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود.1980 ،
❖ نظ ـرات يف تطــور علــم أصــول الفقــه ،جملــة أض ـواء الش ـريعة ،عــدد  ،13ال ـرايض،
.1982
❖ أفعــال رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) ومذاهــب العلمــاء يف االحتجــاج هبــا،
امللتقــى الســادس عشــر للفكــر اإلســامي ،اجلزائــر.1982 ،
❖ املياه وأحكامها يف اإلســام ،حبث ِ
أع َّد للخطة الوطنية للمياه يف الســعودية ،نشــر
ضمــن اجمللــد القانــوين للخطــة ابللغــة العربيــة واإلجنليزيــة.1982 ،
 53جملة املسلم املعاصر ،مج 1983 ،36 ،35
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❖ الرأي وحجيته ،امللتقى السابع عشر للفكر اإلسالمي ،اجلزائر.1983 ،
❖ حقــوق املتهــم يف مرحلــة التحقيــق :حبــث فقهــي مقــارن ،جملــة املســلم املعاصــر ،عــدد
 ،35القاهــرة.1984 :
❖ الفقه واحلضارة ،ندوة احلضارة اإلسالمية ،كواالملبور ،ماليزاي.1984 ،
❖ تعليــل األحــكام الشــرعية واختــاف العلمــاء فيــه وحقيقــة موقــف احلنابلــة منــه ،جملــة
أضـواء الشـريعة ،عــدد  ،10الرايض1404،هــ1984 /م.
( )6:2بداايت االنفتاح العاملي :مع الندوة العاملية للشباب اإلسالمي
لقدكان الدكتور طه يعمل من الناحية الرمسية أستا ًذا ألصول الفقه يفكلية الشريعة جبامعة
اإلمام حممد بن سعود ،ولكن خلفياته السياسية وتطلعاته الفكرية كانت جتعله ُّ
ميد النظر إىل
اتساعا ورحابةٌ .فأخذ يرتدد على «مؤسسة
خارج أسوار اجلامعة ،حبثًا عن وسط ثقايف أكثر ً
الندوة العاملية للشباب» 54،وهى مؤسسة ثقافية كانت تستقبل خنبة من املفكرين من خمتلف
أحنــاء العــامل ،ممــن يؤمنــون أبن األمــة اإلســامية جيــب أن ختــرج مــن حالــة العجــز والتخلــف ،وال
يكون ذلك إال بنوع من التجديد واإلصالح ،فوجد الدكتور طه نفسه يف اجلو الفكري الذي
تريا
كان يتمنــاه55،حيــث توطــدت عالقاتــه ابلدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان الــذى كان ســكر ً
عاما للندوة.
ً
وأتيحــت لــه فرصــة أخــرى حينمــا دعــي للمشــاركة يف مؤمتــر خــاص عقــد يف مدينــة لوغانــو
يف سويس ـرا ،دعــت لــه مجعيــة الطــاب املســلمني ابلــوالايت املتحــدة (Muslim Students
) Association, MSAملناقشــة قضااي الفكر اإلســامي .قدَّم يف ذلك املؤمتر ورقة عن أصول
الفقــه ابعتبــاره املنهجيــة اإلســامية الســتنباط األحــكام (حبســب رأى الشــيخ مصطفــى عبــد
ال ـرازق) .وبعــد مناقشــات مطولــة شــارك فيهــا متخصصــون وغــر متخصصــن طفــق الدكتــور

 54هيئــة إســامية عامليــة متخصصــة يف شــؤون الشــباب املســلم ،أنشــأها امللــك فيصــل عــام  1972وهتــدف
إىل تق ــومي عقيــدة الشــباب وفكــره وســلوكه ،وتبــى قضاايهــم ،انظــر الصفحــة الرمسيــة للهيئــة :اهلويــة  -والتأســيس/
wamy.org

 55الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ( )2021-1936مــن مواليــد مكــة املكرمــة ،حصــل علــى درجــة الدكتــوراه
يف العالقــات الدوليــة عــام ( 1973جامعــة بنســلفانيا يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة) ،وعــاد إىل اململكــة العربيــة
تريا يف منظمــة النــدوة العامليــة للشــباب اإلســامي ) (WAMYمــن  ،1979-1973وهــو مــن
الســعودية؛ ليعمــل ســكر ً
الــرواد املؤسســن للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي (مــع زميليــه اآلخريــن الدكتــور الفاروقــي والدكتــور العلـواين) ،وعمــل
رئيسـاً للجامعــة اإلســامية العامليــة مباليـزاي.
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طــه -نفســه -يتشــكك يف إمكانيــة اســتخدام منهجيــة االجتهــاد الفقهــي يف حقــول معرفيــة
أخــرى .ويعــود تشــككه إىل مالحظــة أن أصــول الفقــه مصممــة للتعامــل مــع مصــادر التشـريع
(القــرآن والســنة) ،وتعتمــد علــى التحليــل اللغــوي لصيــغ األمــر والنهــى وحنومهــا؛ ولكــن هــل
نســتطيع أن نفعــل ذلــك يف جمــال الظواهــر االجتماعيــة ،وهــي متثِّــل اإلشــكال األكــر الــذي
نعــاين منــه يف عمليــة التنميــة والنهــوض؟ وكانــت اإلجابــة الــي انتهــى إليهــا أن منهــج أصــول
الفقــه يعطيــه كل مــا يريــد عندمــا يتعامــل مــع النصــوص ،أمــا فيمــا يتعلــق ابلظواهــر االجتماعيــة
فســيحتاج إىل شــيء آخــر ،ميكــن أن يشــار إليــه ابســم اإلبــداع أو االبتــكار.
وكان رأي الدكتــور طــه يف تلــك املرحلــة أن يُصــار إىل فــك االرتبــاط بــن منهــج أصــول
الفقــه ومناهــج العلــوم االجتماعيــة؛ فيــرك منهــج االجتهــاد للعلــوم الشــرعية ومنهــج االبتــكار
واإلبــداع للعلــوم االجتماعيــة ،وىف إثــر هــذا اجلــدل انقســم املؤمتــرون إىل جلــان؛ جلنــة لإلصــاح
االجتماعــي ،وأخــرى للمنهجيــة ،وكانــت هــي اللجنــة األم .وانتهــى إىل نتيجــة مفادهــا أنــه لــو
أن املســلم تعلــم كيــف ميكــن أن يفكــر منهجيًــا يف األمــور ،ويسرتشــد يف أفعالــه وردود أفعالــه
مبنهــج وضوابــط منهــج ،فمــن املمكــن أتســيس املشــروع اإلســامي احلضــاري .وبعدهــا اتفــق
املؤمتــرون علــى أنــه ال يكفــي أن نلتقــي مــرة أو مرتــن يف العــام ،وأن خنــرج بتوصيــات؛ بــل
جيــب أن يكــون لدينــا مركــز حبــوث ودراســات مســتقل ومســتمر ،مهمتــه البحــث يف قضــااي
«التفكــر واملنهجيــة» ،وكيــف تعــاجل أزمــة األمــة مــن خــال هذيــن املدخلــن :تصحيــح املنهــج،
وتصحيــح الفكــرة.
ومــن هنــا تولــدت فكــرة «املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي»؛ وتقـ ّـرر أن يــوكل األمــر
إىل األخــوة الذيــن كان ـوا موجوديــن يف الــوالايت املتحــدة ،وهــم :إمساعيــل الفاروقــى ،مجــال
الربزجنــي ،هشــام الطالــب ،التيجــاين أبــو جديــري ،حممــود رشــدان وآخــرون.
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

( )1:3املعهد العاملي للفكر اإلسالمي :النشأة واألفكار املشرتكة
يف عــام 1984م اســتقال كل مــن الدكتــور طــه العل ـواىن والدكتــور عبــد احلميــد أبــو
ســليمان مــن عملهمــا ابململكــة الســعودية؛ ليلتحقــا مبجموعــة املعهــد يف واشــنطن ،وليبــدأ
عامــا
املعهــد يف االنطــاق ،أُوكلــت القيــادة للدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ليكــون مديـ ًـرا ً
56
ئيســا للمعهــد؛ والدكتــور طــه جابــر العلـواين
للمعهــد؛ وليكــون الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي ر ً
يكــون انئبًــا للرئيــس ومســؤوالً عــن البحــوث والدراســات.

بــدأ املعهــد نشــاطه مــن غرفــة يف منــزل الدكتــور الفاروقــي ،والــذي أخــذ يراســل عــدة
جهــات يف العــامل اإلســامي والغــريب قائـ ًـا« :نريــد أن نبــدأ سلســلة مــن البحــوث والدراســات
لنعـ ّـرف علمــاء العــامل اإلســامي ابلغــرب وحضارتــه ،ونعـ ّـرف الغــرب ابحلضــارة اإلســامية
والعــامل اإلســامي ،ولــذا أنشــاان املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،وأنمــل أن نســمع آراءكــم
ومقرتحاتكــم».

اعتمــد املعهــد يف أول أتسيســه علــى أســلوب املؤمت ـرات العامليــة ،فعقــد «نــدوة إســامية
املعرفــة» 1982ىف ابكســتان برعايــة الرئيــس ضيــاء احلــق ملــدة أســبوع ،وحضرهــا حنــو
مــن ســتني أســتاذاً جامعي ـاً مــن ابكســتان وخارجهــا .وكان مــن مثــار حبــوث تلــك
النــدوة ومداوالهتــا أن وضعــت «خطــة للعمــل» قــام بصياغتهــا ابإلجنليزيــة الدكتــور الفاروقــي،
ونشــرت ترمجــة هلــا بعن ـوان« :أســلمة املعرفــة».57وكان الدكتــور الفاروقــي حبكــم اطالعــه
العميــق علــى الفكــر الغــريب وتعمقــه يف نظريــة القيــم ونظريــة املعرفــة هــو األقــدر علــى صياغــة
املشــاريع الفكريــة.
عرضــا مركـًـزا ألعـراض املشــكلة والواجــب املطلــوب
قـ ّدم الدكتــور الفاروقــي يف تلــك الورقــة ً
واحلــل املقــرح؛ مؤكـ ًـدا أن الــداء يوجــد يف املســلمني أنفســهم ،وأن العــاج ينبغــي أن أييت مــن
داخــل األمــة اإلســامية؛ وأن املهمــة املطلوبــة مــن رجــال الفكــر والقــادة املســلمني أن يعملـوا
علــى إعــادة صياغــة كل مـراث البشـرية العلمــي مــن جديــد ومــن منطلــق إســامي؛ وأن إعــادة
 56الدكتــور إمساعيــل راجــي الفاروقــي ( )1986-1921ابحــث ومفكــر وأســتاذ جامعــي ،ولــد يف فلســطني،
وهاجــر إىل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،حيــث ختصــص يف دراســة األداين املقارنــة ،وعمــل ابلتدريــس والبحــث يف
اجلامعــات األمريكيــة ،وكان مــن أوائــل املنظّريــن ملشــروع إســامية املعرفــة ،ونشــط يف تنفيــذه مــن خــال مشــاركته يف
أتســيس ورائســة املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بواشــنطن ،تــوىف مقتـ ًـول يف ظــروف غامضــة عــام  ،1986اتركاً
العديــد مــن األعمــال الفكريــة اهلامــة يف الفكــر واحلضــارة اإلســامية.
 57إمساعيل الفاروقي ،أسلمة املعرفة ،جملة املسلم املعاصر ،عدد .1982 ،32
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صياغــة العلــوم  -والنظــام التعليمــي -يف ضــوء اإلســام هــو مــا تعنيــه كلمــة «أســلمة العلــوم».
58
مث حـ ّدد أربــع مهــام أساســية إلجنــاز هــذا املشــروع ،عــر تســع خطـوات ،حددهــا بدقــة.
وكان الفاروقــي (رمحــه هللا) علــى قناعــة اتمــة حــى األشــهر األخــرة مــن حياتــه
بضــرورة حتويــل املعهــد مــن مركــز حبــوث ودراســات إىل معهــد تعليمــي ،فتلــك كانــت -
يف نظــره  -الطريقــة والســبيل الوحيــد إلجيــاد بيئــة علميــة ،تضــم أفضــل املؤمنــن بقضيــة
«أســلمة املعرفــة» ينقلــون أفكارهــا إىل طلبــة انهبــن ،ويقودوهنــم يف عمليــة التفاعــل
معهــا .وقــام ابلفعــل بتقــدمي طلــب إىل الســلطات الرتبويــة للرتخيــص بتأســيس مــا أمســاه
«معهــد الدراســات اإلســامية املتقدمــة» ،وقــام مبخاطبــة أســاتذة كثرييــن إىل االنضمــام
إىل هــذه املؤسســة اجلديــدة ،إالأن جملــس أمنــاء املعهــد مل يوافــق علــى اخلطــة ،ابعتبــار
أنــه ال يوجــد حــى ذلــك احلــن أي كتــاب منهجــي ِصْيـ َـغ ِوف ًقــا لرؤيــة األســلمة ميكــن أن
يق ّدم إىل الطلبة.
وقــد أدركــت اجملموعــة آنــذاك أن التحــول الــذي اقرتحــه الدكتــور الفاروقــي قــد يقضــي علــى
أول يف
الفكــرة األساســية الــي أقيــم املعهــد مــن أجلهــا ،وهــي تفريــغ العلمــاء للكتابــة والبحــث ً
املوضوعــات الــي مت رصدهــا عــر الســنني ،وتبلــورت يف نــدوة «لو َغانــو»؛ فالكتابــة وإعــداد
أول ،مث أتيت قضيــة التعليــم ابلدرجــة الثانيــة .وبنــاء علــى هــذا االختــاف يف طبيعــة
الدراســات ً
مهــام املعهــد اضطــر الدكتــور الفاروقــي ملواصلــة مشــروع األســلمة مبعــزل عــن قيــادة املعهــد الــي
59
آل متثيلهــا آنــذاك إىل الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان والدكتــور العلـواين.
إن ختلــي الدكتــور الفاروقــي عــن قيــادة املعهــد ،ومــا وقــع لــه بعــد ذلــك بقليــل مــن
اغتيـ ٍ
ـال بشــع مثَّــا صدمــة كبــرة لقيــادة املعهــد وللمتعاملــن معــه ،غــر أن مشــروع املعهــد مل
يتوقــف ،إذ نشــطت القيــادة اجلديــدة يف اســتقطاب العلمــاء والباحثــن ،وتركــزت جمهوداهتــا
يف إقامــة املؤمت ـرات ،واالســتمرار يف البحــث يف املوضوعــات الــي مت حتديدهــا يف نــدويت
«لوغانــو» وابكســتان ،ومتيــزت تلــك الفــرة بنشــر عــدد مــن األعمــال ذات احملتــوى
الفكــري املشــرك ،والــي ال تبتعــد يف جمملهــا عــن الورقــة األساســية الــي صاغهــا
 58إمساعيل الفاروقي ،املصدر نفسه.
 59مل يرتاجــع الدكتــور الفاروقــي عــن فكرتــه ومضــى يف اســتكمال إجـراءات التأســيس ،وهنــا تدخــل األســتاذ أنــور
إبراهيــم الــذي كان صدي ًقــا للجميــع ،فعــرض عليــه االلتحــاق مباليـزاي أســتا ًذا ،حــى إذا مــا انتهــت دورة مديــر اجلامعــة
اإلســامية العامليــة آنــذاك عُـ ِّـن مديـ ًـرا للجامعــة ،لين ّفــذ برانجمــه التعليمــي ،ووافــق الدكتــور الفاروقــي علــى االق ـراح،
ولكــن القــدر كان أســرع ،فاستشــهد يف التاســع عشــر مــن رمضــان مــع زوجتــه مليــاء ســنة  1986بيــد آمثــة ،ومل تظهــر
األســباب احلقيقيــة لذلــك االغتيــال البشــع حــى اليــوم.
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ـددا ملفهومهــا ومنهجهــا .فنشــرت يف هــذا الســياق
الدكتــور الفاروقــى عــن «أســلمة املعرفــة» ،حمـ ً
األعمــال الســتة اآلتيــة:

كانـوا ميتــازون يف تلــك املــدة بقــدر كبــر مــن التوافــق يف الرؤيــة ،والتكامــل يف التخصصــات ،إذ
كان الدكتــور الفاروقــي ممــن ختصــص يف دراســة الفكــر الغــريب واألداين املقارنــة ،كمــا أقــام يف
جامعــة األزهــر أربــع ســنوات بعــد الدكتــوراه؛ ليتبحــر يف جمــال العلــوم الشــرعية ،ممــا جعلــه علــى
قــدر كبــر مــن اإلملــام مبســائل العلــوم االجتماعيــة احلديثــة وفلســفاهتا ،مــع إدراك عميــق لطبيعــة
األزمــة الفكريــة والتعليميــة يف العــامل اإلســامي ،وكيفيــة اخلــروج منهــا.

(« )1أســلمة املعرفــة :املبــادئ ،خطــة العمــل ،اإلجنــازات» ،60وهــذه هــي نســخة
الفاروقــي ،غــر أنــه أدخــل عليهــا الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان عــدة تعديــات،
وقــام بتحريرهــا ،واعتــرت هــذه النســخة منذئــذ دليـ ًـا ملشــروع «أســلمة املعرفــة».
(« )2قضيــة املنهجيــة يف الفكــر اإلســامي» ،للدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان،
.1989
(« )3أزمة العقل املسلم» للدكتور عبد احلميد أبو سليمان.1991 ،
(« )4خواطــر يف األزمــة الفكريــة واملــأزق احلضــاري لألمــة اإلســامية ،رســائل إســامية
املعرفــة ( ،)1املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي.1989 ،
(« )5األزمــة الفكريــة املعاصــرة :تشــخيص ومقرتحــات» ،سلســلة احملاضـرات رقــم (،)1
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،ط.1989 ،1
(« )6األزمــة الفكريــة ومناهــج التغيــر :اآلفــاق واملنطلقــات» ،الدكتــور طــه العل ـواين،
.1996
ويالحــظ أن الفكــرة احملوريــة يف كل هــذه الكتــاابت هــي أن «التفكــر املنهجــي» بشــروط
إســامية هــو مــا يفضــي ابملســلمني إىل حلــول ملشــاكلهم النظريــة والعمليــة؛ وألن التفكــر
املنهجــي قــد أصابــه خلــل أدى إىل االحنــدار احلضــاري ،فــا منــاص للخــروج مــن هــذا االحنــدار
إال بعمليــة إصــاح كــرى جتــرى علــى منهجيــة العقــل اإلســامي يف التفكــر.
ـرا
ويالحــظ اثنيًــا :أن مــا ورد يف هــذه األعمــال مــن أفــكار ومقرتحــات للحــل ال ختــرج كثـ ً
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عمــا صاغــه الدكتــور الفاروقــي عــام ،1982كمــا يالحــظ اثلثًــا :أن هــؤالء املؤلفــن الثالثــة
 60الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي ،أســلمة املعرفــة :املبــادئ العامة-خطــة العمل-اإلجنــازات (بــروت :دار اهلــادي،
 ،)2001وقــد أشــر يف هــذه الطبعــة إىل أن «بعــض دور النشــر» العربيــة قامــت برتمجــة نســخة الفاروقــي دون تنســيق
وتفاهــم مــع املعهــد ،ص.35
 61ال بد من اإلشــارة هنا إىل الدكتورة مىن أبو الفضل ( ،)2008-1945واليت حلقت هبذه اجملموعة ،وصارت
معمقــه يف النظريــة السياســية والدراســات املنهجيــة ،خترجــت
مســؤولة عــن ملــف الفكــر الغــريب .والدكتــورة مــى ابحثــة ّ
مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية جبامعــة القاهــرة عــام  ،1966وحصلــت علــى الدكتــوراه يف العلــوم السياســية
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خمتصــا بدراســة العلــوم السياســية
أمــا الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان فقــد كان ً
والعالقــات الدوليــة ،عــاوةً علــى اهتمامــه بقضــااي الفكــر اإلســامي .مث أييت الدكتــور العلـواين
خبلفيتــه الراســخة يف العلــوم اإلســامية التقليديــة ،وجتــارب متنوعــة مــع احلــركات السياســية،
وجتــارب مجــة يف حقــل التدريــس اجلامعــي والبحــث العلمــي.
وكانــت هلــذه اجملموعــة طريقــة خاصــة يف التأليــف ،إذ يقــوم أحدهــم إبلقــاء حماضــرة عامــة،
أو عــدد مــن احملاضـرات ،يف عــدد مــن املناســبات والبلــدان ،مث يكلــف بعــض الباحثــن بتنــاول
جانــب مــن املــادة ،يعكــف علــى توثيقــه أو تعميقــه ،مث يعــاد إىل املؤلــف فيتـ ّـم تنقيحــه؛ ليخــرج
يف صورتــه النهائيــة .وهبــذه الطريقــة جــاءت خطــة العمــل األوىل الــي صاغهــا الدكتــور الفاروقــي،
وابلطريقــة ذاهتــا جــاء كتــاب «أزمــة العقــل املســلم» 62للدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ،إذ
يعــود الكتــاب يف أصلــه إىل أحبــاث وحماضـرات ألقاهــا املؤلــف حينمــا كان مديـًـرا للمعهــد عــام
 ،1984مث قــام الدكتــور طــه بقـراءة مســودة الكتــاب ،وإضافــة مقدمــة ضافيــة عنــه .أمــا ورقــة
الفاروقــي األساســية فقــد قــام الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان إبعــادة صياغتهــا ،وأضــاف
ـرا مــن اآلراء ،دون أن خيــرج عــن فلســفتها العامــة .ومــع هــذا التقــارب بــن املؤلفــن
إليهــا كثـ ً
الثالثــة إال أن الدكتــور العل ـواين قــد بــدأ يتميــز أبحباثــه اخلاصــة ،ويتخــذ لــه مداخــل مســتقلة
لقضيــة إســامية املعرفــة ،كمــا ســنوضح فيمايلــي.
( )2:3من األفكار املشرتكة إىل املداخل املستقلة
مفهوم الكتابني (القرآن والكون) و (اجلمع بني القراءتني):
منظورا يف مقابل القرآن الكتاب املقروء ،وأن كالّ
مفهوم أن الكون املادي يش ّكل ً
كتاب ً
مــن جامعــة لنــدن عــام  ،1975وعملــت أســتا ًذا زائـ ًـرا ابملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بواش ــنطن مــن -1986
 ،1995وأس ــتا ًذا يف جامعــة العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة بواشــنطن ،والــي شــاركت يف وضــع براجمهــا التأسيســية
مــن  ،2008-1995وهلــا أحبــاث خاصــة وأخــرى مشــركة مــع الدكتــور العل ـواين.
 62الدكتور عبد احلميد أبو سليمان ،أزمة العقل املسلم (واشنطن :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي.)1991 ،
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل الثالث ـ الواليات املتحدة األمريكية وإسالمية املعرفة

عاما ملعرفة احلق ،وأنكل واحد منهما مفتوح للجميع ،مفهوم غري جديد يف
مصدرا ً
منهما ميثّل ً
اتريخ الفكر اإلسالمي؛ إال أن اجلديد هو حماوالت اجلمع بني هذين املصدرين ،وحتويل عملية
اجلمــع هــذه إىل منهجيــة معرفيــة منضبطــة ،واختاذهــا -مــن بعــد -أداة لنقــد الـراث اإلســامي،
ولنقد الرتاث الغريب من جهة أخرى .وقد كان كل من الفاروقي والعلواين وأبو سليمان على
مدخل لتأسيس نظرية املعرفة اإلسالمية ،ومنطل ًقا ملشروع
دراية هبذه املسألة ،وقد جعلوا منها ً
«إسالمية املعرفة».

فاملرحلــة األوىل هــي مرحلــة التصديــق ،حيــث يقــوم الباحــث املســلم ابتبــاع كل العمليــات
املعرفيــة املعتــادة ،مــن نقــد وحتليــل ومراجعــة ومقارنــة ،مــع الت ـزام اتم ابملوضوعيــة ،واألمانــة يف
البحــث عــن املصــادر ،والتدقيــق يف نقــل األقـوال واآلراء ،وعزوهــا إىل مصادرهــا.

ـرا للرؤيــة الــي طرحهــا الفاروقــي،
وممــا ال شــك فيــه أن الدكتــور العل ـواين قــد اســتمع كثـ ً
كمــا اســتمع لــكل مــا قــدم عبــد احلميــد أبــو ســليمان فيمــا يتعلــق بتشــخيص «األزمــة» ،وفيمــا
أيضــا أنــه كان يشــاطرمها الـرأي ،وينشــط معهمــا
يتعلــق بتحديــد ســبل «العــاج» .وال شــك ً
يف التنفيــذ .ومــع ذلــك فليــس مــن املســتغرب أن نالحــظ أن الدكتــور العل ـواين قــد بــدأ يطــرح
رؤيتــه املســتقلة ومنهجــه املتميــز يف كثــر مــن القضــااي الــي كانــت حمــل اتفــاق بــن ثالثتهــم.
وأتيت يف رأس تلــك القضــااي وضعيــة علــوم القــرآن يف إطــار إســامية املعرفــة ،ويف الوقــت
الــذي يســهب الفاروقــي يف شــرح علــوم القــرآن ،واإلشــارة إىل أمهيتهــا كوســائل وأدوات لفهــم
النــص القــرآين 63،جنــد أن الدكتــور العلـواين يقلــل مــن شــأهنا ،معتـ ًـرا أن «العلــوم الــي صيغــت
حــول النــص ،وعرفــت بعلــوم القــرآن مثــل علــم الناســخ واملنســوخ ،واحملكــم واملتشــابه ،وأســباب
فهمــا وفكـًـرا اترخييًــا ومركبًــا ثقافيًــا أســقط نفســه علــى نصــوص
النــزول ،والتفســر وغريهــا مثَّلـ ْ
ـت ً
القــرآن ،وكـ َّـون فهمــا لــه يســتمد حجيتــه مــن عــدة مقدمــات َّ
مكنْتــه مــن ربــط الكتــاب الكــرمي
ً
64
بذلــك الفهــم التارخيــي ،وجعلــت أي فهــم مغايــر لذلــك الفهــم موضــع شــبهة».
أيضــا طريقــة التعامــل مــع الفكــر الغــريب ضمــن قائمــة القضــااي املختلــف فيهــا .وكمــا
وأتيت ً
كان كل مــن الفاروقــي وأبــو ســليمان يعتقــد أن االزدواجيــة بــن العلــوم الشــرعية واالجتماعيــة
ميكــن أن ت ـزال مؤسســيًا ،يف حــن يــرى العل ـواين أنــه ال ميكــن االكتفــاء بذلــك ،وهلــذا فإنــه
كان يواصــل البحــث عــن مداخــل منهجيــة أكثــر عم ًقــا ،يتــم يف ضوئهــا تقييــم الفكــر الغــريب،
وإدراجــه يف النســق املعــريف اإلســامي .فيهتــدي إىل فكــرة «املراحــل األربعــة» الــي اســتنبطها
مــن تدبــره للقــرآن الكــرمي ومــن مدارســة مــع األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد ،والــي ينبغــي
اتباعهــا يف التعامــل مــع الفكــر الغــريب وســائر ال ـراث اإلنســاين وهــي :التصديــق ،واهليمنــة،
واالســتيعاب ،والتجــاوز.
مثل كتاب «أطلس احلضارة االسالمية» ،ص.231
 63انظر ً
 64الدكتور طه جابر العلواين ،ملاذا إسالمية املعرفة ،إسالمية املعرفة ،العدد األول ،ص.21
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مث أتيت بعــد ذلــك املرحلــة الثانيــة «اهليمنــة» ،حيــث يفــرز الصــاحل عــن غــره ،ومــن مثّ
علمــا
املرحلــة الثالثــة  -مرحلــة «اســتيعابه» -وإدراجــه يف النســق اإلســامي؛ ليصــر بذلــك ً
ـودا؛ مث أتيت املرحلــة الرابعــة واألخــرة ،وهــي مرحلــة «التجــاوز» ،حيــث يكــون
إســامياً حممـ ً
ـادرا ابالســتناد إىل تلــك العمليــات أن يضــع رؤى ونظ ـرايت جديــدة.
الباحــث املســلم قـ ً
وهــذه املراحــل األربــع هــي مــا ميثــل «إســامية املعرفــة» لــدى الدكتــور العلـواين ،وهــي كمــا
تــرى متثــل رؤيــة أكثــر عم ًقــا ممــا توصــل إليــه كل مــن الدكتــور الفاروقــي والدكتــور عبــد احلميــد
أبــو ســليمان .فالدكتــور الفاروقــي يتحــدث عــن اثنــي عشــرة خطــوة يف كتابــه «خطــة العمــل»،
وبعدهــا قــام الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ابختصارهــا يف مثــان خط ـوات .وكان مفهــوم
«إســامية املعرفــة» يتمثــل لديهمــا يف إعــادة صياغــة تـراث املعرفــة اإلنســانية وف ًقــا لوجهــة النظــر
اإلســامية؛ أي وف ًقــا للرؤيــة اإلســامية للحيــاة والواقــع والكــون 65،كمــا أن مــن رأيهمــا ضــرورة
أن حتـ ّـل التصنيفــات املنهجيــة لإلســام مــن وحــدة احلقيقــة ،ووحــدة املعرفــة ،ووحــدة اإلنســانية،
وخضــوع اإلنســان خلالقــه مــكان التصنيفــات الغربيــة؛ وأن حتتــل القيــم اإلســامية مــكان القيــم
معرتضــا عليــه ،بــل كان حيــاول أن
الغربيــة 66.ومل يكــن الدكتــور العل ـواين غافـ ًـا عــن هــذا أو
ً
يدقّــق يف «الرؤيــة اإلســامية» الــي يســتند إليهــا الدكتــور الفاروقــي والدكتــور عبــد احلميــد أبــو
ســليمان ،وكان يــرى أنــه ال ينبغــي أن نكتفــي يف التدليــل عليهــا إبحــاالت متفرقــة إىل القــرآن،
وإمنــا ينبغــي أن نردهــا إىل منطــق القــرآن الداخلــي ،فنســتنبطها منــه بطريقــة منهجيــة واضحــة
املعــامل .وهــذه الطريقــة املنهجيــة الواضحــة هــو مــا صــار يعــرف عنــده ب ـ «املنهجيــة املعرفيــة يف
القــرآن» ،وهــي األداة الــي صــار يتميــز هبــا عــن اآلخريــن ،ويتخذهــا -مــن مث -مدخـ ًـا لنقــد
الـراث اإلســامي والغــريب علــى حـ ّد سـواء ،كمــا ســيتضح الح ًقــا.
( )3:3البحث عن املنهج واملنهجية
لقــد كان الدكتــور العلـواين منــذ ارتباطــه مبشــروع املعهــد علــى قناعــة اتمــة أبن احملــور الــذي
ســتدور حولــه حياتــه العلميــة هــو حمــور العمــل علــى إصــاح الفكــر وإســامية املعرفــة .ولكنــه
 65الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي (مراجعــة دكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان) ،إســامية املعرفــة :املبــادئ العامــة ،خطــة
العمل ،اإلجنازات (بريوت :دار اهلادي ،)2001 ،ص.69
 66املصدر نفسه ،ص.70
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دائما يبحث عن «منهج» أكثر موثوقية ليؤســس عليه البناء .ورغم أن مفهوم «املنهج
كان ً
واملنهجية» كان من أبرز وأهم حماور إسالمية املعـرفة ،منـذ ندوة التأسيس يف «لوغانو» عام
 ،1977ورغــم مــا قــدم حوهلــا مــن حماضـرات ونــدوات إال أن كل تلــك احملــاوالت مل تكــن -
حســب تقديــره  -تتخطــى حموريــن فقــط:

هو مطروح يف السياسة واالقتصاد واالجتماع والرتبيـة والقضـاء وحنوها من حقول .وال ينفعنا
يف هــذا أن يقــال أبننــا حينمــا نتفــق علــى أن احلاكميــة هلل تعــاىل ،وأن نســلم لــه حبــق احلكــم
والتشـريع ،فســوف يهــون أمــر التفاصيــل كمــا يقــول ســيد قطــب مثـ ًـا.

احملــور األول يذهــب أصحابــه إىل أن الغــرب قــد أنتــج كل مــا أنتــج مــن معرفــة وحض ــارة
وعل ــم ألنــه اكتش ــف «املنهــج العلمــي التجريــي» والتــزم بــه ،فبلــغ مــا بلــغ؛ وأن األمــة املســلمة
لــو عرفــت كيــف تتبــع ذلــك املنهــج ،وتتبنــاه يف العلــم واملعرفــة والتفكــر والبنــاء احلضــاري
خلرج ــت مــن أزمتهــا وحققــت أهدافهــا .ومل يكــن الوعــي أبزمــة املنهــج ،أو أزم ــة فلسف ــة الع ــلوم
الطبيعي ــة ملحوظًــا يف تلــك املرحلــة ،حيــث طغــى علــى ذلــك كل ــه اإلحســاس أبزمــة األمــة
اإلسالمي ــة ،وتعــدد مظاهــر تلــك األزمــة ،واالهني ــار الــذي آلــت اليــه األمــة ،ومــا ح ّق ــق الغــرب
مــن انتصــارات.
أمــا احملــور الثــاين فــكان يتمثــل يف نقــد أوضــاع األمــة املســلمة قدميـًـا وحديثًــا؛ نقــداً قــد
توظــف فيــه بعــض وســائل النقــد املعــريف الغــريب الــي تعلّمهــا مجهــور هــذه املؤسس ــات وقادهتــا
يف دراس ــاهتم يف الغــرب .وقــد جيــري تطريــز ذلــك النقــد آبايت قرآنيــة وأحاديــث نبويــة ،حفــل
هبــا تـراث اإلصالحيــن يف القــرن املاض ــي .فيصبــح املطلــوب مــن املســتمع هــو األخــذ ابلــدواء
أو العــاج مــن أي جهــة أمكنــه احلصــول عليــه ،فــإذا أدى إىل إصــاح جــزء يســر مــن أحـوال
األمة فهو أفضل من بقاء احلالة الراكـدة ،على ما هي عليـه ،إذ مل يعد لدى األمـة ما ختسره
يف نظــر أصحــاب هــذا الـرأي.
ويالحــظ الدكتــور طــه العلـواين يف ســياق هــذا الوصــف أن تيـ ًـارا اثلثًــا أقــرب إىل التيــارات
الدعويــة قــد بــرز يف أدبيــات مــا بعــد  ،1973وصــار أصحابــه يؤكــدون علــى أن «مصــادر
متامــا علــى تقــدمي بدائــل انجعــة انفعــة عــن كل مــا تق ِّدمــه احلضــارة
الـراث اإلســامي» قــادرة ً
املعاصــرة ،مــن فكــر ،ومنهــج ،ومعرفــة؛ وأن كل مــا حيتاجــه علم ــاء املســلمني هــو أن حيس ــنوا
البح ــث يف هــذا الـراث .ويقــف هــذا التيــار عنــد هــذا احلــد ال يتجــاوزه ،إال لتقــدمي منــاذج مــن
التاريــخ اإلســامي حيــاول أن يعــزز هبــا أطروحاتــه.
كمــا يشــر الدكتــور العلـواين  -يف هــذا الصــدد  -إىل عناصــر ممــن مسّاهــم «ورثــة مدرســة
املن ــار» ،أي اإلصالحيني يف تيار اإلخوان املســلمني؛ وكيف أهنم حتولوا من مرحلة املقارانت
واملقــارابت الفكريــة إىل مرحلــة «إنتــاج الفكــر اإلســامي البديــل» .ولكــن كل تلــك احملــاوالت
مل تلبــث أن تصطــدم مبعضلــة التفاصيــل؛ إذ ال توجــد يف الـراث اإلســامي بدائ ــل جاهــزة ملــا
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وإنــه لفــي ظــل كـ ٍّـم مــن تلــك التيــارات الفكريــة والظــروف أتســس املعهــد؛ ليكــون مركـ ًـزا
متامــا للبحــث يف األزمــة الفكريــة واملنهجيــة لــدى األمــة .وقــد
للدراســات والبحــوث ،وليتفــرغ ً
يصــا ،حبكــم مســئوليته عــن وحــدة البحــوث يف املركــز ،علــى رصــد كل
كان الدكتــور العلـواين حر ً
مــا نشــر عــن املنهــج واملنهجيــة يف اللغــة العربيــة ،ولكنــه ســرعان مــا انتهــى إىل أنــه مــن الصعــب
اعتبــار تلــك الدراســات دراســات يف املنهــج واملنهجيــة ،وإن محلــت هــذا االســم؛ وأنــه ال بــد
مــن تعزيــز االجتــاه البحثــي حنــو املنهجيــة والفكــر املنهجــي ببحــوث ودراســات جــادة تســتلهم
معــا.
األصالــة واملعاصــرة ً

وىف عرضــه ملســرة البحــث عــن الدراســات املنهجيــة والصعــوابت الــي كانــت تعرتضــه،
يقــول الدكتــور العل ـواين :إن تلــك املســرة بــدأت ابالق ـران بــن املنهــج واملنهجيــة يف دائــرة
جمموعــة «أســلمة املعرفــة» ،وذلــك يف إطــار عــدة نــدوات ،ومقــاالت متفرقــة ،فكتــب الدكتــور
عبــد احلميــد أبــو ســليمان مثـ ًـا مقـ ٍ
ـاالت لتوضيــح مشــكلة املنهــج واملنهجيــة ،بناهــا معتمــداً
علــى جتربتــن ســابقتني لــه يف رســالتيه للماجســتري والدكتــوراه؛ وكتــب الدكتــور الفاروقــي كتــاب
«التوحيــد» ،ابعتبــار أن التوحيــد هــو املنطلــق الــذي يؤســس لعــامل الغيــب الــذي ينبثــق عنــه
ويقــوم عليــه الفكــر املنهجــي.

كمــا ورث املعهــد بعــض دراســات قــد أعــدت يف ظــروف ســابقة لبعــض املفكريــن ،مثــل
دراســة حممــد املبــارك ،ومعــن صديقــي ،وجنــاة هللا صديقــي ،وجعفــر شــيخ إدريــس ،وأنــس
الزرقــا ،وأمحــد فـؤاد ابشــا ،ولكــن مل يــر املعهــد أنــه بذلــك ســوف يصــل إىل املنهــج واملنهجيــة،
ممــا جعلــه أن يوجــه دعــوة إيل الدكتــور حممــد عمــارة ليكتــب حبثـاً أو كتــاابً عــن املنهــج واملنهجيــة
فــكان كتابــه (معــامل املنهــج اإلســامي) الــذي نشــره املعهــد وخلــص إىل أن «الوســطية» هــي
لبــاب املنهــج اإلســامي .ويشــر الدكتــور العلـواين إىل مــا كتبــه هــو نفســه يف تلــك املــدة ،مثــل
حبثــه عــن «االجتهــاد» ،و«أصــول الفقــه» ،كمــا يشــر إىل رســالة الدكتــور حممــد أم ـزاين يف
«املنهجيــة بــن املعياريــة واملوضوعيــة» ،والــي ســارع املعهــد إىل نشــرها ،واعتــرت مــن أهــم
مــا طبعــه املعهــد مــن دراســات يف املنهــج واملنهجيــة يف حينــه .وتنــدرج يف هــذه السلســلة مــن
معمقــة
الكتــب مــا أعدتــه الدكتــورة مــى أبــو الفضــل والدكتــور ســيف عبــد الفتــاح مــن دراســات ّ
يف املنهــج ،ويف مناهــج التنظــر يف املصــادر اإلســامية .كمــا قــدم الدكتــور نصــر حممــد عــارف
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أكثــر مــن دراســة ،كان مــن بينهــا رســالته للدكتــوراة ،الــي اختصــت ابلبحــث يف املنهــج -كمــا
هــو يف الدراســات الغربيــة -وقامــت بطبعــه «جامعــة العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة» .ويقــول
الدكتور العلواين :إن املعهد قد ســعى الســتقطاب الدكتور عبد الوهاب املســري (رمحه هللا)،
املعمقــة يف «املوســوعة اليهوديــة»
وهــو ابحــث مدقــق ،وعــامل موســوعي ،وكانــت دراســاته ّ
قــد انلــت شــهرة كبــرة ،ولكــن اهتمامــه كان منصبًــا يف «النمــاذج املعرفيــة» ،ال يف «املنهــج
واملناهــج العلميــة».

ومبــا أن الباحثــن يف املنهــج اإلســامي وعنــه مل يبحث ـوا عنــه يف القــرآن الكــرمي ،وهــو
وغربـوا ،لكنهــم مل يقاربـوا القــرآن املكنــون .وبنــاءً علــى
مصــدره األساســي ومنبعــه ،فقــد شـَّـرقوا َّ
هــذا اإلدراك ألوجــه القصــور ،ولطبيعــة املشــكلة ،وحجمهــا ،رأى الدكتــور العل ـواين -وهــو
معمقــة يف املنهــج
يومئــذ املســؤول عــن إدارة البحــوث يف املعهــد -أال يوقــف حبثــه عــن كتــاابت ّ
واملنهجيــة .وتلــك هــي الفــرة الــي اطلــع فيهــا علــى كتــاب يقــع يف صميــم «املنهجيــة» ملؤلــف
مل يكــن يومئــذ مــن املشــاهري ،وهــو األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد.

ومــع كل هــذا ،ورغــم دعــم املعهــد وتشــجيعه ألحبــاث املنهجيــة إال أن نصيــب املنهــج
واملنهجيــة ،حبســب الدكتــور العل ـواين ،مل يتجــاوز مــن حيــث الكــم أكثــر مــن  %5ممــا نشــر،
ويعــود الســبب يف ذلــك -حســب تقديــره -إىل انقســام مجهــرة املفكريــن املســلمني القادريــن
علــى تنــاول موضوعــات يف املنهجيــة إىل فريقــن يف الغالــب:
منهجــا علميًــا وافيًــا ،جربتــه البشـرية واســتفادت منــه فوائــد مجــة،
فريــق يــرى املنهــج الغــريب ً
فــا معــى للعــدول عنــه .وفريــق تراثــي يــرى أن املنهــج مــن خــال الضوابــط املتعــارف عليهــا
يف ختصصــه ،وال يــردد يف تســمية تلــك الضوابــط أبهنــا مناهــج .فاملتخصــص يف أصــول الفقــه
متاحــا ،علــى مجيــع الباحثــن عــن املنهــج أن يطلعـوا عليــه ،بــل ويتبنــوه،
يــرى فيــه ً
منهجــا علميًــا ً
ـدث يــرى ضوابــط اإلســناد ،ومقاييــس نقــد املتــون مناهــج خاصــة بعلــم احلديــث ،ومثلهــم
واحملـ ّ
املتكلــم واللغــوي والفقيــه .ولــو أن هــؤالء اعتــروا هــذه املناهــج طرقًــا جزئيــة للبحــث يف تلــك
منهجــا علميًــا ال
املعــارف ملــا كانــت هنــاك مشــكلة ،لكــن فئــة مــن هــؤالء تــرى فيمــا لديهــا ً
يعلــو عليــه منهــج آخــر.
وقــد جنــد فري ًقــا ال يعــرف مــن املنهــج إال معنــاه اللغــوي؛ أي الطريــق املوصــل ....ف ـراه
يطلقــه علــى أي طريــق أو طريقــة مبــا يف ذلــك طرائــق الكتابــة ليقــول :منهــج فــان يف كــذا .ومــا
ذلــك مبنهــج ،بــل هــو طريقــة قــد يكــون فــان هــذا التــزم فيهــا مبنهــج ،وقــد ال يكــون.
وبعــد هــذا العــرض املطــول لإلشــكالية خيلــص الدكتــور العل ـواين إىل أن مشــكلة املنهــج
واملنهجيــة تعــود إىل مــا يلــي:
نــدرة أولئــك القادريــن علــى إدراك أمهيــة املنهــج ،وضرورتــه ،ومصــادر الوصــول إليــه؛
وصعوبــة البحــث فيــه ،واإلتيــان جبديــد خــارج األطـُـر املطروحــة؛ وصعوبــة احلصــول علــى مصــادر
ماســة إليــه هبــذا الصــدد.
إســامية قــادرة علــى م ـ ّد الباحــث مبــا هــو يف حاجــة َّ
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( )4:3حوارات العلواين مع (أبو القاسم حاج محد)
مل يكــن للدكتــور العلـواين ســابق معرفــة ابألســتاذ (أبــو القاســم حــاج محــد) ،غــر أنــه تعـّـرف
ـوي
عليــه مــن خــال كتــاب «العامليــة اإلســامية الثانيــة» ،إذ تركــت قراءتــه للكتــاب
ً
انطباعــا قـ ً
يف نفســه ،فهــو يقــول عــن تلــك التجربــة:
«فأدهشــي يف الرجــل تلــك القــدرة الــي مل آلفهــا؛ ال يف قدامــى املفس ـرين ،وال يف
قائمــا علــى النظــر إىل وحدتــه البنائيــة ،واجلمــع
فهمــا ً
معاصريهــم ،علــى فهــم آايت الكتــاب ً
بــن آايتــه كلهــا ،وكلماتــه وحروفــه كلهــا؛ الكتشــاف حمدداتــه واقتنــاص موضوعاتــه .وأهــم مــن
ـاول التحــرر مــن فكــره الوضعــي،
هــذا وذاك أنــي وجــدت إنســاانً أييت إىل القــرآن العظيــم حمـ ً
وأي أفــكار أو فلســفات كان قــد اكتســبها؛ ليجلــس أمــام رحــاب القــرآن الكــرمي متدبـًّـرا متذ ّكـًـرا
متف ّكـ ًـرا بفقــر شــديد إليــه ،واستســام حملدداتــه ومؤشـراته وموجهاتــه للفهــم .فقــررت االتصــال
بــه ،والبحــث عنــه يف كل مــكان» .فمــن هــو األســتاذ أبــو القاســم؟ ومــا مــن أطروحتــه؟
األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد ( )2004 -1941ابحــث ومفكــر ســوداين ،صــدر لــه
عــدد مــن املقــاالت والبحــوث يف جمــاالت السياســة والفكــر االسـراتيجي منــذ أواخــر ســتينات
القــرن املاضــي ،إال أن أول وأهــم أعمالــه هــو كتــاب« :جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة:
العامليــة اإلســامية الثانيــة» 67وقــد صــدرت طبعتــه األوىل عــن دار املســرة يف بــروت ،عــام
1979؛ وذلــك قبــل عامــن مــن أتســيس املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،وقبــل ظهــور
مدرســة «إســامية املعرفــة» .ومل تنعقــد صلــة بــن األســتاذ (أبــو القاســم) واملعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي إال بعــد مبــادرة وإصـرار مــن الدكتــور العلـواين ،وكان مــن مثراهتــا أن أعيــدت طباعــة
أيضــا
الكتــاب يف  ،1981وقــد صــدَّره الدكتــور العلـواين مبقدمــة ضافيــة .كمــا كان مــن مثراتــه ً
 67أبــو القاســم حــاج محــد ،جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة :العامليــة اإلســامية الثانيــة (بــروت :دار اهلــادي،
.)2004
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل الثالث ـ الواليات املتحدة األمريكية وإسالمية املعرفة

أن عكــف املؤلــف ،بتشــجيع ودعــم مــن الدكتــور العلـواين ،علــى تطويــر وتعميــق فكــرة املنهجيــة
ـتقل.
ـاب مسـ ً
املعرفيــة يف القــرآن؛ لتصبــح كتـ ً

إن حــرص الدكتــور العل ـواىن علــى البحــث عــن املنهــج واملنهجيــة دعــاه إىل التحـ ّـرى
عنــه مث التقــى بــه 71،وكان ذلــك بنــاءً علــى دعــوة وجههــا لــه للحضــور إىل واشــنطن لكتابــة
«منهجيــة القــرآن املعرفيــة» ،فلـ َّـى أبــو القاســم الدعــوة ،وفــرغ مــن أتليــف الكتــاب يف نوفمــر
عــام  ،1991كمــا ذكــر يف مقدمــة الكتــاب .وجــد الدكتــور العلـواين أن مــا َّ
قدمــه األســتاذ أبــو
القاســم حــاج محــد يف «منهجيــة القــرآن املعرفيــة» يُعـ ُّـد دراســة جــادة ،وجهـ ًـدا متميـًـزا ،وحماولــة
جريئــة القتحــام عقبــة املنهجيــة قرآنيًــا .ويشــر إىل الكيفيــة الــي ضغــط هبــا علــى (أبــو القاســم)
ليكمــل نــص الكتــاب فيقــول :قمــت «بســجنه» يف غرفــة فنــدق لطيــف يف فرجينيــا ملــدة شــهر؛
إلجنــاز تعديــات علــى النســخة ،إذ إنــه ليــس مــن الســهل أن يتفــرغ أبــو القاســم لبحــث واحــد
يكملــه ،فهــو -حبســب الدكتــور العلـواين -مــن الشــخصيات القلقــة يف اإلســام ويف العروبــة،
وجتــري السياســة منــه جمــرى الــدم ،شــأنه شــأن كثــر مــن الســودانيني .ويالحــظ العل ـواين أن
مهومــا ســودانية وأفريقيــة وعربيــة ،وكان
األســتاذ (أبــو القاســم حــاج محــد) كان يومــذاك حيمــل ً
يــرى يف العمــل السياســي مــع أي جهــة أمـ ًـا يف حتقيــق بعضهــا ،وأمـ ًـا يف معاجلتهــا شــيئًا مــا،
ولــو جزئيًــا ،وكانــت لــه خلفيــة صوفيــة خاليــة مــن الغلــو أفادتــه دماثــة خلــق ورقــة طبــع ،وأورثتــه
يف الوقــت نفســه حالــة مــن التشــبث مبــا يقــول ،أو يكتــب ،ولكــن ليــس علــى طريقــة الدكتــورة
مــى ،أو الدكتــور عبــد احلميــد ،بــل ألنــه قــد يــرى فيمــا كتــب «نفحــات» خيشــى أن يفقدهــا،
مدافعــا عنهــا
أو يغــر مــن طبيعتهــا التدخــل بتغيــر كلمــة ،أو اســتبدال عبــارة .فيتمــرس خلفهــا ً
ابســتماتة ،حــى ييــأس مــن جــدوى الدفــاع؛ فيستســلم علــى مضــض ،إذا كان حمــاوره طــه
جابــر ،أو مــن هــو يف مســتوى حمبتــه ومكانتــه عنــده.

ذهــب األســتاذ أبــو القاســم يف كتابــه األول إىل القــول بوجــود عالقــة «جدليــة» بــن
ـرا أن اجلمــع بــن القراءتني-قـراءة يف الوحــي دون الهوتيــة،
الغيــب ،واإلنســان ،والطبيعــة ،معتـ ً
وقراءة يف الواقع املوضوعي مبنهج تفكيكي ابستيمولوجي مفتوح خارج دالالت الوضعية ،مث
وأتسيســا للمدخــل 68،ومؤكـ ًـدا أن تعاملــه
الثالث-أساســا
مبنهــج تركيــي جيمــع بــن اجلدليــات
ً
ً
مــع القــرآن هــو تعامــل «منهجــي معــريف» خــارج أي خصوصيــة أترخييــة ،أو جغرافيــة بشـرية؛
ولكــن دون إحــداث قطيعــة معرفيــة ،منطل ًقــا مــن كونيــة القــرآن واطالقيتــه وعامليتــه وعامليــة
خطابــه؛ إلعــادة تقدميــه للبشـرية ،مــن بعــد اكتشــافه منهجيًــا ومعرفيًــا ،يف إطــار اإلســهام حلــل
69
معــا.
املــأزق احلضــاري العاملــي الــذى نتــج عــن الوضعيــة والالهــوت ً
كمــا يطــرح فكــرة «الــدورات احلضاريــة األربــع»؛ الــدورة العائليــة ،الــدورة القبليــة ،دورة
العامليــة اإلســامية األوىل ،ودورة العامليــة اإلســامية الثانيــة -والــي صــارت عنـو ًان للكتــاب.-
ومــع أن هــذا الطــرح يبــدو عليــه طابــع االســتقراء التارخيــي العــام ،إال أن مــا مييــزه هــو االنطــاق
مــن ســياق اخلطــاب اإلهلــي يف القــرآن الكــرمي ،وليــس مــن وقائــع التاريــخ .كمــا أنــه طــر ٌح يقــوم
علــى مفهــوم «التدافــع» بــن حالــة وحالــة أخــرى مناقضــة هلــا (حالــة إبليــس مثـ ًـا يف مقابــل
آدم ،وحالــة فرعــون يف مقابــل موســى) .وينتهــي إىل القــول أبن العامليــة اإلســامية الثانيــة
ســتتولد اترخييًــا مــن خــال «تدافــع» عريب-إس ـرائيلي ،وذلــك ســيكون مقدمــة لظهــور ديــن
70
اجــا يف دوائــر الثوريــن العــرب واملفكريــن،
احلــق يف العــامل كلــه .لقــد وجــدت هــذه الفكــرة رو ً
الذيــن هتمهــم حالــة الصـراع العريب-اإلسـرائيلي ،ولكــن الــذي جــذب انتبــاه الدكتــور العلـواين
أمـران آخـران مهــا:
املنهــج املســتخدم يف الدراســة ،والــذي يشــر إليــه املؤلــف بعبــارة« :منهجيــة القــرآن
املعرفيــة» ،وتطبيقاتــه املتعلقــة إبعــادة قـراءة نصــوص القــرآن واحلديــث ،وإعــادة النظــر يف كثــر
مــن األحــكام الشــرعية والقضــااي الفقهيــة واألصوليــة.

 68املصدر نفسه ،ص.7
 69املصدر نفسه ،ص.258
 70املصدر نفسه ،ص .47-46
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علــى أن األســتاذ (أبــو القاســم) اســتطاع أن ينجــز املهمــة ،فأرســلها الدكتــور العلـواين إىل
مــا يزيــد عــن عشـرين أســتاذاً لفحصهــا .وكانــت إجــاابت معظــم الذيــن قامـوا بفحصهــا إجيابيــة،
عــدا مالحظــات علــى بعــض األمثلــة الــي ق ّدمهــا ،وقــد أدى ذلــك إىل ختـ ّـوف إدارة املعهــد
يف تلــك املرحلــة مــن نشــرها ،فنشــرت يف طبعــة حمــدودة التــداول مل تتجــاوز ( )200نســخة،
لكــن ذلــك مل حيــل دون انتشــارها علــى نطــاق ال أبس بــه ،بعــد ذلــك تصويـًـرا ،وطباعــة ،كمــا
نشـرهتا دار اهلــادي يف بــروت مؤخـًـرا .ومل يكتــف املعهــد بفحــص كل أولئــك العلمــاء األجــاء
هلــا وقبــول غالبيتهــم هلــا بتعديــات مقرتحــة طفيفــة ،ومنهــم الشــيخ الراحــل أبــو ضيــاء حممــد
الغـزايل (رمحــه هللا) ،بــل عقــد نــدوة يف القاهــرة ملناقشــة الدراســة ،اتســمت تلــك النــدوة ابحلــدة،
وهــدد بعضهــم أبنــه لــو نشــر املعهــد تلــك الدراســة فســوف ينهــون عالقاهتــم بــه .ويقــول الدكتــور
 71الدكتــور طــه العل ـواين ،مقدمــة الطبعــة الثانيــة لكتــاب (أبــو القاســم حــاج محــد) ،جدليــة الغيــب واإلنســان
والطبيعــة :العامليــة اإلســامية الثانيــة (بــروت :دار اهلــادي ،)2004 ،ص.15
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل الثالث ـ الواليات املتحدة األمريكية وإسالمية املعرفة

ئيســا للمعهــد ،فبقيــت
العل ـواين إن دفاعــه عــن الدراســة مل جيــد ً
آذان صاغيــة ،رغــم أنــه كان ر ً
ٍ
ذرعــا ابلـرأي املخالــف يف معهــد مــا أقيــم إال
الدراســة حمــدودة التــداول ،لوجــود مــن يضيقــون ً
ـدان للبحــث الفكــري واإلبداعــي واالجتهــادي.
ليكــون ميـ ً

ـجيعا ملبــادرة فكريــة
بســبب العالقــة الشــخصية ،ولكــن وقوفًــا مــع حريــة الفكــر والتعبــر ،وتشـ ً
كان يريــد أن تتبعهــا حمــاوالت أخــرى يف االجتــاه ذاتــه ،حــى لــو اختلفــت يف التفاصيــل .وكان
يــرى أن األســتاذ أبــو القاســم ،أو أي كاتــب آخــر ،ال يســتطيع أن يتجــاوز تكوينــه العقلــي
والنفســي ،وال يســتطيع أن يتخلــى عــن الرؤيــة االبتدائيــة الــي ينطلــق منهــا ،أو عــن النمــوذج
املعــريف الظاهــر أو الكامــن يف تالفيــف دماغــه وبيئتــه؛ لذلــك فــإن القضــااي املعرفيــة والفكريــة
دائمــا إىل بيئــة علميــة متعــددة يف خصوصيــات أعضائهــا ،أو عناصرهــا
والعلميــة حتتــاج ً
وختصصاهتــم ،متحــدة يف املنطلقــات واألهــداف والغــاايت ،متقاربــة يف الوســائل.

( )5:3كتاب وقصة.
كان الدكتــور العل ـواين مغتبطًــا بكتــاب (منهجيــة القــرآن املعرفيــة) اشــد االغتبــاط ،إذ
ـرا،
وجــد فيــه دراســة جــادة ،تقــدم إضــاءات منهجيــة وفكريــة هامــة ،وتثــر مــن األســئلة عـ ً
ـددا كبـ ً
ـكارا راكــدة ،وتلقــي يف امليــاه الراكــدة مــا حيركهــا بعنــف .ورغــم أن الدكتــور العلـواين
وتتحــدى أفـ ً
ئيســا للمعهــد وكان شــديد احلــرص علــى نشــر الكتــاب ،إال أن جلنــة النشــر ابملركــز
كان ر ً
ت علــى عرضــه علــى حمكمــن تنفي ـ ًذا لسياســات اللجنــة يف نشــر الكتــب والدراســات.
أصـ َّـر ْ
فأرســل املخطــوط إىل عــدد كبــر مــن العلمــاء جــاوز العشـرين عاملـاً ،خالفًــا أليــة دراســة أخــرى
ـادة  -مبحكمــن اثنــن ،وذلــك ألن األمــر يتعلــق ابلقــرآن اجمليــد .وكان
يُكتفــى فيهــا – عـ ً
مــن بــن احملكمــن الشــيخ الراحــل حممــد الغ ـزايل والشــيخ ال ـراوي (رمحهمــا هللا) ،وغريمهــا مــن
األعــام ،مــن املختصــن بعلــوم القــرآن ،والتفســر ،والعلــوم االجتماعيــة .وكانــت النتيجــة أن
ســلك بعــض احمل ّكمــن مســل ًكا معرفيًــا يف التحكيــم ،فقبــل املوضوعــات األساســية للكتــاب،
وأبــدى مالحظــات شــكلية ويســرة .وكان يف مقدمــة هــؤالء الشــيخ الغ ـزايل والشــيخ ال ـراوي
ـددا مــن اآلخريــن ،وخباصةبعــض أولئــك الذيــن يهتمــون إببـراز اآلراء
(رمحهمــا هللا) غــر أن عـ ً
اخلاطئــة مــن وجهــة نظرهــم ،فيق ـرأون مــا يكتبــه اآلخــرون بطريقــة ذاتيــة تتحكــم فيهــا آراؤهــم
املســبقة يف املؤلفــن ،فجــاءت ردودهــم يف غايــة الســلبية .وبنــاءً علــى ذلــك قــررت جلنــة النشــر
ابملعهــد عــدم نشــر الكتــاب مــن قبــل املعهــد؛ فمــا كان أمــام الدكتــور العلـواين إال أن جلــأ إىل
احللــول الوســط ،وهــو طبــع ثالمثائــة نســخة «حمــدودة التــداول» ،وقــام بتوزيــع بعضهــا علــى
متخصصــن؛ لتُعقــد هلــم نــدوة حيضرهــا املؤلــف .وكان الغــرض مــن النــدوة أن تُعِــن املؤلــف
علــى تصحيــح مــا يتفــق فيــه مــع املشــاركني يف النــدوة ،وأن جيــد فرصــة إلقنــاع املعرتضــن عليــه،
ويف كل ذلــك تالقــح فكــري مثمــر للجميــع ،وتدريــب علــى العمــل الفكــري املشــرك .وعقــدت
يف هــذا الصــدد نــدواتن برعايــة مكتــب املعهــد يف القاهــرة ،وقــد تنــاول تفاصيلهــا األســتاذ أبــو
القاســم نفســه يف مقدمــة كتابــه.
لومــا
هجومــا قاســيًا إىل الكتــاب ومؤلفــه ،كمــا َّ
َّ
وجه ـوا ً
وجــه بعــض املشــاركني يف النــدوة ً
ونقـ ًـدا الذعــن للدكتــور العلـواين بســبب تقدميــه لكتــاب «العامليــة اإلســامية الثانيــة» ،وألن
النقــد قــد جتــاوز حــده فــكان مــن واجــب الدكتــور العلـواين أن يقــف إىل جانــب املؤلــف ،ليــس
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أمــا مــن اجلانــب اآلخــر فقــد كان الدكتــور العل ـواين قــد أخــذ يف حســبانه أن مــن يقــوم
علــى قيــادة مؤسســة هامــة مــن مؤسســات األمــة ،مثــل «املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي»،
ـادرا علــى جتــاوز احلساســيات الفرديــة بــن املفكريــن ،وأن يعمــل علــى
فــا بــد أن يكــون قـ ً
ـان بــن عناصــر مــن الصعــب أن أتتلــف إال عندمــا جتــد بيئــة مناســبة ،وكان يــرى
التأليــف أحيـ ً
أن مهمتــه أن جيمــع أفضــل مفكــري األمــة علــى صعيــد واحــد ،دون اإلخــال ابهلــدف حتــت
ضغــط اختالفاهتــم لعلــه يصــل إىل مســتوى مي ِّكنــه مــن أن أيخــذ مــن ٍ
كل فــرد منهــم أحســن
مــا لديــه؛ لتوليــد أفــكار اخلــاص والنهــوض ألمــة طــال انتظارهــا لذلــك .وكان يــدرك أنــه إذا
ـوب يف املعــارك العســكرية ،أو عمليــات االســتقالل والتحريــر ،فــإن عــامل
كان البطــل الفــرد مطلـ ً
ـري أو معرفيًــا أو علميًــا ببطولــة
األفــكار والعلــوم ال يتســع للبطــل الفــرد أن ينجــز مشـ ً
ـروعا فكـ ً
فــذة ،وبرؤيــة فرديــة؛ فالفكــر ،وإن كان يصــدر عــن أفـراد ،إال أن مــا يعطيــه الصفــة املعرفيــة هــو
العمــل اجلماعــي املشــرك الــذي تتأســس بــه -عادة-املــدارس الفكريــة.
وكان الدكتور العلواين كثرياً ما يقول :إن أمتنا قد نسيت لطول األمد املدارس الفكرية،
الــي طاملــا نشــأت وترعرعــت وازدهــرت يف اتريــخ األمــة ،وصــار كل مــن أّويت أاثرة مــن علــم،
أو فكــر ،أو فقــه يــرى أنــه قــادر مبفــرده علــى تلبيــة احتياجــات هنضــة األمــة ،مــن عــامل األفــكار
تؤســس بعــض املؤسســات وتبــدأ بدايــة ســليمة ،مث تنتهــي
ـان َّ
والــرؤى واملشــاريع املتنوعــة .وأحيـ ً
عندمــا تعجــز عــن اســتيعاب التنــوع الفكــري إىل نــوع مــن غلبــة فــرد أو أف ـراد أو جمموعــة
أيديولوجيــة ،وترتاجــع عــن طموحاهتــا الــي أتسســت مــن أجلهــا ،وقامــت علــى أســاس منهــا،
وقــد تعيــد بنــاء األفــكار األوليــة الــي قامــت مــن أجلهــا لتجعلهــا تتناســب مــع املقــاس الطــارئ
لقــادة «االســتبداد الفكــري».
لعــل الدكتــور العلـواين كان يريــد مــن التوقّــف عنــد قصــة كتــاب «منهجيــة القــرآن املعرفية»،
وروايــة تفاصيلهــا أن يقــدم صــورة للكيفيــة الــي تتعامــل هبــا النخــب العلميــة يف جمتمعاتنــا
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مــع احملــاوالت الفكريــة اجلديــدة .فقــد كان مــن املمكــن أن يُشــجع الباحــث وأن تُقــدم لــه
بدل من التشــكيك يف نواايه .وكان من املمكن أن يفتح مثل
مالحظات جادة وموضوعيةً ،
ذلــك احلـوار مناقشــات جــادة موضوعيــة ،تنســجم وأمهيــة احملاولــة وجديتهــا؛ ولرياكــم عليهــا بعــد
ذلــك ،فينفتــح اجملــال أمــام حبــوث يف املوضــوع ذاتــه حــى تتضــح معاملــه .ولعــل مثــل هــذه الواقعــة
توضــح كــم خسـران مــن األفــكار اجلــادة عــر اترخينــا بســبب شــخصنة األمــور ،والتــرم ابلنقــد.
ِّ

وتظهــر عمليتــا التعميــق والتأطــر هاتــن يف املقدمــة املطولــة الــي كتبهــا الدكتــور العلـواين للكتاب
األول (جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة) ،وىف املقدمــة األخــرى الــي كتبهــا للكتــاب الثــاين
(منهجيــة القــرآن املعرفيــة).

( )6:3املرحلة اجلديدة من مراحل إسالمية املعرفة

إن االهتمــام الكبــر الــذي أواله الدكتــور العل ـواين ألعمــال األســتاذ (أبــو القاســم)،
واملساعدات املتتابعة اليت قدمها للمؤلف ،ال ميكن أن تفسر إال يف إطار الرؤية االسرتاتيجية
معــا .فعلــى املســتوى
الــي كان يســر عليهــا الدكتــور العلـواين علــى املســتوى اإلداري والفكــري ً
ِ
يوســع نطاق انتشــار شــبكة املعهد العاملي للفكر اإلســامي إىل رحاب
اإلداري كان يريد أن ّ
أوســع ،مــن جمموعــة إســامية املعرفــة.
أمــا مــن الناحيــة الفكريــة فقــد كان يــرى أنــه إذا أدرجــت املنهجيــة الــي يســر عليهــا أبــو
القاســم يف ســياق منهجيــة إســامية املعرفــة ،مث عُــززت مبزيــد مــن التنقيــح والضبــط ،فــإن ذلــك
معــا ،كمــا قــد
قــد يفتــح انفــذة جديــدة إلعــادة النظــر يف قضــااي ال ـراث اإلســامي والغــريب ً
يعطــي مؤشـ ًـرا لكيفيــة إعــادة بنــاء النظــام املعــريف اإلســامي.

فــإذا كانــت مدرســة «إســامية املعرفــة» هتتــم بقضــااي التعامــل املنهجــي مــع ال ـراث
ـكارا كثــرة يف كتــاابت (أبــو القاســم) ميكــن أن تلقــي مزيـ ًـدا مــن الضــوء
اإلســامي ،فــإن أفـ ً
علــى «مشــكالت عصــر التدويــن» كقضيــة النســخ مثـ ًـا؛ بــل إهنــا ميكــن أن تفتــح جمـ ًـال
إلعــادة النظــر حــول علــوم القــرآن ،ومــدارس التفســر ،واجتاهــات املفسـرين .كمــا ميكــن لتلــك
األفــكار ،إذا عُــززت ببعــض مــا يقويهــا ،مث ربطــت مــن جهــة ابألفــكار الــي كانــت تتبناهــا
مدرســة «إســامية املعرفــة» ،وربطــت مــن جهــة أخــرى جبهــود أخــرى مثلهــا تبنـَّْتهــا املدرســة يف
تلــك املرحلــة؛ لتالشــي اإلحســاس بغرابــة مــا يطــرح األســتاذ أبــو القاســم مــن أفــكار ،وملــا اعتــر
ـارئ علــى هــذه املدرســة .وكان الدكتــور العل ـواين ،اإلداري االس ـراتيجي ،يؤمــن أبن
عنصـ ًـرا طـ ً
احتضــان هــذا اجلهــد ســيثري أفــكار املدرســة .وقــد عـ ّـر عــن إميانــه هــذا وبشــدة كأنــه قــد وجــد
نفســه واملؤلــف يف خنــدق واحــد.
احتضان
على أن احتضان الدكتور العلواين لبعض أفكار األســتاذ (أبو القاســم) مل يكن
ً
ـرا هلــا مــن جهــة أخــرى.
ســالبًا ،بقــدر مــا كان تفاعـ ًـا معهــا ،وتعمي ًقــا هلــا مــن جهــة ،وأتطـ ً
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وممــا يؤكــد هــذا أن الدكتــور العلـواين نفســه يســهب يف شــرح األســباب الــي دعتــه لكتابــة
تلــك املقدمــة والــي أاثرت ضــده عاصفــة مــن النقــد ،فيقــول صراحــة :أن املقدمــة الــي أمالهــا
نوعــا مــن التأطــر
علــى املؤلــف ،وصــدَّر هبــا «جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة» كانــت متثّــل ً
ـتغرب يف اجملــال الفكــري اإلســامي،
للموضــوع .إذ إن مفهــوم «اجلدليــة» مــا زال ثقيـ ًـا مسـ ً
وعســر اهلضــم لــدى اإلســاميني؛ بــل وقــد يعطــي إحيــاءات للقــارئ املســلم أبن الكاتــب ذو
توجهــات يســارية ،أو أنــه يســتخدم أدوات حتليــل ماركســية .ولكــن الدكتــور العلـواين يريــد أن
مانعــا مــن أن يســتخدم الباحــث املســلم أيــة أدوات حتليــل ،مــا دامــت لــه
يؤكــد أنــه ال يــرى ً
مرجعية قادرة على التصديق واهليمنة واالستيعاب والتجاوز .كما يريد أن يؤكد أن «اجلدل»
مفهومــا ماركســيًا ،إذ اشــتهرت نســبته إىل «هيغــل» الســابق ملاركــس ،كمــا أن ملفهــوم
ليــس
ً
ـذورا متينــة يف أطروحــات فالســفة غابريــن ،منهــم أولئــك الذيــن َّ
يلقبــون ب ـ «فالســفة
اجلــدل جـ ً
اإلســام» .ويؤكــد الدكتــور العلـواين أنــه ممــن يتح ّفظــون علــى اســتعمال املفاهيــم الــي ولــدت يف
أنســاق ثقافيــة أخــرى ،قبــل «أســلمتها» ،ولكنــه حتفــظ ال يبلــغ حـ ّد اهتــام مــن يســتعمل ذلــك
يف دينــه ،أو التزامــه بثقافــة أمتــه .ويالحــظ أن مصــدر تلــك احلساســية أن مفهــوم اجلــدل مبعــى
ـداول بــن اليســار يف العــامل اإلســامي فقــط ،وحــى حــن يفســر مبفــردة
«الدايلكتيــك» كان متـ ً
مرفوضــا لــدى بعــض أصحــاب التوجهــات اإلســامية؛ إذ كيــف يقــال
«التفاعــل» فســيكون
ً
تفاعــل بــن الغيــب واإلنســان والطبيعــة ،أو بــن هللا واإلنســان والطبيعــة .فــكأن القائــل يضــع
هللا واإلنســان والطبيعــة يف مســتوى واحــد.
ردا ضمنيًــا جــاء مبســوطًا
ّإل أن هــذا العنـوان «جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة» حيمــل ً
داخــل الكتــاب علــى «املاديــة اجلدليــة» ،الــي تــرى أن مــا حيصــل يف الكــون إمنــا هــو حاصــل
جــدل بــن عناصــر الطبيعــة مــن انحيــة ،ومنهــا اإلنســان ،أو بــن الطبيعــة بعناصرهــا ومركباهتــا
وبــن اإلنســان ،فحــن يضــاف بُعــد الغيــب فإمنــا يـراد بــه ختطئــة القائلــن ابجلــدل بــن هذيــن
العنصريــن ،وتنبيههــم علــى أن اجلــدل هــو بــن ثالثــة؛ أي إبضافــة بعــد «الغيــب» الــذي ال
يؤمــن بوجــوده دعــاة اجلدليــة املاديــة ،وال يقبلــون أي دعــوة إىل مالحظــة فعلــه يف الواقــع ،مث
اإلنســان والطبيعــة.
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أيضــا دمــج الدراســة وصاحبهــا يف اجتــاه
ويشــر الدكتــور العل ـواين إىل أن مــن أغراضــه ً
األســلمة؛ ألن ذلــك  -حســب رؤيتــه  -ســيعود علــى االثنــن خبــر كثــر ،فالكاتــب
الــذي ال ينتمــي إىل مدرســة مــا ،ويطــوف حيثمــا يريــد ،وقــد ال جيــد حاجــة إىل مناقشــة
أحــد يف عملــه قبــل النشــر ،قــد خيســر آراء ،هلــا قيمتهــا ،وتعديــات وتصحيحــات ،ولــو
علــى مســتوى الشــكل ،ميكــن أن يظهرهــا احلـوار مــع األقـران .ومــن انحيــة أخــرى فــإن املدرســة
حــن تســتقطب أفـر ًادا هلــم عطــاء مثــل هــذا ،فإهنــا حتصــل علــى دمــاء جديــدة تكــون مصــدر
تعزيــز وإثـراء هلــا.

الــي بلغوهــا ،واملعــروف واملنكــر مــن املفاهيــم العامــة الشــاملة قــد يتصــف أبي منهمــا فعــل
الفــرد ،أو قولــه ،أو موقفــه ،أو تصــرف اجلماعــة وفعلهــا وقوهلــا وموقفهــا .ويف القــرآن اجمليــد
توضيــح دقيــق لــكل مــن مفهومــي املعــروف واملنكــر ،ولــه يف بيــاانت الســنة النبويــة املطهــرة،
وضوحــا ،ويقــدم األدوات والوســائل ملمارســته ،ويف كل ذلــك ال جنــد
والســرة العطــرة مــا يزيــده
ً
حصـ ًـرا أو قصـ ًـرا هلــذه املفاهيــم علــى جانــب «حقــوق هللا» ،أو مــا مســاه بعضهــم «ابألمــور
الدينيــة» أبضيــق املعــاين الــي تشــتمل عليهــا كلمــة «الديــن».

اندرا بــن املســلمني،
ويالحــظ الدكتــور طــه العل ـواين أن البحــث التحليلــي املعــريف كان ً
هامــا جـ ًـدا ،ولــو أن املفكريــن
ولذلــك فــإن مــا كتبــه األســتاذ أبــو القاســم يف تلــك املرحلــة كان ً
والكتــاب املســلمني املعنيــن هبــذا الشــأن تتبع ـوا نقــد املفكريــن الغربيــن وحتليالهتــم للحضــارة
والفكــر يف الغــرب الســتطاعوا أن يعرفـوا الكثــر عنهمــا ،وألمكنهــم تصحيــح كثـ ٍر مــن األفــكار
والــرؤى اخلاطئــة ،أو الســطحية عــن احلضــارة والفكــر يف الغــرب.
إن نقــد الفكــر الغــريب لنفســه مصــدر مــن أهــم مصــادر احليويــة والتجــدد فيــه ،ودفــع عجلــة
ـرا مــن
البحــث والفكــر لرصــد ومعاجلــة الظواهــر الــي يكشــف النقــد عنهــا .ومــن املدهــش أن كثـ ً
الكتــاب املســلمني إذا اطلع ـوا علــى دراســة أو حبــث يف نقــد أي جانــب مــن جوانــب الفكــر
فرحــا ،وصــاروا يتنــادون :انظــروا إهنــا حضــارة حتتضــر،
الغــريب ،أو احلضــارة الغربيــة طــاروا بذلــك ً
وفكــر علــى وشــك االهنيــار .ورمبــا أبــرز بعضهــم صــدره ،وبــدأ يتحــدث عــن املســلمني علــى
أهنــم املرشــح البديــل ،وكأن مــا ينقــص املســلمني ليســتعيدوا دورهــم شــغور املوقــع مبجــرد ســقوط
الغــرب عــن موقعــه يف قيــادة العــامل ،انســن أو متناســن أهنــم ،أعــي املســلمني ،لــو كانــت لديهــم
طاقــات نقديــة علــى ذلــك املســتوى ،ولديهــم الشــجاعة الكافيــة الكتشــفوا أنــه لــو تفــكك
الغــرب اليــوم كمــا تفــكك االحتــاد الســوفيايت مثـاً ،فــإن ذلــك ال يعــي كثـراً ،ولــن يغــر كذلــك
كثـراً مــن واقــع املســلمني.
غــر أننــا نتمــى أن يتعلــم املســلم «علــوم النقــد املعــريف» ،ويتعلــم كيــف ميارســها ليــدرك
اهلــوة الســحيقة الــي تفصــل بينــه وبــن إمــكاانت النهــوض ،فضـ ًـا عــن اســتيعاب اآلخريــن.
لقــد أســس القــرآن اجمليــد «أصــول النقــد» ،مــن خــال ماعـ ّده بعــض العلمــاء الركــن الســادس
مــن أركان اإلســام –وهــو األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،-لكــن هــذا الركــن ســرعان مــا
وقــع بــن احنـراف بعضهــم بــه ،وجتاهــل بعضهــم اآلخــر لــه ،ولذلــك بلــغ األمــر حـ ًـدا أن صــارت
مجهــرة املســلمني تــرى املعــروف منكـًـرا ،واملنكــر معروفًــا ،دون شــعور أو إحســاس ابحلالــة املريــرة
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كتــب الدكتــور العلـواين كمــا ذكـران آن ًفــا مقدمــة مطولــة لكتــاب «منهجيــة القــرآن املعرفيــة:
أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية» ،الــذي وضعــه -بدعــم وتشــجيع منــه -األســتاذ
أبــو القاســم حــاج محــد 72.علــى أن «مقدمــة» الدكتــور العلـواين للكتــاب مل تكــن هتــدف إىل
عــرض مضامــن الكتــاب وحســب ،وإمنــا كانــت هتــدف لبيــان كيفيــة انــدراج تلــك املضامــن يف
الســياق العــام ملدرســة «إســامية املعرفــة» ،ولذلــك فهــو يبــدأ بتصنيــف الدراســة ،فيصفهــا أبهنــا
دراســة قرآنيــة ،بــدأت ابلقــرآن العظيــم ،وانطلقــت منــه ،وعاشــت يف رحابــه ،وبقيــت تصــدر
منــه وتــرد إليــه ،حــى نضجــت ،واســتوت علــى ســوقها.73
وهــي -كمــا يراهــا -دراســة منوذجيــة يف طريقــة تكوينهــا وبنائهــا وتعاملهــا مــع القــرآن،
وهــي يف الوقــت نفســه دراســة منهجيــة يف الصميــم ،تســعى ملعاجلــة مشــكالت املنهــج ،ال يف
العلــوم االجتماعيــة واإلنســانية فحســب ،بــل ملعاجلــة قضيــة املنهــج بذاتــه ،ومــن حيــث كونــه
74
منهجــا ،مث جتــاوزت ذلــك لتق ـ ِّدم املنهــج القــرآين البديــل عــن ســائر املناهــج املعروفــة.
ً

ومــن بعــد هــذا التصنيــف يســعى الدكتــور العل ـواين لتوطــن الدراســة يف أدبيــات أســلمة
املعرفــة؛ فيشــر إىل أنــه قــد ســبقتها ومهــدت هلــا الطريــق دراســات الشــيخني حممــد الغ ـزايل
ويوســف القرضاوي يف (كيف نتعامل مع القرآن) ،و(كيف نتعامل مع الســنة) ،كما ســبقتها
دراســة «أزمــة العقــل املســلم» للدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ،و«مدخــل إســامية املعرفــة»
للدكتــور عمــاد الديــن خليــل وغريهــم 75.ومــع ذلــك فدراســة (أبــو القاســم حــاج محــد) ليســت-

 72راجع الدكتور طه العلواين« ،متهيد» يف :أبو القاسم حاج محد ،منهجية القرآن املعرفية (بريوت :دار اهلادي،
 ،)2003ص.6
 73الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.5
 74الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.6
 75الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.6
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الفصل الثالث ـ الواليات املتحدة األمريكية وإسالمية املعرفة

حبســب الدكتــور العلـواين -تكـر ًارا ملــا ســبق ،وإمنــا هــي تعبــر عــن «املرحلــة اجلديــدة» مــن مراحــل
بناء املنهج املعريف اإلســامي ،الذي ســيخرج بقضية -إســامية املعرفة -إىل آفاقها العاملية.

املرحلــة الــي يكــون حمورهــا الرئيســي هــو «املنهجيــة املعرفيــة يف القــرآن العظيــم»؛ وهــو احملــور
الــذي تتجــه دراســة األســتاذ (أبــو القاســم) للكشــف عنــه ،وتوضيــح أبعــاده ،وتقدميــه إىل
طــاب العلــم ورجــال املعرفــة.

ويشــر يف هــذا الســياق إىل عــدة أطـوار مــرت هبــا حمــاوالت بنــاء املنهــج املعــريف اإلســامي
مــن أتمــات متناثــرة ،إىل حلــم مجيــل ،وبعدهــا إىل فكــرة قابلــة للتطبيــق ،إىل أن صــارت
قضيــة تقــوم عليهــا مؤسســة حبثيــة علميــة علــى أيــدي رواد املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
يف مطلــع القــرن اخلامــس عشــر اهلجــري .مث يشــر إىل تطــور خطــاب املعهــد مــن خطــاب
منبهــا هلــم إىل طبيعــة األزمــة ،وأهنــا
إســامي خالــص موجــه إىل العاملــن يف احلقــل اإلســاميً ،
أزمــة فكريــة ومنهجيــة ،وليســت فقهيــة أو عقديــة ،وأهنــا أزمــة ثقافيــة ،وليســت سياســية ،وأن
التح ـ ّدي داخلــي ،وليــس خارجي ـاً ،مث حتـ ّـول اخلطــاب إىل املختصــن؛ مــن أســاتذة وطــاب،
يناشــدهم لتوجيــه دراســاهتم يف الوجهــة اإلســامية.
ـاب عامليًــا قرآنيًــا،
وبعــد مناقشــات مطولــة وعــدة حبــوث تطــور اخلطــاب ليصــر خطـ ً
يهــدي للــي هــي أقــوم؛ فيعــاجل مشــكلة املنهــج ،ويعمــل علــى حــل إشــكالية العلــوم االجتماعيــة
واإلنســانية املعاصــرة ،وإنقــاذ فلســفة العلــوم الطبيعيــة مــن املــأزق الــذي يــكاد اإلنســان املعاصــر
ـادرا
أن ينتحــر فيــه .ويؤكــد أن خطــاب «إســامية املعرفــة» املنطلــق مــن الوحــي ســيكون قـ ً
علــى احت ـواء مــا بلغتــه احلضــارة املعاصــرة ،وتنقيتهــا ،وإنقاذهــا ممــا يتهددهــا مبنهــج «اجلمــع
اجــا ،يقودهــم منهــج ،وهتديهــم بصــرة،
بــن القراءتــن» ،حيــث يدخــل النــاس يف ديــن هللا أفو ً
76
متجاوزيــن حــدود األقاليــم واألق ـوام والــدول واملصــاحل الضيقــة املفرقــة.
وبعــد عمليــة التأطــر هــذه يعــود إىل دراســة (أبــو القاســم) ،وكيــف أهنــا بــدأت مرحلــة
جديــدة يف الكشــف عــن وجــه جديــد مــن وجــوه إعجــاز القــرآن ،وهــو قــدرة القــرآن العظيــم
علــى بنــاء املنهــج العلمــي الكــوين القــادر علــى إعــادة بنــاء اإلنســانية ،يف ضــوء املنهــج واملعرفــة
والثقافــة ،وإحــداث التغيــر يف العــامل كلــه 77.وعلــى هــذا األســاس يعــاد تعريــف خطــاب القــرآن؛
أيضــا خطــاب إىل العلمــاء والفالســفة
فهــو ليــس خطــاب «األميــن» وحســب ،وإمنــا هــو ً
وصنــاع احلضــارات.
اتمــا يف مدرســة إســامية
اجــا ً
وهبــذا فأنــه يتــم إدراج دراســة (أبــو القاســم حــاج محــد) إدر ً
املعرفــة ،ويصبــح احلديــث عنــه حديثًــا عــن «املرحلــة اجلديــدة» مــن مراحــل تطورهــا .وهــي
 76الدكتور طه العلواين ،املصدر نفسه ،ص.9
 77الدكتور طه العواىن ،املصدر نفسه ،ص.9
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منبهــا علــى بعــض «األمــور» ،الــي يعتقــد أهنــا ســتعني القـراء
وهنــا يتوقــف الدكتــور العلـواين ً
علــى حســن فهــم الدراســة .وعنــد النظــر يف تلــك األمــور جنــد أنــه قــد اختــار تطبيقــات وأمثلــة
تــدل -حبســب تصــوره -علــى قصــور الق ـراءات الرتاثيــة ،ومفارقتهــا ملنهجيــة القــرآن املعرفيــة.
ومــن تلــك األمثلــة :أن مفهــوم «عامليــة اخلطــاب القــرآين» قــد تضــاءل أمــام القضــااي الفقهيــة
ِ
ـرا قاصـ ًـرا ،منطل ًقــا مــن مفهــوم التكليــف
اجلزئيــة؛ وأن «فــروض الكفــاايت» قــد فُ ّســرت تفسـ ً
معــا؛ وأن العلــم قــد ربــط مبحيــط القـراءة الفقهيــة،
وحــده ،ال مــن مفهــوم التكليــف والعمـران ً
وعطلــت ق ـراءة الكــون؛ ونقــل مفهــوم النســخ مــن جماالتــه الكالميــة املتعلقــة بنســخ الش ـرائع
الســابقة إىل جمــال التناســخ بــن النصــوص القرآنيــة ،إىل غــر ذلــك مــن القضــااي الــي حفلــت
هبــا كتــب الـراث.
وىف ثنــااي هــذه املقدمــة ،وحتــت وطأهتــا املنطقيــة ،وتدفقهــا اللغــوي ،يتداخــل صاحــب
املقدمــة مــع صاحــب الكتــاب ،مث يكتمــل جتــاوزه تدرجييًــا ،ويظهــر الدكتــور العلـواين علــى منصــة
القيــادة ،وهــو يدعــو بقــوة إىل إعــادة تدبــر القــرآن العظيــم؛ ليصبــح املصــدر األســاس لتشــكيل
ـاري.
ـري وثقافيًــا وعمرانيًــا وحضـ ً
احليــاة املعاصــرة فكـ ً

وهــذا مــا يدعــو إىل السـؤال اآلتــى :مــا هــي الفكــرة اجلديــدة الــي وجــدت عنــد األســتاذ
(أبو القاسم) ،ومل تكن موجودة من قبل لدى الدكتور «الفاروقي» والدكتور «أبو سليمان»
ال ســيما وحنــن نــدرك أن تشــخيص املشــكلة كان حمــل اتفــاق بــن الباحثــن منــذ انعقــاد مؤمتــر
لوغانــو عــام  ،1983وقــد أجــاد الدكتــور الفاروقــي يف حتديــد معاملهــا ،وســبل اخلــروج منهــا،
مــن خــال اخلطــة الــي اعتمدهــا املعهــد ،وســار عليهــا ،بعــد التعديــات الــي أدخلهــا الدكتــور
عبــد احلميــد أبــو ســليمان .فمــا هــو العنصــر الغائــب؟ إن هــذا العنصــر الغائــب حبســب رؤيــة
الدكتــور العل ـواين هــو« :كيفيــة اكتشــاف منهجيــة معرفيــة قرآنيــة ،ميكــن أن تكــون حـ ًـا
ومعاجلــة جــادة؛ ألزمتنــا الفكريــة؛ وألزماتنــا املعرفيــة والثقافيــة والتشـريعية...وميكن أن تقــدم لنــا
النقلــة النوعيــة الــي حنتاجهــا ،وتعيننــا علــى اســتيعاب وجتــاوز مشــكالت عصــر التدويــن؛ تلــك
املشــكالت الضخمــة اهلائلــة الــي أحــاط بعضهــا بنــص الكتــاب الكــرمي ،وأحــاط بعضهــا اآلخــر
78
حبديــث رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم).
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توضيحا عندما يقول يف مقدمته لكتاب األستاذ (أبو القاسم):
مث يزيدان الدكتور العلواين
ً
«وجدت يف الكتاب ،وىف الرجل ،قاعدة أساسية حنتاج إليها يف بناء دعائم «إسالمية املعرفة».
فالرجــل مــن خــال اتصالــه ابلقــرآن العظيــم ،وتعاملــه معــه ،علــى ذلــك املســتوى املعــريف العاملــي،
ميكن أن يش ِّكل إضافة إىل مدرسة «إسالمية املعرفة» ،فسارعت إىل دعوته إىل االنضمام إىل
هــذه املدرســة املباركــة ،وإىل ممارســة جهــده يف إطارهــا ،ومــن خالهلــا ،فــكان سـريع االســتجابة،
79
سعيدا هبا».
ً
ـاوة علــى مــا تقــدم فــإن الدكتــور طــه العلـواين كان يعــاين ،وهــو يف إدارة املعهــد ،مــن
وعـ ً
شــح األطــر العلميــة القــادرة علــى اإلنتــاج املعــريف ،وجتــده يقــول يف هــذا الصــدد :ولكــن أقوهلــا
ـاب جامعيــة،
آسـ ًفا إنــه بعــد كثـ ٍر مــن العمــل والتحــرك ،وجــدان كثــرة عدديــة ،فيمــن حيملــون ألقـ ً
ونــدرة يف القادريــن علــى البحــوث اجلــادة ،وأنــدر مــن النــدرة يف القادريــن علــى البحــوث
الفكريــة املتميــزة الــي حتتــوي علــى أفــكار إبداعيــة؛ أفــكار ميكــن أن تســهم يف بنــاء مشــروع
حضــاري لألمــة  ،وجــدان ظاهــرة ســلبية أخــرى أن املســلمني ليس ـوا معتاديــن علــى البحــث
بعضــا؛ وأمنــا توجــد هنالــك فرديــة وتوجــد أاننيــة ،رأينــا مــن بعــض
اجلماعــي الــذي يكمــل بعضــه ً
اهليئــات اإلســامية وبعــض احلــركات اإلســامية رغبــة يف االســتيعاب؛ فمــا دام أنــت قائــم،
وعنــدك مؤسســة ،وأان لــدى حركــة وعنــدي مجاعــة ،فيجــب أن تنضــم يل ،فــإذا مل تنضــم يل
فأنــت غــر فاهــم.
ويف أي جمــال يريــد الدكتــور العل ـواين أن يســتفيد مــن كتــاب العامليــة الثانيــة؟ الراجــح أنــه
يريــد أن يســتفيد منــه يف جمــال نقــد املدرســة الوضعيــة ،وىف «نقــد ال ـراث» ،إذ إن الكتــاب
يشتمل-حبســب ماي ـراه -علــى «إضــاءات» نقديــة هامــة ،حــول علــوم القــرآن ،ومــدارس
التفســر ،واجتاهــات املفس ـرين ،حيــث إن هــذه املعــارف ،علــى أمهيتهــا ،مل تســتطع أن تعــن
األمــة علــى اســتجالء معــاين الكتــاب اجمليــد بشـ ٍ
ـكل جيعــل األمــة يف ســائر عصورهــا تتخــذ منــه
مرجعيــة للنهــوض ،والتغلّــب علــى عوامــل االحن ـراف يف مســرهتا .كمــا أن الكتــاب يســلط
الضــوء علــى قصــور الق ـراءات التجزيئيــة ،والــي حتــول بــن األمــة وبــن القيــام مبهمــة «اجلمــع
بــن القراءتــن» يف كثــر مــن املراحــل التارخييــة .إضافًــة إىل أن الكتــاب يفتــح عــدة منافــذ لنقــد
املدرســة الوضعيــة ،وملــدارس الالهــوت اليهــودي واملســيحي.
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الفصل الرابع ـ قواعد املنهجية املعرفية القرآنية :من املقدمات إىل املحددات املنهجية

( )1:4من املقدمات إىل احملددات املنهجية
ميكــن القــول بقــدر و ٍ
اف مــن االطمئنــان إن خالصــة اإلســهام الفكــري للدكتــور العلـواين
يتمركــز حــول «منهجيــة القــرآن املعرفيــة» ،حــن اســتفرغ جهــده يف حتديــد عناصرهــا ،وحتويــل
تلــك العناصــر إىل نســق حمكــم ،مث اختاذهــا أداة نقديــة لعلــوم الـراث؛ مــن التفســر إىل الفقــه،
ومــن األصــول إىل علــم الــكالم .ولذلــك مــا أن فــرغ مــن املقدمــات املطولــة لكتــايب (أبــو القاســم
حــاج محــد) إال وقــد َّاتــه إىل وضــع كتـ ٍ
ـاب مســتقل أحــاط فيــه أبطـراف املوضــوع ،ومجــع فيــه
خالصــة مــا قــاده إليــه البحــث ،ونشــره يف مواقــع متفرقــة؛ ذلــك هــو كتــاب« :حنــو منهجيــة
معرفيــة قرآنيــة» 80الــذي نشــر عــام  .2004ويقــع الكتــاب يف مخســمائة صفحــة ،وقــد صنفــه
الناشــر يف ابب« :فلســفة الديــن وعلــم الــكالم اجلديــد» ،يف إشــارة إىل أن موضــوع الكتــاب
يتعلــق ابلنظــر يف اجلــذور ،ويهتــم ابلتأســيس ويســعى ملراجعــة العلــوم الرتاثيــة التقليديــة .وهــي
إشــارة هامــة ،ولكــن قــد يكــون مــن األنســب أن يوضــع الكتــاب يف ابب «جتديــد أصــول
ـدل عــن فلســفة الديــن ،أو علــم الــكالم اجلديــد.
الفقــه» ،بـ ً

شـآء ٱلل لعل ُكـ ۡـم أُمــة ٰو ِحــدة وٰلَ ِكــن لِّيـبۡـلوكـ ۡـم ِف مـآ ءاتى ُكـ ۡۖـم ف ۡ
ت إِ َل َِّ
ٱســتبِ ُقواْ ۡٱليۡـ ٰـر ِۚ
ٱلل َم ۡرِجعُ ُكـ ۡـم
َّ َ َ َّ
َ َُ ُ َ َ َٰ َ
َ
َ
َ
َِ َ ُ ََِ ِ َ ۡ َِ ِ َ ۡ
ِ
َجيعــا فـَيـُنـَبّئُ ُكــم بـَـا ُكنتُــم فيــه َتتَل ُفــو َن﴾ [املائــدة .]48 :فاآليــة الكرميــة تشــر إىل مفهومــن
الشرعة واملنهاج.

ومع اإلقرار أبن الدكتور العلواين مل يكتف يف هذا الكتاب ابستيعاب كتاابت السابقني
والتعليــق عليهــا ،إال أنــه كان ينطلــق مــن مبحثــي التعليــل واملقاصــد ،ومهــا مبحثــان يقعــان يف
صميــم أصــول الفقــه .ولكــن امللفــت  -يف هــذا الصــدد -أنــه مل يعــد يتقيــد أبطــر أصــول الفقــه
الــي وضعهــا الســابقون ،كمــا كان يفعــل يف كتاابتــه الســابقة ،وإمنــا أراد أن يعيــد أتســيس
هــذه األطــر إبرجاعهــا إىل القــرآن والســنة؛ أي إىل مــا يسـ ّـميه «منهجيــة القــرآن املعرفيــة».
فاســتطاع مــن بعــد مقدمــة طويلــة أن يبــن بوضــوح اتم مــا يقصــد ابملنهجيــة املعرفيــة القرآنيــة
وأن يســتنبط يف ضوئهــا حنـ ًـوا مــن عشــر قواعــد يعتربهــا «حمـ ِّددات منهاجيــة» .وهــذه احملــددات
تُعـ ُّـد املنطــق الداخلــي للقــرآن -يف نظــره -وهــي الضامــن الــذي يعتمــد عليــه يف فهمــه ،وهــي
املعيــار الــذي يقيــس عليــه أعمــال اآلخريــن .وألمهيــة هــذا املوقــع احملــوري الــذي حتتلــه «منهجيــة
عرضــا موجـ ًـزا
القــرآن املعرفيــة» يف فكــر الدكتــور العل ـواين ،فســنقدم فيمــا يلــي تعري ًفــا هلــا ،مث ً
ألهــم قواعدهــا:
ۡ
يعتمــد الدكتــور العلـواين يف تعريفــه للمنهــج و
َنزلنَـآ
املنهجيــة علـ ۡـى تفســر ۡ ۖقولــه ۡتعــاىلَ ﴿ۡ :وأ َ
ۡ
ِۡ ۡ ِ ِ ۡ
ٱلـ ِـق مص ِدقــا لِمــا ب ـ ۡ
ـن يَ َد ۡيـ ِـه ِمــن ٱل ِكٰتَـ ِ
ـك ٱلكٰتَـ
إلَيـ
ـب َوُم َهي ِمنًــا َعلَيـ ِـه فَٱح ُكــم بـَيـنـَُهــم ِبَـآ
ّ
ـب ب َ ّ ُ َ ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ۚ
َ ۖ
ٱلل وَل تـتَّبِـ ۡـع أ َۡهوآءهـ ۡـم عمــا ج ـآء َك ِمــن ٱلـ ِۚـق لِـ ُكل جعلنــا ِمن ُكـ ۡـم ِشـ ۡـرعة وِمنۡـهاجــا ولَــوۡ
َ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ّ ّ َ َ َ
أَنـ َـزَل َُّ َ َ
َ َ َ َ
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ـص
فالشــرعة واضحــة ويقصــد هبــا ،حبســب الدكتــور العل ـواين ،األوامــر والنواهــي الــي نـ
ۡ ۡ ۡۖ َّ ۡ ِ ِ ِ ۡ َّ ۖ
ۡ
عليهــا الكتــاب ،مثــل قولــه تعــاىل﴿ :قُـ ۡـلتـََعالَـ ۡـواْ أَتـ ُـل َمــا َحـَّـرَم َربُّ ُكــم َعلَي ُكــم أَل تُشـرُكواْ بــهۦ َشئــا
وبِ ۡٱل ٰولِ َد ۡيـ ِن إِ ۡح ٰسـ ۖـن وَل تـ ۡقتـلُــواْ أ َۡوٰلَ َد ُكــم ِمـ ۡـن إِ ۡم ٰلَــق َّ ۡنــن نـ ۡرزقُ ُكـ ۡـم وإِ َّيهـ ۡۖـم وَل تـ ۡقربـواْ ۡٱل َف ٰو ِ
ـش َمــا
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تـَعقلُــو َن﴾ [األنعــام.]151 :
أمــا املنهــج (أو املنهــاج) فهــو عنــده متضمــن يف الكتــاب بطريقــة حتتــاج إىل جهــد؛ لكــي
يُكتشف املنهج .مث يلي ذلك مفهوم «املنهجية» ،ويقصد هبا تفعيل «املنهج» بضم جمموعة
قادرا على القيام مبا هو مؤسس من
من الوسائل واألدوات املختلفة اليت من شأهنا أن جتعله ً
أجله ،كضابط صارم للنظر والتفكري ،وترتيب املقدمات للوصول إىل النتائج .وبناءً على هذا
يقوم الدكتور العلواين بتقدمي جمموعة من القواعد اليت يعتقد أهنا ستكون كافية لتفعيل املنهج
القرآين وهي:
( )2:4القاعــدة األوىل :مراعــاة ِ
القيَــم احلاكمــة الثالثــة (التوحيــد ،والتزكيــة،
والعمــران).
والتوحيد هو حق هللا تعاىل على العباد.
والتزكية هي املؤهل األساس إلنسان االستخالف.
والعمران هو حق الطبيعة املسخرة على اإلنسان املستخلَف.
وهذه القيم القرآنية هي احلاكمة يف كل شأن وأمر .فأي تصور أو قول أو فعل أو حركة أو
منسجما مع هذه القيم حمق ًقا هلا ،وأي جزئي ينبغي
صناعة أو جتارة أو تنظيم ينبغي أن يكون
ً
أن ينــدرج حتــت هــذه الكليــات .كمــا جيــب مالحظتهــا عنــد إعمــال أي نــص جزئــي ،حبيــث ال
مؤدي إىل عكس ما تؤدي إليه .فالنصوص
يكون إعماله ّ
خمل أبي منهاً ،
فضل عن أن يكون ً
اجلزئية ينبغي أن تعمل يف داخل هذا اإلطار الكلى .ولالســتدالل على هذا القول يستشــهد
الدكتــور العلـواين بنصــوص القــرآن نفســه ،وبتطبيقــات النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) ،واخللفــاء
الراشــدين مــن بعــده.
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أمــا دليــل القــرآن فتشــر إليــه آايت ســورة األعـراف﴿ :و ۡٱكتـ ۡ
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ِ
ُهـ ُـم ٱل ُمفل ُحــو َن﴾ (األع ـراف .)157-156 :فهــذه اآلايت وحنوهــا تبــن كليــات الش ـريعة
اإلســامية ،وتوضــح مقاصدهــا والقيــم احلاكمــة الــي تدعــو إليهــا ،إالأنــه ألمهيــة هــذه القضيــة،
وللــدور املركــزي الــذي حتتلــه يف ســائر أعمــال الدكتــور العل ـواين فســنتوقف معــه قليـ ًـا؛ لنــرى
كيــف توصــل إليهــا وملــاذا يعطيهــا هــذه املصداقيــة.
عرفهــا وح ّددهــا األصوليــون األوائــل
يعتقــد الدكتــور العل ـواين أن مقاصــد الش ـريعة الــي ّ
أمثــال :إمــام احلرمــن اجلويــى ،وأبــو حامــد الغـزايل ،والعــز ابــن عبــد الســام ،والشــاطيب مل أتخــذ
مــن ح ـوارات أهــل الفقــه واألصــول مثــل مــا أخــذ اإلمجــاع ،أو القيــاس ،أو االستحســان مــن
االهتمــام ،فبقيــت حمــدودة التــداول .ولذلــك فهــو يريــد العــودة إىل مبحــث املقاصــد ،إال أنــه
يفضــل أن يســميها «املقاصــد القرآنيــة العليــا» ،كمــا يريــد حتديدهــا بدقــة ،وحتويلهــا إىل قاعــدة
ّ
منهجيــة ،وأصــول كليــة قطعيــة ميكــن أن تــؤدى لغربلــة الفقــه اإلســامي 81.ويــرى أن هــذه
املقاصــد القرآنيــة العليــا احلاكمــة ،هــي ثالثــة :التوحيــد ،والتزكيــة ،والعمـران ،وهــي ال تقتصــر
ابب مــن
علــى قضــااي «التكليــف» الشــرعي واألحــكام اجلزئيــة ،وال تنظــر إىل املقاصــد بوصفهــا ً
أبـواب أصــول الفقــه .وأن هــذه املقاصــد العليــا تتجــاوز ذلــك إىل اســتلهام اخلطــاب القــرآين يف
82
بيــان غايــة احلــق مــن اخللــق ،وفهــم حقيقــة العقــل اإلنســاين وعالقتــه ابخلطــاب املقاصــدي.
ومــن بعــد هــذا التوضيــح يعــرض الدكتــور العلـواين «األســاس» الــذي بــى عليــه اســتخالصه
هلــذه املقاصــد ،وخصائصهــا واآلاثر املرتتبــة عليهــا؛ فيقــول :إن هــذه املقاصــد العليــا قــد بنيــت
علــى االســتقراء التــام آلايت الكتــاب احملكمــة ،ولــكل مــا صــح عــن رســول هللا (صلــى هللا
عليــه وســلم) 83.وهــي ال تعـ ُّـد مقاصــد كليــة إذا مل تــرد هبــا رســاالت األنبيــاء كافــة ،وذلــك
 81الدكتــور طــه العلـواين ،مــن التعليــل إىل املقاصــد القرآنيــة احلاكمــة ،جملــة إســامية املعرفــة ،الســنة الثانيــة عشــرة،
عــدد  ،47-46خريــف  ،2006شــتاء  ،2007ص.1
 82املصدر نفسه ،ص.2
 83املصدر نفسه ،ص.16
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ألهنــا تعبــر عــن وحــدة الديــن ووحــدة العقيــدة ووحــدة املقاصــد والغــاايت يف مجيــع الرســاالت،
ـددت بعــض جوانــب التش ـريع .84وهــي كاملبــادئ الدســتورية فيمــا يتعلــق ابلتش ـريع.85
وإن تعـ ْ
وهــي لــن تكــون جمــرد دليــل مــن األدلــة ،أو أصـ ًـا مــن األصــول الفقهيــة ،بــل ســتكون املنطلــق
واألســاس إلعــادة بنــاء «أصــول الفقــه» وجتديــده ،ولبنــاء «الفقــه األكــر» كمــا أطلــق عليهــا
ـددا مــن النتائــج الــي
األمــام األعظــم «أبــو حنيفــة» فيمــا بعــد .مث يذكــر الدكتــور العل ـواين عـ ً
ميٓكــن أن ترتتــب علــى تشــغيل هــذه املنظومــة ،وذلــك مثــل :غــرس قابليــة التجــدد الــذايت يف
األصــول والفقــه ،وبعــث وإحيــاء طاقــات التجديــد واالجتهــاد ونقلهــا إىل القاعــدة العريضــة
86
لألمــة ،كمــا يريــد القــرآن.
أمــا مــن حيــث التطبيــق فيشــر الدكتــور العلـواين إىل الفهــم الدقيــق الــذي اســتند إليــه أبــو
بكــر الصديــق يف قتلــه ملانعــي الــزكاة ،حــن قاتلهــم .عندمــا فــرق أولئــك النفــر بــن الصــاة
والــزكاة ،إذ ربطـوا الــزكاة بدعــاء رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) ،وملــا مل يكــن أبــو بكــر بتلــك
املثابــة فقــد انتفــت بتقديرهــم الفائــدة الــي تعــود عليهــم مــن الــزكاة وانتهــى يف نظرهــم مســوغ
دفعهــا .ولكــن اخلطــأ يف هــذا التصــور أهنــم تغافلـوا عــن مثــرة مــن مثــار التوحيــد ،وأخلـوا جبانــب
التزكية النفســية واالقتصادية واجملتمعية املتضمنة للتزكية فعدوها صفقة يدفعوهنا إىل رســول هللا
(صلــى هللا عليــه وســلم) .أمــا تزكيــة النفــس مــن عبــادة املــال ومــن احلــرص عليــه ،واالســتئثار بــه
دول ،وتطهريهــا مــن الشــح الــذي هــو بعــض فطرهتــا ،وتعديــل مزاجهــا جتاهــه ،وتنظيــم
واختــاذه ً
حركــة املــال يف اجملتمــع ،وتطهــر اجملتمــع مــن مشــكالت «فائــض القيمــة» ،وتنظيــم ذلــك بدقــة
ال ميكــن أن أييت هبــا إال احلكيــم اخلبــر ،فذلــك كلــه كان غائبًــا عــن أذهاهنــم .يضــاف إىل ذلــك
أهنــم قــد غفلـوا عــن عالقــة الــزكاة ابلعمـران .إذ إن مــن ضمــن مصــارف الــزكاة ســهم خيصــص
«يف ســبيل هللا»؛ أي يعتمــد عليــه يف توفــر مــا حتتاجــه املصــاحل العامــة مــن أم ـوال .مــن هنــا
أدرك الص ِّديــق خطــورة مــا أقدم ـوا عليــه ،وقــال مقالتــه احلكيمــة الدقيقــة« :ألقاتلــن مــن فــرق
بــن الــزكاة والصــاة».
ويــرى الدكتــور العل ـواين أن إج ـراءات الص ّديــق كلهــا ،مبــا فيهــا إنفــاذ جيــش أســامة،
ومعاجلــة املســتجدات ،والوقائــع الــي مل تكــن يف عهــده (صلــى هللا عليــه وســلم) كان جيتهــد
فيهــا ،انطالقًــا مــن هــذه الرؤيــة الكليــة ،خاصــة أنــه ،ومثلــه صاحبــه عمــر مل يكــوان يســمحان
 84املصدر نفسه ،ص.16
 85املصدر نفسه ،ص.17
 86املصدر نفسه ،ص.18
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للصحابــة مــن اإلكثــار مــن روايــة احلديــث النبــوي الشـريف ،وكاان يتشــددان يف الروايــة ،وكان
علمــا أبن الــرواة كلهــم مــن الصحابــة؛ بــل مــن كبارهــم
عمــر أحيــاانً ال يقبــل أقــل مــن راويــنً ،
توهــم
الذيــن ال مـراء يف عدالتهــم .ويــرى الدكتــور العلـواين أن مجيــع االجتهــادات العمريــة ،الــي ّ
بعضهــم أن بعضهــا جــاء علــى معارضــة الكتــاب ابملصلحــة ،أو تعطيــل النصــوص لعــدم وجــود
الظــروف املالئمــة لتطبيقهــا ،ومــا إىل ذلــك مــن تفسـرات يصعــب قبوهلــا يف ممارســات الفــاروق
وميكــن أن تقـرأ يف ضــوء الفهــم العميــق لكليــات القــرآن ،ورد اجلزئــي إىل الكلــي ،وتقــدمي القــرآن
علــى غــره ،كمــا يظهــر ذلــك يف أقوالــه املشــهورة« :وهللا ال نــدع كتــاب ربنــا لقــول ام ـرأة ال
نــدري أصدقــت أم كذبــت»؛ «وهللا ال نــدع كتــاب ربنــا لقــول أعـرايب بـوال علــى عقبيــه».
ويؤكــد الدكتــور العل ـواين أن هــذا احمل ـ ِّدد املنهاجــي يف حتديــد القيــم واملقاصــد القرآنيــة
احلاكمــة منهــج يف غايــة القــوة والســامة يســقط كل األقـوال الضعيفــة الــي حفلــت هبــا بعــض
كتــب الـراث ،وكانــت هلــا آاثر ســلبية علــى وحــدة األمــة ووحــدة مرجعيتهــا ،حــن انتشــر الفقــه
اجلزئــي الــذي مل يعــد يكفيــه القــرآن ،وال الســنن الثابتــة الدائــرة حولــه ،فانتقــل إىل أخبــار اآلحــاد
ليســد جوعــه وهنمــه ،مث إىل املوقوفــات واملعلقــات واملراســيل .وحــن جيــري تفعيــل هــذه القيــم
واملقاصــد العليــا احلاكمــة فلــن يكــون مبقــدور املتعاملــن مــع النــص الشــرعي أن حيشــروا أنفســهم
يف زوااي النظــر اجلزئــي ،أو يبحثـوا عــن ُشــبَه يطلقــون عليهــا أمــارات أو أدلــة يســتكملون هبــا مــا
عجــز القــرآن عنــه بزعمهــم ،ومل يــروا تفاصيلــه يف الســنة الصحيحــة الثابتــة املنبثقــة عنــه والدائــرة
حولــه فلــم تبينــه .وخالصــة األمــر فــإن القــرآن «تبيــان لــكل شــيء» بكليتــه ،والســنة الثابتــة تبــن
هلــم الــذي اختلفـوا فيــه.
( )3:4القاعدة الثانية :اجلمع بني القراءتني
ويقصــد هبــذه القاعــدة أن قـراءة الوحــي وآايتــه ،وقـراءة الكــون وآايتــه عمليتــان متالزمتــان.
فكتــاب هللا املوحــى أنــزل ليقــود حركــة اإلنســان املســتخلَف يف الكــون ،ويهديــه إىل كيفيــة
الوفــاء بعهــده مــع هللا تعــاىل ،وحتمــل األمانــة حبقهــا ،والقيــام مبهمــة االســتخالف علــى وجههــا،
والنجــاح يف اختبــار االبتــاء ،ومعرفــة كيفيــة تســخري املســخرات وقيادهتــا يف قافلــة تســبيح
مباركــة تكــون نتيجتهــا التمكــن للمؤمــن يف األرض ،وحتقيــق األمــن بعــد اخلــوف عليهــا،
والوصــول إىل حالــة الســام الشــامل فيهــا ،وحتويلهــا إىل بيــت آمــن لألســرة اإلنســانية املمتــدة.
واجلمــع بــن القراءتــن حمــدد منهاجــي هــام جـ ًـدا يف حتقيــق القيــم القرآنيــة احلاكمــة وتفعيلهــا.
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( )4:4القاعدة الثالثة :الوحدة البنائية:
لقــد فــرض التعامــل الفقهــي علــى الفقهــاء التعامــل مــع آايت الكتــاب الكــرمي ،ابعتبــار
كل آيــة وحــدة صغــرى مســتقلة ،للفقيــه أن يتعامــل معهــا هبــذا االعتبــار ،ويســتنبط منهــا مــا
تــدل عليــه ،ويقــرره ،فلــو حــدث وبــرز دليــل يعارضهــا يف نظــره مــن الكتــاب أو الســنة ،فذلــك
هــو التعــارض الــذي ال بــد لــه مــن إزالتــه بوجــه مــن الوجــوه الــي ابتكرهــا ،وإال فــإن لــه أن يلجــأ
معــا ،وال تثريــب عليــه .فــإن كان الدليــان متعادلــن جلــأ إىل «الرتجيــح»؛
إىل إســقاط الدليلــن ً
أي ترجيــح أحدمهــا علــى اآلخــر ،فــإن انتهــى ذلــك ،وخــرج مــن حريتــه مبــا ذكــر فيهــا ،وإال
فــإن عليــه أن يلجــأ إىل التاريــخ واللغــة ومــا إليهمــا ،فــإن عــرف اتريــخ كل مــن الدليلــن نســخ
املتقــدم ابملتأخــر واس ـراح ،وإن مل يظهــر لــه ذلــك ففــي التأويــات اللغويــة متســع .ويشــر
ـت عــن الكليــات ،والناظــر إىل النصــوص
الدكتــور العلـواىن إىل أن مثــل هــذا النظــر اجلزئــي املنبـ ّ
جم ـزأة معضــاة مفرقــة قــد جــى علــى العقــل املســلم جنــاايت خطــرة ،فــأدى إىل تعطيــل آايت
حمكمــات ال ميلــك أحــد حــق تعطيلهــا ،وإىل القــول ابلتخصيــص والنســخ وحنــو ذلــك ممــا أوقعنــا
وتراثنــا بضــروب مــن االضطـراب والبلبلــة مــا نـزال نعــاين منهــا.
اقعــا إمــكان قيــام تعــادل أو
إن الكشــف عــن «وحــدة القــرآن البنائيــة» ينفــي عقـ ًـا وو ً
تعــارض بــن آايت الكتــاب الكــرمي مــن جهــة ،أو بــن اآلايت والســنن الثابتــة املبينــة هلــا ،وال
ميكــن أن يقــع تعــارض بينهمــا وبــن الســنن والقوانــن الفطريــة يف اإلنســان والكــون واجملتمــع.
وتشــغيل هــذا احملــدد ســيعود ،وال شــك ،علــى العقــل املســلم وال ـراث اإلســامي بفوائــد ال
ـذري.
ـرا جـ ً
حتصــى ،وســوف يغــر يف نظرتنــا إىل الكتــاب الكــرمي ،وطرائــق تعاملنــا معــه تغيـ ً
( )5:4القاعدة الرابعة :حاكمية القرآن

ولتوضيــح هــذه القاعــة يــرى الدكتــور لعل ـواىن أن البدايــة هنــا تكــون بوضــع حــد فاصــل
بــن مفهومــن :احلاكميــة اإلهليــة وحاكميــة الكتــاب .فاحلاكميــة اإلهليــة قــد عرفــت يف وقــت
مبكــر يف التاريــخ اإلنســاين ،حــن اســتغلت مــن قبــل الكهنــة وامللــوك واألابطــرة ،واســتعبد مــن
خالهلــا اإلنســان .وجــاءت رســالة موســى (عليــه الســام) ،لتصحيــح هــذا املفهــوم وتضعــه يف
إطــار آخــر .فاختــاره هللا وصنعــه علــى عينــه ،وخاطبــه بكلماتــه؛ ليحــرر بــي إسـرائيل مــن فرعــون
الــذي طغــى ،و ّادعــى األلوهيــة ،وقــد مت حتريرهــم ،ولكــن بوســائل غــر عاديــة خارقــة للعــادة،
تعتمــد علــى رســول ومعجـزات ،وشــق البحــر إلنقاذهــم مــن جيــش فرعــون ،الــذي لــوال تلــك
اخلارقــة ألدركهــم.
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وكانت النتيجة أن أزيلت حاكمية الكهان واألابطرة واملشعوذين حباكمية إهلية حقيقية،
مباشرا يف أرض مقدسة على شعب خمتار يف شريعة إهلية
يكون اخلالق ،تبارك وتعاىلً ،
حاكما ً
دقيقــة :شــعب يتمتــع ابلرعايــة اإلهليــة املباشــرة يُعطــى كل مــا يطلــب .أمــا عندمــا مل يتحقــق بنــاء
األمــة النمــوذج ،ومــل بنــو إسـرائيل احلاكميــة اإلهليــة املباشــرة أعطـوا األنبيــاء اخللفــاء ،مث األنبيــاء
امللوك والقضاة.

لذاتــه يف قوهلــم« :مــا احتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه» ،قالـوا :إنــه احـراز عــن «خــر هللا وخــر
رسـوله» صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم فــإن كال منهمــا ال حيتمــل الكــذب ،لكــن ال لذاتــه ،بــل
ألنــه كالم هللا وكالم رسـوله (صلــى هللا عليــه وســلم)

وأمــا وقــد طويــت رســالة بــي إس ـرائيل ببعثــة النــي اخلــامت (صلــى هللا عليــه وســلم) فقــد
نســخت «احلاكميــة اإلهليــة حباكميــة القــرآن» ،وصــار القــرآن هــو املرجــع للبش ـرية .والقــرآن
يقـرأ ،ويكتــب ،ويتلــى ،ويتدبــر ،ويرتــل ،ويتعقــل ،ويتفكــر فيــه ،وذلــك يعــي أن اإلنســان هــو
القــارئ وهــو املفســر ملــا يقـرأ واملــؤول لــه ،والقــادر علــى تطبيقــه مبنهــج يعصــم عــن اخلطــأ فيمــا
هــو مظنــة االلتبــاس واالختــاف.
( )6:4القاعدة اخلامسة :طلب الربهان والدليل
وهــو حمــدد شــامل مــن حمــددات املنهــج اإلســامي فــا يقبــل شــيء بــدون برهــانّ ،أيًكان
اجملــال املعــريف الــذي ينتمــي إليــه ،سـواء أكان مــن الســمعيات؟ أو العقليــات؟ أو التجريبيــات؟
فالناقــل خلــر أو روايــة ال بــد لــه مــن تقــدمي دليــل علــى صحــة مــا روى .وإن كان صاحــب
دعــوى فــا بــد لــه مــن تقــدمي دليــل علــى صحـ ۖـة مدعــاه ،وطلــب اليقــن غايــة املســلم ،والظــن
ۡ
ِ ۡ ِۡ ۡ
ۡ ۡ
مذموم﴿ :قُ ۡل ۡ ِ
صو َن﴾
َ
هلعن َد ُكم ّمن علم فـَتُخ ِر ُجوهُ لَنَآ إِن تـَتَّبِعُو َ ۡن إَِّل ٱلظَّ ۡ َّن َوإِن أَنتُم إَِّل َت ُر ُ
ۡ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ني﴾ [اجلاثيــة.]32 :
[األنعــام ،]148 :وقولــه تعــاىل﴿ :إننَّظـُ ُّـن إل ظَنّــا َوَمــا َنـ ُـن بُسـتـَيقن َ
ولقــد أســرفت طوائــف مــن العلمــاء يف قبــول الظــن ،وتوســيع مســاحته علــى حســاب
اليقــن؛ ألهنــم أكثــروا التفريعــات ،وأســرفوا يف اجلزئيــات ،كمــا أن بعضهــم التــزم التعريفــات
املنطقيــة ،واملفاهيــم الفلســفية القدميــة ،ملراتــب اإلدراك ،ال للمعــاين القرآنيــة فيهــا .ولقــد فتحــت
عمليــات قبــول الظــن العقــل املســلم لقبــول كثــر ممــا أيابه القــرآن ويرفضــه ،وكانــت لــه آاثره
اخلطرية يف الرتاث اإلسالمي ومعارف املسلمني النقلية .فالقرآن يؤكد على أن أي شيء من
املعرفــة ،بقطــع النظــر عــن موضوعــه ،ومتعلقــه جيــب أن خيضــع لقانــون التثبــت واملطالبــة إبقامــة
الدليــل علــى صدقــه؛ فــكل شــيء بذاتــه ،ومــن حيــث هــو :قابــل للتصديــق والتكذيــب والربهــان
–حبســبه– هــو الــذي حيــدد الصفــة الــي ينبغــي أن يتصــف هبــا مــن الصــدق أو الكــذب .كمــا
أن القــرآن الكــرمي نــدد بــكل مــا هــو مــن قبيــل الظنــون والتخرصــات ،وأخرجهــا مــن دائــرة العلــم
واملعرفــة .وبذلــك أخــرج املاورائيــات ،والكهانــة ،والتنجيــم ،والعرافــة ،وكل مــا ال ميكــن إخضاعــه
للدليــل والربهــان مــن دائــرة العلــم واملعرفــة ،بــل أن البالغيــن حــن وضعـوا يف تعريــف اخلــر قيــد
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«فطلــب الدليــل والربهــان» واجــب إميــاين جعلــه القــرآن أبســلوبه احلكيــم جــزءًا مــن الثقافــة
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ـك َكا َن َعنــهُ َم ۡسٔـُـوالً﴾ (اإلس ـراء ،)36 :وذلــك يعــي أن «عمليــة املثاقفــة» الــي بــدأت
أ ُْوٰلَئِـ َ
ابلرتمجــة قــد أخضعــت يف ابدئ األمــر إىل هــذا القانــون ،فكانــت أفضــل وأدق عمليــة «أســلمة
للمعرفــة» ،مث حــدث التســاهل بعــد ذلــك يف عمليــات الربهنــة والتثبــت ،وضعفــت تلــك
املناهــج ابالســتثناءات والتعديــات لتحــدث «أزمــة العقــل املســلم» بعــد ذلــك.
ولقــد كانــت كونيــة القــرآن ومنهجــه العلمــي مصفــاة مل يعــرف البشــر مصفــاة مثلهــا يف
ـث العلــوم واملعــارف واحلضــارات ،واســتصفاء مــا فيهــا مــن حســن
قدرهتــا اهلائلــة علــى نفــي غـ ّ
وخــر .ولــو اســتمروا متشــبثني مبنهــج القــرآن يف التثبــت والربهنــة ،وميــز مــا هــو علــم عــن سـواه
ملــا حدثــت األزمــة ،ومــا دخلـوا يف تلــك املصاعــب واملصائــب ،لكنهــم حــن أكثــروا مــن نقــل
تراث احلضارات األخرى ،حىت زاد يف حجمه عن قدراهتم يف التنقية والغربلة واالســتصالح،
وبــدأوا التوســع يف نقــل ذلــك الـراث صــاروا حاطــب ليــل؛ فبــدأت تظهــر فيهــم تلــك املقــوالت
اخلبيثــة ،وانتقلــت إليهــم بعــض أمـراض األمــم األخــرى ،الــي كانــت تظــن أن اآلهلــة ال تســمح
ـرا منهــا ،وتضــن بــه علــى النــاس :ففهــم
–أبـ ًـدا– بتقــدمي املعــارف إىل اخللــق ،بــل هــي تدخــر كثـ ً
بعضهــم مــا عــدوه «متشــاهباً» مــن آايت القــرآن هــو مــن هــذا النــوع مــن املعرفــة املضنــون هبــا
علــى النــاس ،ووضع ـوا يف دائــرة التشــابه كل مــا قصــرت العقــول عــن فهمــه يف إطــار ذلــك
الســقف املعــريف ،فاشــتد ولــع النــاس ابلتأويــل ،فافــرق النــاس واختلفـوا وتكونــت فــرق وطوائــف
حــول تلــك الــرؤى والتأويــات الــي مل خيضــع جلهــا ملنهــج القــرآن ،وال ملنطقــه.
( )7:4القاعدة السادسة :ختم النبوة
يعــي أن حممـ ًـدا (صلــى هللا عليــه وســلم) آخــر نــي ،وآخــر رســول يتلقــى الوحــي ،وحيملــه
إىل النــاس ،ويعــي أنــه ال نبــوة وال رســالة ينتظــر أن أتيت إىل األرض – بعــده – وأن ملــك
الوحــي قــد انتهــت عالقتــه ابألرض إىل األبــد« .وختــم النبــوة» مثــل «حاكميــة الكتــاب»،
كالمهــا يؤكــدان أن اإلنســانية قــد أخــذت مــن تـراث هدايــة النبيــن بنصيــب وافــر كاف؛ جلعلهــا
متامــا علــى األخــذ بســبل اهلدايــة وحدهــا ومواجهــة «الظاهــرة الشــيطانية» ،دون قيــادة
قــادرة ً
نبويــة مباشــرة؛ فالقــرآن اجمليــد ميثــل نبــوة دائمــة مقيمــة تســتطيع البش ـرية أن ترجــع إليــه فتجــد

86

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

فيــه هدايــة النبيــن كلهــم ،وخالصــة رســاالهتم يف قــرآن يتلــى ،وكتــاب يكتــب ،وذكــر ل ـراث
توحــدت
النبيــن واملرســلني كافــة يف العقيــدة والعبــادة والقيــم الضابطــة لنظــم احليــاة .وبذلــك ّ
املرجعيــة للبش ـرية .وهــذا يعــي اســتحالة اســتقبال األرض بعــده (صلــى هللا عليــه وســلم) ألي
نــي جديــد أو رســول .فأغلِــق الطريــق بوجــوه األدعيــاء الذيــن ال خيلــو منهــم زمــان حــى زمــان
رســول هللا (صلى هللا عليه وســلم) .فختم النبوة إعالن أبن العقيدة قد اعتمدت بكل أركاهنا
يف عهــده (صلــى هللا عليــه وســلم) ،فليــس مــن حــق أحــد أن يزيــد يف العقيــدة أو ينقــص منهــا
شــيئًا ،والعبــادات متــت فمــا ألحــد أن يضيــف ،أو حيــذف ،أو يعــدل فيهــا ،والقيــم املوجهــة
قيمــا جديــدة يضيفهــا إىل مــا جــاء بــه خــامت
حليــاة النــاس حــددت ،فمــا ألحــد أن يبتكــر ً
النبيــن .وصفــات املؤمنــن وضحــت ،وخصــال الكافريــن بينــت ،وعالمــات املنافقــن أظهــرت،
ـك نَ ِســيّاً» ،وبينــه مــن بلــغ الرســالة وأدى األمانــة.
ربُّـ َ
وَمــا َكا َن َ
وكل ذلــك يق ـرأ يف القــرآن « َ
وبــى األمــة القطــب ونصــح هلــا ،ومل يغــادر هــذه احليــاة الدنيــا إال واحملجــة بينــة يســلكها مــن
يســلكها ،ويتنكبهــا مــن يتنكبهــا .فــا نبــوة بعــده ،وال يــورث األنبيــاء ،وال ينطــق ابمسهــم أحــد،
وال وكالء هلــم .والديــن اتم كامــل .والش ـريعة كاملــة .وكل مــا حيتاجــه البشــر ليبلغ ـوا حقائقهــا
منهــج ســليم منضبــط مي ِّكنهــم مــن دقــة التعامــل مــع كتــاب هللا ،ومــا يبينــه مــن ســنة رس ـوله
صلــى هللا عليــه وســلم؛ ليصلـوا إىل اهلدايــة يف شــؤوهنم وشــجوهنم ،ونظــم حياهتــم دون حاجــة
إىل وســائط ،والش ـراح املتخصصــون ال ينبغــي أن ترتتــب علــى قدرهتــم التفس ـرية وخدماهتــم
املســاعدة صالحيــات ال ميلكهــا إال الرســل ،حيــث يقتــدي هبــم ،ويتأســى بفعلهــم ،ويهتــدي
هبديهــم ويطاعــون إبذن هللا.
( )8:4القاعدة السابعة :من خصائص الشريعة الرمحة والتخفيف
ومــن احملــددات املنهاجيــة الــي ال بــد مــن مالحظتهــا يف هــذا اجملــال :أن ش ـريعة القــرآن
ش ـريعة ختفيــف ورمحــة ،وقــد ســبق أن أوردان اآلايت الكرميــة الــي بينــت هــذه اخلصائــص،
وذلــك يعــي أن األصــول الفقهيــة يف حاجــة ماســة إىل حتديــد مفاهيــم « :التخفيــف ،والطيــب،
واخلبيــث ،والرمحــة ،والشــدة ،واإلصــر ،والعســر ،واحلــرج ،والضيــق» ليتمكــن مــن اســتعمال
ـتعمال منهجيًــا دقي ًقــا ،ميكنــه
احملــدد املنهاجــي« :وضــع اإلصــر واألغــال ،ورفــع احلــرج» اسـ ً
مــن حســن تقييــم الفعــل والتصــرف اإلنســاين ابلدقــة الالزمــة والطريقــة املناســبة ،وإعطائــه احلكــم
الفقهــي مــع مالحظــة احملــددات األخــرى ،وخاصــة «القيــم العليــا احلاكمــة» .
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( )9:4القاعدة الثامنة :كونية املصدر
ـاب كــوين مســتوعب للكــون وحركتــه ،ومتجــاوز لــه ،ومل يكــن
أي أن القــرآن اجمليــد كتـ ٌ
كالكتــاب املقــدس (بعهديــه القــدمي واجلديــد) كتــاب مرحلــة ،أو شــعب ،أو حضــارة واحــدة،
بــل كان كتــاب ســائر املراحــل ،مل حيــده زمــن مـ ٍ
ـاض ،وال حاضــر ،وال مســتقبل .وهــو كتــاب
معجــز صــادر عــن مصــدر متعـ ٍ
ـال متجــاوز ،يهــدف إلعــادة اإلنســانية إىل اإلميــان خبالقهــا
وبوحدهتــا اإلنســانية ووحــدة الكــون الــذي تعيــش فيــه.
( )10:4القاعدة التاسعة :عاملية اخلطاب
ـاب
أي أن خطــاب القــرآن مل يكــن موجهـاً إىل شــعب دون غــره ،بــل تــدرج ليصبــح خطـ ً
عامليًــا يطــوي العــامل حتــت جناحــي نــوره وهدايتــه وبرهانــه ،فيكــون مصــدر اهلدايــة والنــور
واحلقيقــة منــذ نزولــه وإىل األبــد ،ومل خياطــب بــه قــوم وحدهــم ،بــل خوطــب بــه البشــر كلّهــم.
ومــا كانــت لغتــه ،وال الزمــن الــذي نــزل فيــه ،وال القــوم الــذي وجــه خطابــه إليهــم يف ابدئ
األمــر ،إال بدايــة ذلــك الطريــق الطويــل مــع البش ـرية؛ ولذلــك مل يــوكل حفظــه إىل األحبــار
ـول حفظــه مــن
والرابنيــن؛ لينســى مــن ينســى ،ويغــر مــن يريــد ،وحيــرف ذو الغــرض ،بــل تـ ّ
نزلــه علــى قلــب نبيــه مــن داخلــه؛ بنظمــه ،وأســلوبه ،ووحدتــه البنائيــة يف ســياقه ،ومناســباته ،مث
أبعلــى مــا عرفتــه األمــم مــن وســائل يف حفــظ أهــم وأخطــر واثئقهــا الــي تفديهــا حبياهتــا إذا لــزم
األمــر .وهــذه دعــوى هلــا وســائل إثباهتــا وطــرق الربهنــة عليهــا ،حتــدى هللا -تبــارك وتعــاىل– هبــا
اإلنــس واجلــن ،وقــد عجــزوا وثبــت عجزهــم .والتحــدي هبــا دائــم مســتمر.
( )11:4القاعدة العاشرة :االستيعاب والتجاوز
ـاب كونيًــا هــو قدرتــه علــى االســتيعاب،
ومــن خصائــص القــرآن الــي َّأهلتــه ألن يكــون كتـ ً
فحركــة الكــون بــكل مــا أتتــى بــه مــن مســتجدات ،والكــون ومــا حيتويــه ،ويشــتمل عليــه مــن
عناصــر ،كل ذلــك وغــره مــع اإلنســان املســتخلف فيــه ،ومــا يبتكــره وخيضــع لــه مــن تطــورات
مســتوعب كلــه يف هــذا القــرآن؛ بــل إن القــرآن الكــرمي حيمــل مــع تلــك القــدرة الالحمــدودة
علــى االســتيعاب قــدرة ال حمــدودة أخــرى علــى التجــاوز .إضافــة إىل قــدرة ال حمــدودة علــى
التصديــق ،أي إعــادة الشــيء إىل حالــة الصــدق مــن حيــث مطابقــة الواقــع مــن انحيــة ،وموافقــة
املنطــق مــن انحيــة أخــرى ،وإعــادة مــا حــال عــدم مطابقتــه لذلــك دون قابليتــه علــى اإلنتــاج
منتجــا حبســبه ،وهكــذا يف كل شــيء تناولــه حتــت منطــوق قولــه تعــاىل ﴿تِ ۡب ــياانً لِّـ ُك ِّل
ليعيــده ً
َشـ ۡـيء﴾ ،وهــو مهيمــن ،ال هيمنــة لشــيء عليــه.
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ۚ ۡ
﴿ص َوٱل ُقـ ۡـرءَ ِان
وأمـ ۡـا هــو فمهيمــن علــى مــا ســبق إبدخــال مــا يصلــح منــه ضمــن الذكــر ٓ
ِ
ذيٱل ِّذكـ ِر﴾ (ص ،)1 :وحفظــه فيــه فــا ينــال منــه التحريــف والتغيــر والتبديــل ،أو التجــاوز
واإلمهــال ،بعــد أن صــار حتــت حفظــه ورعايتــه .وقــد هيمــن علــى فــرة نزولــه؛ فعصــم هللا
متلقيــه (صلــى هللا عليــه وســلم) مــن النــاس ،وحفظــه مــن كل ســوء ،حــى وصــل هــذا القــرآن
دائمــا .وهيمــن علــى املســتقبل
مقيمــا ورسـ ًـول ً
للنــاس بتمامــه وكمالــه ،وبقــي فيهــم بعــده نبيًــا ً
مبــا فيــه مــن علــم ومعرفــة ومناهــج وفكــر وفنــون؛ فحــن تطــرح البشـرية علــى نفســها تســاؤالهتا
عــن قواعــد بنــاء األمــم ،وقوانــن أتســيس احلضــارات ،ومنوهــا ،وازدهارهــا ،وتراجعهــا ،وأفوهلــا،
فإهنــا تســتطيع أن حتصــل علــى اإلجــاابت الشــافية مــن القــرآن الكــرمي .وإذا مــا اعــرت األمــم
األمـراض ،والتبســت عليهــا الســبل فإهنــا تســتطيع أن جتــد فيــه الشــفاء والــدواء ،وســبيل اخلــروج
مــن األزمــات ،فالقــرآن بكونيتــه اســتوعب أفضــل وأحســن مــا مضــى ،وبــى عمـر ًان منوذجيًــا،
ومدنيًــا لألمــة القطــب مل يســبق هلــا ،ومل يكــن هلــا نظــر بعدهــا ،وال قبلهــا ،وهــو قــادر علــى
تطهــر وتنقيــة حضــارة اليــوم مــن أوضارهــا.
( )12:4القاعد احلادية عشر :ارتباط املسببات ابألسباب
وهــو حمــدد منهاجــي أرســى القــرآن دعائمــه؛ لنفــي الصدفــة والعبــث ،وللحيلولــة دون
الوقــوع يف شـراك «العدميــة» ،والتمســك بذلــك جيعــل اإلنســان علــى وعــي اتم ،وإدراك كامــل
أبن كل شــيء يف هــذا الكــون حيــدث مبقــدار ومقيــاس ،فــأي خلــل أو اضطـراب حيــدث فإنــه
حيمل داللة على حدوث خلل ما ،ينبغي أن يســارع اإلنســان لتالفيه ،والبحث عن أســبابه،
ٍۡ ۡ
ال أن يفتعــل األعــذار لينفــي عــن نفســه املســؤولية قـ
ـال هللا تعــاىل﴿ :إِ َّن ُك َّل َشــيء َخلَق ٰنَــهُ
ۡ
ۡ
ِ
ِ
َّ
﴿وُك ُّل ۡ َشـ ۡـي ٍء
ب َقـ َدر﴾ ۡ(القمــر)49 :؛ ﴿ َ
(الفرقــان)2 :؛ ۡ َ
و َخلَـ َـق ُك َّل َشــيء فـََقــد َرهُۥ تـَقديـراً ﴾ ۡ
ۡ
ـاد ِف ٱلب ـَ ِّـر َوٱلبَح ـ ِر
ِعن ـ َدهُۥ ِبِق ـ َدا ٍر﴾ (الرعــد .)8 :فحــن يقــول هللا تعــاىل﴿ :ظَ َهـ َـر
سـ ُ
ٱل َف َ
ۡ
ِبَــا َكســب ۡت أ َۡيـ ِـدي ٱلنَّـ ِ ِ ِ
ـض ٱلَّـ ِـذي َع ِملُــواْ ل ََعلَّ ُهـ ۡـم يـَ ۡرِجعُــو َن﴾ (الــروم،)41 :
ـاس ليُذي َق ُهــم بـَعـ َ
ََ
فذلــك يعــي أن األصــل هــو صــاح املســخرات ألداء مهامهــا ،وحــن يظهــر الفســاد والتلــوث
فذلــك يعــي أن اإلنســان مل يتعامــل مــع تلــك املســخرات ابلشــكل املالئــم املوافــق للســنن
اإلهليــة :فظهــر الفســاد ،ومــع ســننية االرتبــاط بــن املســببات واألســباب ،وأعــى «ابلســننية»
حتمــا ،دون نظــر إىل
مــا يقابــل «احلتميــة» فذلــك ال يعــي أن الســبب بذاتــه موجــد للمســبب ً
معــا ،والــذي ســن التــازم واالرتبــاط بينهمــا.
خالــق األســباب واملســببات ً
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( )١٣:4خالصة

ويشري الدكتور العلواىن إىل أن القرآن يعلِّم من حيمله أمرين أساسيني:

األول :أن البشرية أسرة واحدة ممتدة ،وأن سائر االختالفات بني البشر إمنا هي اختالفات
تنــوع؛ الجيــاد قواعــد التعــارف ،فالتآلــف ،مث التعــاون ،وأن األرض ،كلهــا ،بيــت واحــد هلــذه
األسرة املمتدة.
والثــاين :هــو الق ـراءة ،حيــث كان األمــر ابلق ـراءة أول مــا أُمــر بــه رســول هللا (صلــى هللا
ـزول مرتــن:
عليــه وســلم) ،وأُمــر بــه املســلمون ،وتكـ َّـرر هــذا األمــر يف اآلايت اخلمــس األوىل نـ ً
األوىل ابمســه تعــاىل والثانيــة مبعيتــه تبــارك وتعــاىل .فكمــا جتــب قـراءة القــرآن جتــب قـراءة الكون.
هنــا بتقديــر الدكتــور العلـواين يكمــن الســبب يف ذلــك االنفتــاح اإلســامي علــى علــوم ومواريــث
حضارات وادي الرافدين ،وعلوم احلضارة املصرية القدمية ،وعلوم احلضارة اإلغريقية .ولذلك
فــإن محلــة القــرآن حــن بــدأوا بنــاء «حضــارة اإلســام» اســتوعبوا مــا ســبقهم .وذلــك بعمليــات
ترمجــة ونقــل لـراث الســابقني مــن مجيــع األمــم واللغــات واحلضــارات؛ ليســتوعبوا ذلــك الـراث
ويتجــاوزوه ،برتقيتــه واإلضافــة إليــه .وأن بعــض ذلــك ال ـراث اإلنســاين كان مــن املمكــن أن
يندثــر ويضيــع لــوال جهــود املســلمني يف نقلــه ،وترمجتــه ،واحملافظــة عليــه ،وإحيــاء الصــاحل منــه.
وقامــت تلــك العمليــة الكــرى مــن «املثاقفــة العامليــة» الــي مل جتارهــا عمليــة أخــرى حــى يومنــا
هــذا ،رغــم كل مــا منلكــه مــن وســائل وتســهيالت.
لقــد وردت كلمــة «العلــم ومشــتقاته» يف أكثــر مــن ( )800آيــة مــن آايت القــرآن اجمليــد،
جيــد القــارئ املرتــل هلــا ،املتدبــر فيهــا ،معــامل املنهــج العلمــي أبنواعــه ،وعــدة منبّهــات لوســائله،
وأدواتــه ،وخطواتــه .إضافــة إىل حتديــد دقيــق للنمــوذج املعــريف اإلســامي مــع منــاذج كثــرة ملــا تبنتــه
األمــم األخــرى ،وكيــف قادهتــا النمــاذج اخلاطئــة واملناهــج املنحرفــة إىل متاهــات أدت إىل ســقوط
حضاراهتــا .ويف نــور هدايــة القــرآن اســتطاع املســلمون أن مييــزوا بــن مــا ميكــن أن يعــد «علميًــا»
مــن األمــور ،وبــن مــا ال ميكــن وصفــه بتلــك الصفــة وبــن املعــارف البشـرية الــي ميكــن اعتبارهــا
علمــا مقبـ ًـول ،أو تلــك الــي جيــب إخراجهــا مــن دائــرة اإلتصــاف ابملعرفــة ،أو رفضهــا.
معرفــة أو ً

إن «كونيــة القــرآن وعامليــة خطابــه» تســتطيع – اليــوم  -أن تنقــذ تـراث اإلنســانية ،الــذي
اســتبدت بــه هــذه احلضــارة العــوراء .إذا متســكت البش ـرية «ابملنهــج القــرآين» ذاتــه ،بــل إننــا
ـدل أن نســلم ألجياهلــا ،وننقــل إليهــا ذلــك «املنهــج القــومي» ،فإننــا
حنمــل للبشـرية دينًــا؛ ألننــا بـ ً
نقلنــا إليهــا تركــة فكريــة مرتعــة ابلش ـوائب الشــركية والوثنيــة .لقــد نقلنــا ألوراب ت ـراث ابــن رشــد
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بــكل شــروحه علــى أرســطو (املعلــم األول) .كمــا نقلنــا إليهــا معــامل املنهــج التجريبــي عنــد بعــض
علمائنا ،خاصة «ابن اهليثم» ،وقد وظفت أوراب ما نقل إليها أحسن توظيف ،بعد أن أزالت
مهمــا يف ذلــك ،واســتطاعت أن تقــوم
أي أثــر للتوحيــد فيــه ،ولعبــت «جامعــة قرطبــة» ً
دورا ً
بعمليــات تنقيــة ملــا نقلتــه؛ لتخضعــه لرؤيتهــا ،وتتخلــص بــه مــن ســلطان الكنيســة ،دون أن تتبــى
ـرا مــن ســلبياهتا لتشــق طريقهــا «ابملنهــج التجريــي» القــرآين يف أصلــه،
التوحيــد .وقــد جتــاوزت كثـ ً
ووالدتــه؛ لتفجــر بذلــك «الطاقــة العلميــة» وتشــق طريقهــا حنــو النهــوض واهليمنــة علــى العــامل.

دون انتقاص من مكانة الســنة ،أو التفات ملا يتعلق هبذه املســألة من حساســية .وقد رأى أنه
مــن املناســب أن يعــود إىل مــا خطّــه شــيخه عبــد الغــي عبــد اخلالــق قبــل ســنوات طويلــة ،فينشــره
ـندا علميًــا لدراســات الحقــة ،وهــي الدراســات الــي قــام هبــا كل مــن الشــيخ حممــد
ليكــون سـ ً
الغزايل ،والدكتور يوســف القرضاوي بتشــجيع من الدكتور طه العلواين ،كما ســنوضح الح ًقا.

ـرا إىل القــول أبن مــا أوضــح مــن حمــددات ليســت القــول
وينتهــي الدكتــور العل ـواين أخـ ً
الفصــل يف هــذا اجملــال ،إذ إن «حمــددات املنهــج القــرآين» تتكشــف عــر العصــور ،مثــل ۗكثـ ٍر
ۡ
مــن آايت القــرآن اجمليــد ﴿ســنُ ِري ِه ۡم ءايٰتِنَــا ِف ۡٱلٓفَـ ِ
ِ
و
ـاق
ـن َلـُ ۡـم أَنـَّـهُ ٱلـَ ُّـق﴾.
ـى يـَتـَب ـَ ََّ
ف أَن ُف ِسـ ِه ۡم َحـ َّٰ
َٓ
ََ
َ
وأن مــا قــام بــه ال يتجــاوز حــدود عصــره ،ومــا أوصلــه اجتهــاده ،وال شــك لديــه أن غــره مــن
«أهــل العلــم» حــن يبــدأون التعامــل مــع القــرآن اجمليــد مــن هــذا املنطلــق ،سيكتشــفون كث ـراً
مــن احملــددات واحللقــات املنهاجيــة.
( )١٤:4أهم املقدمات اليت كتبها يف هذه الفرتة:
لقــد اعتــاد الدكتــور العل ـواين أن يكتــب مقدمــات مطولــة لبعــض األعمــال الــي ينشــرها
املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،ولكــن يالحــظ أنــه مل يكــن ليكتفــي يف تلــك املقدمــات
بتلخيــص الفكــرة األساســية للعمــل املعــي ،بقــدر مــا كان يعمــل علــى ربــط تلــك األعمــال
ابألفــكار احملوريــة الــي يهتــم هبــا ،وأييت يف رأســها فكــرة أن القــرآن وحــده هــو املصــدر املنشــئ
قســم هــذه املقدمــات اىل مخســة أصنــاف رئيســة:
لألحــكام .هــذا ،وميكــن أن تُ ّ
الصنف األول :مقدمات عن منهجية التعامل مع السنة ،وتتضمن:

❖ مقدمــة ( ،)1عبــد الغــى عبــد اخلالــق ،حجيَّــة الســنة (املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي 13( ،)1987 ،صفحــة).
❖ مقدمــة ( ،)2يوســف القرضــاوي ،كيــف نتعامــل مــع الســنة (املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي 16( ،)1990 ،صفحــة).
❖ مقدمــة ( ،)3عــامل افتقــدانه :الشــيخ حممــد الغـزايل (إســامية املعرفــة ،العــدد الرابــع،
 8( ،)1996صفحــات).
يوضــح
ونســتطيع أن نالحــظ هنــا أن مــا كان يهــدف إليــه الدكتــور طــه العل ـواين هــو أن ّ
بطريقــة منهجيــة صارمــة العالقــة بــن القــرآن والســنة ،وأن يزيــح مــا تراكــم حوهلــا مــن ســوء فهــم،
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الصنف الثاىن :مقدمات عن منهجية القرآن املعرفية ،وتتضمن:
❖ مقدمــة ( ،)4وليــد منــر ،النــص القــرآىن :مــن اجلملــة إىل العــامل (املعهــد العاملــى
للفكــر االســامى 7( )1997 ،صفحــات).
❖ مقدمــة ( ،)5أبــو القاســم حــاج محــد ،منهجيــة القــرآن املعرفيــة (بــروت :دار اهلــادي،
 7( ،)2003صفحــات).
❖ مقدمــة ( ،)6أبــو القاســم حــاج محــد ،جدليــة الغيــب واإلنســان والطبيعــة (بــروت:
دار اهلــادي 10( ،)2004 ،صفحــات).
يوضــح العالقــة
وكمــا كان الدكتــور طــه العلـواين يريــد يف الصنــف األول مــن املقدمــات أن ّ
بــن القــرآن والســنة بطريقــة منهجيــة واضحــة ،فهــو يريــد يف هــذا الصنــف أن يبــن العالقــة بــن
القــرآن و«علــوم القــرآن» املوروثــة ،يف ضــوء منهــج علمــى حمكــم ،كمــا يريــد أن أن يــرز الوحــدة
البنائيــة للقــرآن ،فــا يقطــع أج ـزاءً ،وال حيـ ّـول إىل انســخ ومنســوخ ومقيــد ومتشــابه .وىف هــذا
الصــدد يُبــدي إعجابــه بكتــاب وليــد منــر عــن «النــص القــرآىن»؛ ألنــه يعــاجل مشــكالت ذات
أمهيــة خاصــة ابلنســبة للدكتــور العلـواين ،مثــل العالقــة بــن الثابــت واملتحــول ،وأســباب النــزول،
ـاب (أبــو القاســم حــاج
والناســخ واملنســوخ ،والوحــدة البنائيــة للنــص .أمــا مقدماتــه املطولــة لكتـ َ ْ
محــد) فتتضمــن األطروحــة احملوريــة الــي تــدور حوهلــا جممــل أفــكار الدكتــور طــه العل ـواين فيمــا
يتصــل مبنهجيــة القــرآن املعرفيــة ،ومــا يرتتــب عليهــا مــن نتائــج.
الصنف الثالث :مقدمات عن مقاصد الشريعة ،وتتضمن:
❖ مقدمــة ( ،)7يوســف العــامل ،املقاصــد العامــة للش ـريعة اإلســامية (املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي 16( ،)1994 ،صفحــة).
❖ مقدمــة ( ،)8أمحــد الريســوين ،نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطيب (املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي 9( ،)1995 ،صفحــات).
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❖ مقدمــة ( ،)9إمساعيــل احلســى ،نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام حممــد الطاهــر بــن
عاشــور (املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي 16( ،)1995 ،صفحــة).
وال يعــود اهتمــام الدكتــور طــه العلـواين مبباحــث مقاصــد الشـريعة إىل جمــرد إتصاهلــا بفهــم
نصــوص القــرآن والســنة ،إذ إن مباحــث التفســر والفقــه يقومــان بذلــك .وإمنــا يعــود اهتمــام
الدكتــور العلـواين مبباحــث املقاصــد إىل أهنــا تعتمــد علــى الكليــات التشـريعية ،وتتحكــم يف فهــم
النصــوص اجلزئيــة .فالدكتــور العلـواين يــرى أن كليــات الشـريعة ومقاصدهــا العامــة هــي أصــول
قطعيــة لــكل اجتهــاد ،وال بــد مــن إعــادة االعتبــار إليهــا ،ووضعهــا يف املقــام األول ،مث يرتــب
عليها ما عداها .ويَ ُّ
عد أن تلك خطوة ضرورية إلعادة تشــكيل العقل املســلم ،وإعادة ترتيب
87
موازينــه وأولوايتــه.
الصنف الرابع :مقدمة عن بناء املفاهيم ،وتتضمن:
❖ مقدمــة ( ،)10د .عبــد احلميــد أبــو ســليمان ،أزمــة العقــل املســلم (املعهــد العاملــى
للفكــر االســامى)1991 ،
❖ مقدمــة ( )11د .عبــد الوهــاب املسســرى ،إشــكالية التحيــز :رؤيــة معرفيــة ودعــوة
لالجتهــاد (املعهــد العاملــى للفكــر االســامى9( ،)1996 ،صفحــات).
❖ مقدمــة ( ،)12جمموعــة مؤلفــن ،بنــاء املفاهيــم (املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
ودار الســام 9( ،)2008 ،صفحــات).
كتــب الدكتــور طــه العلـواين مقدمــة خمتصــرة لكتــاب الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان،
إال أنــه اسرتســل طوي ـاً يف مقدمــة كتــاب «إشــكالية التحيــز» الــذي حــرره الدكتــور عبــد
ضمــن الدكتــور العلـواىن نقــداً واضحـاً للمدرســة الوضعيــة فيمــا يتعلــق إبدعــاء
الوهــاب املســرىّ ،
احلياديــة يف املناهــج ،كمــا حتــدث عــن أمهيــة أتســيس «فقــه التحيّــز» ليكــون حق ـاً معرفي ـاً
جديــداً ينصــرف لتحديــد التحيـزات يف العلــوم اإلنســانية واإلجتماعيــة .مث كتــب مقدمــة أخــرى
مطولــة لكتــاب «بنــاء املفاهيــم»؛ ألنــه يعتقــد أن قضيــة «أســلمة املعرفــة» الــي تــدور حوهلــا
اس ـراتيجية املعهــد العاملــى للفكــر اإلســامى تســتهدف أول مــا تســتهدف إعــادة تشــكيل
العقــل املســلم .وبدايــة هــذا الطريــق تتمثــل يف إعــادة بنــاء جمموعــة املفاهيــم األساســية الــي يقــوم
عليهــا النســق املعــرىف اإلســامي .ولذلــك فــإن حتليــل املفاهيــم األساســية ألي فــرع ،أو حقــل
 87راجــع :مقدمــة الدكتــور طــه العل ـواين لكتــاب :أمحــد الريســوين ،نظريــة املقاصــد عنــد اإلمــام الشــاطيب (املعهــد
العاملــى للفكــر اإلســامي ،)1995 ،ص.10
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معــريف يُعـ ُّـد املدخــل األول لتفكيــك ذلــك الفــرع أو احلقــل ،بشــكل يســمح بتشــخيصه وحتديــد
88
وضعيتــه ومعرفــة مبادئــه ومداخلــه.
الصنف اخلامس :مقدمة عن مشروع العالقات الدولية
❖ مقدمة ( )12د .اندية مصطفى وآخرون ،العالقات الدولية يف اإلسالم (القاهرة:
املعهــد العاملــى للفكــر االســامى 49( )1996 ،صفحــة).
وتعتــر هــذه أطــول مقدمــة كتبهــا الدكتــور طــه العل ـواىن ،إذ بلغــت حن ـواً مــن مخســن
صفحــة .وهــي وإن كانــت مقدمــة لكتــاب اشــرك يف وضعــه جمموعــة مــن الباحثــن ،إال أن
الدكتــور العلـواىن كان يــرى أنــه مبحــث ابلــغ األمهيــة ،وأن توضيــح الرؤيــة اإلســامية للعالقــات
89
الدوليــة يف هــذا العصــر أصبحــت ضــرورة شــرعية ،بــل وضــرورة وجــود لألُمــة اإلســامية.
ولذلــك فالبــد ،بتقديــره ،مــن التمهيــد مبقدمــة خاصــة تتضمــن رؤيتــه للعــامل وملــا ينبغــي أن يكــون
عليــه علــم العالقــات الدوليــة يف اإلســام .فكتــب هــذه املقدمــة وهــو يســتحضر كل عناصــر
بشــر هبــا؛ مــن الوحــدة البنائيــة للقــرآن واجلمــع بــن القراءتــن،
منهجيــة القــرآن املعرفيــة الــي يُ ّ
والتوحيــد ،والتزكيــة والعمـران ،إىل هيمنــة القــرآن وحاكميتــه وعامليتــه ،مث اســقاط كل ذلــك علــى
مبحــث العالقــات الدوليــة.
وال يكتفــي يف هــذه املقدمــة بتقريــر املبــادئ العامــة وإمنــا يدعــو إىل العمــل اجلــاد ،فيتســاءل
عمــا جيــب علينــا أن نفعــل إلنقــاذ أنفســنا وإلنقــاذ العــامل وحتويلــه إىل بيــت كبــر يتمتــع فيــه
اإلنســان ابالســتقرار والســلم .واإلجابــة لديــه تكمــن يف مفهــوم «الدخــول يف الســلم كافــة»،
وهــو مفهــوم ال يعــى ابلضــرورة التحيــز ضــد الغــرب وال يدعــو لتكريــس الصـراع احلضــارى وإمنــا
يعــى اخلــروج ابلرســالة اخلامتــة إىل النــاس كافــة ،وإلغــاء ثنائيــة حضــارات البش ـرية املتصارعــة،
إلتزام ـاً بعقيــدة التوحيــد والتعــارف بــن النــاس ،ووجــوب الدخــول يف الســلم كافــة .مث يدعــو
أخ ـراً إىل العــود جمــدداً إىل القــرآن للهيمنــة علــى الواقــع ،مبــا يتطلــب ذلــك مــن فهــم مشــوىل
90
للقــرآن وللواقــع معـاً ،وهــو الفهــم املنهجــى الــذي يعـ ّد الغائــب األكــر عــن الفكــر واملمارســة.
 88راجــع :مقدمــة الدكتــور طــه العل ـواين لكتــاب :بنــاء املفاهيــم :دراســة معرفيــة ومنــاذج تطبيقيــة ،جمموعــة مؤلفــن
(املعهــد العاملــى للفكــر اإلســامي ،)2008،ص.7
 89د .اندية مصطفى وآخرون ،مشــروع العالقات الدولية يف اإلســام (القاهرة :املعهد العاملى للفكر االســامى،
 ،)1996ص 17
 90املصدر نفسه ،ص 39
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الفصل الخامس ـ العودة األخرية إىل القاهرة :تأسيس علم املراجعات

بعــد استشــهاد الدكتــور الفاروقــي وانتقــال الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان إىل إدارة
اجلامعــة اإلســامية يف مالي ـزاي ،آلــت قضيــة «إســامية املعرفــة» إىل الدكتــور العل ـواين ،الــذي
ئيســا للمعهــد ( ،)1996-1988وظــل يشــرف علــى اجملموعــات
صــار يف الوقــت نفســه -ر ًجتميعــا للباحثــن ،وتثبيتًــا
البحثيــة والنش ـرات العلميــة ،ويتنقــل بــن البلــدان؛ مــن مؤمت ـ ٍر آلخــر ً
لفكــرة إســامية املعرفــة .لكــن تقدمــه يف الســن وتراكــم جتربتــه العلميــة جعلتــه يســعى لتأســيس
جامعة العلوم اإلسالمية واإلجتماعية اليت حتولت إىل جامعة قرطبة فيما بعد؛ لتكون مؤسسة
تعليميــة وحبثيــة تــوكل إليهــا مهمــة جتهيــز بيئــة أكادمييــة لتفاعــل األفــكار ،وضمــان امتدادهــا .غــر
أنــه مل تلبــث اجلامعــة بضــع ســنوات حــى وقعــت أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب ،2001
فكانــت تلــك بدايــة النهايــة ملشــروع الدكتــور العل ـواين يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة؛ إذ
تعــرض يف هــذا الوقــت لعــدة مضايقــات ،تعـ ّذر معهــا اســتمرار نشــاطه الفكــري .مث بلــغ األمــر
هنايتــه عندمــا اقتحــم رجــال الشــرطة البيــوت واملكاتــب ،واســتولوا علــى الواثئــق بطريقــة شرســة،
سـواء يف املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،أو يف جامعــة العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة ،إىل
درجــة أن بعــض املوظفــن البســطاء تركـوا أعماهلــم مــن شــدة اخلــوف علــى حياهتــم وأســرهم ،وقــد
صــارت قيــادة املعهــد مشــغولة ابلدفــاع عــن نفســها أمــام أجهــزة الشــرطة ،ويف احملاكــم .وحتــت
هــذه الظــروف العصيبــة مل يكــن أمــام الدكتــور العلـواين غــر الرحيــل ،فتوجــه إىل القاهــرة ليواصــل
رســالته ،وبقــي هنــاك حنـ ًـوا مــن ثالثــة عشــر عامـاً ،إىل أن توفــاه هللا عــام .2016

الفكــري؛ مراجعــة أدب االختــاف2017،؛ مراجعــة بعــض قضــااي الفقــه (الــردة) .وســنتعرض
فيمــا يلــي لتوضيــح خلفيــات وأبعــاد تلــك املراجعــات.

بلــغ الدكتــور العلـواين قمــة نضجــه الفكــري يف هــذه الفــرة ،وقــد كان مــن الســمات البــارزة
يف شــخصيته أنــه كان ،كمــا يقــول صديقــه وزميلــه فتحــي امللــكاوي« :دائــم النمــو والتطويــر
يف صياغــة أفــكاره وتوضيحهــا وإعــادة النظــر فيهــا 91».وقــد ال نبعــد عــن احلقيقــة إن قلنــا:
إن أكــر عمليــة إعــادة نظــر يف أفــكاره قــد جــرت عندمــا وقــف علــى مفهــوم «منهجيــة القــرآن
املعرفيــة» يف الصــورة الــي أبرزهــا األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد .علــى أنــه مل أيخــذ ذلــك
املفهــوم خط ًفــا ،وإمنــا أخضعــه لكثــر مــن التمحيــص ،وأجــرى عليــه غــر قليــل مــن التعديــل ،مث
ـدارا الهتمامــه يف ســائر أعمالــه الفكريــة ،ونشــاطه البحثي.وقــد بــدى ذلــك
صــار مــن بعــد مـ ً
ٍ
وجتســد يف عــدد مــن املراجعــات واالنتقــادات الــي أجراهــا علــى أعمــال ســابقة  -سـواء
النضــج ّ
أكانــت مــن أتليفــه أو مــن أتليــف اآلخريــن  -ومثــال علــى ذلــك :مراجعــة خطــة العمــل األوىل
الــي نشــأ عليهــا املعهــد؛ مراجعــة يف املنهــج واملنهجيــة (ابالش ـراك مــع مــى أبــو الفضــل)،
2009؛ مراجعــات يف علــوم القــرآن (تفســر ســورة األنعــام)2012 ،؛ مراجعــة اإلصــاح
 91فتحــي حســن ملــكاوي ،رحيــل املفكــر اإلســامي طــه جابــر العل ـواين ،شــبكة اجلزيــرة اإللكرتونيــة 5 ،مــارس
Aljazeera.net/news/culture and art :2016
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( )1:5مراجعة خطة العمل األوىل يف ضوء منهجية القرآن املعرفية
كتــب الدكتــور طــه «خواطــر يف األزمــة الفكريــة» ،عــام  ،1989وكتــاب «إصــاح الفكــر
اإلسالمي :القدرات والعقبات» ،ورقة عمل ،عام  .1991مث أعاد كتابة هذه الورقة بعنوان
«إصــاح الفكــر اإلســامي :مدخــل إىل نظــم اخلطــاب يف الفكــر اإلســامي املعاصــر» ،عــام
 .2009ويف هــذه الطبعــة أضــاف العديــد مــن التعديــات واألفــكار والتبويــب ،حتـ ّـول فيهــا
الكاتــب مــن احلديــث عــن األزمــة الفكريــة إىل أزمــة اخلطــاب اإلســامي املعاصــر .وقــام
ابســتعراض عــام ملشــاريع اإلصــاح ،مــع توضيــح نقــاط ضعفهــا ونقصهــا ،منتهيًــا إىل حتديــد
«جوهــر املشــكلة» 92،ومؤكـ ًـدا أن هــذا املشــروع ميثــل حمــور حياتــه العلميــة ،ويقــول :إن هــذا
املشــروع الــذي نــذران أنفســنا للتقــدم بــه إىل أمتنــا 93.مث ينتهــي بتقــدمي مراجعــة وتقييــم خلطــة
العمــل الــي صاغهــا الدكتــور الفاروقــي؛ ليعيــد صياغتهــا يف إطــار «منهجيــة القــرآن املعرفيــة»
يف صورهتــا الــي انتهــى إليهــا بعــد اســتيعابه وتعديلــه ألطروحــة (أبــو القاســم حــاج محــد) .وىف
ضــوء هــذه املراجعــة ينتهــي الدكتــور العل ـواين إىل حتديــد ســت دعائــم يعتقــد أنــه ال تكتمــل
«إســامية املعرفــة» بدوهنــا ،وهــي:
 -1بناء النظام املعريف اإلسالمي املعاصر.
 -٢إعادة تشكيل وبناء املنهجية املعرفية القرآنية.
مصدرا للفكر واملعرفة واحلضارة.
 -٣بناء مناهج التعامل مع القرآن الكرمي بوصفه
ً

مصدرا للفكر واملعرفة واحلضارة.
 -٤بناء مناهج التعامل مع السنة النبوية بوصفها
ً

 -٥بناء مناهج التعامل مع الرتاث اإلسالمي لتجاوز فرتات التقليد واالنقطاع فيه.
 -٦بنــاء مناهــج التعامــل مــع ال ـراث اإلنســاين املعاصــر للتواصــل مــع الفكــر واحلضــارة
94
اإلنســانيّني.
 92الدكتــور طــه العل ـواين ،إصــاح الفكــر اإلســامي :مدخــل إىل نظــم اخلطــاب يف الفكــر اإلســامي املعاصــر،
عــام  ،2009ص64
 93املصدر نفسه ،ص 89
 94الدكتور طه جابر العلواين ،ملاذا إسالمية املعرفة ،جملة إسالمية املعرفة ،العدد األول ،1995 ،ص.31-30
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( )2:5بناء منهجية التعامل مع القرآن الكرمي
الدراسات القرآنية
تعهــد الدكتــور طــه العلـواين منــذ الصغــر حبفــظ القــرآن وتدبــره ،سـواءً يف مدرســة الشــيخ
الســامرائي ابلفلوجــة ،أو يف جامعــة األزهــر ،أايم دراســة الفقــه واألصــول .غــر أنــه انصــرف
ـورا
يف الســنوات العشــر األخــرة مــن حياتــه إىل دراســة القــرآن الكــرمي ،دون غــره ،واختــاذه حمـ ً
لســائر نشــاطه البحثــي ،فيقــول عــن هــذه العــودة األخــرة إىل القــرآن :إنــه بعــد جولــة طويلــة
مــع الـراث ،وبعــد أن تكونــت لديــه حاســة نقديــة مقلقــة ،مل يعــد أيخــذ شــيئًا مــن الـراث علــى
أنــه مــن املســلمات ،وأنــه قــد أخــذ الــدرس والعــرة مــن موقــف اإلمــام ال ـرازي ،حيــث قــال:
«إنــه جيــب علـ ّـي أن أعــود إىل القــرآن الكــرمي قبــل أن أبلــغ املرحلــة الــي بلغهــا اإلمــام الـرازي،
ومــن هنــا بــدأت أعمــل علــى تكريــس مجيــع دراســي يف القــرآن اجمليــد .واملـزااي والدوافــع كبــرة
جـ ًـدا ،فهــو الكتــاب الكــوين ،وال كتــاب كــوين يف الوجــود س ـواه» 95.والعــودة إىل القــرآن مل
تكــن مفارقــة ملشــروع إســامية املعرفــة ،بقــدر مــا هــي تعميــق وتطويــر لــه؛ إذ يــرى العلـواين أنــه
مــا مل تربــط املشــاريع التجديديــة واحلضاريــة الــي يديرهــا املعهــد ابلقــرآن الكــرمي بشــكل وثيــق،
فستســتمر حالــة التيــه الــي نعيشــها إىل ف ـرات طويلــة ،وسنســتمر ننطلــق ونعــود إىل النقطــة
96
الــي انطلقنــا منهــا.
( )3:5منهجه يف التفسري
مل يكــن الدكتــور العل ـواين غافـ ًـا عــن اجملهــودات الكبــرة الــي بذهلــا علمــاء املســلمني يف
تفســر وإعــادة تفســر القــرآن الكــرمي علــى مــر العصــور؛ بــل وقــد كان يــرى أن هنــاك ضــرورة
الطــاع الباحــث علــى هــذا الـراث التفســري واالســتفادة منــه  -قــدر االمــكان  -ولكنــه كان
يــرى يف الوقــت ذاتــه ضــرورة أن يــدرك الباحــث عالقــة هــذا الـراث ابلعصــور الــي أُعــد فيهــا،
وأن يكــون متهيئًــا لتجــاوزه والتحــرك ابلنــص القــرآين إىل العصــر الراهــن الــذي هــو يف حاجــة إىل
اســتلهام معاين القرآن اجمليد والكشــف عن قيمه ومقاصده وســننه يف بناء اجملتمعات .97وهو
يف دعوتــه إىل جتــاوز الـراث التفســري كان يســتند علــى فكــرة أن القــرآن «كتــاب مكنــون»؛
أي أنــه حيتــوي علــى مضامــن تتكشــف عــر العصــور لتســتوعب مــا يســتجد مــن مشــكالت
 95الدكتور طه العلواين ،تفسري سورة األنعام (القاهرة :دار السالم للطباعة والرتمجة والنشر ،)2012 ،ص.25
 96املصدر نفسه ،ص.25
 97الدكتــور طــه العل ـواين ،أفــا يتدبــرون القــرآن :معــامل منهجيــة يف التدبــر والتدبــر (القاهــرة :دار الســام للطباعــة
والنشــر والتوزيــع ،)2010 ،ص5
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لإلنســان ،علــى مــا قــد يط ـرأ مــن إختــاف يف األنســاق الثقافيــة واحلضاريــة الــي حتيــط بــه
ويتفاعــل معها98.ولكــن لكــي يــدرك اإلنســان هــذه املكنــوانت ويســتفيد منهــا فالبــد لــه مــن
«التطّ ُهــر والتدبـّـر»؛ أي البــد لــه أن يتهيــأ «ملــس» معــاىن القــرآن حبيــث يدخــل فيمــن ذكــروا
ســهُ إَِّل ال ُْمطَ َّهـ ُـرو َن» (الواقعــة .)79 :وهــؤالء حبســب الدكتــور العلـواين
يف قولــه تعــاىلَ :
«ل يََ ُّ
ِ
َحـ َّـق
﴿وأَل َْزَم ُهـ ْـم َكل َمـةَ التـَّْقـ َـو ٰى َوَكانُــوا أ َ
هــم الذيــن طهرهــم هللا تعــاىل وامتحــن قلوهبــم للتقــوى َ
ٍ ِ
ِبَــا وأ َْهلَ َهــا ۚ وَكا َن َّ ِ
يمــا﴾ (الفتــح )26 :فصــاروا مؤهلــن للعــروج إىل عليــاء
اللُ بـ ُك ِّل َشـ ْـيء َعل ً
َ
َ
99
القــرآن الكــرمي بســلم التدبــر.
وال شــك أن الدكتور العلواين قد اســتمد مفهوم «مكنوانت القرآن» من اآلايت الواردة
ِ
ـاب م ْكنُـ ٍ
ســهُ إَِّل ال ُْمطَ َّهـ ُـرو َن﴾
ـون َ
.ل يََ ُّ
يف أواخــر ســورة الواقعة﴿:إِنَّــهُ لَ ُقـ ْـرآ ٌن َك ـ ِرميٌ ِ .ف كتَـ ٍ َ
(الواقعــة .)79-77 :وهــذه آايت قــد اختلــف املفســرون قدميـًـا حــول معانيهــا .وتركــز خالفهــم
حــول الضمــر يف ﴿ال ميســه﴾ ،أيعــود إىل أقــرب املذكوريــن وهــو الكتــاب ،أم يعــود إىل
القــرآن؟ وهــل «الكتــاب» املـراد هــو اللــوح احملفــوظ ،أم يـراد بــه املصحــف؟ وقــد رجــح بعضهــم
صحيحــا فكيــف
مثــل الـرازي أن املـراد مــن الكتــاب هــو اللــوح احملفــوظ .ولكــن إذا كان ذلــك
ً
يقــال إنــه ال جيــوز مــس املصحــف للمحــدث؟ وحلــل هــذا اإلشــكال فقــد ذهــب الدكتــور
العلـواين ،ومــن قبلــه األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد ،إىل أن هنــاك فرقًــا يف املعــى بــن مفــرديت
«اللمــس»و «املــس» يف االســتخدام القــرآين .فمفــردة «اللمــس» تعــى التنــاول ابليــد أو
100
االحتــكاك العضــوي احلســي ،أمــا مفــردة «املــس» فتعــى التفاعــل العقلــي والوجــداين  .وبنــاءً
علــى هــذا فــإن هللا تعــاىل مل مينــع «ملــس» املصحــف ،فهــو متــاح للبشــر أمجعــن كيــف كانــت
حاالهتــم ،أمــا «مــس» القــرآن مبــا يعــى التفاعــل مــع مكنوانتــه وأعماقــه فيتطلــب حالــة مــن
101
االســتعداد.
منهجــا للتفســر يرتكــز علــى
ـرا كامـ ًـا للقــرآن ،ولكنــه قــدم ً
مل يــرك الدكتــور العلـواين تفسـ ً
مفاهيــم التطهــر والتدبــر يف مكنــوانت القــرآن .كمــا قــدم تطبيقــات للمنهــج علــى ســور معــدودة
 98املصدر نفسه ،ص6
 99املصدر نفسه ،ص 6
 100ولكن يالحظ أن هذا استقراء غري مطرد ،إذ قد يرد «املس» أيضاً مبعىن اللمس احلسي ،كما يف قوله تعاىل:
«ال جنــاح عليكــم إن طلقتــم النســاء مــا مل متســوهن» ،البقــرة ،236:وكذلــك اآليــة الــي بعدهــا ،فاملــس يف هــذا املواقــع
ال يعــى جمــرد «التفاعــل العقلــى والوجــداىن».
 101أبــو القاســم حــاج محــد ،جدليــة الغيــب واالنســان والطبيعة-العامليــة اإلســامية الثانيــة (بــروت :دار اهلــادى،
 ،)2004ص53-52
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(األنعــام ،والــروم ،والعنكبــوت) .وعــادةً مــا يبــدأ تفســره للســورة مبقدمــة تتضمــن حديثًــا عــن
«معوقــات تدبــر القــرآن» ،وآخــر عمــا إذا كان القــرآن حيتــاج إىل تفســر .مث يقــوم بتوضيــح
خمتصر ملنهجه يف التفســر ،والذي يتمثل يف «التدبر» ،وتفســر بعض القرآن ببعضه اآلخر.
فالقــرآن حبســب رأيــه ينغلــق وينفتــح حســب اإلســتعداد اإلنســاين ،وإقبــال اإلنســان عليــه،
وطهــارة قــوى وعيــه .مث يؤكــد أن التدبــر ضــروري؛ ألنــه يقــوم بقيــادة القــارئ للتفاعــل مــع
وجهــا لوجــه يف مواجهــة اخلطــاب ،فيســتدعي التاريــخ
اخلطــاب القــرآين ،حبيــث جيــد القــارئ ً
وآفــاق الفهــم ،ويؤســس للعالقــة مــع اخلطــاب.
ـون» يف القــرآن جيــب البحــث
ورغــم تشــديد الدكتــور العلـواين علــى أن هنــاك معــى «مكنـ ً
عنــه إال أنــه يذهــب يف الوقــت ذاتــه إىل القــول (يف تفســره لســورة العنكبــوت) أن علــى القــارئ
أن يبحــث عــن املعــى الــذي ينشــأ نتيجــة تفاعلــه مــع اخلطــاب ،ال عــن املعــى «الكامــن أو
102
«موضوعــا» ميكــن حتديــده.
املكنــون» ،فيصبــح املعــى آنــذاك «أثـ ًـرا» ميكــن ممارســته ،ال
ً
وقولــه هــذا مشــكل يف تقدي ـران ،إذ إنــه بعــد أن أقـ ّـر مبكنــوانت القــرآن وطالــب القــارئ أن
أبل يبحــث عــن املعــى الكامــن أو املكنــون .وممــا ميكــن مالحظتــه أبن
يتوخاهــا ،عــاد ليطالبــه ّ
الدكتــور العل ـواين قــد اهتــدى إىل فكــرة مكنــوانت القــرآن يف فــرة متأخــرة فاعتمدهــا دون أن
جيــد فرصــة لتعديــل أو إلغــاء مــا قالــه ســاب ًقا ،أو لعلــه أراد أن يقــول :إن هنــاك معــاين كامنــة يف
القــرآن ولكــن القــارئ ال حيصــل عليهــا جملــرد البحــث وإمنــا يتوجــب عليــه التطهــر أوال مث التفاعــل
مــع اخلطــاب .ويبــدو أن الدكتــور العلـواين يــود أن يتجنــب يف منهجــه هــذا املذهــب الوضعــي،
مــع ميــل إىل أصحــاب املدرســة التأويليــة البنائيــة احلديثــة )(Interpretive Constructivism
حيــث ال توجــد املعرفــة اثويــة يف النصــوص تنتظــر مــن يعثــر عليهــا وإمنــا تتأتــى بتقديرهــم عــن
103
طريــق التفاعــل مــع النصــوص.
أمــا احلصيلــة العلميــة املتوقعــة مــن العــودة إىل القــرآن فيجملهــا العل ـواين يف عــدد مــن
املســائل ،منهــا:
 -1فتــح انفـ ٍ
ـذة ملراجعــة ال ـراث ونقــده يف ضــوء هدايــة القــرآن ،وهــذا ســيكون بــدوره
وســيلة مــن وســائل التجديــد واالجتهــاد ،وإعــادة البنــاء الــذي كثــرت الدعــوة إليــه.
 102الدكتور طه العلواين ،تفسري سورة العنكبوت (القاهرة :شركة اإلتقان للرتمجة والنشر ،)2016 ،ص.13
 103لتفصيل عن هذه املدرسة انظرSharan B. Merriam, Qualitative Research (San Fransisco:Jossey-Bass, :
2009, p.8-9).
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 -2االطــاع علــى جمموعــة الســنن والقوانــن االجتماعيــة الــي يشــر إليهــا القــرآن الكــرمي،
والــي مــا زال كثــرٌ منهــا بعيـ ًـدا عــن متنــاول البشـرية الــي هجــرت القــرآن.

 -3االطــاع علــى مــا صــادق عليــه القــرآن الكــرمي مــن ت ـراث النب ـوات الســابقة ،ومــا
هيمــن عليــه وجتــاوزه.
 -4التعــرف علــى خصائــص التزكيــة الكــرى ،الــي تشــتمل علــى تزكيــة العقــل والتصــور
والرؤيــة والفكــر واالعتقــاد والســلوك وأنظمــة التعامــل والعالقــات.

لقــد أجنــز الدكتــور العلـواين يف هــذه الفــرة مــا ال يقــل عــن مخســة عشــر دراســة عــن القــرآن،
أمهها:
❖ حنو منهجية معرفية قرآنية (القاهرة :دار اهلادي.)2004 ،
❖ أزمة اإلنسانية ودور القرآن الكرمي يف اخلالص منها (القاهرة :الشروق.)2006 ،
❖ الوحدة البنائية للقرآن اجمليد (القاهرة :الشروق.)2006 ،
❖ لسان القرآن ومستقبل األمة القطب (القاهرة :الشروق.)2006 ،
❖ ال إكـراه يف الديــن :إشــكالية الــردة واملرتديــن مــن صــدر اإلســام إىل اليــوم (القاهــرة:
الشــروق.)2006 ،
❖ حنو موقف قرآين من النسخ (القاهرة :الشروق.)2007 ،
❖ معامل يف املنهج القرآين (القاهرة :دار السالم.)2010 ،
❖ حنو موقف قرآين من إشكالية احملكم واملتشابه (القاهرة :دار السالم.)2010 ،
❖ أفال يتدبرون القرآن (القاهرة :دار السالم.)2010 ،
❖ تفسري سورة األنعام (القاهرة :دار السالم.)2012 ،
❖ حوار مع القرآن :جتربة ذاتية ودعوة للتدبر (القاهرة :دار السالم.)2014 ،
❖ تفسري سورة العنكبوت (القاهرة :شركة اإلتقان للرتمجة والنشر.)2016 ،
❖ تفسري سورة الروم (القاهرة :شركة اإلتقان للرتمجة والنشر.)2016 ،
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❖ تفسري القرآن ابلقرآن (وقد صدر يف  ،2020وذلك بعد وفاته).
وىف كل هــذه البحــوث يؤكــد الدكتــور العل ـواين بصفــة مســتمرة علــى ثالثــة خصائــص،
يتميــز هبــا القــرآن عــن غــره مــن الكتــب .وهــي كاأليت:
اخلاصيــة األوىل :أنــه خطــاب مطلَـ ٌـق خــار ٌج عــن قيــد الزمــان واملــكان ،واخلاصيــة الثانيــة:
ـادل للكــون .واخلاصيــة الثالثــة :أنــه املصــدر املنشــئ لألحــكام ،وأن الســنة
ـاب معـ ٌ
أنــه كتـ ٌ
النبويــة هــي مصــدر مبــن؛ ممــا يعــي حاكميــة الكتــاب وأســبقيته ،وأنــه قــاض علــى مــا س ـواه.
ولذلــك فعلينــا يف كل األحـوال أن نتوجــه ابألســئلة إىل القــرآن ،وســنجد اإلجابــة فيــه ،إال أنــه
أول عــن «املنهــج» القــرآين الكامــن فيــه؛ أي أن ننظــر يف القــرآن
يتوجــب علينــا أن نكشــف ً
انظمــا لســوره وآايتــه،
مــن داخلــه ،وليــس مــن اخلــارج ،فســنجد ً
أول أن هنــاك رابطًــا منهجيًــا ً
كمــا ســنجد اثنيًــا أن هنــاك رابطًــا منهجيًــا بــن القــرآن والكــون .فق ـراءة القــرآن وف ًقــا ملنطقــه
الداخلــي ســتقود إىل الكــون ،وقـراءة الكــون ســتقود إىل القــرآن؛ ممــا يســتوجب «اجلمــع بــن
القراءتــن» .ولــن يتأتــى لإلنســان الباحــث رؤيــة فكريــة متزنــة دون اتبــاع القراءتــن؛ إذ إن
اإلعـراض عــن القـراءة األوىل ســيؤدي إىل فلســفة وضعيــة منقطعــة عــن الغيــب .أمــا اإلعـراض
عــن القـراءة الثانيــة فســيؤدي إىل تعطيــل الفعــل اإلنســاين اهلــادف ،املــؤدى إىل إعمــار األرض.
ويــرى الدكتــور العل ـواين أن املفاهيــم اخلاطئــة واحملرفــة واملنحرفــة أفــرزت أزمــة فكريــة ،مــا
زادهتــا حمــاوالت اخلــروج منهــا ،أو جتاوزهــا إال تعقيـ ًـدا؛ ألن تلــك احملــاوالت مل تســتطع جتــاوز
مشــكالت عصــر التدويــن ،الــي أحاطــت بفهــم األمــة لكتــاب رهبــا ،ودوره ،وابلســنة النبويــة،
ودورهــا ،فأزالــت عــن القــرآن صفــة اإلطــاق ،ووضعتــه يف إطــار النســبية؛ فزعمــت مقــوالت
علومــا ومعــارف أن يف القــرآن مــا هــو غامــض ،أو «متشــابه» ال يفهــم .وهــل يف القــرآن
مسيــت ً
غمــوض ،أومــا متشــابه – هبــذا املعــى الــذي فهمــوه ،-بــل هــو آايت بينــات حمكمــات ملــا
أيت أتويلهــا بعــد ،ومل حيــن زمــن تكشــفها عمــا أودع هللا فيهــا .وزعمــت طوائــف أن نصوصــه
ٍ
نقصــا فيــه،
متناهيــة ،وأنــه غــر كاف هلــا؛ فعليهــا أن تضيــف إليــه أدلــة أخــرى ،كأهنــا تســتكمل ً
ومــا فيــه مــن نقــص ،وأضافـوا إىل الكتــاب والســنة صفــات التعــارض والتعــادل؛ ليقولـوا بوقــوع
ـخ ٍ
كل منهمــا لآلخــر .ويــرى الدكتــور العل ـواين أن القــرآن قــد
النســخ يف كل منهمــا ،بــل نسـ ُ
اســتوعب املطلــق واملشــرك مــن تـراث النبـ َّـوات كلهــا .وأدخــل الشــعوب األميــة الــي مل يســبق هلــا
أن تلقــت رســالة مساويــة يف دائــرة أهــل كتــاب ،يقـرأون ويكتبــون ويرتلــون ويتلــون ،عرفـوا اتريــخ
وحــد القــرآن الديــن﴿ :إِ َّنٱل ِّديـ َـن
مــن ســبقهمۡ وخـ ۗـر مــن بعدهــم ،وحكــم مــا بينهــم .وبذلــك َّ
ۡ
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َِّ
ٱلل إِل َۡي ُكـ ۡـم َِ
ووحــد البش ـرية ابلديــن الواحــد واخلطــاب الواحــد،
ج ًيعــا﴾ (األع ـرافَّ ،)158 :
واملرجعيــة الواحــدة ،والقيــم الواحــدة ،واملفاهيــم املشــركة ،وقواعــد التفكــر املشــرك .وبذلــك
أرســى دعائــم العامليــة احلقيقيــة ،وبــى مقومــات وحــدة البشـرية ،وأوضــح وســائل حتقيــق ذلــك،
ِ ۡ
ۡ
ۡ
ومــن أبــرز تلــك الوســائل ﴿ولَـ ۡـوَلد ۡفــع َِّ
َّ
ـ
ن
ٱل
ٱلل
ص َٰوِمـ ُـع َوبِيَــع
ـاس بـَع َ
ض ُهــم بِبـَعــض َّلُّد َمــت َ
َ َۡ ُ
َ
ۡ
ِ
ِ
سـ ِـج ُد يُذ َكـ ُـر فِ َيهــا ٱسـ ُـم َّ
ٱلل َكثــراً﴾ (احلــج.)40 :
َو َ
صلَـ َٰـوت َوَم َٰ
إن القــرآن يســتطيع ،حبســب الدكتــور العل ـواين ،أن يقــدم البديــل احلضــاري .فالتأويــل
منهجــا مقبـ ًـول لقيــادة البش ـرية ،وتصحيــح مســارها.
الفلســفي للحقائــق العلميــة مل يعــد ً
واألزمــات الــي اكتنفــت البش ـرية كلهــا ال ميكــن أن تعــاجل إال يف إطــار كــوين ،ال حيملــه أي
مرجــع ســوى القــرآن؛ ألنــه كتــاب كــوين قــادر علــى اســتيعاب حقائــق العلــم املعاصــر واملنهــج
العلمــي ،ومعاجلــة أزمتهــا إبضافــة بعــد الغيــب الــذي غيبتــه هــذه احلضــارة ،فســقطت فيمــا
ســقطت فيــه .وهنــا يقــوم القــرآن بعمليــة التجــاوز بعــد ذلــك االســتيعاب؛ ليبلــغ ابإلنســان
«املرحلــة الكونيــة».
ولتحقيق التدافع املطلوب بعد ذلك ال بد من إعادة بناء «األمة القطب» ،وال ميكن
البــدء إبعــادة بنــاء األمــة دون الكشــف عــن خصائــص الوعــي الــي ميكــن أن يقدمهــا القــرآن
العظيــم هلــذه األمــة ،فبذلــك ميكــن أن تبــدأ األمــة حالــة «اســتعادة الوعــي» الــذي يقــوم علــى
«فهم القرآن» وإدراك معانيه يف مستوى السقف املعريف الراهن ،مضافًا إليه» املنهج القرآين»
مع إدراك «اخلصائص العاملية املعاصرة» .فإنه إذا جرى التسلح هبذه األمور الثالثة وصاحبتها
عزميــة األمــة وإرادهتــا وتصميمهــا علــى التســلح هبــا ،فــإن «اســتعادة الوعــي» آنــذاك تصبــح
على طرف التمام ،أو تصبح مسألة وقت .إن عقلية اإلنسان الذي سوف حيمل أعباء إعادة
الوعــي لألمــة ،وحتقيــق «الكونيــة اإلســامية املرتقبــة» ســوف تشــكل مبنهجيــة القــرآن املعرفيــة،
وخباصة حمدد «اجلمع بني القراءتني» .إن املسلم الذي سوف يتحمل هذا العبء هو املسلم
ـيما هلمــا؛ بــل بوصفــه
الــذي لــن يقــدم اإلســام بوصفــه مقابـ ًـا لليهوديــة والنصرانيــة ،أو قسـ ً
«احلنيفيــة الســمحاء» الــي جــاء هبــا األنبيــاء كافــة ،وبوصفــه امللــة املســلمة؛ ملــة إبراهيــم (عليــه
الســام) ،وذلــك إبعتبــار أن هــذا الديــن يضــرب جبــذوره إىل إبراهيــم (عليــه الســام) .وحــن
ذلــك فقــط جتتمــع البش ـرية علــى اهلــدى وديــن احلــق ،الــذي يســتوعب أداين األنبيــاء كافــة،
ويهيمــن عليهــا ،وال يفــرط بشــيء منهــا.
ـرا يف تبيــن وضبــط
وبنــاءً علــى هــذا التصــور فقــد بــذل الدكتــور العل ـواين جهـ ًـدا كبـ ً
«منهجيــة القــرآن املعرفيــة» ،وشــرع مــن أجــل ذلــك يف أتســيس «أكادمييــة العلــواين
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للدراســات القرآنيــة» ابلقاهــرة؛ لتكــون ن ـواة لتأصيــل هــذه الرؤيــة القرآنيــة ،ولتقــدمي القــرآن
للبش ـرية كمصــدر حيــوي وأزيل ومطلــق للحكمــة اإلهليــة مبفهــوم بشــري يقــود اإلنســانية حنــو
وحــدة اخلالــق ،ووحــدة اخللــق ،ووحــدة املعرفــة اإلنســانية .ومل يكــن غــرض الدكتــور العل ـواين
ينحصــر يف تبيــن املنهجيــة القرآنيــة وحســب ،وإمنــا كان غرضــه أن يتخذهــا أداة للمراجعــة
النقديــة الــي ال يســتقيم بدوهنــا البحــث املوضوعــي .وهــذا مــا قــاده لتبيــن العالقــة املشــتبكة بــن
القــرآن والســنة النبويــة ،مث العالقــة بــن القــرآن وســائر علــوم الـراث اإلســامي والـراث الغــريب.

كتابــه عــن «الســنة بــن أهــل الفقــه وأهــل احلديــث» 105ابقـراح ودعــم مــن الدكتــور العلـواين،
ومــن إدارة املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي 106كتــب الدكتــور العل ـواين مقدمــة لــه ،واحتفــى
بــه أّيــا احتفــاء ،ورأى فيــه التحقيــق الكامــل للمحــور الثــاين مــن حمــاور خطــة العمــل الــي يســر
متامــا كمــا رأى يف كتــاب الدكتــور عبــد الغــى عبــد اخلالــق مــن قبــل ،وكذلــك
عليهــا املعهــد؛ ً
107
هــو رأيــه يف كتــاب الدكتــور القرضــاوي «كيــف نتعامــل مــع الســنة» فيمــا بعــد .فــإذا كان
الدكتــور العل ـواين قــد أبــدى أراءه وأوضحهــا يف كيفيــة التعامــل مــع الســنة النبويــة فلمــاذا قــرر
أن يقــوم بتأليــف كتــاب رابــع يف املوضــوع نفســه؟ أيعــود ذلــك إىل أن بعــض هــذه الكتــب قــد
أاثر عاصفــة مــن النقــد ،فلــم يتوفــر املنــاخ لالســتفادة منهــا؟ أم يعــود إىل أهنــا مل تســتوف العمــق
املنهجــي الــذي كان يصبــو إليــه الدكتــور العل ـواين؟

غري أن العودة إىل القرآن ،واالنقطاع إليه ،قد تكون هلا أســباب أخرى ،إذ إن التجربة
الطويلــة للدكتــور العلـواىن يف اجلــدل الفكــري والبحــوث النقديــة واملقــارانت قــد أصابتــه بقــدر
كبــر مــن اإلعيــاء ،ورمبــا اإلحبــاط ،ممــا جعلــه يبحــث ،وقــد جتــاوز الســبعني مــن العمــر ،عــن
مــاذ آمــن ومســتقر ينتهــي إليــه ،فوجــد ذلــك يف القــرآن ،مثلــه يف ذلــك مثــل اإلمــام ال ـرازي
الــذي مــا فتــئ يهتــدي بسـرته العلميــة.
( )4:5منهجية التعامل مع السنة النبوية
لقــد أوضــح الدكتــور العل ـواين منــذ فــرة مبكــرة أن «منهجيــة التعامــل مــع الســنة»
ميثــل احملــور الثــاين مــن حمــاور «إســامية املعرفــة» ،وذلــك بعــد احملــور األول عــن «منهجيــة
التعامــل مــع القــرآن الكــرمي» .وقــد ظــل حيــرض الباحثــن ويدفعهــم بصــورة مباشــرة ،وغــر
مباشــرة للبحــث يف هــذا اجملــال .وقــد جنــح إابن تــويل رائســته للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
يف نشــر ثالثــة كتــب هامــة مــن الدراســات األكادمييــة حــول الســنة النبويــة ،وهــي« :حجيــة
الســنة» 104للدكتــور عبــد الغــي عبــد اخلالــق ،و«الســنة بــن أهــل الفقــه وأهــل احلديــث»
للشــيخ حممــد الغـزايل ،و«كيــف نتعامــل مــع الســنة» للدكتــور يوســف القرضــاوي .ومل يكتــف
ـرا يف االطــاع عليهــا،
الدكتــور العل ـواين بنشــر هــذه الكتــب وتوزيعهــا ،وإمنــا بــذل جهـ ًـدا كبـ ً
قبــل نشــرها ،مث كتابــة مقدمــة مطولــة لــكل كتــاب .ومل تكــن هــذه «املقدمــات» جتــري علــى
الطريقــة املعتــادة يف عــرض أفــكار املؤلــف ومنهجــه يف البحــث وحســب ،وإمنــا كانــت حتتــوي
علــى تنويـ ٍـه ابملشــكلة الفكريــة الــي يتناوهلــا الكتــاب ،وعلــى اســرجاع لتاريــخ املشــكلة ،وربطهــا
ابالسـراتيجية البحثيــة الــي يعمــل عليهــا املعهــد ،ومناشــدة الباحثــن اآلخريــن ملواصلــة النظــر
يف اجلوانــب األخــرى الــي مل يتناوهلــا كل كتــاب لوحــده .فعندمــا نشــر الشــيخ حممــد الغ ـزايل
 104الدكتــور عبــد الغــي عبــد اخلالــق ،حجيــة الســنة (هرينــدن :املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،سلســلة قضــااي
الفكــر اإلســامي (.1987 ،)1
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أٌيًّ كان األمــر ،فقــد ظــل الدكتــور العلـواين يبــدي ويعيــد يف مســألة «التعامــل مــع الســنة»،
ال ســيما وهــو حيــاول أن يشــرح «منهجيــة القــرآن املعرفيــة» ،مؤكـ ًـدا فيهــا أن القــرآن وحــده هــو
املصــدر املنشــئ لألحــكام ،واملهيمــن علــى غــره مــن املصــادر .فــإذا كانــت هــذه هــي الرؤيــة
املركزيــة لديــه ،وكان هــذا هــو مدخلــه النقــدي لــكل علــوم ال ـراث فــا منــاص حينئــذ مــن
ـاب
التعــرض بصــورة واضحــة للعالقــة بــن القــرآن والســنة ،وهــذا  -يف رأينــا -مــا جعلــه يفــرد كتـ ً
108
خاصــا ابلســنة النبويــة ،فنشــر عــام  2014كتــاب «إشــكالية التعامــل مــع الســنة النبويــة».
ً

أشــار الدكتــور العل ـواين يف مقدمــة الكتــاب إىل أن مهمتــه األساســية هــي البحــث فيمــا
حتديدا ال يســمح إبجياد تضاد بينهما.
يســاعد على حتديد العالقة بني الســنة والقرآن اجمليد؛ ً
ولكــن طريقــة «رفــع التضــاد» الــي يقصدهــا خيتلــف عــن طريقــة التوفيــق التعســفي الــي يســر
عليهــا بعــض أهــل احلديــث ،أو أهــل الفقــه .وأنــه يريــد أن حيــدد العالقــة بــن هذيــن املصدريــن
وف ًقــا لتصــوره لتحديــد هللا تبــارك وتعــاىل هلــا ،ووف ًقــا إلدراك الرســول (صلــى هللا عليــه وســلم)
حلقيقتهــا 109.وهنــا قــد يتســاءل بعضهــم :وأيــن اإلشــكال؟ جييــب الدكتــور العلـواين علــى ذلــك،
ولكن بعد مقدمات أساسية ميهد هبا لإلجابة ،وجاء التمهيد على هذا على النحو اآليت:
 105حممد الغزايل ،السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث (القاهرة :دار الشروق.)1989 ،
 106املصــدر نفســه ،حيــث ذكــر املؤلــف يف املقدمــة أنــه قــد ُكلــف مــن قبــل إدارة املعهــد أبن يضــع كتــابً ينصــف
بــه الســنة النبويــة.
 107الدكتــور يوســف القرضــاوي ،كيــف نتعامــل مــع الســنة النبويــة :معــامل وضوابــط (هرينــدن -فريجينيــا :املعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي.)1989 ،
 108الدكتــور طــه العل ـواين ،إشــكالية التعامــل مــع الســنة النبويــة (هرينــدن  -فرجينيــا :املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي.)2014 ،
 109املصدر نفسه ،ص.13
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❖ إن القــرآن يشــتمل علــى الديــن كلــه ،عقيــدة وش ـريعة ونُظــم حيــاة ،مــا فــرط هللا يف
الكتــاب مــن شــيء ،فهــو تبيــان لــكل شــيء .أمــا الســنة والســرة فهمــا تطبيــق عملــي
110
واتبــاع وبيــان شــامل لــكل مــا جــاء بــه القــرآن.

معــا؛ 113وأن الضابــط الدقيــق لفهــم األحاديــث
للعناصــر الــي تكـ ِّـون اجلســم والعقــل ً
هــو اإلطــار القــرآين الــذى تعمــل األحاديــث يف نطاقــه ،ال تعــدوه؛ وأن مــن زعــم
أن الســنة تقضــي علــى الكتــاب ،أو تنســخ أحكامــه فهــو مغــرور 114.وخيصــص
الشــيخ الغ ـزايل معظــم صفحــات كتابــه إلي ـراد منــاذج معاصــرة مــن الفهــم اخلاطــئ
الــذى يــروج لــه بعــض املشــتغلني ابحلديــث ،مث يقــدم أمثلــة عمليــة لتطبيقــات ذلــك
الفهــم ،فيختــار أمثلــة تتصــل بقضــااي النســاء ،والغنــاء ،وامللبــس ،واألطعمــة ،واملــس
الشــيطاين ،وحنــو ذلــك مــن القضــااي اجلزئيــة الــي ينشــغل هبــا مــن أمساهــم أبصحــاب
115
«الفقــه البــدوي».

❖ ولذلــك فالرســول (صلــى هللا عليــه وســلم) مل يكــن ليســمح أن حيتــل قلــوب املؤمنــن
وعقوهلــم شــيء يزاحــم القــرآن.
❖ وبنــاءًا علــى ماســبق فانــه أدى بــدوره إىل انص ـراف بعــض النــاس بعــد مجــع الســنة
عــن القــرآن إىل الســنن ،حبجــة أن الســنن متضمنــة للقــرآن ،مث انصرفـوا عــن الســنن،
111
واشــتغلوا ابلفقــه حبجــة أن الفقــه مشــتمل ضمنًــا علــى الكتــاب والســنة.
❖ أمــا هــو فيقــرب ممــا ذهــب إليــه الشــافعي ومجهــرة مــن العلمــاء ،مــن أنــه مــا مــن
ســنة نبويــة تثبــت إال وهلــا أصــل قــرآين انبثقــت عنــه ،وارتبطــت بــه؛ وأنــه كمــا قــال
الشــافعي« :ال تنــزل أبهــل ديــن هللا انزلــة إال وىف القــرآن أصــل هلــا»؛ وأن القــرآن يف
العمــوم بيــان للقــرآن.

ولكــن يبــدو أن رســالة كتــاب الشــيخ الغ ـزايل األساســية كادت أن تضيــع يف ثنــااي
تلــك الضجــة املثــارة حــول التفاصيــل 116.ممــا جعــل الدكتــور العلـواين يكلــف الدكتــور
القرضــاوي بكتابــة حبــث آخــر عــن إشــكالية التعامــل مــع الســنة ،فأجنــز القرضــاوي
ذلــك الكتــاب بعــد عــام واحــد مــن كتــاب الشــيخ الغـزايل ،فكتــب العلـواين مقدمــة
مطولــه للكتــاب .ولعــل أهــم مــا جــاء يف كتــاب القرضــاوي هــو البــاب الثالــث املعنــون
ب ـ «معــامل وضوابــط حلســن فهــم الســنة النبويــة» ،وقــد جــاءت كمــا يلــي:

❖ وأن تفــرق األمــة واختالفهــا وحتوهلــا إىل فــرق وطوائــف يعــود  -حســب مايـراه  -إىل
التمسك بسن ٍن ومأثور ٍ
ات ورواايت دون التفات إىل اجلانب املنهجي أو املوضوعي
الــذي ال يســمح بذلــك.

❖ فهم السنة يف ضوء القرآن الكرمي.
❖ مجع األحاديث الواردة يف املوضوع الواحد.

❖ وبنــاءً علــى هــذا فهــو يــرى أن طريــق وحــدة األمــة ،وإعــادة بنائهــا ،والعــروج هبــا إىل
مــدارج االرتبــاط لــن يتــم إال إبدراك حقيقــة دور الكتــاب الكــرمي يف حيــاة األمــة،
ومعرفــة دور النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) يف تــاوة الكتــاب حــق التــاوة ،وتعليــم
النــاس إايه ،وبنــاء األمــة بــه ،وصياغــة الواقــع بنــور آايتــه .وإال فــإن حالــة األمــة ســوف
112
تظــل تنــزل مــن درك آلخــر ،ومــن ســيئ ألسـوأ.

❖ اجلمع والرتجيح بني خمتلف احلديث.
❖ فهم األحاديث يف ضوء أسباهبا ومقاصدها.
❖ التمييز بني الوسيلة املتغرية واهلدف الثابت للحديث.

❖ وميكننــا أن نالحــظ أن مــا انتهــى إليــه الدكتــور العلـواين يف هــذا الكتــاب ال خيتلــف
ـرا عمــا أكــد عليــه الشــيخ الغـزايل يف كتابــه .إذ إن خالصــة رأي الشــيخ الغـزايل
كثـ ً
هــي :أن تــاوة قليلــة للقــرآن الكــرمي وقـراءة كثــرة لألحاديــث التعطيــان صــورة دقيقــة
لإلســام ،بــل ميكــن القــول أبن ذلــك يشــبه ســوء التغذيــة ،إذ ال بــد مــن ت ـوازن
 110املصدر نفسه ،ص.16
 111املصدر نفسه ،ص.16
 112املصدر نفسه ،ص.18
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❖ التفريق بني احلقيقة واجملاز يف فهم احلديث.
❖ التفريق بني الغيب والشهادة.
❖ التأكد من مدلوالت ألفاظ احلديث.
113
114
115
116

حممد الغزايل ،مصدر سابق ،ص.126
املصدر نفسه ،ص.142 ،133
حممد الغزايل ،املصدر نفسه ،ص.15
الدكتور طه العلواين ،مقدمة كتاب الدكتور يوسف القرضاوي ،مصدر سابق ،ص.13
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مــا ورد يف الكتــاب ،كمــا تُعـ ُّـد الفقــرة اآلتيــة أهــم مــا ورد يف ذلــك الفصــل ،وهــي قولــه:
«إن العالقــة بــن الكتــاب والســنة قــد رمسهــا هللا تعــاىل مبنتهــى الدقــة ،وبينهــا رســول
هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) أبوضــح البيــان .فالكتــاب الكــرمي هــو املصــدر املنشــئ
لألحــكام والكاشــف عنهــا ،وهــو تبيــان لــكل شــيء ذي عالقــة هبــا ،الــذي ينشــئ
املبــادئ العامــة ،ويبــن ثوابــت الديــن الــي جــاء هبــا األنبيــاء كافــة ،والكليــات والقواعــد
التفصيليــة الــي تســتوعب ســائر اجلزئيــات ،ومفــردات احليــاة اإلنســانية ،سـواء تعلقــت
بضــرورايت اإلنســان ،أو حاجياتــه ،أو كمالياتــه .وهــذا املصــدر هــو القــرآن اجمليــد
حصـًـرا ،مل خيتلــف فيــه املســلمون أو عليــه مبــا فيهــم القائلــون إبمــكان اســتقالل الســنة
يف التشـريع؛ ألن مــا ذكــروه راجــع عنــد النظــر والتدقيــق إىل كليــات القــرآن ،والقــرآن
اجمليــد ،يف الوقــت ذاتــه ،هــو الكاشــف عــن أحــكام ۡهللا تعــاىل؛ لذلــك حصــر عمليــي
ۡ
اإلنشــاء والكشــف فيــه طب ًقــا لقولــه تعــاىل﴿ :إِ ِنٱلُكـ ُـمإَِّل هلل﴾ (يوســف،)40:
118
ـص علــى أنــه ﴿تِبيــاانً لِّـ ُك ِّل َشـ ۡـيء﴾ (النحــل .»)89
والقــرآن الكــرمي قــد نـ َّ
ويتضــح مــن هــذا النــص أن الدكتــور العل ـواين أراد يف كتابــه هــذا أن يطــرح فكــرة
أن القــرآن حصـ ًـرا هــو املصــدر املنشــئ لألحــكام ،وأن القــول ابســتقالل الســنة
ابلتش ـريع ال يصــح إال إذا فهــم أبنــه تش ـريع راجــع إىل كليــات القــرآن .وهــذا رأي
متامــا ملــا انتهــى إليــه أســتاذه الدكتــور عبــد الغــى عبــد اخلالــق،
قــد يبــدو خمال ًفــا ً
الــذى كان يدافــع عــن «اســتقاللية الســنة يف التش ـريع» يف كتابــه الــذي أش ـران إليــه
آن ًفــا ،مفنـ ًـدا آراء مــن انزع يف ذلــك مــن أهــل العلــم 119.وهــو الكتــاب الــذى نشــره
الدكتــور العلـواين نفســه وكتــب يف مقدمتــه أنــه« :أهــم مــا كتــب عــن الســنة يف هــذا
القــرن علــى اإلطــاق» 120.يقــول الدكتــور عبــد الغــى« :وأنــه إذا مل جيــز اســتقالهلا
 أي الســنة  -مل جيــز أتكيدهــا ،وال تبيينهــا ملــا يف الكتــاب؛ ألن التأكيــد فــرعالصالحيــة للتأســيس ،وىف التبيــن نــوع اســتقالل يف تفاصيــل احلكــم املبــن .وألن
مانعــا مــن البيــان» 121.فهــذا خــاف
مانعــا مــن االســتقالل يكــون ً
كل مــا يفــرض ً
بـ ّـن بينهمــا ،غــر أنــه خــاف قــد يتضــاءل ،أو يــزول ،عندمــا نــرى التعريــف الــذى
يضعــه الدكتــور عبــد الغــى للســنة ،فالســنة عنــده هــي« :الــي نــزل هبــا الوحــى ،أو

وال شــك أن الشــيخ الغ ـزايل ،والدكتــور القرضــاوي قــد أوفيــا املوضــوع حقــه مــن
البحــث؛ ملــا لــكل منهمــا مــن ابع طويــل يف دراســة القــرآن واحلديــث .غــر أن
ـب علــى القضــااي اجلزئيــة والفــروع التفصيليــة .فالشــيخ
أغلــب اهتمامهمــا قــد انصـ َّ
وجــه اهتمامــه إىل نقــد الفهــم اخلاطــئ للعالقــة بــن الكتــاب
الغ ـزايل – مث ـاً  -قــد َّ
والســنة ،ومــا يرتتــب علــى ذلــك مــن ممارســات خاطئــة وخطــرة علــى حيــاة األمــة.
ـرا مــن التنبيهــات الــي تنــم عــن فهــم
وكذلــك فعــل الدكتــور القرضــاوي الــذي أورد كثـ ً
عميــق للحديــث ،وربطــه ابلقــرآن .أمــا الدكتــور العل ـواين فيبــدو أن لديــه مزيـ ًـدا مــن
املوضوعــات يريــد أن تبحــث وعليــه تناوهلــا ،وقــد أشــار إليهــا يف املقدمــة الضافيــة
الــي كتبهــا لكتــاب القرضــاوي .ويبــدو أن هــذه املوضوعــات املتبقيــة هــي الــي جعلتــه
ـت مــن
يعــود إليهــا بنفســه ،ويكتــب فيهــا كتابــه الــذي بــن أيدينــا .فالكتــاب تثبيـ ٌ
جهــة ملــا قــام بــه الشــيخ الغـزايل والدكتــور القرضــاوي ،ولكنــه تتمــة مــن جهــة أخــرى
وتغطيــة للموضوعــات الــي مل يتطرقــا هلــا ابلصــورة املرجــوة؛ وخباصــة مســألة «اهليمنــة»
القرآنيــة الــي صــارت القطــب الــذي تــدور حولــه رؤيــة الدكتــور العل ـواين اجلديــدة.
فهــو يريــد أن يكمــل تلــك اجملهــودات ،ولكــن ليــس مــن خــال الرتكيــز علــى القضــااي
اجلزئيــة والفــروع ،وإمنــا مــن خــال النظــر حنــو القضــااي الكليــة يف التعامــل مــع الســنة،
عرضــا للموضوعــات التاليــة :مفهــوم الوحــي ،الســنة ونظريــة
فيقــدم يف الفصــل األول ً
البيــان ،عــرض الســنة علــى القــرآن .ويتبــع ذلــك بفصــل عــن الســياق التارخيــي لتدويــن
الســنة ،وأثــر الثقافــة اليهوديــة واليواننيــة يف ذلــك .مث يفصــل احلديــث يف فصــل آخــر
عــن جيــل التلقــي وجيــل الروايــة ،وعــن أتثــر املتأخريــن ابملنهــج األصــويل ،وعــن خـوارم
املنهجيــة يف علــم الرجــال ،وعــن نقــد الســند واملــن .وهكــذا ميكننــا أن نالحــظ أن
كتــاب الدكتــور العل ـواين كتــاب يف املنهــج والكليــات ،وهــو ينظــر إىل الســنة مــن
خــال إطــار نظــري مســتمد مــن ق ـراءة خاصــة للقــرآن الكــرمي ،ويســعى حنــو رفــع
التضــاد بينهمــا بطريقــة منهجيــة منضبطــة.
إن أهــم إضافــة تقــدم هبــا الدكتــور العلـواين يف كتابــه عــن إشــكالية التعامــل مــع الســنة
هــو :الرتكيــز مــرة أخــرى علــى مفهــوم «اهليمنــة القرآنيــة» علــى مــا عــداه مــن مصــادر،
وقد عرب عن هذه اهليمنة يف الفصل الثالث من الكتاب بعنوان« :القرآن هو املصدر
املنشــئ والســنة هــي البيــان التطبيقــي» .117ويُعـ ُّـد هــذا الفصــل- ،يف تصــوري ،-أهــم
 117الدكتور طه العلواين ،إشكالية التعامل مع السنة النبوية (هريندن ،فرجينيا :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي،
 ،)2014ص.133
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اســتنبطها النــي ابجتهــاده مــن القــرآن ،وأقــره القــرآن عليهــا» .122فــإذا كان هــذا هــو
تعريــف الســنة فهــي إذن راجعــة إىل القــرآن ،وغــر مســتقلة عنــه ،وذلــك مــا يقــول بــه
أي خمتلــف عــن موقــف «القائلــن إبمــكان اســتقالل الســنة
الدكتــور العلـواين .وهــو ر ٌ
أحكامــا مل يــرد هلــا أصــل القــرآن ،ومل تســتنبط منــه.
يف التشـريع» ،مبعــى أهنــا تنشــئ
ً
وعلينــا أن نالحــظ أن هــذه املســألة ســتظل تثــار أمــام الدكتــور العلـواين كلمــا عــرض
فكــرة اهليمنــة القرآنيــة ،وقــد أاثرهــا الشــيخ بــن بيــه يف معــرض تعليقــه علــى كتــاب
«الــردة» ،كمــا ســنبني الح ًقــا.
( )5:5منهجية التعامل مع الرتاث اإلسالمي
بعــد أن اســتنبط الدكتــور العل ـواين «منهجيــة القــرآن املعرفيــة» ابلطريقــة الــي أوضحناهــا
آن ًفــا ،صــار ال يــردد يف اســتخدامها كأداة نقديــة لكيفيــة التعامــل مــع الرتاثــن :اإلســامي
والغــريب .وينطلــق يف ذلــك مــن رؤيــة مفادهــا :أن القــرآن الكــرمي ينظــر إىل اإلنســانية كلهــا
علــى أهنــا أســرة واحــدة ممتــدة ،هلــا منــزل واحــد هــو األرض ،وهلــا وســائل هدايــة ومنطلقــات
يف االســتقامة واالحنـراف تــكاد تكــون موحــدة .هلــذا رصــد القــرآن عــر تناولــه للبشـرية ظواهــر
االســتقامة واالحن ـراف ،رصـ ًـدا يف غايــة الدقــة ،كمــا تظهــر ذلــك كل قصــص األنبيــاء الــي
عرضهــا القــرآن .وبتأمــل هــذه املنهجيــة القرآنيــة يف التعامــل مــع تـراث النبـوات الســابقة يذهــب
الدكتــور العل ـواين إىل القــول أبهنــا منهجيــة تقــوم علــى دعائــم ثــاث:
الدعامة األوىل :أن اهلدف من املعرفة التارخييّة حتقيق اإلصالح واالستقامة واستخالص
الــدروس والعــر .ولذلــك يالحــظ أن القــرآن اجمليــد يقــوم بنفســه بعمليّــات مراجعــة نقديـّـة لـراث
اإلنســانية 123،حبيــث يراجــع ذلــك ال ـراث يف ضــوء قيــم اإلســام احلاكمــة التوحيد/التزكيــة/
العمـران ابعتبــار أ ّن التاريــخ نتــاج جدليّــة بــن الغيــب واإلنســان والطبيعــة.

 122املصدر نفسه ،ص .322
 123ميكــن التنبيــه علــى كيفيــة تعامــل القــرآن الكــرمي مــع الـراث اإلسـرائيلي ،لقــد اســرجع القــرآن الكــرمي نقــد هــذا
الـراث ،مــن حيــث الصحــة وعدمهــا ،مث قــام بعمليــة معايرتــه وف ًقــا ملنظومــة قيمــه الذاتيــة.
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الدعامــة الثانيــة :أن مصــدر اخللــق واألمــر هــو هللا الواحــد ،وأن اإلنســان ميثــل اخلليفــة،
وميثــل الكــون جمــال العم ـران ،فبــدون اإلميــان ابلتوحيــد ال ميكــن توحيــد املرجعيــة ،وال توحيــد
االجتــاه ،وابلتــايل لــن يســتقيم اإلنســان ولــن يتمكــن مــن إحــداث حالــي التزكيــة والعم ـران
للكــون الــذي اســتخلف فيــه.
فهــذه القيــم احلاكمــة الثــاث تصلــح معيـ ًـارا يتــم مبقتضــاه نقــد الـراث ،أي تـراث ،ذلــك
النقــد الــذي مييــز اخلبيــث مــن الطيّــب .ومــا يــؤدي إىل حتقيــق هــدف اإلصــاح ،أو معارضتــه.
الدعامــة الثالثــة :هيمنــة املرجعيّــة املطلقــة للكتــاب مص ِّدقًــا ملــا بــن يديــه مــن الكتــاب،
ـهل
أي تـراث  -أمـًـرا سـ ً
ومهيمنًــا عليــه .ويف هــذا اإلطــار يصبــح حتديــد املوقــف مــن الـراث – ّ
وميسـ ًـورا ،وميكــن حتقيقــه يف إطــار هــذه املنهجيــة القرآنيــة الــي متثــل الســهل املمتنــع .وليــس
مــن الســهل اخلــروج مــن دوامــة اجلــدل الــذي بــدأ منــذ فــرة طويلــة ،ومل يتوقــف إال يف تبــن هــذا
النــوع مــن املنهــج وبلورتــه وإثرائــه ابلتطبيقــات يف جوانــب الـراث املختلفــة.
واملســألة بعــد ذلــك يف اخلــروج مــن دائــرة الثنائيــات الضيقــة ،واملتصارعــة الــي تُ َش ـظّ ُي
ـرا مــن املثقفــن املنتمــن إىل الكيــان احلضــاري
مواقــف مثقفــي األمــة علــى الــدوام حوهلــا .إ ّن كثـ ً
مفتاحــا للخــروج مــن هــذه الدوامــة ،عندمــا تتــاح هلــم
اإلســامي ســيجدون يف هــذا املنهــج ً
ِ
الســجال واالســتقطاب وعمليــات االلت ـزام األيديولوجــي.
فرصــة التفكــر اهلــادي ،بعيـ ًـدا عــن ّ

ـرا علــى هــذا املنـوال فــإن الدكتــور العلـواين يســعى لتقــدمي تعريــف ملفهــوم الـراث ،مــن
وسـ ً
املنصــة الفكريــة الــي ينطلــق منهــا ،واملنبــع املعــريف الــذي ينتمــي إليــه ،وهــو القــرآن الكــرمي والســنة
النبويــة؛ فيقــرر أن ال ـراث اإلســامي يقصــد بــه «مــا ورثنــاه عــن آابئنــا مــن عقيــدة ،وثقافــة،
وقيــم ،وآداب ،وفنــون ،وصناعــات ،وســائر املنجـزات األخــرى؛ املعنويــة واملاديــة ،ومــن مثَّ لــن
يقتصــر ال ـراث ،الــذي ورثنــاه عــن أســافنا ،علــى املنج ـزات الثقافيــة واحلضاريــة واملاديــة ،بــل
إنــه يشــتمل علــى الوحــي اإلهلــي (القــرآن والســنة)» .ولكنــه ســرعان مــا يعمــل علــى إخ ـراج
(القــرآن والســنة) مــن دائــرة الـراث ،وجيعــل هلمــا حيثيــة خاصــة ترتكــز عليهــا املنهجيــة اجلديــدة
الــي يدعــو لتبنِّيهــا.
ويصـ ِّـوب الدكتــور العلـواين نظــره حنــو قضيــة «الـراث والثقافــة» ،وهــو امليــدان الــذي أدار
فيــه معركتــه الفكريــة مــع الباحثــن والكتَّــاب يف جمــال «الـراث» مــن العــامل العــريب واإلســامي،
ورؤاهــم ملفهــوم «الـراث» إىل منصاهتــم األيديولوجيــة والفكريــة ،الــي ال
املنحازيــن يف تصوراهتــم ُ
تنتمــي إىل التأصيــل اإلســامي .ويــرى أن «مــا أاثره مصطلــح الـراث مــن لغــط كثــر يعــود إىل
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أســباب عديــدة؛ لعــل أمههــا حتيّـزات املتعاملــن معــه ،ومنطلقاهتــم األيديولوجيــة الــي جعلــت
فضفاضــا ومحّــال أوجــه ،وقابـ ًـا لالســتعمال مبختلــف الوجــوه».
مصطلحــا
منــه
ً
ً
ويدعــو عنــد التعامــل مــع الـراث إىل عــدم االكتفــاء ابلبحــث والكشــف واحلمايــة والصيانــة
والتــذوق واالســتمتاع ،بــل ال بــد مــن التحــرك والتفاعــل واإلبــداع والتجديــد واالســتمرار يف
ذلــك احلـوار املتصــل بــن املاضــي واحلاضــر واملســتقبل.
ويــرى الدكتــور العل ـواين أن هنــاك ثالثــة مواقــف للمثقفــن العــرب جتــاه «ال ـراث
اإلســامي»؛ وهــي كاآليت:
لله ّويــة ،ال
األول :هــو املوقــف املتبــي للـراث املدافــع عنــه الــذي يعتــره – كلّــه  -وعــاءًا ُ
بــد مــن حفظــه ،والدفــاع عنــه بــكل مــا منلــك مــن مشــاعر وقــوة.
الثــاين :يــرى أن الـراث شـ ّـر ال بــد مــن التعامــل معــه!! ولكــن بقـراءة جديــدة كفيلــة أبن
أتخــذ مشــروعيته وتتجــاوزه مجلــة وتفصيـ ًـا.

الثالــث :موقــف انتقائــي قريــب مــن موقــف اليســار املعتــدل .فبعــض العلمويِـّـن يقســمون
خاصــة وآليــات
الـ ّـراث إىل «املعقــول والالّمعقــول» ،ورمبــا «الثّابــت واملتغــر» ،ولكــن بق ـراءة ّ
ومنهجيــات خارجيــة .ويــرى أن املســافة ال تـزال شاســعة لصياغــة موقــف عــريب إســامي معــريف
ومنهجــي إزاء ال ـراث ،فاملثقفــون العــرب واملســلمون مل يتوصل ـوا بعــد إىل حتديــد هــذا املفهــوم
حتديـ ًـدا علميًــا ميكــن االتفــاق عليــه.
أما املنهجية املالئمة للتعامل مع الرتاث كما يتصور الدكتور العلواين فهي:

قاطعا ،كما يفعل العلمانيون.
❖ ال ترفض الرتاث ً
رفضا ً

اتما ،كما يذهب إىل ذلك املاضويون.
❖ وال تتبىن الرتاث تبنيًا ً
❖ وال تنتقي انتقاءً عشوائيًا غري ملتزم مبنهج.

❖ وإمنا تتبع املنهج القرآين يف التعامل مع الرتاث.

124

 124الدكتور طه العلواين ،مقدمة يف إسالمية املعرفة( ،قم ،إيران ،مؤسسة األعراف للنشر ،)1999 ،ص.113

الفصل السادس
تطبيقات لعلم املراجعات

114

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

نتنــاول يف هــذا الفصــل تطبيقــات عمليــة ملــا مسَّــاه الدكتــور العل ـواين «علــم املراجعــات».
وليــس هدفنــا يف هــذا الفصــل أن نقــف عنــد كل مســألة فقهيــة أخضعهــا للمراجعــة ،وإمنــا
قصــدان أن نتوقــف عنــد أهــم القضــااي الــي أراد أن خيضعهــا للمراجعــة مــن خــال تشــغيل
«منهجيــة القــرآن املعرفيــة» الــي يدعــو إليهــا؛ اثنــان مــن هــذه القضــااي يقعــان يف مباحــث
علــوم القــرآن ومهــا :الناســخ واملنســوخ ،واحملكــم واملتشــابه أمــا القضــااي اخلمــس األخــرى فتقــع
يف جمــال الفقــه العــام ،وهــي :حـ ّد الــردة ،وحـ ّد الرجــم 125وأدب االختــاف ،ومناهــج حــركات
اإلصــاح ،وفقــه األقليــات .ومبــا أن الرســالة الــي أع ّدهــا الدكتــور العلـواين عنــد حـ ّد الرجــم مل
تنشــر بعــد ،فلــن نتعــرض للمراجعــات الــي أجراهــا عنــه.
( )1:6مراجعات يف علوم القرآن :الناسخ واملنسوخ
ظــل الدكتــور العلـواين يتحــدث مـر ًارا عــن ضــرورة مراجعــة علــوم عصــر التدويــن؛ ال ســيما
منهجــا معتمـ ًـدا لديــه ،وقــد عــر
بعــد أن اســتبانت لديــه فكــرة الوحــدة البنائيــة للقــرآن ،وصــارت ً
عــن هــذه الفكــرة مشــافهة يف جمموعــة حماضـرات ألقاهــا يف دورة علميــة مكثفــة جملموعــة خمتــارة
مــن أســاتذة اجلامعــات الســودانية يف خريــف عــام ،1996126ويقصــد بعلــوم عصــر التدويــن:
تلــك املباحــث الــي عرفــت بعلــوم القــرآن ،مثــل علــم التفســر ،وأســباب النــزول ،واحملكــم
واملتشــابه ،والناســخ واملنســوخ وحنوهــا .فهــو يــرى أن هــذه العلــوم قــد خدمــت النــص القــرآين
خدمــة عظيمــة ،ولكنهــا ال تعــدو أن تكــون «قـراءات» لبعــض علمــاء املســلمني للقــرآن .وال
ختلــو قـراءة مــن أحـوال صاحبهــا ،وأحـوال بيئتــه ،والســقف املعــريف الــذي يتحــرك فيــه .إال أهنــا
اهتمامــا يقــارب االهتمــام
حتولــت فيمــا بعــد إىل قيــد خارجــي علــى النــص القــرآين ،ووجــدت
ً
ابلنــص القــرآين ذاتــه ،فتســرب مــن مثّ إىل بعــض األفهــام أ ْن ال ســبيل إىل فهــم النــص القــرآين
بدوهنــا .وت ـوارت بذلــك الوحــدة البنائيــة للقــرآن ،وت ـوارت عامليــة اخلطــاب القــرآين ،وانزلقــت
مباحــث القــرآن حنــو التجزيئيــة والتعضيّــة.
وأييت يف رأس املباحــث الــي يــروم الدكتــور العل ـواين مراجعتهــا مبحــث« :الناســخ
معمقــة أكــد فيهــا بصــورة قاطعــة علــى أنــه قــد توصــل
واملنســوخ» .فكتــب يف ذلــك دراســة ّ
ۡ ۡ ِِ ِ ۡ
ِ
بعــد حبــث شــاق يف قضيــة النســخ إىل َّ
ـن﴾
ب ٱل َٰعلَمـ َ
«أن القــرآن كلَّــه مــن أول ﴿ٱلَمـ ُـد َّل َر ّ

 125مل نتعــرض للمراجعــات الــي أجراهــا الدكتــور طــه العلـواىن عــن حــد الرجــم وذلــك لعلمنــا أن الرســالة الــي أعدهــا
يف هــذا الصــدد مل تنشــر بعــد حــن إعــداد هــذا الكتــاب.
 126راجــع :مقدمــة إســامية املعرفــة ،حتريــر عبــد اجلبــار الرفاعــى (قم-إيـران ،مؤسســة األعـراف للنشــر،)1999 ،
ص.1
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ِ ۡ
﴿مـ َـن ٱلِنَّـ ِـة َوٱلنَّـ ِ
ـاس﴾ حمكــم كلَّــه ،ال انســخ فيــه ،وال منســوخ ،معصــوم
حــى قولــه تعــاىل
مــن االختــاف كلــه .وأن كل مــا ُّادعـ َـي نســخه يف هــذا الكتــاب – س ـواءٌ يف ذلــك
مــا ّادعــي نســخه ابلكتــاب نفســه ،أو ادعــي نســخه ابلســنة -أثبتنــا ابألدلــة الشــرعية املعتــرة
127
أن دعــاوى النســخ فيهــا ال تســتقيم للبحــث ،وأن تلــك الدعــاوي عاريــة عــن الصحــة»
ويعتقــد أن مــن أســباب قبــول القــول بوجــود انســخ ومنســوخ يف القــرآن هــو التســاهل يف
قبــول الــرواايت الضعيفــة ،وتداوهلــا واحلكــم هبــا علــى القــرآن .كمــا يعــود ذلــك إىل االنتصــار
للفــرق واملذاهــب.
ويــدرك الدكتــور العلـواين بــا شــك أن موضــوع النســخ شــائك ،وقــد دارت حولــه معــارك،
وظلــت تكتــب فيــه كتــب ودراســات .ولذلــك فهــو يتبــع يف هــذا الكتــاب اس ـراتيجية علميــة
صارمــة ،فيبــدأ بتحديــد مفهــوم النســخ يف القــرآن ،والطــرق الــي يعــرف هبــا ،مث يعمــد إىل
﴿مــا
حتديــد األصــل املعتمــد يف إاثرة مشــكلة النســخ .ويتوقــف طويـ ًـا عنــد آيــة ســورة البقــرةَ :
نـْنســخ ِمــن آيـ ٍـة أَو نـْن ِســها َنْ ِ
ت ِبَـ ٍْـر ِمنـَْهــا أ َْو ِمثْلِ َهــا ۗ أََلْ تـَْعلَـ ْـم أ َّ
اللَ َعلَـ ٰـى ُك ِّل َشـ ْـي ٍء قَ ِديـٌـر﴾
َن َّ
ََْ ْ َ ْ ُ َ
(البقــرة .)105:ومــن بعــد وقفــات مــع املفس ـرين واللغويــن ينتهــي إىل القــول أبن النســخ
ليــس جمــرد مصطلــح معــزول ،بقــدر مــا هــو «نظريــة متكاملــة» ميكــن أن يطلــق عليهــا «نظريــة
النســخ» ،وهــي نظريــة تســتوعب مصطلحــات ومفاهيــم ،وتقــف إطـ ًـارا معرفيًــا يرجــع إليــه يف
التفســر128.وقد نشــأت هــذه النظريــة بتقديــره متناغمــة مــع الفكــرة القائلــة إبمــكان وقــوع
تعــارض بــن نصــوص الشــرع ،حبيــث ال ميكــن أن يرفــع ذلــك التعــارض إال ابلتخلــص مــن أحــد
هــذه النصــوص؛ إمــا برفعــه ،أو بيــان انتهــاء مدتــه.
وعليــه يصبــح الزمــن هــو الســبيل الوحيــد لتعيــن مــا هــو انســخ ومــا هــو منســوخ؛ فيكــون
ـخا للمتقــدم ،بقطــع النظــر عــن أي اعتبــار آخــر 129.وهنــا يتوقــف
النــص املتأخــر زمـ ً
ـان انسـ ً
ـائل عــن موقــع املنظومــة
ـدي امتعاضــه وتعجبــه مــن هــذه املنهجيــة ،ومتسـ ً
الدكتــور طــه العلـواين مبـ ً
الفكريــة للنســق اإلســامي مــن هــذه القضيــة ،وعــن الكليــات األساســية والنمــاذج املعرفيــة
بعضــا مــن هــذه األدوات
واملقاصــد والغــاايت ،ملــاذا مل يســتحضر أصحــاب نظريــة النســخ ً
املنهجيــة .واإلجابــة لديــه هــي أن مفهــوم التعــارض قــد طغــى علــى أذهــان بعــض الفقهــاء
واجملتهديــن ،بســبب احنصارهــم يف أدوات لغويــة حمــدودة ،ومنطــق أرســطي جامــد ،ولكــن مــا
 127الدكتور طه جابر العلواين ،حنو موقف قرآين من النسخ (القاهرة :دار الشروق ،)2007،ص .6
 128املصدر نفسه ،ص.21
 129املصدر نفسه ،ص.22
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اعتــروه حـ ًـا لذلــك اإلشــكال املنهجــي أصبــح ،بتقديــره ،إشــكالية خطــرة تنــال مــن ســامة
130
نصوص قطعية اثبتة.

قائمــا علــى تتبــع أق ـوال اجملتهديــن
غــر أن اعتمــاده األســاس يف إبطــال النســخ مل يكــن ً
واملفس ـرين ،وإمنــا علــى مراعــاة «خصائــص اخلطــاب القــرآين» ،والــي أييت يف رأســها :مراعــاة
الوحــدة البنائيــة ،واجلمــع بــن القراءتــن.

ـوي يســند حجــة القائلــن
ويــرى أن اآليــة الســابقة مــن ســورة البقــرة ال تقــف دليـ ًـا قـ ً
ابلنســخ ،فالســياق الــذي وردت فيــه يهــدف إىل بيــان روح العــداء املســتحكم بــن املســلمني
وأهــل الكتــاب .ويســتند علــى قــول الـرازي أبن قولــه تعــاىل يف هــذه اآليــة مــن ســورة البقــرة ليــس
فيــه داللــة علــى جـواز النســخ ووقوعــه ،ألن «مــا» هــا هنــا  -أي يف اآليــة الكرميــة الســابقة -
تفيــد الشــرط واجلـزاء ،كمــا يف قولــك :مــن جــاءك فأكرمــه ،ال يــدل علــى حصــول اجملــيء ،بــل
131
نصــا يف أن املقصــود هــو النســخ يف
علــى أنــه مــى جــاء وجــب اإلكـرام .فآيــة البقــرة ليســت ً
132
«اآليــة القرآنيــة» الــي هــي جمموعــة كلمــات مــن القــرآن.
وبعــد مناقشــات مطولــة لتعريفــات الفقهــاء للنســخ ،وأنواعــه ،ومواضعــه يف القــرآن يتوقّــف
ـخا ظاهـًـرا ال ميكــن إنــكاره،
عنــد ســتة مواضــع يف القــرآن اعتقــد أكثــر الفقهــاء أهنــا تتضمــن نسـ ً
واملواضع هي:
 -1البقرة ،240 :ونسختها البقرة234 :
 -2النساء ،15 :ونسختها النساء16 :
 -3املائدة ،90 :ونسختها النساء43 :
 -4األنفال ،65 :ونسختها األنفال66 :
 -5اجملادلة ،12:ونسختها اجملادلة13 :
 -6املزمل ،4-1:ونسختها املزمل20 :
ـرا يف كل موضــع إىل أن القــول ابلنســخ
انقــش الدكتــور العلـواين هــذه املواضــع الســتة مشـ ً
يعــود إىل الظــن أبن اآليتــن قــد وردات علــى مــورد واحــد ،ولكــن عنــد التدقيــق يتبــن أن اجلهــة
متامــا عــن األخــرى .وابلتــايل فليــس هنــاك تعــارض أو
منفكــة؛ أي أن موضــوع كل آيــة خمتلــف ً
تناقــض أو تصــادم بينهمــا يســتدعى القــول بتخرجيهمــا علــى قواعــد النســخ عنــد القائلــن بــه،
مث ينتهــي الدكتــور العلـواين إىل القــول الــذي بــدأ بــه مــن أن قضيــة نســخ بعــض آايت القــرآن
الكــرمي قضيــة يرفضهــا القــرآن ،وال يستســيغها احلــس العلمــي الــذى بنــاه القــرآن اجمليــد يف عقــول
133
وقلــوب وأفئــدة املســلمني.
130
131
132
133

املصدر نفسه ،ص.23
املصدر نفسه ،ص.27
املصدر نفسه ،ص.33
املصدر نفسه ،ص.71
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وللدكتــور العل ـواين حديــث متكــرر عــن أن النــص القــرآين مطلــق ومتعــال ومتجــاوز،
ولذلــك فهــو ال حيتــاج يف بيانــه إىل مبــن مــن خارجــه -كمــا قــال هبــذا علمــاء آخــرون مــن
قبــل .134-إال أنــه يعــود ليؤكــد أن اخلطــاب التشـريعي القــرآين مل يغفــل تنــاول جزئيــات تنعكــس
عليهــا منظومــة القيــم واملقاصــد الــي يدعــو إليهــا .فرياعــي «حالــة املخاطبــن املكلفــن» ،كمــا
يراعــي العناصــر املختلفــة للواقــع والســياق الــذي يــرد فيــه اخلطــاب ،فهــو أي القــرآن يتفاعــل مــع
الســياق ،ولكنه ســرعان ما يتجاوزه ،إذ أن القرآن ال يرتبط ابلســياق الزماين -املكاين ارتباطًا
135
هنائيًــا ،بــل يســتوعبه ،ويقــوم برتقيتــه وتزكيتــه ،مث يتجــاوزه إىل املســتقبل.

وللدكتــور العل ـواين طريقــة خاصــة يف حتليــل النصــوص يعتمــد عليهــا يف رفــع التعــارض،
ـان إىل املدخــل النفســي والرتبــوي ،فتجــده
والتخلــص مــن إشــكالية النســخ .فهــو يلجــأ أحيـ ً
مثـ ًـا يرفــض ادعــاء نســخ آيــة األنفــال65 :؛ ﴿ي أَيـُّهــا النَّـِـي حـ ِـر ِ ِ ِ
ـن َعلَــى الْ ِقتَـ ِ
ـال ۚ إِ ْن
ض الْ ُم ْؤمنـ َ
َ َ ُّ َ ّ
ي ۚ وإِ ْن ي ُكن ِمْن ُكم ِمائَةٌ يـ ْغلِبوا أَلْ ًفا ِمن الَّ ِ
ي ُكن ِمْن ُكم ِع ْشــرو َن َ ِ
ِ ِ ِ
ين َك َف ُروا
ذ
َ ُ
صابُرو َن يـَ ْغلبُوا مائـَتـَْ َ َ ْ ْ
َ َ
َ ْ ْ ُ
ِبَنـَُّهـ ْـم ق ـَ ْـوٌم َل يـَْف َق ُهــو َن﴾ ،ويــرى أهنــا جــاءت علــى ســبيل التحفيــز ،وحتريــك الطاقــة النفســية،
وتعزيــز الرغبــة يف العطــاء والتضحيــة؛ لتحقيــق غايــة عليــا ميكــن الوصــول إليهــا .أمــا اآليــة التاليــة
الل عْن ُكــم وعلِــم أ َّ ِ
ض ْع ًفــا ۚ فَـِإ ْن يَ ُكـ ْـن ِمْن ُكـ ْـم
هلــا ،وهــي آيــة رقــم (ْ :)66
َن في ُكـ ْـم َ
﴿ال َن َخ َّفـ َ
ـف َُّ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صابِــرةٌ يـَ ْغلِبُـوا ِمائـَت ـَ ْ ِ
ـف يـَ ْغلبُـوا أَلْ َفـ ْ ِ
الصابِ ِريـ َـن﴾
الل ۗ َو َّ
ـن بِِ ْذن َّ
اللُ َمـ َـع َّ
ـن ۚ َوإِ ْن يَ ُكـ ْـن مْن ُكـ ْـم أَلْـ ٌ
مائَـةٌ َ َ
فتتعامــل مــع الواقــع يف إطــار املعطيــات اآلنيــة .غــر أن مــن ينظــر إىل اآليتــن مــن زاويــة أن
تعارضــا ،يفــرض عليــه القــول
أحدمهــا متقدمــة علــى األخــرى وحســب ،فســيظن أن بينهمــا
ً
ابلنســخ ،إال أن مــا فــات عليــه هــو أن متعلــق اآليــة األوىل خمتلــف عــن متعلــق األخــرى ،وال
﴿ل َمــا ِف
تعــارض بينهمــا 136.وعلــى هــذا النهــج ذاتــه يعــاجل التعــارض املتوهــم بــن آيــة البقــرةَِِّ :
َّ ِ
ض ۗ وإِ ْن تـب ُدوا ما ِف أَنـ ُف ِسـ ُكم أَو ُتْ ُفوه ُي ِ
اللُ ۖ فـَيـَ ْغ ِفُر لِ َم ْن
اسـْـب ُك ْم بِِه َّ
ْ ْ ْ ُ َ
السـ َـم َاوات َوَما ِف ْال َْر ِ َ ُْ َ
ِ
﴿ل
ب َم ْن يَ َشــاءُ ۗ َو َّ
اللُ َعلَ ٰى ُك ِّل َشـ ْـي ٍء قَ ِد ٌير﴾ (البقرة ،)284 :واآلية األخرىَ :
يَ َشــاءُ َويـَُع ّذ ُ
 134راجــع مث ـاً :الشــيخ حممــد الفاضــل بــن عاشــور ،التفســر ورجالــه (القاهــرة :دار الســام للطباعــة والنشــر
والتوزيــع ،)208 ،ص.19
 135الدكتور طه جابر العلواين ،حنو موقف قرآىن من النسخ ،مصدر سابق ،ص.44
 136املصدر نفسه ،ص.47
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

ِ
ت﴾ (البقــرة .)286 :فليــس
ـف َّ
ت َو َعلَيـَْهــا َمــا ا ْكتَ َســبَ ْ
اللُ نـَْف ًســا إَِّل ُو ْسـ َـع َها ۚ َلـَـا َمــا َك َســبَ ْ
يُ َكلّـ ُ
فيهمــا مــا يــدل علــى تعــارض؛ ألننــا حينمــا ننظــر إىل الواقــع ،وإىل اتريــخ النــزول سنكتشــف أن
لــكل مــن النصــن وظيفتــن نفســية ،واجتماعيــة ،واترخييــة خمتلفــة عــن األخــرى.

الل فَمــا لَــه ِمــن هـ ٍ
ـاد﴾ (الزمــر ،)23:فيؤكــد مــا أكدتــه اآليــة أبن هنــاك تشــاهبًا يف القــرآن،
َُّ َ ُ ْ َ
إالأنــه ليــس يف اآليــة مــا يفيــد بوجــود قســمني يف القــرآن؛ أحدمهــا حمكــم واآلخــر متشــابه.
والتشــابه املقصــود يف اآليــة ،حبســب تقديــره ،هــو أن القــرآن متشــابه كلــه يف اإلحــكام واإلتقــان
واإلعجــاز ،وواحــد كلــه يف ابتدائــه علــى علــم هللا املطلــق احمليــط ،وأن رســاالت هللا يف «أصــول
العقيــدة» و«قواعــد الشـريعة» واحــدة كذلــك ،ال اختــاف بينهــا .ويســتدل علــى ذلــك آبيــة
ِ
﴿شــرع لَ ُكــم ِمــن ال ِّدي ـ ِن مــا و َّ ِ ِ
صيـْنَــا بِـ ِـه
ـك َوَمــا َو َّ
وحــا َوالَّــذي أ َْو َحيـْنَــا إِلَْيـ َ
صـ ٰـى بــه نُ ً
َ َ
الشــورىَ ْ َ َ َ :
ِ
إِبـر ِاهيــم وموســى و ِعيســى ۖ أَ ْن أَقِ
ِ
ِِ
وهـ ْـم
َْ َ َ ُ َ ٰ َ َ ٰ
يمـوا ال ّديـ َـن َوَل تـَتـََفَّرقُـوا فيــه ۚ َكب ـَُـر َعلَــى الْ ُم ْشـ ِرك َ
ني َمــا تَ ْدعُ ُ
ُ
140
الل َيتَـِـي إِلَيـ ِـه مــن ي َشــاء ويـهـ ِـدي إِلَيـ ِـه مــن ينِ
ِ
ـب﴾ (الشــورى.)13:
ـ
ي
إِلَْيــه ۚ َُّ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َْ
ْ َُْ ُ
مث يوجــه التشــابه اثنيًــا إىل مــا جــاء يف القــرآن ،ومــا جــاء يف الرســاالت الســابقة لــه ،مــن
141
أدلــة اخللــق واإلبــداع والعنايــة اإلهليــة وبــدء اخللــق وغايتــه وأمــور الغيــب وقصــص األنبيــاء.
إذ أن القــرآن قــد أعــاد حكايتهــا مصدقًــا عليهــا ومهيمنًــا .ولكنــه يالحــظ أن املوضــع األســاس
ِ
ـك الْ ِكتَـ ِ
ت
﴿هـ َـو الَّــذي أَن ـْ َـزَل َعلَْيـ َ
آي ٌ
لإلشــكال هــو مــا ورد يف ســورة آل عم ـرانُ :
َ
ـاب مْنــهُ َ
ِ
ـات ُهـ َّـن أ ُُّم الْ ِكتَـ ِ
ات﴾ (آل عم ـران .)7:وقــد صــارت هــذه اآليــة
ُخـ ُـر ُمتَ َشــابَ ٌ
ُْم َك َمـ ٌ
ـاب َوأ َ
مشــكلة؛ ألن بعــض املفس ـرين والفقهــاء أخــذوا بظاهرهــا ،فذهب ـوا إىل القــول أبن القــرآن
صنفــان؛ حمكــم ومتشــابه ،وشــاع تــداول املصطلحــن يف علــوم القــرآن واحلديــث وأصــول
الفقــه .مث يؤكــد أنــه يريــد أن حيتكــم يف هــذه املســألة إىل القــرآن نفســه ،كمــا فعــل مــن قبــل
يف مســألة النســخ.

فاآلية األوىل هتدف إىل إعطاء اإلنسان دفعة قوية ليعلي من طاقاته النفسية ويضاعفها،
وليتحلــى ابلصــدق مــع هللا ،مث مــع الــذات .أمــا النــص الثــاين فــا يتعلــق إال بطاقــات اإلنســان
137
العادية وأفعاله الواقعة ،وليوضح أن التكليف متعلق ابلقدرة والوســع والطاقة.
اجلديــر ابلذكــر أن الدكتــور العلـواين مل يكــن أول مــن اعــرض علــى مســائل النســخ ،فهــا
ذرعــا بدعــوى النســخ ،ويــرد يف غضــب علــى مــن زعــم أن
هــو الطــري شــيخ املفسۡـرين يضيــق ً
آيــة ﴿وإِنجنحـوا لِلســل ِم ف ۡ
ٱجنَـ ۡـح َلـَـا﴾ قــد نســختها آايت اجلهــاد ،ويــرى أن هــذا قــول «ال
َ َ َ ُ ْ َّ َ
داللــة عليــه مــن كتــاب وال ســنة ،وال فطــرة عقــل» .مث يقــول« :وقــد دللنــا يف غــر موضــع مــن
كتابنــا هــذا وغــره ،علــى أن الناســخ ال يكــون إال مــا نفــى حكــم املنســوخ مــن كل وجــه ،فأمــا
ـخا» 138.ومــا يقولــه الدكتــور العلـواين يســر علــى هــذا
مــا كان خبــاف ذلــك فليــس كائنًــا انسـ ً
وجهــا يرتفــع بــه مــا توهــم
املنـوال ،فهــو يــرى أنــه مــا مــن آيــة يظّــن أهنــا منســوخة إال وجــدان هلــا ً
ـود أن يدحــض دعــاوى النســخ
مــن تعــارض بينهــا وبــن الناســخ .علــى أن الدكتــور العلـواين ال يـ ّ
بطريقــة التجزئــة ،وإمنــا يريــد أن حيتكــم فيهــا إىل منطــق القــرآن الداخلــي ،ومنهجيتــه املعرفيــة
القائمــة علــى الوحــدة البنائيــة والعامليــة .وهــذا مــا مييــزه عــن الســابقني.
( :)2:6احملكم واملتشابه
وبعــد أن فــرغ الدكتــور العل ـواين مــن إج ـراء مراجعــة نقديــة شــاملة ملبحــث «الناســخ
واملنســوخ» ،يتجــه إىل مبحــث آخــر ال يقــل أمهيــة ،وهــو مبحــث« :احملكــم واملتشــابه» يف
ـاب 139.ويقــوم كعادتــه يف مثــل هــذه البحــوث ابســتقصاء لــآايت
القــرآن الكــرمي ،فينشــر فيــه كتـ ً
الــي وردت فيهــا مفــردة «التشــابه» ،فيتوقــف عنــد أمههــا وأوضحهــا ،وهــي اآليــة  23مــن ســورة
يث كِتاب متشـ ِـابا مث ِان تـ ْقشــعُِّر ِمْنه جلُ َّ ِ
﴿الل نـَّزَل أَحســن ْ ِ
ين َيْ َشـ ْـو َن َربـَُّه ْم
الَد ِ َ ً َُ َ ً َ َ َ َ َ
ُ ُ ُ
ود الذ َ
الزمرَ َ ْ َ َُّ :
الل ۚ َٰذلِــك هـ َـدى َِّ
ُثَّ تَلِــن جلُودهــم وقـلُوبـهــم إِ َ ٰل ِذ ْكـ ِر َِّ
ضلِـ ِـل
الل يـَْهـ ِـدي بِـ ِـه َمـ ْـن يَ َشــاءُ ۚ َوَمـ ْـن يُ ْ
َ ُ
ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُُ ْ
 137املصدر نفسه ،ص.47
 138حممــد بــن جريــر الطــري ،جامــع البيــان عــن أتويــل القــرآن (القاهــرة :مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللــي ،
ج ،)1968 ،2ص.34
 139الدكتــور طــه جابــر العلـواين ،حنــو موقــف قــرآين مــن إشــكالية احملكــم واملتشــابه (القاهــرة :دار الســام للطباعــة
والنشــر والتوزيــع.)2010 ،
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يستعرض يف الفصل األول اختالفات املفسرين حول احملكم واملتشابه ،ويتعرض ابلتفصيل
لشرح آرائهم ومذاهبهم ،ويردها إىل سيطرة فكرة «الغموض» على جممل تلك اآلراء ابعتبارها
معىن التشابه ،وقد استند بعضهم على القاموس اللغوى فصاروا إىل القول أبن «التشابه» :هو
ردا عليهم أن الغموض وااللتباس من عيوب الكالم،
ما يشتبه فيه األمر ،أي يلتبس .مث يقول ً
142
وذلــك يتنــاىف مــع مــا يفهــم مــن القــرآن ذاتــه أبنــه «بيــان» للنــاس ليقطــع حجتهــم .ولــو جــاء
وملتبســا لــكان رد مــن حتداهــم مــن فصحــاء العــرب أبنــه حتـ ٍـد جــرى يف أمــور
غامضــا
القــرآن ً
ً
143
متشاهبة وغري مفهومة.
140
141
142
143
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ويــرى أن منشــأ اإلشــكال جــاء نتيجــة تصــور أن القــرآن اجمليــد نــزل بلغــة العــرب ،ولــذا
فــا يتســى فهمــه دون االحتــكام إىل لغــة العــرب ،ومعهــود كالمهــم .وهــذا تصــور يف حاجــة
إىل نظــر؛ ألنــه قائــم علــى التســوية بــن «لســان القــرآن العــريب» واللغــة العربيــة .ولكــن
اللغــة ليســت جمــرد أص ـوات وحــروف حمايــدة ،وإمنــا هــي نظــام تواصلــى يعــر عــن مضامــن
ثقافيــة واجتماعيــة .ومل أيت القــرآن ليكــون امتــدادا هلــا ،بــل جــاء مبعـ ٍ
ـان مســتقلة عنهــا 144.وال
ً
ينبغــي حبــال أن خيضــع «لســان القــرآن» لقواعــد لســان العــرب 145،دون التفــات ٍ
كاف إىل
خصائــص لســان القــرآن ومـزاايه ،وترتــب علــى ذلــك مشــكالت فقهيــة كثــرة كان املســلمون
يف غــى عنهــا.

اثنيًــا :إن القــول ابلتشــابه وااللتبــاس يــؤدي إىل ترســيخ نظــرة ســلبية إىل القــرآن ابعتبــاره
ٍ
ٍ
ـدرا
مصــدر اختــاف وســبب لــه ،مــع أن القــرآن نــزل ليبــن للنــاس مــا اختلفـوا فيــه ،وليكــون مصـ ً
148
لأللفــة ،ومجــع الكلمــة واألخــوة .وقــد أمــر األمــة ابالعتصــام بــه عنــد االختــاف.

ويــرى أن فهــم العالقــة بــن لســان القــرآن ولســان العــرب ال ميكــن أن يتحقــق إال بقـراءة
مشوليــة تكامليــة ملعرفــة معهــوده هــو( ،أي معهــود القــرآن) .أمــا إذا مل يؤخــذ هبــذا فــإن احلاكميــة
ســتكون للمفســر ،وليــس لكتــاب هللا ،وســتغيب صفــة «ذاتيــة البيــان» املالزمــة للقــرآن،
146
وتصبــح صفــة خارجيــة يضيفهــا املفســر إبزالــة االلتبــاس عــن مواضــع «التشــابه».
واحلــق  -حبســب رأيــه  -أن القــرآن مبــن يف ذاتــه ،وأن املفســر هــو الــذى يقــع يف
االلتبــاس ،وقــد يُوقــع فيــه غريه147.ويتســاءل الدكتــور العلـواين عــن النتائــج الــي ميكــن أن ترتتــب
علــى تفســر «املتشــابه» ابمللتبــس ،فهــو يــرى اآليت:
أول :أن ذلك حيول دون «التدبر» املأمور به انطالقًا من «حاكمية القرآن» ،واستقالله
ً
نصوصا حباجة إىل غريها .وهذا يناقض مفهوم «اهليمنة»
يف إنشــاء األحكام ،وجيعل القرآن
ً
ِ
ِ
ِ
ـن
﴿وأَنـَْزلْنَــا إِلَْيـ َ
ص ّدقًــا ل َمــا ب ـَ ْ َ
ـاب ِب ْلـَ ِّـق ُم َ
ـك الْكتَـ َ
الــي وصــف هللا هبــا كتابــه يف ســورة املائــدةَ :
ِ
ِ
ي َديْـ ِـه ِمــن الْ ِكتَـ ِ
اللُ ۖ َوَل تـَتَّبِـ ْـع أ َْه َواءَ ُهـ ْـم َع َّمــا َجــاءَ َك
اح ُكـ ْـم بـَيـْنـَُهـ ْـم ِبـَـا أَن ـَْـزَل َّ
ـاب َوُم َهْيمنًــا َعلَْيــه ۖ فَ ْ
َ
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ِ
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َ َ ّ ّ َ َ َ ْ ْ ْ َ ً َ َْ ً َ َ ْ َ َ َُّ ََ ْ َ
آت ُكــم ۖ فَاســتبِ ُقوا ْ ِ ِ ِ
الل مرِجع ُكــم َِ
ج ًيعــا فـَيـُنـَبِّئُ ُكـ ْـم ِبـَـا ُكنـْتُـ ْـم فِيـ ِـه َتْتَلِ ُفــو َن﴾
ِف َمــا َ ْ ْ َ
الَي ـْ َـرات ۚ إ َل َّ َ ْ ُ ْ
(املائــدة  .)48كمــا أنــه يصطــدم ابألطروحــة األساســية الــي يعتمــد عليهــا الدكتــور العلـواين يف
كل جمهــوده البحثــي يف القــرآن.
144
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147
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اثلثًا :أن القول بوجود متشابه يف القرآن جيعل احلاكمية للمفسر ،وليس للقرآن.
ويالحــظ العل ـواين أنــه قــد بــرزت بعــض االجتاهــات التفس ـرية الــي تســعى جبــد لنفــي
الغمــوض عــن احملكــم واملتشــابه ،إال أهنــا حتتــاج إىل مزيــد مــن جتويــد هــذه املنهجيــة والتدريــب
عليهــا ،و يعــود العل ـواين مــرة أخــرى إىل إعــادة النظــر والتدقيــق يف النــص األســاس الــذي
ِ
ِ ِ
﴿الل ن ـ َّـزَل أَحســن ْ ِ ِ ِ
ـاب ُمتَ َشــابًا َمثَـ ِـانَ تـَْق َشــعُّر مْنــهُ
الَديــث كتَـ ً
ارتكــز عليــه ،وهــو آيــة الزمــرَ َ ْ َ َُّ :
الل ۚ َٰذلِــك هـ َـدى َِّ
جلُــود الَّ ِذيــن َيْشــو َن ربـَّهــم ُثَّ تَلِــن جلُودهــم وقـلُوبـهــم إِ َ ٰل ِذ ْكـ ِر َِّ
الل يـَْهـ ِـدي
َ ُ
ُ ُ َ َْ َ ُْ
ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُُ ْ
بِـ ِـه مــن يشــاء ۚ ومــن ي ْ ِ
الل فَمــا لَــه ِمــن هـ ٍ
ـاد﴾ (الزمــر)23:؛ ليشــر إىل أن املعــى املباشــر
ـل
ضلـ ِ َُّ َ ُ ْ َ
َ ْ َ َ ُ ََ ْ ُ
لآليــة يتعلــق ابلتماثــل واالنســجام الداخلــى يف القــرآن الكــرمي .وأن لفــظ «تشــابه» علــى وزن
«تفاعــل» ،واســم الفاعــل منــه «متفاعــل  -متشــابه» لــه دالالت متعــددة .وأن هــذه الصيغــة
قــد وردت يف القــرآن اثنــي عشــرة مــرة ،إال أنــه مــن املمكــن ،بعــد اســتقراء هــذه اآلايت يف
ســياقاهتا ،االســتنتاج أبن هــذه الصيغــة إذا وردت للداللــة علــى التشــارك صــرح يف الســياق
ابألط ـراف املشــاركة يف املعــى 149.أمــا يف املواقــع الــي مل يصــرح فيهــا أبط ـراف التشــارك أبن
ـردا يكــون للــوزن داللــة أخــرى .فــإذا قمنــا بتطبيــق داللــة هــذا األســلوب علــى
يكــون الفاعــل مفـ ً
آيــة الزمــر  23ســنجد أن القــرآن مل يصــرح أبط ـراف التشــارك ،إال أن يقــال إن هنــاك إجيـ ًـازا
ابحلــذف ،ولكــن ال ينبغــي أن يصــار إىل احلــذف إال وف ًقــا لضوابــط وشــروط خاصــة.
ويــرى أن أول مــن حــاول ختليــص معــى املتشــابه مــن الغمــوض هــو ابــن تيميــة يف تفســره
لســورة اإلخــاص ،إذ يؤكــد علــى أنــه ليســت يف القــرآن ألفــا ٌظ ملتبســة ،أو كالم ال يفهــم
معنــاه مطل ًقــا .وعلــى هــذا فالقــرآن كلــه حمكــم «وأن مــا عُـ َّـد متشــاهبًا فهــو إضــايف ،إذا اشــتبه
فيــه الضعيــف ال يشــتبه فيــه الراســخ» 150.وخالصــة رأي ابــن تيميــة الــذى يوافــق عليــه العلـواين
بشــدة ويشــيد بــه أن املتشــابه هــو املوضوعــات الــي تشــبه مــا كان قــد نــزل علــى أهــل الكتــاب،
كمــا يتّضــح ذلــك مــن أتمــل اآلايت الــي يف صــدر ســورة آل عم ـران ،والــي نزلــت يف مقــدم
 148املصدر نفسه ،ص.20
 149املصدر نفسه ،ص.25
 150املصدر نفسه ،ص.26
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وفــد نصــارى جن ـران إىل املدينــة جملادلــة الرســول (صلــى هللا عليــه وســلم) 151.ويشــر العل ـواين
إىل أن مــن ســار علــى خطــى ابــن تيميــة يف هــذا الصــدد مهــا الشــيخان حممــد عبــده ورشــيد
وفسـرا االشــتباه أبن بعضــه يشــبه
فسـرا «اإلحــكام» أبنــه إحــكام النظــم وإتقانــهَّ ،
رضــا ،حيــث َّ
152
بعضــا.
ً
الكتاب املكنون

واملرتديــن مــن صــدر اإلســام إىل اليــوم» ،وهــو واحــد مــن أميــز مــا كتــب يف ابب املراجعــات
الفقهيــة ،وف ًقــا للمنهجيــة اجلديــدة الــي اســتقر عليهــا .وال يعــود اهتمــام الدكتــور العل ـواين
أيضــا ملــا حتركــه كلمــة «الــردة» مــن
مبســألة «الــردة» ألســباب نظريــة وحســب ،وإمنــا يعــود ذلــك ً
تداعيــات هائلــة يف نفســه وعقلــه ،نتيجــة لواحــدة مــن جتاربــه الشــخصية القاســية .وهــي جتربــة
تعــود إىل عــام  1962حينمــا كان خطيبًــا يف مســجد احلاجــة حســيبة ببغــداد ،حيــث جــاءه
يف وقــت متأخــر مــن الليــل أحــد القيــادات العســكرية العليــا يســأله عــن رأيــه يف الفتــاوى الــي
أصدرهــا ثالثــة مــن كبــار العلمــاء جبـواز قـرار إعـ ٍ
ـدام أصــدره جملــس قيــادة الثــورة (البعثــي) حبــق
مخســة آالف مــن الشــيوعيّني ،كان ذلــك القائــد مكل ًفــا مــن جملــس قيــادة الثــورة أبن يكــون
مقتنعــا ،ويــود أن يســتأنس بـرأي
ئيســا «جملموعــة النــار» الــي تباشــر التنفيــذ ،ولكنــه مل يكــن ً
ر ً
الشــيخ العلـواين.

متامــا مــا ذهــب إليــه كثــر مــن املفس ـرين والفقهــاء
وبعــد مــا اســتبعد الدكتــور العل ـواين ً
مــن أن «التشــابه» الــذي وصــف بــه القــرآن يعــي الغمــوض ،عــاد ليقــول مبفهــوم «الكتــاب
املكنــون»؛ أي أن القــرآن حيتــوي علــى معــارف مســترتة لــدى بعضهــم ،ولكنهــا تتكشــف شــيئًا
فشــيئًا .ومــا يكــون مبهمــا يف عصــر ســيأيت «أتويلــه» ،وســيكون بينًــا يف عصــر ٍ
اتل ،وىف ظــل
ً
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يـَْفت ـَ ُـرو َن﴾ (األع ـراف .)53 :و«التأويــل» املقصــود هنــا هــو :االنكشــاف والتحقــق ،وهــو
خمتلــف عــن الغمــوض وااللتبــاس ،والفــارق بينهمــا كبــر .فاملتشــابه هــو ملتبــس يف ذاتــه وحيتمــل
عــدة معـ ٍ
ُّد دافــق ابملعــاىن الــي تشــع مــن
ـان متنافســة ،أمــا «املكنــون» فهــو بـ ّـن يف ذاتــه ،وجتــد ٌ
تكشــف لــك املزيــد 154.وخيتتــم هــذا النقــاش ابلقــول إن مكنونيــة القــرآن
آايتــه ،وكلمــا قاربتــه ّ
155
الكــرمي هــي مكمــن جتــدده الدائــم ،وانفتاحــه علــى العامليــة الزمانيــة واملكانيــة واإلنســانية.
أمــا احلــل األخــر إلشــكالية احملكــم واملتشــابه فهــي العــودة إىل املنهــج ،والــذي ال بــد أن تكــون
بداايتــه بنــاء مفاهيــم القــرآن ومصطلحاتــه بنــاءً قرآنيًــا.
( )3:6مراجعات يف الرتاث الفقهى :حالة ال ِر ّدة
( )1:3:6خلفيات عن قضية ال ِر ّدة

ـاب بعنـوان« :ال إكـراه يف الديــن :إشــكالية الــردة
نشــر الدكتــور العلـواين عــام  2003كتـ ً
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املصدر نفسه ،ص.28
املصدر نفسه ،ص.29
املصدر نفسه ،ص.34
املصدر نفسه ،ص.35
املصدر نفسه ،ص.36
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يقــول الدكتــور العل ـواين يف مذكراتــه :إنــه مل يكــن يف ذلــك الوقــت مفتيًــا ،أو مــن كبــار
ـري حديــث التخـّـرج ،ولكــن الــذي هالــه أن ثالثــة مــن كبــار العلمــاء قــد
العلمــاء ،وإمنــا كان أزهـ ً
ـتنادا إىل مفهــوم «الــردة» ،دون أن يالحظـوا أن احلكــم قــد
أفتـوا جبـواز إعــدام الشــيوعيني ،اسـ ً
صــدر يف ســياق االنتقــام السياســي وتصفيــة اخلصــوم ،ودون أن يالحظ ـوا أن البعثيــن الذيــن
أصــدروا احلكــم مل يكونـوا أقــرب إىل الديــن مــن الشــيوعيني الذيــن صــدر ضدهــم احلكــم 156.إن
هــذه احلادثــة املروعــة ومــا صاحبهــا مــن اســتغفال للعلمــاء  -الشــيوخ ،ومــن اســتغالل املؤسســة
الدينيــة ظلــت تصاحبــه ،وتثــر يف نفســه قل ًقــا جعلــه يبحــث يف القــرآن ،والســنة ،ويف كتــب
الـراث؛ ليــدرك حقيقــة هــذه العقوبــة ،ومــا إذا كانــت تســتند إىل نصــوص صرحيــة يف الكتــاب،
والســنة .فكانــت نتيجــة حبثــه أن الــردة إن كانــت تعــي تغيــر املعتقــد فليــس هلــا عقوبــة دنيويــة،
ـتغل مــن قبــل احلــكام ،وحتولــت إىل ســاح بيدهــم؛ إلســكات معارضيهــم.
ولكنهــا صــارت تُسـ ُّ
غري أن الدكتور العلواين ال يريد أن يقرر هذه النتيجة وحسب ،وإمنا أراد أن يصل إليها
بطريقــة علميــة ،ووف ًقــا ملنهجيــة القــرآن املعرفيــة الــي اجتهــد يف اســتنباطها .وكانــت نتيجــة حبثــه
أن ألّف هذا الكتاب الذى حيتوي على ســبعة فصول ،مع ملحق بتعليق للشــيخ بن بيّه.157
 156للمزيــد عــن تفاصيــل احلــادث انظــر :الدكتــور طــه العل ـواين ،جتربــي مــع احليــاة السياســة يف الع ـراق ،مصــدر
ســابق ،ص.70
 157الكتــاب لــه طبعتــان؛ األوىل انفــردت هبــا مكتبــة الشــروق الدوليــة ابلقاهــرة ،وصــدرت عــام  .2003والثانيــة
نســخة مزيــدة ومنقحــة مشــركة بــن مكتبــة الشــروق الدوليــة ابلقاهــرة واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بفرجينيــا ،وقــد
صــدرت عــام  ،2006وهــي النســخة الــي اعتمــدان عليهــا يف هــذه املراجعــة.
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

أمنوذجــا
مل يت ـوا َن الدكتــور العل ـواين أن يذ ّكِــر القـ ّـراء يف املقدمــة أن هــذا الكتــاب ميثّــل
ً
للمراجعــات الفكريــة القائمــة علــى هيمنــة القــرآن الكــرمي ،كمــا مل يــردد يف القــول :أبن منهجــه
يف معاجلــة القضيــة منبثــق مــن املناهــج املعتمــدة عنــد علمــاء املســلمني ،إذ يســتخدم املصــادر
واألدوات اإلســامية للوصول إىل ما ِّ
يقرره .وقد اهتم يف املقدمة بتحقيق املناط؛ أي القضية
األساســية الــي يتحــدث عنهــا ،وهــي الــردة الفرديــة املتمثلــة يف تغيــر فــرد مســلم ملعتقــده،
واعتنــاق معتقــد آخــر ،مــن دون تــازم هــذا الفعــل أبي أمــر آخــر ،كرفــع للســاح ،أو غــره.
كمــا أوضــح أنــه ال يبحــث يف أي قضيــة أخــرى قــد تكــون هلــا عالقــة ابملســألة ،ككفــر املرتــد،
أو عقوبتــه جلرائــم أخــرى ارتكبهــا.

وكــذا الســنة القوليــة عنــد وضعهــا موضعهــا الســليم ،وفهمهــا يف ضــوء القــرآن الكــرمي ،الــي هــي
اتبعة ومبينة له.

وبنــاءً علــى هــذا التحديــد فقــد صــارت الفكــرة األساســية الــي يــدور حوهلــا الكتــاب
هــي :ال توجــد يف الشـريعة اإلســامية عقوبــة حديــة لتغيــر املعتقــد .ويريــد الدكتــور العلـواين أن
يــدرس هــذه املســألة مــن خــال املصــادر اإلســامية األصيلــة الكتــاب ،والســنة ،وأقـوال الفقهــاء
ومذاهبهــم وابملناهــج واألدوات املعرفيــة اإلســامية الــي ينتهجهــا علمــاء املســلمني تعضيـ ًـدا
وجرحــا وتعديـ ًـا وتفر ًيعــا وأتصيـ ًـا.
وتفنيـ ًـدا ً

صصــت الفصــول الثــاث األ َُول مــن الكتــاب لتبيــن املنهــج املناســب لدراســة مثــل
ُخ ّ
هــذه القضــااي ،وهــو بتقديــره املنهــج القائــم علــى هيمنــة القــرآن اجمليــد علــى مــا سـواه ،واعتبــاره
املصــدر املنشــئ الوحيــد لألحــكام ،ومــا سـواه تبــع لــه ،ال ميكــن أن خيالفــه حبــال .أمــا ابلنســبة
لإلشــكاليات؛ فهــي كاآلتــى:
األول :إشــكال داخلــي متعلــق بقضيــة الــردة ،ومتثــل يف اخللــط بــن البعــد السياســي
لقضيــة الــردة ،واحلــاالت األخــرى الــي ال يالزمهــا هــذا البعــد أصـ ًـا ،أمااإلشــكال الثــاين
اخلارجــي ،فيتمثــل يف التداخــل املعــريف مــع احلضــارات األخــرى ،وأثــره يف قضيــة الــردة (وخباصــة
ال ـراث اليهــودي الــذي كان منتشـ ًـرا يف اجلزيــرة العربيــة).

أما الفصول الثالث األخرى فتمثل دراســة تطبيقية للمســألة ،وذلك بدراســتها اســتقرائيًا
ـدي يف القــرآن اجمليــد ،والســنة النبويــة املبينــة للقــرآن؛ فعليــة وقوليــة ،وأقـوال الفقهــاء
وحتليليًــا ونقـ ً
ومذاهبهم.
وخالصة ما ينتهي إليه الدكتور العلواين يف هذا الفصل هو أن القرآن اجمليد قد قرر حرية
املعتقــد ،وعــدم جـواز اإلكـراه علــى الديــن يف أكثــر مــن مائــي آيــة ،كمــا أكــدت الســنة الفعليــة
أحدا ارتد قط،
املبينة للقرآن عدم وجود عقوبة للردة ،إذ مل يقتل النيب (صلى هللا عليه وسلم) ً
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أمــا أقـوال الفقهــاء ومذاهبهــم ،فيبــدو عليهــا التبايــن ،ولكــن أكثرهــم نظــر للــردة ابعتبارهــا
مالزمــا جلرائــم أخــرى سياســية الطابــع .أمــا قضيــة الــردة جمــردة فاألصــل فيهــا مــا ثبــت
جرمــا ً
ً
ابلقــرآن اجمليــد ،والســنة النبويــة املبينــة لــه .مث خصــص الدكتــور العلـواين الفصــل الســابع األخــر
لدراسة اترخيية لبيان استغالل احلكام الظلمة لعقوبة الردة يف إسكات معارضيهم وخمالفيهم،
ولــو كان مــن أئمــة الديــن وعلمائــه ،ممــا يبــن امتــداد االســتغالل السياســي هلــذه العقوبــة ،وختــم
الدكتــور حبثــه ابلتأكيــد علــى أمهيــة تبــي املنهــج القائــم علــى هيمنــة القــرآن اجمليــد عنــد مراجعــة
ودراســة قضــااي الـراث.
ومبــا أن لقضيــة الـ ِرّدة تشــعبات كثــرة ،وألمهيــة موقعهــا املركــزي يف «فقــه املراجعــات» الــذي
يدعــو إليــه الدكتــور العلـواين ،فنــود أن نتوقــف عندهــا لنــرى تطبي ًقــا حيًــا للمنهجيــة الــي يســر
عليهــا يف اســتثمار املصــادر ،وعــرض اآلراء املخالفــة ،والوصــول إىل النتائــج.
تنــاول الدكتــور العل ـواين يف الفصــل األول مجلــة مــن املقدمــات عــن أمهيــة مراجعــة قضيــة
قتــل املرتــد ،بــدءًا مــن التأكيــد علــى عــدم وقــوع اإلمجــاع املدعــى فيهــا؛ لعــدم صحتــه مبــا ثبــت
مــن خــاف يف القضيــة؛ لعــدد مــن علمــاء األمــة ،وعلــى رأســهم أمــر املؤمنــن عمــر بــن
اخلطــاب .وممــا يــدل علــى أمهيــة مراجعــة هــذه القضيــة -حبســب الدكتــور العلـواين ،-تداخلهــا
مــع اجلانــب السياســي الــذي بلــغ مــداه ابلعــدول عــن املصطلــح القــرآين ملصطلــح «احلــد» الـوارد
يف العالقــات الشــخصية ،كالــزواج ،والطــاق ،وحصــره يف العقــوابت الــي مل تــرد يف القــرآن
كمصــداق ملصطلــح «احلــد» ،ومــن دوافــع هــذا العــدول رغبــة احلاكــم يف اســتغالل النظــام
العقــايب الــذي يفــرض بــه هيبتــه؛ إلضفــاء الشــرعية لتصرفاتــه فيــه بكونــه املقيــم حلــدود هللا.
وتنــاول يف الفصــل الثــاين «املقدمــات الــي أدت إىل القــول حبــد الــردة» ،وهــي تعــود يف
جمملها إىل حالة الضعف اليت تعيشها األمة اإلسالمية ،واليت تعود بدورها ملا تعانيه من أزمة
فكريــة .وهنــا يفتــح الدكتــور العل ـواين البــاب لتقــدمي األطروحــة األساســية الــي يتبناهــا ،ويقــوم
عليهــا املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،مــن تشــخيص لألزمــة ،ومــن توصيــف لعالجهــا.
فاألزمــة فكريــة ،وعالجهــا يبــدأ إبعــادة بنــاء وتشــكيل العقــل املســلم وفــق منهجيــة مســتمدة
مــن القــرآن اجمليــد ،ومــا بينــه النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) حــى يتوصــل هــذا العقــل خلصائــص
اإلسالم واليت تتمثل ،حبسب الدكتور العلواين ،يف عاملية القرآن ،وعموم رسالته ،وحاكميته،
وهيمنتــه علــى مــا عــداه .كمــا ال بــد مــن اســتيعاب عــدم جناعــة احللــول اجلزئيــة القائمــة علــى
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املقــارابت واملقــارانت والتأويــات التوفيقيــة للقضــااي ،واالســتعاضة عنهــا حبلــول كليــة مســتمدة
مــن الوحــي ،مــع ضــرورة اســتصحاب العمليــة االجتهاديــة يف كل أجـزاء اإلصــاح الفكــري.

الــي قامــت عليهــا منهجيــة املراجعــة لقضيــة الــردة ،وهــي فكــرة حاكميــة القــرآن اجمليــد علــى
الســنة النبويــة ،ومــا سـواه ،فالقــرآن هــو املصــدر املنشــئ لــكل مــا ورد مــن عقيــدة وشـريعة ونظــم
ومبــادئ وقواعــد يف اإلســام ،والســنة النبويــة بيــان واتبــاع وتطبيــق للقــرآن ،فــا ميكــن للســنة
واحلــال هــذا -أن أتيت مناقضــة ،أو معارضــة ،أو انســخة ،أو علــى خــاف مــا يثبتــه القــرآن،والقــرآن بـ َّـن بوضــوح حريــة االعتقــاد وجعــل جـزاء املرتــد هلل وحــده ،فــا ميكــن أن أتيت الســنة
خبالفــه ،وخــاف مــا جــاء يف أكثــر مــن مائــي آيــة.

وتعـّـرض الدكتــور العلـواين يف الفصــل الثالــث ملــا أمســاه «خطــورة التداخــل املعــريف قبــل بنــاء
املنهــج والنمــوذج» ،وهــي تتعلــق بتفصيــل ألثــر اليهــود الفكــري يف ال ـراث اإلســامي ،بــدأه
بشــرح خلصائــص اإلســام الــي خالفــت اليهوديــة ،والــي اجتهــد اليهــود يف تشــويهها بشــكل
أو آبخــر ،وهــي العامليــة مقابــل القوميــة العنصريــة ،والتخفيــف والرمحــة مقابــل اإلصــر واألغــال.
( )2:3:6عقوبة الردة يف آايت القرآن وىف احلديث النبوي
خصــص الدكتــور العلـواين الفصــل الرابــع مــن الكتــاب لدراســة «حقيقــة الــردة كمــا تبينهــا
آايت القــرآن الكــرمي» ،وتــدور كلهــا حــول أمريــن مهــا:
األول :أتكيــد القــرآن لقيمــة ومقصــد حريــة االعتقــاد يف أكثــر مــن مائــي آيــة ،وتنصيصــه
علــى حرمــة اإلك ـراه علــى تبــي أي معتقــد ،أو تغيــر أي معتقــد ،ويف مقدمــة اآلايت الدالــة
﴿لإِ ْكـ َـر َاه ِفال ِّدي ـ ِن﴾ [البقــرة ،]256 :وهــي تــدل علــى
علــى املوقــف األول قولــه تعــاىل َ
أتكيــد حــق احلريــة يف املعتقــد ،ووجــوب حفــظ هــذا احلــق ،ومحايتــه مــن أي تدخــل خارجــي،
مبنعــه ألي شــكل مــن أشــكال اإلك ـراه يف أمــر املعتقــد.
الثــاين :عــدم ورود أي عقوبــة دنيويــة للــردة فيــه ،وكل اآلايت الــي وردت يف الــردة بينــت
عقوبة أخروية فقط ،ومل تشــر ،ال تصرحيًا وال إمياءً ،إىل عقوبة دنيوية للردة ،يســتوي يف ذلك
حــال الكافــر األصلــي ،أو مــن حتــول مــن اإلميــان إىل الكفــر .ومــن اآلايت الصرحيــة يف الداللــة
ِ ِ
ثَّ َك َفـ ُـروا ُثَّ َآمنُـوا ُثَّ َك َفـ ُـروا ُثَّ ْازَد ُادوا ُك ْفـًـرا َلْ يَ ُكـ ِن
آمنُـوا ُ
علــى ذلــك قولــه تعــاىل﴿ :إ َّنالَّذيـ َـن َ
اللُ لِيـَ ْغ ِفـَـر َلـُ ْـم َوَل لِيـَْه ِديـَُهـ ْـم َسـبِ ًيل﴾ [النســاء ،]137 :فاآليــة تــدل علــى عــدة أمــور منهــا:
َّ
عــدم وجــود عقوبــة دنيويــة للــردة؛ ألن حاكميــة القــرآن حاكميــة ختفيــف ورمحــة؛ لــذا قــرر
القــرآن حريــة االعتقــاد ومحايتهــا وحفظهــا .وممــا تــدل عليــه اآليــة أن اإلميــان والكفــر شــأن قلــي
بــن العبــد وربــه؛ فاحلســاب فيهمــا وعليهمــا موكــول إىل هللا عــز وجــل .كمــا أن العقوبــة علــى
الــردة ،أو التوبــة منهــا ،وقبــول ذلــك مــن عدمــه كلــه موكــول إىل هللا تعــاىل ،ال شــأن للنــاس فيهــا
مــا مل تقــرن جبــرم آخــر.
وأمــا الفصــل اخلامــس ،فــكان احلديــث فيــه حــول موقــف الســنة النبويــة مــن قتــل املرتــد،
وحبــث فيــه وقائــع الــردة الفعليــة يف عهــد رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) ،ومــا ورد عــن
الــردة يف الســنة القوليــة ،وآاثر الصحابــة .وقــد قـ ّدم للفصــل ابلتأكيــد علــى الفكــرة األساســية
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رّكــز الدكتــور العل ـواين يف هــذا الفصــل علــى احلديــث النبــوي الــذي اســتدل بــه الفقهــاء
َّل ِ
دينَــهُفَاقـْتـُلُــوهُ» ودرســه دراســة حديثيــة مطولــة ،تعــرض فيهــا ملتنــه
مـ ْـنبـَـد َ
علــى عقوبــة الــردة « َ
وســنده ،بذكــر كل طرقــه ،ومتابعاتــه ،وش ـواهده ،ومــا ورد مــن آاثر عــن الصحابــة تؤيــده،
فوجهــه مبــا يوافــق القــرآن مــن أن امل ـراد منــه إيقــاف
فعــرض احلديــث ً
أول علــى القــرآن اجمليــدَّ ،
آتمــر اليهــود لزعزعــة اجلبهــة الداخليــة لألمــة ،وأكــد هــذا التوجيــه مبــا أثبتــه القــرآن مــن آتمــر
ـت طَائَِف ـةٌ ِمــن أ َْهـ ِـل الْ ِكتَـ ِ
ـاب ِآمنُـوا ِبلَّـ ِـذي أُنْـ ِزَل
﴿وقَالَـ ْ
ْ
اليهــود علــى املســلمني بقولــه تعــاىلَ :
علَــى الَّ ِذيــن آمنُـواوجــهالنـَّهــا ِر وا ْك ُفــروا ِ
آخـَـرهُ لَ َعلَّ ُهـ ْـم يـَْرِجعُــو َن﴾ [آل عمـران ،]72 :ومــا روي
َ
َ َ ََْ َ َ ُ
ـودي أســلم ،مث ارتــد ،فقتــاه ،واســتدال
ـ
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ي
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لذلــك ابحلديــث .وعنــد دراســته لطــرق احلديــث ،ومتابعاتــه ،وشـواهده ،وآاثر الصحابــة ،أكــد
وجــود عــدة إشــكاالت الــي متنــع ،أو تضعــف االســتدالل بــه ،علــى أن املـراد منــه قتــل املرتــد
مطل ًقــا ،ومــن عــدة إشــكاالت أخــرى أن احلديــث مــن أخبــار اآلحــاد ،مــع أن الواقعــة الــي نقــل
فيهــا تقتضــي شــهرته ،إضافــة لإلشــكاالت الكثــرة الــي يف الواقعــة املصاحبــة لروايتــه ،كمــا أنــه
مرســل ويف أكثــر طرقــه تدليــس ،واضطـراب يف أكثــر رواايتــه ،وكل الــرواايت واآلاثر تــرد أســئلة
علــى ســندها ومتنهــا ومعانيهــا ودالالهتــا ،ممــا يــدل علــى ضــرورة التوجــه الوجهــة الســليمة يف
التعامــل مــع الســنة النبويــة ،وذلــك بردهــا إىل القــرآن ،وربطهــا بــه؛ ليتــم جتــاوز هــذه اإلشــكاالت
واآلفــات يف الــرواايت املختلفــة ،ويعمــل ابألصــل الصحيــح املوافــق للقــرآن منهــا.
( )3:3:6عقوبة الردة يف املذاهب الفقهية
حتول الدكتور العلواين يف الفصل السادس لدراسة املذاهب الثمانية ،وموقفها من عقوبة
املرتــد ،فأثبــت أن النظــر يف املذاهــب وموقفهــا مــن عقوبــة املرتــد يــدل علــى دحــض دعــوى
اإلمجــاع املدعــاة فيــه؛ وذلــك لالختالفــات الكبــرة بــن املذاهــب يف املســألة ،والــي ت ـراوح
بــن عــده حـ ًـدا ،أو تعزيـ ًـرا ،أو سياســة شــرعية يقدرهــا احلاكــم ،أو عقوبــة ختتلــف ابختــاف
أحـوال املرتديــن .كمــا أن النظــر يف هــذه املذاهــب يف قضيــة الــردة يــدل علــى خلطهــم فيهــا بــن

128

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

النظريــن؛ السياســي والديــي اجملــرد ،فنظــروا يف ضــوء املنظــار األول الــذي يتداخــل فيــه السياســي
ـرا للمعتقــد فحســب ،بــل حبســب
والقانــوين واالجتماعــي ،فعاجلـوا قضيــة الــردة ،ال بكوهنــا تغيـ ً
واقعهــم الــذي كانــت الــردة فيــه ،نتيجــة لتغــر املوقــف مــن األمــة واجلماعــة واجملتمــع والنظــم
الــي تتبناهــا اجلماعــة ،وهــذا اخللــط بــدأ مــن عــدم الفهــم الســليم لســبب احلــروب الــي خاضهــا
املســلمون يف عصــر اخلليفــة األول «أبــو بكــر» ،ففهمــت خطــأ أهنــا حــرب علــى املرتديــن ،ويف
ـرب إللـزام مواطنــن ختلـوا عــن التزاماهتــم وواجباهتــم جتــاه األمــة ،ال إلعــادة
الواقــع هــي كانــت حـ ً
مــن غـ َّـروا اعتقادهــم إىل املعتقــد الــذي فارقــوه ابلقــوة.

هــذا احلــق ومحايتــه مــن أي مؤثــر خارجــي .كمــا اســتدل ابلســنة النبويــة ،ومل يكتــف ابلنظــر يف
الســنة القوليــة فحســب ،بــل بــدأ ابلســنة الفعليــة ،وذكــر منهــا ســبعة أحــداث يف الســرة النبويــة
ثبــت فيهــا ارتــداد عــدد مــن املســلمني.

ويؤّكــد هــذا التوجيــه لفهــم اخللــط الــذي وقــع عنــد الفقهــاء أهنــم تعرض ـوا لقضيــة الــردة
داخــل أبـواب الســر -مجــع ســرة  -واجلهــاد والسياســة الشــرعية ،ال أبـواب احلــدود ،كمــا هــو
يف املذهبــن؛ احلنفــي واملالكــي.
وأمــا كــون أن اتســاع مدلــول الديــن ومشولــه للنظــام القانــوين ،وضــرورة تطبيقــه علــى اجلميــع
بغــض النظــر عــن اختالفهــم ،واختــاط تغيــر االعتقــاد مبحاولــة تغيــر أركان الديــن ،وارتبــاط
تغيــر االعتقــاد ابلتحــول إىل حالــة العــداء واحلــرب ضــد األمــة واجلماعــة ،فأهنــا كلهــا أســباب
ـارب لألمــة ،جيــب
أدت للخلــط يف القضيــة .ومــن مث فقــد صــار مــن ارتــد مبجــرد تغيــر املعتقــد حمـ ً
ـرا جملــرد االعتقــاد ،وجعــل العقوبــة عليــه
قتلــه ،مــع أن القــرآن اجمليــد ذكــر الــردة ابعتبارهــا تغيـ ً
أخرويــة فقــط ،وأكــد حريــة العقيــدة ،وحرمــة اإلكـراه فيهــا ،وجعلهــا مسـلَّمة قرآنيــة ،ال ميكــن
أن يلحــق هبــا شــك .مث ختــم الدكتــور العلـواين كتابــه ابلفصــل الســابع الــذي عــرض فيــه لنمــاذج
مــن العلمــاء الذيــن اهتم ـوا ابلــردة يف التاريــخ اإلســامي ،وذكــر ســتة عشــر عاملــا ،أراد بذلــك
أول مــن اســتغالل احلــكام هلــذه العقوبــة ،وحتويلهــا لًســاح بيدهــم
إعــادة التأكيــد علــى مــا أثبتــه ً
ـري يف التنظــر
إلســكات املعارضــن هلــم ،حــى لــو كان ـوا مــن الفقهــاء الذيــن قــد يؤيدوهنــم نظـ ً
ملثــل هــذه العقــوابت.
ويالحــظ أن الدكتــور العلـواين قــد عــاجل املوضــوع وفــق املناهــج املعتمــدة لــدى علمــاء
هــذاَ ،
املســلمني ،فاعتمــد املصــادر الــي تُؤخــذ منهــا األحــكام الشــرعية ،وفــق اآلليــات املتعــارف عليهــا
لــدى علمــاء األصــول ،بشــيء مــن التجديــد القائــم علــى فكــرة هيمنــة القــرآن؛ لــذا كانــت األدلة
الــي اعتمــد عليهــا يف املســألة هــي نصــوص مــن القــرآن ،والســنة العمليــة والقوليــة ،وقــد حــازت
بتفصيــل طويــل بلــغ قرابــة ثلــث الكتــاب ،فتعــرض لــكل اآلايت الــي ذكــرت فيهــا الــردة يف
القــرآن الكــرمي ،واســتنبط منهــا عــدم تقريرهــا لعقوبــة للــردة يف الدنيــا ،كمــا أثبــت أن أكثــر مــن
ـددا منهــا وحللهــا تؤكــد حريــة االعتقــاد ،وتدعــو حلفــظ
مائــي آيــة مــن القــرآن اجمليــد وذكــر عـ ً
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ـرا ببيــان الســياقات الــي حدثــت فيهــا ردة مــن بعــض
وقــد اهتــم الدكتــور العل ـواين كثـ ً
املســلمني ،يف زمــن النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) ،فذكــر مخــس ســياقات خمتلفــة ألحــداث
خاصــا بعن ـوان« :وقائــع الــردة يف عهــد رســول هللا
وقعــت فيهــا الــردة ،وخصــص هلــا مبحثًــا ً
(صلــى هللا عليــه وســلم)» ،وخــرج منهــا ابســتنتاجني اثنــن مهــا:
األوىل :مل يقتــل النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) مرتـ ًـدا طيلــة حياتــه جملــرد تغيــره ملعتقــده،
الثانيــة :أن مــن أمــر النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) بقتلهــم ،مل يكــن ذلــك جملــرد خروجهــم عــن
اإلســام ،بــل لفعلهــم جرائــم أخــرى ثبتــت عليهــم أبهنــم قتلـوا وقطعـوا الطريــق فيهــا ،ممــا يؤكــد
أن ســياق الــردة يف الســنة ال يقتضــي القتــل جملــرد تغيــر االعتقــاد حبــال مــن األحـوال.
أيضــا  -ابلســياق الفقهــي التصنيفــي لنصــوص وأقـوال الفقهــاء
واهتــم الدكتــور العلـواين – ً
ومذاهبهــم ،وخصــص فصـ ًـا كامـ ًـا مــن كتابــه ملقارنــة ومناقشــة أقـوال الفقهــاء ،ومذاهبهــم يف
مســألة الــردة ،وهــو الفصــل الســادس الــذي كان بعنـوان« :مذاهــب الفقهــاء يف عقوبــة الــردة»،
أوضــح فيــه مــا ورد لــدى أرابب املذاهــب الثمانيــة يف عقوبــة الــردة ،فقــارن بــن املذاهــب يف
طريقــة عرضهــا لتلــك العقوبــة ،فبــن أهنــا تفاوتــت يف تكييفهــا للمســألة ،بــن كوهنــا حـ ًـدا ،أو
158
تعزيـ ًـرا ،أو سياســة شــرعية يقدرهــا احلاكــم ،أو عقوبــة ختتلــف ابختــاف أح ـوال املرتديــن،
يؤيــد ذلــك مبــا نقلــه مــن تصنيــف احلنفيــة واملالكيــة واإلماميــة للــردة خــال عرضهــم أب ـواب
ِ
السـ َـر واجلهــاد والسياســة الشــرعية ،خالفًــا لغريهــم الذيــن عدوهــا مــن ضمــن احلــدود .كمــا
انقــش اإلمامــن الشــافعي وابــن حــزم يف اســتدالالهتما لقضيــة الــردة ،وأطــال يف مناقشــة اإلمــام
الشــافعي الــذي اســتدل هلــا ابلقــرآن والســنة واإلمجــاع ،فتوقّــف عندهــا مليّـاً وبــن أن اآلايت
الــي اســتدل هبــا الشــافعي يف مقاتلــة املشــركني ،وأن األحاديــث النبويــة الــي تناولتهــا يفهــم
159
منهــا بعمومهــا أن العقوبــة ليســت جملــرد تغيــر االعتقــاد ،وإمنــا للخــروج علــى اجلماعــة.
كمــا انقــش مــا ورد ،وقــارن بــن مــا ورد لــدى املالكيــة يف كتبهــم خبصــوص الــردة ،فخــرج منهــا
أبهنــم ينظــرون للمرتــد مــن ابب أنــه مرشــح ملمارســة احلرابــة ،أو احلــرب علــى اجلماعــة ،وأمــا
اإلمــام ابــن حــزم اضطــرب فيمــا ذكــره يف مســألة الــردة خبصــوص املنافقــن .ومل يكتــف مبناقشــة
 158الدكتور طه العلواين ،ال إكراه يف الدين ،مصدر سابق ،ص.148
 159املصدر نفسه ،ص.156-152
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أصحــاب املذاهــب اإلســامية الثمانيــة املعروفــة ،وإمنــا أضــاف إىل ذلــك مقارنــة بــن خصائــص
الدين اإلســامي والدين اليهودي ،فبني أن األول متيزت شـريعته أبهنا شـريعة رمحة وختفيف،
وأن الثــاين اختصــت ش ـريعته أبهنــا ش ـريعة إصــر وأغــال وتشــديد ،وأن الش ـريعة اليهوديــة
وال ـراث اليهــودي تســرب بفضــل أســباب جيوسياســية كموقــع اليهــود يف اجلزيــرة العربيــة،
وشــيوع ثقافتهــم فيهــا ،وحماولــة اليهــود حماربــة اإلســام لتشــويهه مــن خــال شـريعته ،مــا نتــج
عنــه ظهــور عــدد مــن العقــوابت يف اإلســام ،كالــردة ،واحلرابــة ،والرجــم.

ابلتش ـريع ،وأظهــر الدكتــور العل ـواين تطبيــق الســنة عملي ـاً عنــد دراســته للنصــوص ،وخباصــة
نصــوص الســنة ،وجعلهــا دائــرة مــع القــرآن ،ومكملــة ومؤكــدة لــه ،ال معارضــة أو مناقضــة لــه.

وكان ممــا انتهــى اليــه البحــث هــو عــدم وجــود حــد للــردة اجملــردة (أي جمــرد تغيــر الديــن)
يف اإلســام ،وقــد توصــل إليهــا بعــد إثباتــه ملقدمتــن ،مهــا:
املقدمــة الكــرى منهمــا تقــول :إنــه لثبــوت أي عقوبــة يف اإلســام متــس األبــدان ال بــد
مــن ورودهــا يف القــرآن اجمليــد ،أو مــا تبينهــا الســنة النبويــة ،أو إمجــاع الصحابــة ،وهــذه املقدمــة
ـرعا لــدى كل املســلمني ،واتفــق عليهــا الفقهــاء ،وتنبــع مــن حاكميــة القــرآن ،وكونــه
معلومــة شـ ً
املهيمــن علــى مــا سـواه ،وأن الســنة مبينــة ومؤكــدة لــه ،ولطبيعــة احلكــم ،وأنــه حكــم شــرعي فــا
بــد أن يثبــت ابلشــرع ومصــادره.
املقدمــة الصغــرى :تــدل علــى عــدم ثبــوت عقوبــة للــردة يف القــرآن اجمليــد ،فمــا ذكــر فيــه
ـص علــى حريــة املعتقــد ،وحــرم اإلكـراه فيــه
بشــأن الــردة مل يــرد فيــه عقوبــة دنيويــة عليهــا ،بــل نـ َّ
وعليــه ،يف أكثــر مــن مائــي آيــة مــن القــرآن ،كمــا أن الســنة النبويــة الفعليــة ثبــت ابســتقرائها
حصــول الــردة مــن بعــض املســلمني ،وأن النــي (صلــى هللا عليــه وســلم) مل يثبــت أنــه قتــل أحـ ًـدا
منهــم لردتــه ،وتغيــره ملعتقــده ،وأن مــا صــح مــن الســنة الفعليــة والقوليــة مــن عقوبــة لبعــض مــن
ارتــد ،ترجــع ألســباب جنائيــة وسياســية أخــرى ،غــر تغيــر املعتقــد ،كمــا أن اإلمجــاع املدعــى
عليهــا فيهــا غــر صحيــح ،مبــا أثبتــه مــن نقــل عــن عمــر بــن اخلطــاب ،واإلمــام النخعــي،
والثــوري ،وخلــاف الفقهــاء يف طبيعــة الــردة ،مــا يؤكــد عــدم وجــود اإلمجــاع فيهــا .كل ذلــك
خــرج منــه ابلنتيجــة الســابقة ،وهــي عــدم وجــود عقوبــة للــردة يف اإلســام.
والتوصــل إىل هــذه النتيجــة ميثــل بــا ريــب إضافــة علميــة حقيقيــة ،وذلــك ألنــه مل خيــرج
علــى املناهــج املعتمــدة لــدى علمــاء املســلمني ،ومل يرفــض اآلليــات املســتخدمة لديهــم ،ممــا
يــدل علــى أن األصالــة العلميــة الراســخة ملباحــث دراســة الدكتــور العل ـواين لقضيــة حــد الــردة
يف اإلســام ،وإن خالفــت الشــائع املشــهور يف املســألة ،إضافــة إىل أن الدكتــور العل ـواين قــد
ـردا يف املراجعــات ،وهــو منهــج هيمنــة القــرآن علــى مــا سـواه،
منهجــا متفـ ً
تبــى يف هــذه الدراســة ً
وأنــه املنشــئ الوحيــد لألحــكام يف اإلســام ،وكــون الســنة اتبعــة لــه ،مبينــة لــه ،ال تســتقل عنــه
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يقول الدكتور العلواين أنه عرض كتابه هذا على عدد من الشــيوخ والعلماء؛ ليستشــرف
ويفيــد مبــا يعــن هلــم مــن مالحظــات ،أو مؤاخــذات ،أو مقرتحــات ،ولكــن مل أتتــه اســتجابة
إال مــن الشــيخ عبــد هللا بــن بيّــه .ولذلــك فإنــه ،أي الدكتــور العل ـواين ،حــرص أشــد احلــرص
أن تكــون مراجعــة الكتــاب ملحقــة بــه ،فهــي بتقديــره منــوذج مــن منــاذج أدب االختــاف
161
النــادرة.
تلخيصــا للنقــاط الــي اتفــق فيهــا الشــيخ بــن بيــه مــع الدكتــور العلـواين،
ونقــدم فيمــا يلــى
ً
كمــا نعــرض أبــرز االعرتاضــات الــي وردت يف تعليــق الشــيخ بــن بيّــه يف كلمتــه امللحقــة
ابلكتــاب 162:يقــول الشــيخ بــن بيــه أنــه يتفــق مــع الدكتــور العل ـواين يف:
 )1ســوء اســتغالل الشــرع يف مســألة التكفــر ،ودعــوى االرتــداد ،وىف خطــورة ذلــك
االســتغالل ،ومــا يــؤدى إليــه مــن الفتنــة والضيــاع.
 )2ويتفــق معــه يف ســوء اســتغالل الطــرف املقابــل لفتــاوى التكفــر ،ممــا يدفــع بضحــاايه
ليصبحـوا أبطــاالً يف بيئــة عامليــة انعدمــت فيهــا اخلصوصيــة.
 )3ويتفــق معــه يف أن الـراث اليهــودي قــد حــاول التســرب إىل الشـريعة ،ولكــن علمــاء
املســلمني قــد تنبهـوا إىل ذلــك منــذ وقــت ليــس ابلقصــر.
أما النقاط اليت خيتلف فيها مع الدكتور العلواين فهي:
خيتلــف معــه فيمــا يتعلــق مبصطلــح «احلــد» ،وأن الفقهــاء عدلـوا بــه عــن املصطلــح القــرآين.
ـدول عــن املصطلــح القــرآين ،بــل
إذ يــرى الشــيخ بــن بيــه أن مــا قــام بــه العلمــاء ال يعتــر عـ ً
قصــروه علــى بعــض أف ـراده ،لســببني ،مهــا :األول :لغــوي ،فاحلــد هــو الفاصــل بــن الشــيئني،
وضــرورة الفصــل بــن العقــوابت احملــدودة ابلنــص واملرتوكــة لالجتهــاد وبنــاءً عليــه ورد مصطلــح
 160الشــيخ عبــد هللا بــن بيــه مــن مواليــد موريتانيــا ،وهــو أحــد أكــر علمــاء الســنة املعاصريــن ،ولــه العديــد مــن
املؤلفــات ،وي ـرأس العديــد مــن اهليئــات العلميــة واجملالــس الفقهيــة.
 161الدكتور طه العلواين ،الردة ،ص.179
 162توجد تعليقات الشيخ بن بيه يف الكتاب نفسه ،ص.192-181
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الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

احلــد عنــد العلمــاء ،وهــذا تربيــر الشــيخ بــن بيّــه ملــا عــده العلـواين عــدوالً عــن املصطلــح القــرآين.
والســبب الثــاين :أن اســتعمال مفــردة «حـ ّد» يعــود لورودهــا يف األحاديــث النبويــة الصحيحــة.
فالفقهــاء تصرفـوا يف املصطلــح وفــق مقتضيــات «التقنــن الفقهــي».

 )6ويــرى الشــيخ بــن بيــه أن رد مســألة اإلمجــاع فيهــا نظــر ،إذ إن الصحابــة طبقـوا احلــد
مــن دون نكــر ،كمــا نقــل عــن أيب بكــر وعمــر يف خالفتيهمــا ،واســتمرت األمــة علــى ذلــك،
ممــا جعــل األمــر مــن الســنن العمليــة لألمــة الــي ال ينقــل فيهــا خــاف أصـ ًـا ،ومــا نقــل عــن
عمــر اختلــف فيــه هــل كان مـراده أتكيــد االســتتابة؟ أم عــدم القتــل واالكتفــاء ابحلبــس ،واألول
مناهضا
أقوى رواية ،واخلالف بني الفقهاء يف املســألة اقتصر يف مســألة االســتتابة ،وهو ليس
ً
ألصــل احلــد ،وتطبيقــه علــى املـرأة .ســوى مــا نقــل عــن النخعــي والثــوري.

 )1خيتلــف معــه يف مســألة هيمنــة القــرآن علــى الســنة .فالشــيخ بــن بيــه يــرى أن القــرآن
والســنة مــن مشــكاة واحــدة ،وهــي مشــكاة النبــوة ،وأن هــذا اإلشــكال مل يصــدر ســاب ًقا إال
ـادا .وإذا كان الدكتــور العلـواين
مــن زاويــة الثبــوت ،فالقــرآن متواتــر حمفــوظ ،والســنة قــد تــرد آحـ ً
يــرى أن الســنة مبيِّنــة للقــرآن وحســب ،فــإن «البيــان» يف نظــر الشــيخ بــن بيــه ال خيتلــف كثـراً
عــن اإلنشــاء.
 )2وخيتلــف معــه يف أن عــدم ذكــر القــرآن لعقوبــة دنيويــة للــردة ال ميثــل دليـ ًـا علــى
عدمهــا ،بــل هــو مــن إشــارة النــص لــدى األصوليــن ،وإشــارة النــص ال يعمــل هبــا مــع وجــود
النــص ،وهــو احلديــث النبــوي الش ـريف.
 )3ويــرى الشــيخ بــن بيــه أن العمــوم إذا تكــرر وأتكــد فســيبقى علــى عمومــه ،أمــا إن مل
ۡ
يكــن كذلــك فالتمســك مبجــرده فيــه نظــر .وعليــه فــإن قولــه تعــاىلَ﴿ :لٓإِكـَـر َاه ِف ٱل ِّديـ ِۖن﴾ هــو
مــن العمــوم الــذي ال بــد أن يصــدق علــى فــرد مــن أفـراده ،وهــو يف اآليــة يصــدق علــى حالــة
اإلكـراه يف اعتنــاق ديــن ابتــداء ،أو االنتقــال مــن ديــن آلخــر ،وأمــا حالــة اإلكـراه علــى «البقــاء»
يف الديــن فهــي خمتلفــة وغــر داخلــة يف العمــوم.
 )4ويوافــق الشــيخ بــن بيــه علــى حقيقــة أن النــي (صلــى هللا عليــه وســلم)
مل يطبــق حــد الــردة ،إال أنــه تــرد يف هــذه احلالــة عــدة تســاؤالت واحتمــاالت الــي متنــع
فرضــا؟ هــل كان ذلــك لتصرفــه ابلواليــة
صحــة االســتدالل ،مثــل هــل كان تطبيــق احلــد ً
ونظره إىل املآالت؟
 )5وىف مناقشــته حلديــث «مــن بــدل دينــه فاقتلــوه» ،يــرى الشــيخ بــن بيــه أن مثــة
عــددا مــن الش ـواهد للحديــث مل حتــظ بقــدر ٍ
كاف مــن النقــد ،وهــي مــا روي عــن معــاذ
ً
مــن قولــه« :قضــاء هللا ورس ـوله» وهــو متفــق عليــه ،وحديثــا عثمــان «وارتــد بعــد إســامه
فعليــه القتــل» ،و«كفــر بعــد إميــان» ،وهــي ابإلضافــة لــآاثر عــن الصحابــة والتابعــن
ـوي يف اســتفاضة احلديــث ،حبيــث تصبــح اإلشــكاالت الــي ذكرهــا الدكتــور
متثــل دليـ ًـا قـ ً
العل ـواين ضعيفــة.
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وعنــد النظــر يف مجلــة االعرتاضــات الــي أبداهــا الشــيخ بــن بيــه جنــد أهنــا تعــود إىل رفــض
ألصــل أطروحــة الدكتــور العل ـواين املرتكــزة علــى مفهــوم «هيمنــة القــرآن علــى الســنة» ،وهــو
مفهــوم يــردد الشــيخ بــن بيــه يف األخــذ بــه ألنــه ،كمــا يقــول ،مل يصــل فيــه بعــد إىل تصــور كامــل
شــامل ،ال حيــدث قطيعــة مــع املناهــج املســددة مــن قبــل األمــة .غــر أن مــا يســميه «املناهــج
املســددة مــن األمــة» هــو موضــع النـزاع بينهمــا؛ ألنــه ال ينبغــي ،يف نظــر الدكتــور العلـواين ،أن
ـدرا يعلــو علــى القــرآن.
تصبــح هــذه املناهــج مصـ ً
( )4:6مراجعات يف أدب االختالف

( )1:4:6أخطاء سابقة يف أدب االختالف
كتــب الدكتــور طــه جابــر يف آخــر ســنوات عمــره كتــاب «مــن أدب االختــاف إىل نبــذ
حجمــا وأعمقهــا فكـ ًـرا وأوقعهــا نقـ ًـدا .أمــا
اخلــاف» ،وقــد يكــون هــذا مــن أهــم كتبــه لكــره ً
ملخصــا وافيًــا لكتابــه األول «أدب االختــاف»
زايدة احلجــم فتعــود إىل أنــه قــد اســرجع فيــه
ً
عامــا ،أو يزيــد ،وذلــك متهيـ ًـدا لنقــد مــا أورد فيــه مــن آراء .إذ يقــول
الــذي نشــر قبــل أربعــن ً
الدكتــور العلـواين عــن كتابــه األول هــذا :إنــه مــن أهــم مــا كتــب يف بدايــة ممارســته للكتابــة ،وكان
مــن أكثــر كتبــه قـراءة ،وأحظاهــا ابالهتمــام ،وقــد تُرجــم إىل مثــاين عشــرة لغــة إســامية وغربيــة.
ورغم ذلك فهو يود اآلن أن يراجع كتابه بنفسه ،إذ أنه بعد أن شرح هللا صدره لقاعدة
«مراجعــة الـراث علــى نــور القــرآن» وجــد أنــه قــد ســقط يف أخطــاء كثــرة ،ويــود أن يســن لطلبــة
العلــم ســنة حســنة يف املراجعــة والنقــد ،مبــا يف ذلــك نقــد الــذات 163.ويشــر إىل أنــه عندمــا
ـدي ،ال خيتلــف عــن أي أزهــري ختــرج يف األزهــر يســر
كتــب ذلــك الكتــاب كان حمافظًــا وتقليـ ً
علــى قاعــدة أن الســلف ســلف ،كأن األصــل فيهــم أهنــم ال خيطئــون ،واملتأخــرون خلــف ،كأن
 163الدكتــور طــه جابــر العلـواين ،مــن أدب االختــاف إىل نبــذ اخلــاف (هرينــدن ،فرجينيــا :املعهــد العاملــي للفكــر
اإلســامي ،)2017 ،ص.13
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األصــل فيهــم اخلطــأ .وبنــاءً علــى هــذا فقــد جــاء الكتــاب األخــر ليصــوب مــا وقــع يف الكتــاب
األول مــن أخطــاء ،وليعيــد بنــاءه بعــد أن جيــري عليــه عمليــة املراجعــة الفكريــة واملنهجيــة،
ـرا ،والــي تتلخــص يف قاعــدة
حبيــث يتســق مــع منهجيــة القــرآن املعرفيــة ،الــي اهتــدى إليهــا أخـ ً
حتكيــم القــرآن يف كل مــا أنتجــه الفكــر اإلنســاين .ولقــد اتضــح لــه مــن بعــد املراجعــة واملقابلــة
مــع منهجيــة القــرآن أن هنــاك اثنــي عشــرة مســألة ،أخطــأ فيهــا ،نوردهــا فيمــا يلــي ابختصــار:

املســألة التاســعة :أنــه كان مثــل غــره مــن األزهريــن يقــول ابلنســخ ،كمــا كان يقــول
ابإلمجــاع بــكل تفاصيلــه الــي قــال هبــا الشــافعية ،ولكنــه اآلن جتــاوز ذلــك ،وصــار يعتقــد أبن
املرجعيــة لكتــاب هللا وحــده ،وأن األمــة ميكــن أن تتبــى بعــض املذاهــب الــي تســتند إىل كتــاب
هللا يف االســتدالل هلــا ،وليــس هلــا أن تدعــى االمجــاع علــى شــيء مل أيت الكتــاب بــه.

املســألة األوىل :القــول أبن «االختــاف» ســنة اثبتــة ،وظاهــرة طبيعيــة ،فــا منــاص مــن
التســليم هبــا وع ّدهــا رمحــة ،بنــاءً علــى حديــث «اختــاف أمــي رمحــة» .وأنــه كان يف هــذا القــول
يســر مــع العقــل اجلمعــي .أمــا اآلن فهــو يــدرك بعــد تدبــر للقــرآن أن اخلــاف ظاهــرة ســلبية
شــاذة ،ال ينبغــي التســليم هلــا ،أو االستســام هلــا حبــال.
املســألة الثانيــة :أنــه اعتــر أن املســائل االعتقاديــة ال جمــال لالجتهــاد فيهــا ،متبنيًــا يف
ذلــك رأى اجلمهــور ،غــر أنــه يــرى اآلن مــع توســع النــاس يف االعتقــادايت غــر ذلــك.
املســألة الثالثــة :أنــه صنــف أســباب اخلــاف بتحيُّــز مبالــغ فيــه ،وهــذا موقــف خمالــف
ألســلوب القــرآن.
إليــه.

املســألة الرابعــة :أنــه اســتخدم لغــة كالميــة وفقهيــة وعقديــة تنــزع حنــو التكفــر ،وتســارع

املســألة اخلامســة :أنــه حكــم بــردة مانعــي الــزكاة يف عهــد أىب بكــر ،مبعــى أن امتناعهــم عــن
الــزكاة يعـ ُّـد دليــل ارتـ ٍ
ـداد يقاتــل مرتكبــه .ولكنــه اآلن ال يــرى إكـراه النــاس علــى اعتقــاد مــا ،أبى
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(البقــرة.)256 :
ـدل عــن
املســألة السادســة :أنــه اعتمــد علــى القامــوس العقــدي يف لغــة الكتــاب ،بـ ً
القامــوس احلضــاري الــذي يتبنــاه اآلن ،فكثــرت فيــه أوصــاف الكفــر ،يلقــي هبــا مــرة علــى أهــل
البــدع ،ومــرة علــى الكافــر املســتعمر.
املســألة الســابعة :أنــه اعتمــد علــى أحاديــث ثبــت لديــه الح ًقــا أهنــا تتعــارض مــع القــرآن
ـرت أن أقاتــل النــاس حــى يقولـوا ال إلــه إال هللا».
الكــرمي ،مثــل حديــث« :أمـ ُ
املســألة الثامنــة :أنــه أشــار يف أكثــر مــن موضــع إىل «مرجعيــة الســلف» دون ربطهــا
مبرجعيــة القــرآن ،ولكنــه اآلن حيصــر املرجعيــة يف القــرآن الكــرمي ،والســنة النبويــة املتصلــة بــه.
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ـرا مــن الــرواايت ،مثــل حمــاورة ابــن عبــاس
املســألة العاشــرة :أنــه أورد يف الكتــاب كثـ ً
للخـوارج ،وحمــاورة بعــض األمــة لبعضهــم ،دون توثيــق ،وأنــه ذهــب إىل تبــي مفهــوم الصحبــة،
مجيعــا كان ـوا علــى حــق ،ولكنــه اآلن
كمــا جــاء عنــد األشــاعرة والشــافعية ،والتأكيــد أهنــم ً
يذهــب إىل ضــرورة تعديــل مفهــوم الصحبــة ،وف ًقــا ملــا تعلمــه مــن القــرآن.
املســألة احلاديــة عشــر :أنــه ســرد أحــداث الســقيفة كمــا هــي عنــد املؤرخــن ،دون حتقيــق
ٍ
كاف.
املســألة الثانيــة عشــر :أنــه تكلــم يف ضوابــط األخــوة اإلســامية ووحــدة الصــف ،وكان
كالمــه يشــبه كالم اخلطبــاء والوعــاظ ،فلــم يقــدم الوحــدة مــن منطلــق حضــاري ،مثلمــا قدمهــا
القــرآن اجمليــد ،حبيــث تصبــح ممكنــة بنــاء علــى حاكميــة الكتــاب ،وعامليــة اخلطــاب.
مث يقول يف هناية هذا النقد الذايت« :إن ذلك كله جعلين أنظر إىل أن طه العلواين الذي
عامــا قــد تغــر ،واهتــدى ابلقــرآن الكــرمي
كتــب «أدب االختــاف» قبــل مــا يقــرب مــن أربعــن ً
إىل مواقــف مل يوصلــه ال ـراث إليهــا ،فــأان اليــوم صاحــب منهــج أدور مــع القــرآن حيــث دار،
منهجــا
وألتــزم بــكل مــا نــزل علــى قلــب حممــد (صلــى هللا عليــه وســلم) ،مث فــاض علــى جوارحــه ً
164
اتباعــا وبنــاءً؛ ولذلــك فإنــي أســتغفر هللا ملــا قدمــت وأخــرت ،وأعلــن هــذا علــى املــأ».
و ً
علــى أن غــرض الدكتــور العلـواين مــن أتليــف هــذا الكتــاب ال يتوقــف عنــد نقــد مــا كتــب
عرضــا دقي ًقــا لرؤيتــه اجلديــدة ،ولتقــدمي أمثلــة ملــا يرتتــب
عامــا ،وإمنــا ميتــد ليشــمل ً
قبــل أربعــن ً
عليهــا ،حينمــا يتــم تشــغيلها يف جمــال علــوم الـراث اإلســامي؛ أي عندمــا يتــم تطبيقهــا إلجـراء
مراجعــات نقديــة صارمــة ملــا كتبــه اآلخــرون يف عهــد التدويــن ومــا بعــده .ولقــد اختــار أن
متعرضــا لنشــأته،
يكــون مثالــه األول هــو« :علــم الــكالم» .فخصــص لــه فصلــن مــن الكتــاب،
ً
ومشــكالته املنهجيــة ،منتهيًــا إىل القــول بضــرورة صياغــة علــم كالم جديــد .وخصــص فصـ ًـا
كامـ ًـا لعــرض الفكــرة احملوريــة الــي يدعــو إليهــا يف الكتــاب ،وهــي «نبــذ اخلــاف ،والســعي
حنــو الوحــدة» ،مــع أتكيــد أن التنــوع والوحــدة ال يتناقضــان.
 164طه جابر العلواين ،املصدر نفسه ،ص.26-14
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وأمــا املثــال الثالــث واألخــر فقــد خصصــه لنقــد منهجيــة احلــركات اإلســامية املعاصــرة يف
مسألة «احلاكمية» ،لينتهي إىل تقدمي منوذج «األمة» يف مقابل منوذج «الفرقة» ،وىف مقابل
الســلطة .ونظـرا ألمهيــة هــذه املســألة فالبــد مــن التوقــف عندهــا وســر حقيقتهــا.

وإن النظــر املوضوعــي إىل كتــاابت املــودودي وســيد قطــب ال تؤيــد مــا نســب إليهمــا؛ إذ
أن «احلاكميــة» الــي قــال هبــا املــودودي ،ونقلهــا عنــه ســيد قطــب ،وجعالهــا هلل وحــده ،ال
تعــي ،كمــا ســيالحظ مــن يدقــق يف كتاابهتمــا ،أن هللا تعــاىل هــو الــذي يــويل العلمــاء واألمـراء،
فيحكمــون ابمســه ،بــل املقصــود هبــا احلاكميــة التشـريعية ،أمــا ســند الســلطة السياســية ،فمرجعــه
إىل األمــة ،فهــي الــي ختتــار ح ّكامهــا ،وهــي الــي حتاســبهم ،وتراقبهــم ،بــل تعزهلــم .والتفريــق
بــن األمريــن مهــم ،واخللــط بينهمــا موهــم ومضلِّــل ...وقــد أخــذ بعــض النــاس جــزءًا مــن كالم
أحكامــا ونتائــج مل يقــل هبــا ،وال تتفــق
املــودودي وفهمــوه علــى غــر مــا يريــد ،ورتب ـوا عليــه
ً
فصلهــا يف كتبــه ورســائله ...ومــع أنــه أشــهر مــن
مــع ســائر أفــكاره ،ومفاهيــم دعوتــه ،الــي َّ
اندى ابحلاكميــة ،وتشــدد فيهــا ،فقــد بـ َّـن يف كالمــه أن للنــاس متسـ ًـعا يف التشـريع فيمــا وراء
القطعيــات واألحــكام الثابتــة واحلــدود املقـ َّـررة .وذلــك عــن طريــق أتويــل النصــوص وتفســرها،
167
وعــن طريــق القيــاس ،وطريــق االستحســان ،وطريــق االجتهــاد.

( )5:6مراجعات يف مناهج حركات اإلصالح
ســبقت اإلشــارة إىل مــا تق ـ ّدم بــه األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد مــن نقــد ملفهــوم
احلاكميــة اإلهليــة يف الـراث اليهــودي ،انفيًــا العالقــة بينــه وبــن الشـريعة اإلســامية؛ إذ إن هــذه
األخــرة هــي شـريعة انســخة ملــا ســبق مــن تشـريعات «اإلصــر واألغــال» يف الـراث اليهــودي،
مســتبدلة هلــا بتشـريع «التخفيــف والرمحــة» .وهــذه فكــرة يوجــد هلــا اتريــخ طويــل يف مناقشــات
الفقهــاء واألصوليــن ،وقــد تناولوهــا يف ابب «شــرع مــن قبلنــا» .بيــد أن إعــادة طرحهــا يف
الظــرف السياســي الراهــن يلقــي بظــال ســلبية حــول مفهــوم «احلاكميــة» ،الــذي تســتند إليهــا
بعــض احلــركات اإلســامية املعاصــرة ،ال ســيما وقــد بــرز بصــورة الفتــة يف كتــاابت أيب األعلــى
املــودودي (ت  )1979وســيد قطــب (ت .)1966
وال شــك أن األســتاذ أبــو القاســم حــاج محــد وهــو حياجــج بقــوة ضــد مفهــوم «احلاكميــة»
قــد اطلــع علــى بعــض كتــاابت األســتاذ املــودودي واألســتاذ ســيد قطــب ،وأخــذ يطابــق بينهمــا
وبــن املفهــوم ذاتــه الــذي ســاد يف الـراث اليهــودي .إذ نشــرت ترمجــة لكتــاب املــودودي «نظريــة
اإلســام وهديــه» 165يف بــروت عــام  ،1969وهــو الوقــت نفســه الــذي كان فيــه أبــو القاســم
عاك ًفــا علــى كتابــه عــن «عامليــة اإلســام» ،والــذي بــدأ العمــل فيــه منــذ عــام  .1965ورغــم
ـغول ،مثلــه يف ذلــك مثــل املــودودي وســيد قطــب ،بقضــااي
أن األســتاذ أبــو القاســم كان مشـ ً
ـغول مثلهمــا بتفســر القــرآن ،وإســقاطه علــى الواقــع املعاصــر ،إال أنــه
احلكــم والسياســة ،ومشـ ً
166
ٍ
مناهضــا هلمــا  ،كمــا كان يضيــق صــدره مبــا يــرى مــن شــطط مــن
ـري
ً
كان يتخــذ موق ًفــا فكـ ً
بعــض فصائــل احلــركات اإلســامية ،وهــي تســتخدم مفهــوم احلاكميــة يف غــر حملــه .وهــو
موقــف يشــاركه فيــه الدكتــور العل ـواين وآخــرون.
 165أبو األعلى املودودي ،نظرية اإلسالم وهديه يف السياسة والقانون والدستور ،ترمجة جليل حسن اإلصالحي
(بريوت :مؤسسة الرسالة.)1969 ،
 166كان لــه يف ذلــك الوقــت تقــارب فكــري مــع حركــة االشـراكيني العــرب يف الســودان (بقيــادة بــدر الديــن مدثــر
وحممــد علــى جاديــن) ،وهــي حركــة كانــت تلتــزم ابخلــط العــريب التقدمــي الــذي يتماهــى بصفــة عامــة مــع التجــارب
الثوريــة القوميــة العربيــة االشـراكية .انظــر :أبــو القاســم حــاج محــد يــروي قصتــه ،جلســة حـوار مبنــزل الصحفــي انصــف
صــاح الديــن ،اخلرطــوم ،علــى املوقــعarabicquestion.blogspot.com/2014/02/blog-post.html :
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ـرا،
ومــع كل مــا قيــل أو يقــال ،فقــد اهتــم الدكتــور العل ـواين هبــذه املســألة
ً
اهتمامــا كبـ ً
وتعــرض هلــا يف كثــر مــن كتاابتــه ،أمــا يف كتابــه األخــر« :مــن أدب االختــاف إىل نبــذ
ّ
خصــص لنقدهــا وتفنيدهــا حنـ ًـوا مــن أربعــن صفحــة .ويعــود ذلــك يف األســاس
ـد
ـ
ق
ف
ـاف»
اخلـ
ّ
لفكــرة حموريــة يريــد توضيحهــا هــي «حاكميــة الكتــاب» ،يف مقابــل «احلاكميــة االهليــة» الــي
ســادت يف التجربــة اليهوديــة ،ومت جتاوزهــا بعــد ختــم النبــوة ابلرســالة احملمديــة ،حيــث صــارت
احلاكميــة لكتــاب هللا وف ًقــا للفهــم البشــرى.
ويقــدم الدكتــور العلـواين خلفيــة اترخييــة ملفهــوم «احلاكميــة» ،ويــرى أنــه حتــول مــن مفهــوم
إحيائــي جتديــدي قــادر علــى إعــادة بنــاء وحــدة األمــة إىل مفهــوم ال يزيــد األمــة إال اختالفًــا
وتفــك ًكا؛ وأنــه ينــم عــن نسـ ٍ
ـيان أو تنـ ٍ
ـاس للقيــم القرآنيــة العليــا األساســية (التوحيــد والتزكيــة
والعمـران ،واألمــة والدعــوة) .ويــرى أن احلاكميــة اإلهليــة قــد انتهــت عنــد بــى إسـرائيل ،أمــا يف
الرســالة اخلامتــة فقــد آلــت احلاكميــة إىل الكتــاب ،إال أنــه يعــود ليشــرح الظــروف املوضوعيــة الــي
بــرز فيهــا مفهــوم احلاكميــة مــن جديــد بــن احلــركات اإلســامية املعاصــرة يف ابكســتان ومصــر
مثـ ًـا ،كمفهــوم حتريضــي ضــد النظــم االســتبدادية املتســلطة علــى رقــاب النــاس .ويكــرر االنتقــاد
إىل أن املودودي وسيد قطب لكوهنما ألغيا أي دور للفرد أو اجلماعة يف احلكم ،غري التلقي
والتطبيق العتبار أن هللا وحده هو احلاكم 168،وهو انتقاد شــائع ولكنه- ،حبســب ما أراه،-
 167الدكتــور يوســف القرضــاوي ،موقــع االحتــاد العاملــي لعلمــاء املســلمني،
16,2019

 168الدكتور طه العلواين ،من أدب االختالف ،مصدر سابق ،ص.302

iumsonline.org/ar/content. May
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ال يثبــت عنــد التحقيــق .إذ إن مفهــوم احلاكميــة لــدى كل مــن املــودودي وســيد قطــب ال
يقصــد بــه ســوى «حاكميــة الشــرع» ،الــي عاجلهــا الشــاطيب وغــره مــن العلمــاء.

متامــا ،فعلــى
املبــدأ الرابــع :أن اإلســام ال يعــرف الطوبيــا ،فلــن ينطبــق املثــال علــى الواقــع ً
172
املســلم أن يبقــى يف حركــة دؤوبــة ومتجــددة ال انقطــاع هلــا مــن الباطــل إىل احلــق.

علــى أن انتقــاد الدكتــور العلـواين ملرتكـزات املفاهيــم للحــركات اإلســامية املعاصــرة ال أييت
من ابب اهلدم أو التثبيط ،وإمنا أييت من ابب النصح واإلصالح .فهو ال يريد هلذه احلركات
أن تغفــل حتــت الضغــوط الظرفيــة عــن عامليــة الرســالة اخلامتــة ،وحتوهلــا إىل «عامليــة حكومــة»،
كمــا يريــد هلــذه احلــركات أن تركــز علــى مفهــوم «األمــة» ،وأن تبتعــد عــن األفــكار الوصائيــة
االســتعالئية والعصبويــة اإللغائيــة الــي يكرســها منــوذج الفرقــة الناجيــة 169.ويؤكــد إبحلــاح أن
«األمــة هــي صاحبــة احلــق األصيــل يف األمــر ابملعــروف والنهــى عــن املنكــر ،وليــس احلاكــم،
أو الدولــة ،وال الفرقــة ،أو الطائفــة»170؛ وأن «إقامــة األمــة أصــل ،وإقامــة الدولــة فــرع عنهــا،
وليــس العكــس ،وقيــام الدولــة الــي توصــف أبهنــا إســامية دون أن تكــون انظــرة حنــو األمــة
معــا؛ ألهنــا لــن تكــون إال دولــة الفرقــة ،أو الطائفــة،
ســوف يكــون معطـ ًـا حلركــة الدعــوة واألمــة ً
171
أو اجلماعــة ،أو القبيلــة ،أو األســرة؛ ممــا يكــرس تعــارض املصــاحل ويعمــق الصراعــات».

واجلديــر ابلذكــر يف هــذا الســياق أن اهتمــام الدكتــور العلـواين بفكــر احلــركات اإلســامية
املعاصــرة مــا هــو إال تطبيــق ملنهجــه النقــدي الــذي يعــرض فيــه كل األفــكار واملمارســات علــى
«منهجيــة القــرآن املعرفيــة» .ومبــا أن جممــل نشــاط احلــركات اإلســامية املعاصــرة ينصــب
حــول مســألة «التغيــر» ،فــكان مــن الطبيعــي أن يتجــه الدكتــور العل ـواين إىل التســاؤل عــن
طبيعــة «مناهــج التغيــر» ،فحــرر بنــاءً علــى ذلــك رســالة بعن ـوان« :األزمــة الفكريــة ومناهــج
التغيــر :اآلفــاق واملنطلقــات» 173.ومل يكتــف يف تلــك الرســالة برتديــد التوصيــف الرمســي الــذى
اعتمــده املعهــد لألزمــة الفكريــة ،وإمنــا ذهــب إىل القــول أبهنــا أزمــة عامليــة ،وإن عامليــة األزمــة
تســتدعي بتقديــره عامليــة احلــل 174.وهــذا يعــي ابلضــرورة العــودة إىل القــرآن ابعتبــاره املصــدر
الوحيــد هلدايــة العاملــن ملعرفــة أصــول التغيــر ،وحتديــد هدفــه ،وتوضيــح معــامل شــخصية «إنســان
التغيــر» ،ومعــامل شــخصية األمــة القطــب املخرجــة للنــاس .وخيلــص يف هــذه الرســالة إىل القــول
أبن االنطــاق الســليم إلعــادة بنــاء املشــروع التغيــري اإلســامي البديــل ال حيتــاج إىل أتســيس
جديــد ،بقــدر مــا حيتــاج إىل إعــادة اكتشــاف املنهــج وتشــغيله ،وهــو املنهــج القائــم علــى إنســان
التغيــر الرســايل الــذي يكــون مــن خــال التــاوة والتزكيــة؛ واألمــة القطــب املخرجــة للنــاس؛
والعامليــة املســتوعبة للبشـرية؛ واحلاكميــة املهتديــة بكتــاب هللا؛ والشـريعة القائمــة علــى التخفيــف
175
والرمحــة ورفــع احلــرج.

مث يؤكــد الدكتــور العلـواين يف كتابــه «مــن أدب االختــاف إىل نبــذ اخلــاف» أن مــا يريــد
اخللــوص إليــه مــن كل مــا ســبق هــو أن منهجيــة التغيــر الــي جيــب التحــرك يف الواقــع املعاصــر
طب ًقــا هلــا ،ال بــد أن تتأســس علــى املبــادئ األربعــة اآلتيــة:
املبدأ األول :حاكمية الكتاب القائمة على دعاميتني مها:
أنــه املصــدر املنشــئ لإلســام ،واملهيمــن علــى مــا س ـواه ،وأن حاكميتــه تتحقــق بق ـراءة
بش ـرية تس ـ ّدد وتقــارب.
املبــدأ الثــاين :ضــرورة االنطــاق يف ق ـراءة الواقــع مــن منظــور األمــة الكلــى ،ال مــن
منظــورات فرقيــة جزئيــة عصبويــة ،أو ســلطوية ختتــزل األمــة يف الفــرد.
املبــدأ الثالــث :ضــرورة التحــرر مــن أســر الــرؤى الســكونية واملاضويــة الــي تــرى أن تطبيــق
اإلســام رهــن ابســتدعاء أنســاق اترخييــة.

 169املصدر نفسه ،ص.308
 170املصدر نفسه ،ص.320
 171املصدر نفسه ،ص.331
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وهــذا مــا عــاد بــه مــرة أخــرى إىل نقــد فكــر احلــركات اإلســامية املعاصــرة وبطريقــة أكثــر
وضوحــا ،وذلــك يف كتــاب بعن ـوان« :أبعــاد غائبــة يف فكــر وممارســات احلــركات اإلســامية
ً
املعاصــرة» 176.تنــاول يف هــذه الرســالة ثــاث قضــااي أساســية؛

 172املصدر نفسه ،ص.355-354
 173الدكتــور طــه العلـواين ،األزمــة الفكريــة ومناهــج التغيــر :اآلفــاق واملنطلقــات (هرينــدن ،فرجينيــا :املعهــد العاملــي
للفكــر اإلســامي ،سلســلة أحبــاث علميــة .)1996 ،12
 174املصدر نفسه ،ص.7،9
 175املصدر نفسه ،ص.31
 176الدكتــور طــه العل ـواين ،أبعــاد غائبــة يف فكــر وممارســات احلــركات اإلســامية املعاصــرة( ،هرينــدن ،فرجينيــا،
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،سلسلة احملاضرات ( .)2013وتعود الرسالة يف أصلها إىل ورقة تقدَّم هبا إىل ندوة
طورهــا وأعــاد تقدميهــا يف حماضــرة عامــة يف ماليـزاي عــام .1994
عُقــدت يف الكويــت عــام  ،1992مث َّ
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القضية األوىل تتعلق خبصائص الرسالة اخلامتة؛

( )6:6مراجعات يف فقه األقليات:

القضية الثانية تتعلق ابألبعاد الغائبة عن اخلطاب احلركي اإلسالمي؛

( )1:6:6بداايت االهتمام بفقه األقليات

القضيــة الثالثــة عــن كيفيــة مراجعــة اخلطــاب احلركــي .ومــن أهــم النقــاط الــي أبرزهــا يف
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هــذه الرســالة هــي:
 -1أن قضيــة اإلصــاح والتغيــر قضيــة مركبــة ،كمــا أهنــا قضيــة عامليــة ،وليســت إقليميــة،
ولذلــك فهــي حتتــاج إىل وعــي مركــب ،وهــو ابلضــرورة وعــي منهجــي كلــي بعيــد عــن
األحاديــة واجلزئيــة واحملدوديــة ،وهــذا بتقديــره شــرط أويل ال بــد جلميــع العاملــن يف
احلقــل احلركــي اإلســامي مــن إدراكــه؛ وال ميكــن أن يكــون وصــول اإلســاميني إىل
منهجــا.
الســلطة وحــده حـ ًـا أو ً
 -2وأن عاملية األزمة تستدعي عاملية احلل.

 -3وأن الفهــم املنهجــي الكلــى للكتــاب هــو «الغائــب األكــر» عــن فكــر وممارســة
احلــركات اإلســامية املعاصــرة الــي أخلــدت إىل األرض واجلمــود ،مبعــزل عــن إدراك
ـدل مــن قراءهتــا يف كليتهــا.
املتغ ـرات ،كمــا أخلــدت إىل جتزئــة النصــوص ،بـ ً
 -4وأنــه ال منــاص مــن االجتهــاد اجلماعــي والعمــل اجلماعــي ،ولكــن دون إلغــاء للتميــز
الفــردي.
األولــن
 -5وهكــذا نالحــظ أن «مراجعــات» الدكتــور العل ـواين مل تتوقــف عنــد فكــر ّ
وعلومهــم ،وإمنــا امتــدت لنقــد الفكــر املعاصــر ،ال ســيما وأن أصحــاب هــذا الفكــر
ينشــطون يف حماولــة تغيــر الواقــع ،وجيتهــدون يف اســتنهاض األمــة ،ولكــن دون
تنبــه ،حبســب الدكتــور العل ـواين ،إىل أهنــم قــد يســتعيدون اج ـرار األزمــة بســرهم يف
الطريــق ذاتــه الــذي قــاد إىل اهلزميــة .ومــع أننــا لســنا بصــدد التحــدث ابســم احلــركات
اإلســامية ،أو الدفــاع عنهــا ،ولكــن يلزمنــا أن نشــر إىل أن معظــم هــذه النقــاط
ظلــت مــكان ح ـوار يف أوســاط العناصــر الفاعلــة فيهــا .وهــو ح ـوار ال يعــود يف
مصدره إىل شــك يف الصدق النظري هلذه النقاط ،وإمنا يعود إىل تعقيدات الواقع،
ومــا ميــور فيــه مــن عوامــل التجزئــة والتشــرذم ،الــي ال ميكــن القفــز فوقهــا إىل رحــاب
احللــول العامليــة الــي يدعــو هلــا الدكتــور العل ـواين.
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لقــد كان للدكتــور العل ـواين اهتمــام مب ّكــر مبفهــوم «فقــه األقليــات» ،وقــد تنامــى ذلــك
االهتمــام مــن خــال تداخلــه وتفاعلــه مــع بعــض املؤسســات ذات الصلــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية ،مثــل «رابطــة العــامل اإلســامي» يف مكــة ،و«النــدوة العامليــة للشــباب اإلســامي»،
مث «جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود» ،حــن أوُكل إليهــا أمــر هتيئــة املبتعثــن الســعوديني إىل
الــوالايت املتحــدة األمريكيــة .وقــد حتــول ذلــك االهتمــام املبكــر إىل مشــروع فكــرى عندمــا تفــرغ
للعمــل يف «املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي» ،فشــرع عــام  1985يف مجــع أهــم األســئلة الــي
كانــت اجلاليــة املســلمة تثريهــا ،وتقــدم هبــا إىل «جممــع الفقــه الــدويل» ،كمــا تقــدم هبــا إىل عــدد
مــن الشــيوخ والعلمــاء يف العــامل اإلســامي .مبــا أنــه مل جيــد إجــاابت كافيــة صــارت لديــه قناعــة
اتمــة أبنــه جيــب أن يقــوم هــو نفســه مبهمــة بنــاء «فقــه لألقليــات».
وكانــت البدايــة هــي إعــداد دراســة يف «حكــم التجنــس جبنســية بــاد غــر املســلمني
واحلصــول علــى حــق املواطنــة» ،كمــا ألقــى عــدة حماضـرات فيــه علــى طــاب الدراســات العليــا
يف «اجلامعــة اإلســامية العامليــة – مالي ـزاي» بــن عامــي  ،1994 ،1993وقــد القــت تلــك
ـان مــن الطــاب واألســاتذة .وملــا أتسســت «جامعــة العلــوم اإلســامية
احملاض ـرات استحسـ ً
ـررا إلزاميًــا يدرســه مجيــع الطــاب؛
واالجتماعيــة» عمــل علــى أن يكــون «فقــه األقليــات» مقـ ً
ليعرف ـوا مــن خاللــه معــامل الفقــه األكــر ،واألصغــر ،الــذي عليهــم أن يقوم ـوا ببنائــه؛ ملواجهــة
التحــدايت الــي تواجههــم ،وليســاعدهم هــذا الفقــه علــى بنــاء ثقافــة إســامية مناســبة لبيئتهــم،
ـتقرا.
ال جتعــل وجودهــم فيهــا نشـ ًـازا أو غريبًــا ،بــل يكــون وجـ ً
ـودا أصيـ ًـا مسـ ً
ويعـ ّـرف الدكتــور العل ـواين فقــه األقليــات أبنــه :فقــه يهــدف إىل اســتيعاب وجتــاوز حالــة
االنشــطار النفســي والعقلــي الــي تعيشــها األقليــات املســلمة يف الغــرب خاصــة؛ لتتحــول إىل
ش ـريك يف هــذه اجملتمعــات يف س ـرائها وضرائهــا؛ إذا رأت خلـ ًـا ســارعت إىل إصالحــه،
ـرا عجلــت إىل إمنائــه ،وإذا رأت شـ ًـرا هرولــت إىل إطفائــه ،فــاألرض ،كلهــا،
وإذا رأت خـ ً
دون اســتثناء لإلنســان ،وميــدان عم ـران ميــارس املســلم فيــه عبادتــه ابلعم ـران والبنــاء ،والبشــر
كلهــم -مــن آدم ،وآدم مــن تـراب ،ومــا النــاس يف نظــر املســلم إال أســرة واحــدة كبــرة وممتــدةمهمــا اختلفــت لغاهتــا ،وألواهنــا ،ومواقعهــا ،واألرض بيــت آمــن لتلــك األســرة املمتــدة ،واملســلم
ينبغــي أن يستشــعر عهــده مــع هللا تعــاىل ،وائتمــان هللا لــه علــى كونــه وعيالــه ،وابتــاءه بذلــك،
واســتخالفه لــه لتحقيــق هــذه األهــداف واملقاصــد.
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رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

( )2:6:6ملاذا فقه األقليات؟
جيــادل الدكتــور العل ـواين أبن بنــاء فقــه لألقليــات ليــس مــن قبيــل الــرف العقلــي ،أو
أنــه مســعى حملــاابة تلــك األقليــات ،وتذليــل ســائر العقبــات مــن أمامهــا لتزيــد يف رفاهيتهــا،
ابلر َخــص والتأويــات؛ لئــا تثقــل عليهــا عزائــم الفقــه.
وتســتمتع ُّ

ويــرى أن هــذا النــوع مــن الفقــه وقواعــده ضــروري لألمــة كلهــا ،ال لألقليــات وحدهــا؛
فهــو للفقــه املــوروث جتديــد ينفــي عنــه حتريفــات املغالــن ،ودعــاوي وأتويــات اجلاهلــن،
والذيــن يظنــون أن الفقــه املــوروث ميثــل الشــرع اإلهلــي أبنصــع صــوره خمطئــون ألهنــم- ،حبســب
العلـواين -مل يفرقـوا بــن الشـريعة الــي هــي وضــع إهلــي ووحــي منــزل ،وبــن فهــم الرجــال وفقههــم
واســتنباطهم مــن األصــول ،ويغلــب علــى الظــن أهنــم مل يطلعـوا علــى هــذا الفقــه املــوروث واترخيــه
ومراحلــه ،وكيــف تكـ َّـون وتراكــم ،ومل يدرك ـوا طبيعــة الزمــان الــذي أنتــج فيــه ،والبيئــات الــي
منــا وترعــرع فيهــا ،واألســئلة الــي أجــاب عنهــا ،كمــا مل يدرك ـوا طبيعــة عالقتــه ابلقــرآن الكــرمي
وابلســنة النبويــة والتطــورات اإلجيابيــة الــي مــر هبــا وغريهــا.
وبنــاءً علــى هــذا فهــو يريــد أن يبــن أهــم مــا ميكــن اســتفادته مــن الفقــه املــوروث ،ومــا
ميكــن البنــاء عليــه بعــد وضعــه يف ســياق القــرآن اجمليــد والســنة النبويــة الصحيحــة الثابتــة املبينــة
ـدرا منشــئًا،
لــه ،والتصديــق علــى ذلــك الفقــه ابلكتــاب والســنة املتعاضديــن ابعتبــار القــرآن مصـ ً
ـدرا مبينًــا ،واهليمنــة ابلقــرآن اجمليــد علــى الفقــه املــوروث ،ومراجعتــه علــى هديــه ،ال
والســنة مصـ ً
علــى العكــس.
ومــن هنــا فــإن «فقــه األقليــات» سـرتكز علــى الكتــاب الكــرمي والســنة النبويــة ،والبحــث
يف كليــات وعموميــات كل منهمــا ،واالعتمــاد علــى مقاصــد الشـريعة ،وغاايهتــا ،يف مســتوايهتا
املختلفــة؛ لتعــود للفقــه قابليتــه ومنــاؤه وحيويتــه وحياتــه .فاألزمــات العامليــة ال يعاجلهــا إال كتــاب
كــوين ،ومــا مــن كتــاب كــوين علــى وجــه األرض إال القــرآن.
مصطلحـ ْـي الفقــه واألقليــات يتســاءل الدكتــور العل ـواين عــن موقــع «فقــه
وبعــد تعريــف
َ
األقليــات» مــن الفقــه اإلســامي العــام ،ومــا يتصــل بذلــك مــن أســئلة منهجيــة ،أمثــال اآلتــى:
أي العلوم الشرعية أو النقلية ميكن أن ينتمي هذا الفقه؟
إىل ّ
❖ وأبي العلوم االجتماعية ميكن هلذا العلم أن يتصل؟
❖ وما مقدار تفاعله مع كل منها؟
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❖ وملاذا نسميه بـ «فقه األقليات»؟
❖ وإىل أي مدى تُ ُّ
عد هذه التسمية دقيقة؟
❖ كيــف نتعامــل مــع القضــااي الــي يثريهــا وجــود املســلمني بكثافــة خــارج احمليــط
اجلغ ـرايف ،ويف مــدة زمنيــة مغايــرة لعصــور إنتــاج الفقــه اإلســامي املــوروث؟
❖ ويــرى الدكتــور العل ـواين يف إجابتــه عــن هــذه األســئلة :أنــه ال ميكــن إدراج «فقــه
األقليات» يف مدلول «الفقه» العام ،كما هو شائع اآلن – أي فقه الفروع – بل
األوىل إدراجــه ضمــن “الفقــه” ابملعــى العــام الــذي قصــده النــي (صلــى هللا عليــه
ـرا يفقهــه يف الديــن» ،178أو «الفقــه األكــر»
وســلم) يف قولــه« :مــن يــرد هللا بــه خـ ً
كمــا دعــاه اإلمــام أبــو حنيفــة ،وأطلقــه علــى الكتــاب املنســوب إليــه .فوضعُــه يف
وجتاوزا للفراغ ،أو الفصام التشريعي،
الفقه األكرب هو وضع للجزء يف إطار الكلً ،
أو الفقهــي .إن «فقــه األقليــات» فقــه نوعــي يراعــي ارتبــاط احلكــم الشــرعي بظــروف
اجلماعــة ،وابملــكان الــذي تعيــش فيــه ،فهــو فقــه مجاعــة حمصــورة هلــا ظــروف خاصــة،
قد يصلح هلا ما ال يصلح لغريها .وحيتاج متنا ِوله –إضافة إىل العلم الشــرعي– إىل
خصوصــا علــم االجتمــاع ،واالقتصــاد،
ثقافــة واطــاع يف بعــض العلــوم االجتماعيــة،
ً
والعلــوم السياســية ،والعالقــات الدوليــة.
ومــن هنــا فهــو يــرى أن تســمية «فقــه األقليــات» تســمية دقيقــة ،وأنــه اصطــاح مقبــول
ـرعا وعرفًا .كما يؤكد أن اهلدف من أتسيســه ليس إعطاء رخص لألقليات ال تتمتع مبثلها
شـ ً
األكثرايت اإلسالمية ،بل -على العكس -من ذلك ،فهو يهدف إىل جعل األقليات مناذج
وأمثلــة ،وممثلــن أكفــاء لألمــة املســلمة يف البلــدان الــي يعيشــون فيهــا ،فهــو فقــه «النخبــة» أو
النمــوذج ،وفقــه العزائــم ،ال فقــه الرخــص والتأويــات.
ـرا يف توضيــح األســباب املوضوعيــة الــي توضــح أنــه
ويبــذل الدكتــور العل ـواين جهـ ًـدا كبـ ً
ليــس مبقــدور الفقــه التقليــدي أن يقــدم إجــاابت ألســئلة األقليــات املعاصــرة ،أو أن حييــط
مبشــاكلهم؛ ممــا يســتلزم بنــاء فقــه جديــد ،مــن تلــك األســباب:
أول :أن املســلمني مل يعتــادوا ،بعــد عصــر الرســالة ،علــى اللجــوء إىل بــاد غــر إســامية
ً
ـرب مــن ظلــم مفــروض ،بــل كانــت بــاد اإلســام يف الغالــب أرض عــز
طلبًــا حلــق مهـ ُـدور ،أو هـ ً
 178رواه البخــاري يف العلــم ،ابب «مــن يــرد هللا بــه خـ ًـرا يفقهــه يف الديــن» ،رقــم احلديــث71 :؛ ومســلم يف كتــاب
الــزكاة ،ابب النهــي عــن املســألة ،رقــم احلديــث.1037 :
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ومنعــة ،ومل تكــن تفصــل بينهــا حــدود سياســية مانعــة؛ فــإذا ضاقــت مبســلم أرض ،أو انســدت
عليــه ســبيل ،حتــول إىل انحيــة أخــرى مــن البــاد اإلســامية الفســيحة ،دون أن حيــس بغربــة،
أو تعرتيــه مذلــة ،أو تتغــر عليــه أحــكام أو نظــم.

يف قبــح اســتكتاب أهــل الكتــاب» ،وكتــاب «النهــي عــن االســتعانة واالســتنصار يف أمــور
املســلمني أبهــل الذمــة والكفــار» ،وفتــاوى علمــاء اجلزائــر يف صــدر هــذا القــرن بتحــرمي محــل
اجلنســية الفرنســية .فهــذه الكتــب والفتــاوى جــزء مــن ثقافــة الص ـراع الــي ال حتتــاج األقليــات
اإلســامية اليــوم أن جتعــل منهــا جــزءًا مــن ثقافتهــا احلاليــة ،ولــكل منهــا ظروفــه ومسـ ِّـوغاته.

اثنيًــا :مل تكــن فكــرة املواطَنــة كمــا نفهمهــا اليــوم موجــودة يف العــامل الــذي عــاش فيــه فقهــاؤان
األقدمــون ،بــل كان هنــاك نــوع مــن االنتمــاء الثقــايف حلضــارة معينــة ،أو االنتمــاء السياســي
إىل إمرباطوريــة معينــة .وكان املعيــار املعتمــد غالبًــا هــو املعيــار العقائــدي ،ويتــم التعامــل مــع
املخالفــن يف املعتقــد بشــيء مــن التحفــظ ،مــع اختــاف يف درجــة التســامح مــن حماكــم
التفتيــش اإلســبانية إىل الذمــة اإلســامية.
اثلثًــا :مل تكــن اإلقامــة يف بلــد غــر البلــد األصلــي تُكســب املقيــم حــق املواطَنــة بنــاءً علــى
معايــر اثبتــة ،مثــل امليــاد يف البلــد املضيــف ،أو أمــد اإلقامــة ،أو الــزواج … بــل كان الوافــد
يتحــول تلقائيًــا إىل مواطــن ،إذا كان يشــارك أهــل البلــد معتقدهــم وثقافتهــم ،أو يظــل غريبًــا -
مهمــا اســتقر بــه املقــام  -إذا كان خمال ًفــا هلــم يف ذلــك.
ابعــا :مل يكــن العــامل القــدمي يعــرف شــيئًا امســه القانــون الــدويل ،أو العالقــات الدبلوماســية،
رً
ِ
اللــذان حيتّمــان علــى كل دولــة محايــة رعــااي الــدول األخــرى املقيمــن علــى أرضهــا ،ومعاملتهــم
بنفــس معاملــة الرعــااي األصليــن ،إال يف بعــض األمــور اخلاصــة الــي تقتضــي حقــوق املواطنــة
التميــز فيهــا.
خامســا :كان منطــق القــوة هــو الغالــب علــى العالقــة بــن اإلمرباطــورايت القدميــة ،مبــا
ً
فيهــا الدولــة اإلســامية ،فكانــت كل منهــا تعُـ ُّـد أرض األخــرى «دار حــرب» ،جيــوز غزوهــا
ـدودا
وضمهــا كليًــا أو جزئيًــا إىل الدولــة الغالبــة ،إذ مــن طبيعــة اإلمرباطــورايت أهنــا ال تعــرف حـ ً
إال حيــث تتعســر علــى جيوشــها مواصلــة الزحــف.
سادســا :مل يعــش فقهــاؤان الوحــدة األرضيــة الــي نعيشــها اليــوم ،حيــث تتداخــل الثقافــات،
ً
وتعيــش األمــم يف عــامل يــكاد يكــون واحـ ًـدا .ولكنهــم عاش ـوا يف عــامل مــن جــزر منفصلــة ،ال
تعايــش بينهــا وال تفاهــم .فــكان «فقــه احلــرب» طاغيًــا حبكــم مقتضيــات الواقــع يومــذاك .ومــا
ونوعــا.
حنتاجــه اليــوم هــو بنــاء «فقــه التعايــش» بــن األمــم يف واقــع خمتلــف ًّ
كمــا ً

ـابعا :كان بعــض الفقهــاء األقدمــن واملتأخريــن يعــرون بفتاواهــم عــن نــوع مــن املقاومــة،
سـ ً
وردة الفعــل ،علــى واقــع خمصــوص خيتلــف عــن واقعنــا ،ويف هــذا اإلطــار ميكــن أن نــدرج كتــاب
ابــن تيميــة «اقتضــاء الص ـراط املســتقيم ملخالفــة أهــل اجلحيــم» ،وكذلــك كتــاب «الص ـواب
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وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن تعريفــات وأســباب وأهــداف شــرع الدكتــور العل ـواين يف اق ـراح
بعــض احملـ ّددات املنهجيــة أو «األصــول» الــي ينبغــي علــى املفــي يف فقــه األقليــات مالحظتهــا،
ابعتبــار خصوصيــة هــذا الفقــه ،وابعتبــار أن كل «فقــه» حيتــاج إىل أصــول ،فقــد أراد يف إطــار
يوضــح أهــم املعــامل األصوليّــة واحملــددات املنهجيّــة الــي
تركيــزه علــى بنــاء «فقــه األقليــات» أن ّ
ســتكون موضــع اهتمــام خــاص ،دون جتاهــل للـراث األصــويل اإلســامي.
وهــو يؤكــد ابتــداءً أن أصــول «فقــه األقليــات” الــذي يدعــو إليــه ال يتجاهــل أدلــة
الفقــه ،وال شــروط االســتنباط منهــا ،كمــا ال يتجــاوز شــروط االجتهــاد ،وال أركان العمليّــة
االجتهاديــة ،وإمنــا يريــد تشــغيل آليّــة االجتهــاد ابلشــكل املالئــم هلــذا العصــر ،وملــا يتفجــر فيــه
مــن معــارف وعلــوم ووســائل وأدوات؛ لتســتظل احليــاة بظــل الشـريعة الوارفــة الظــال .ويكــرر
الدكتــور العلـواين أن هــدف «االجتهــاد» هــو حتقيــق وإجنــاز «موضــوع الفقــه» ،وموضــوع الفقــه
األســاس هــو فعــل اإلنســان يف ميــدان االســتخالف ،مــن حيــث قيمــة هــذا الفعــل الــي جتعلــه
فعـ ًـا ينســجم مــع غايــة احلــق مــن اخللــق ،أو يتعــارض معهــا ،أو ال حي ِّققهــا ،فــإ ْن حقــق الفعــل
ـوب مؤثـ ًـرا يف
اإلنســاين هــذه الغايــة ،أو انســجم معهــا ،أو أدى إليهــا كان فعـ ًـا حســنًا مطلـ ً
حتقيــق مهمــة االســتخالف يف الدنيــا ،ويســتحق صاحبــه الثـواب يف اآلخــرة .أمــا إذا تعــارض
هــذا الفعــل بنــوع مــن أن ـواع التعــارض مــع تلــك الغايــة ،فإنــه يصبــح مبثابــة العبــث ،ويؤاخــذ
صاحبــه عليــه ،بقــدر مــا يرتتــب عليــه مــن آاثر ســلبية .فــإذا جتــاوز الفعــل اإلنســاين الغايــة
احملـ ّددة فقــد دخــل يف دائــرة القبيــح املعرقــل للغايــة مــن االســتخالف ،فيســتحق صاحبــه الــذم،
ال املــدح ،وأن جيــازى يف اآلخــرة ابلعقــاب ،ال ابلث ـواب.
فاحملــور األســاس  -إذاً  -هــو الفعــل اإلنســاين؛ حقيقتــه ،وقيمتــه ،ومصــادر تقييمــه،
وغاايتــه ،فهــذه البديهيّــة الضروريـّـة هــي احملــور األســاس للش ـرائع قدميـًـا وحديثًــا؛ اإلهليّــة منهــا
والوضعيّــة .فالشـرائع الســماويّة – كلهــا  -قــد اســتهدفت توجيــه هــذا الفعــل اإلنســاين ابجتــاه
حتقيــق غايــة احلــق مــن اخللــق ،أال وهــي“ :العبــادة» مبفهومهــا الشــامل املطلــق العــام ،الــذي
ينعكــس علــى الكــون عمـر ًان ،ويف القلــب اإلنســاين توحيـ ًـدا ،وعلــى الســلوك اإلنســاين تزكيــة.
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وبنــاءً علــى هــذا يــورد الدكتــور العلـواين بعــض النقــاط الــي ميكــن أن تكــون أصـ ًـول مناســبة
لفقــه األقليــات الــذي يتحــدث عنــه ،وهــي نقــاط تعــود مباشــرة إىل “منهجيــة القــرآن املعرفيــة”
الــي ظــل يعتمــد عليهــا ،س ـواءً يف بنــاء النظــام املعــريف اإلســامي ،أو يف نقــد النظــم املعرفيــة
األخــرى؛ لذلــك فــإن بنــاء قواعــد «أصــول فقــه األقليــات» ترتبــط بصــورة مباشــرة ابحملــددات
املنهاجيّــة املســاعدة علــى قـراءة الكتــاب الكــرمي قـراءة تكشــف عــن مقاصــده.

وتفســر العالقــات بــن الغيــب والشــهادة ،وبــن النــص املطلــق  -وهــو القــرآن – والواقــع
ِ
نوعــا مــن الكشــف عــن الفــارق الدقيــق بــن إنســانيّة اإلنســان يف
اإلنســاين النســي ،وتُوجــد ً
ـي ،وهــو ابعتبــار إنســانيّته خملــوق
كينونتــه ،وبــن فرديّتــه .فاإلنســان ابعتبــار فرديّتــه خملــوق نسـ ّ
كوين مطلق .ومن هنا فإن قضاايه ومشــكالته ال بد أن تالحظ فيها ســائر اجلوانب ،وتربط
ابلغــاايت واملقاصــد واحلكــم.

ويــرى الدكتــور العل ـواين أن هــذه احملــددات املنهاجيّــة ســوف متــدُّان بكث ـ ٍر مــن القواعــد
املنبّهــة علــى اكتشــاف املقاصــد وإعماهلــا ،واملســاعدة علــى بنــاء قواعــد أصــول فقــه األقليــات
واألكث ـرايت ،وهــي كمــا يلــي:
 )1الكشف عن الوحدة البنائيّة يف القرآن ،179وقراءته ابعتباره معادلً للكون وحركته،
واعتبــار الســنّة النبويــة الصــادرة عــن املعصــوم (صلــى هللا عليــه وســلم) تطبي ًقــا لقيــم القــرآن،
ـان
وتنزيـ ًـا هلــا يف واقــع معــن ،والنظــر إليهــا ابعتبارهــا وحــدة يف ذاهتــا ،متحــدة مــع القــرآن ،بيـ ً
ـي حمـ ّدد.
لــه وتنزيـ ًـا لقيمــه يف واقــع نسـ ّ

 )2االع ـراف حباكميــة الكتــاب الكــرمي وأســبقيته ،وأنــه قـ ٍ
ـاض علــى مــا س ـواه ،مبــا يف
ذلــك األحاديــث النبويــة ،واآلاثر ،ومهيمــن علــى كل مــا عــداه .فــإذا وضــع الكتــاب الكــرمي
قاعدة عامة مثل مبدأ «الرب والقســط» يف عالقة املســلمني بغريهم ووردت أحاديث ،أو آاثر
يتناقــض ظاهرهــا مــع هــذا املبــدأ ،كاملزامحــة يف الطريــق ،أو عــدم رد التحيــة مــن غــر املســلمني
ـؤول األحاديــث واآلاثر الصحيحــة،
مبثلهــا ،أو أحســن منهــا ،يتعــن األخــذ مبــا يف الكتــاب ،وتـ َّ
أتوهلــا ،وختضــع هليمنــة الكتــاب وتصديقــه يف ســائر األحـوال.
إن أمكــن ُّ

 )3االنتبــاه إىل أن القــرآن اجمليــد قــد اســرجع ت ـراث النب ـوات ،وقــام بنقــده وتنقيتــه مــن
كل مــا أصابــه مــن حتريــف ،وأعــاد تقدميــه من ّق ًحــا خاليًــا مــن الشـوائب ،وذلــك لتوحيــد املرجعيّــة
للبشـريّة .وذلــك هــو تصديــق القــرآن علــى مـراث النبـ ّـوة كلّــه ،وهيمنتــه عليــه ،فحــى حــن أنخــذ
بشــيء مــن شــرع مــن قبلنــا ،فــا ينبغــي أن يؤخــذ إال مــا قــام القــرآن ابلتصديــق عليــه ،واهليمنــة
عليــه مــن مجيــع النواحــي كذلــك ،واالعتــداد بــه.
 )4أتمــل الغائيــة يف القــرآن الكــرمي :وهــي الــي تربــط الواقــع اإلنســاينّ املرئــي ابلالمرئــي
(عــامل الغيــب) ،وتزيــل فكــرة العبــث واملصادفــة وعــدم التعليــل؛ وذلــك مــا مي ّكــن مــن إدراك
 179يقــول أبــو علــي الفارســي« :إمنــا صــح ذلــك؛ ألن القــرآن كلــه كالســورة الواحــدة ،وهلــذا يذكــر الشــيء يف ســورة،
َّ ِ ِ ۡ ِ ۡ
ۡ
ـتبِنِ ۡع َمـ ِـة
علَيـ ِـهٱل ّذكـ ُـر إِنـَّ َ
﴿وقَالُـواْ َٰٓيَيـَُّهــا ٱلــذين ـُّـزَل َ
م ـآأَنـ َ
ـك لَ َمجنُــون﴾ وجوابــهَ ﴿ :
وجوابــه ۡيف ســورة أخــرى ،حنــوَ :
ـك ِبَجنُــون﴾ ،راجــع :مغــي اللبيــب ،ابــن هشــام األنصــاري (القاهــرة :املطبعــة األزهريــة1317 ،هــ) ،ص.185
َربِـّ َ

147

 )5االنتبــاه ألمهيــة البعديــن؛ الزمــاين واملــكاين يف كونيّــة اخللــق اإلنســاين .ففــي اجلانــب
ـهرا ،ومنع النســيء،
الزماين أكد القرآن ذلك البعد بتعقيبه على حتديد األشــهر ابثين عشــر شـ ً
َّ
أرضــا مق ّدســة،
حمرمــة ،و ً
فعدمهــا جــزءًا مــن الديــن القيّــم .ويف اجلانــب املــكاين جعــل لنــا ً
أرضــا ّ
أرضــا ليســت كذلــك؛ فمــا هــي ابحملرمــة وال ابملقدســة ،ويف هــذا اإلطــار ميكــن أن تفهــم
و ً
فكــرة امتــداد اإلنســان منــذ خلــق آدم وح ـواء حــى دخــول اجلنــة ،أو النــار( .والعيــاذ ابهلل).
كل منهمــا
إن ذلــك االمتــداد هــو الــذي يربــط بــن كونيّــة القــرآن وكونيّــة اإلنســان ،ويعطــي ً
صفــة« :اإلطــاق» املناســبة لــه.
 )6االنتبــاه إىل وجــود منطــق قــرآين كامــن يف القــرآن ،ويعتــر النظــم القــرآين
والتناســب بــن اآلايت والســور بعــض جتلياتــه ،ومؤش ـرات علــى قواعــده املبثوثــة يف ثنــااي
الكتــاب الكــرمي ،وأ ّن اإلنســان قــادر -بتوفيــق هللا عــز وجــل  -علــى الكشــف عــن
قواعــد ذلــك املنطــق؛ لتســاعده يف تســديد عقلــه الــذايت ،وترشــيد حركتــه يف احليــاة.
كمــا أ ّن هــذه القواعــد ذاهتــا ميكــن أن تشــكل قوانــن تعصــم العقــل املوضوعــي مــن الشــذوذ،
والشــرود ،واخلطأ ،واالحنراف ،وهذا املنطق القرآين يســتطيع أن ِ
يوجد قاعدة مشــركة للتفكري
ّ
بــن البشــر ،تســاعدهم علــى اخلــروج مــن دوائــر هيمنــة العقــل الــذايت القائــم علــى مس ـلّمات
تقليــد اآلابء وتراثهــم ،ومــا يتبــع ذلــك مــن مسـلّمات قبليّــة يســتطيع املنطــق القــرآين أن خيرجهــم
منهــا ،إىل املنطــق االســتداليل أو الربهــاين الــذي تشــتد حاجــة اجملتهــد الفقيــه إليــه.
 )7االلتزام ابملفهوم القرآين للجغرافيا :فاألرض هلل ،واإلسالم دينه ،وكل بلد هو «دار
إسالم» ابلفعل يف الواقع احلاضر ،أو «دار إسالم» ابلقوة يف املستقبل اآليت .والبشرية كلها
«أمــة إســام»؛ فهــي إمــا «أمــة ملــة» قــد اعتنقــت هــذا الديــن ،أو «أمــة دعــوة» حنــن ملزمــون
ابلتوجــه إليهــا لقبولــه .فالنــاس مــا بــن «أمــة إجابــة ،وأمــة دعــوة».
 )8اعتبار عامليّة اخلطاب القرآين :فاخلطاب القرآين خيالف خطاابت األنبياء السابقني
موجهة إىل أمم مصطفاة ،أو قرى خمتارةّ .أما اخلطاب القرآين
اليت كانت خطاابت اصطفائيّة َّ
تدرج من الرسول (صلى هللا عليه وسلم) ،إىل عشريته األقربني ،إىل أم القرى ومن حوهلا،
فقد ّ
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مثّ إىل الشــعوب األميّــة كلّهــا ،مثّ إىل العــامل كلّــه .180وبذلــك صــار هــو الكتــاب الوحيــد الــذي
يوجــه إىل عــامل اليــوم ،ال بــد أن يقــوم
أي خطــاب َّ
يســتطيع أن يواجــه احلالــة العامليّــة الراهنــة .إ ّن ّ
قائما على قواعد ضابطة
على قواعد إنسانية ،وقيم مشرتكة ،وأن يكون منهجيّا ،أي ً
خطاب ً
للتفكــر املوضوعــي .وليــس هنــاك كتــاب علــى وجــه األرض يســتطيع أن يوفــر هــذه الشــروط
إال القــرآن اجمليــد ذاتــه.

الفتــوى ،أو علــى احلكــم يف الواقــع أثـ ًـرا ســلبيًّا ،فتجــب مراجعتــه للتأكــد والتحريــر .وبذلــك
تكــون عمليّــة اســتنباط األحــكام ،وتقــدمي الفتــاوى عبــارة عــن جــدل متواصــل بــن الفقــه
والواقــع ،فالواقــع خمتــر يســتطيع أن يبـ ّـن لنــا مالءمــة الفتــوى ،أو عــدم مالءمتهــا ،أو مــا قــد
يرتتــب عليهــا مــن حــرج .وبذلــك ميكــن أن ينــدرج يف إطــار «فقــه األقليــات» وأصولــه« :فقــه
امل ـوازانت» ،و«فقــه األولــوايت» ،و«فقــه املــآالت» ،و«فقــه الواقــع» ،و«فقــه الن ـوازل».

ـدرا لصياغــة الس ـؤال،
 )9التدقيــق يف الواقــع احليــايت مبركباتــه املختلفــة ،ابعتبــاره مصـ ً
واإلشــكال الفقهـ ّـي ،أو «تنقيــح املنــاط» ،كمــا يقــول األقدمــون ،وخترجيــه ،وحتقيقــه .ومــا مل
يُفهــم هــذا الواقــع مبركباتــه كلّهــا فإنـّـه مــن املتعــذر صياغــة اإلشــكال الفقهـ ّـي بشــكل مالئــم،
حبيــث ميكــن الذهــاب بــه إىل رحــاب القــرآن الكــرمي لتثويــره واســتنطاقه اجلـواب .ففــي العصــر
ـوي كان الواقــع يصــوغ السـؤال ،فيتنـ ّـزل الوحــي ابجلـواب؛ ّأمــا يف عصـران هــذا فــإ ّن الوحــي
النبـ ّ
بــن أيدينــا ،وحنتــاج إىل أن نتقــن صياغــة إشــكاليّاتنا وأســئلتنا؛ لنذهــب هبــا إىل القــرآن الكــرمي،
ونســتنطقه اجلـواب عنهــا ،ونســتنطق مــن ســنّة الرســول صلــى هللا عليــه وآلــه وســلم فقــه التنزيــل،
كمــا.
نوعــا و ًّ
ومنهجيّــة الربــط بــن النــص املطلــق والواقــع النســي املتغـ ّـر ً
 )10دراسة القواعد األصوليّة بكل تفاصيلها ،ويف مقدمتها مقاصد الشريعة ،والقواعد
الكليــة ،وذلــك يف حماولــة االســتفادة منهــا يف صياغــة وبلــورة أصــول مبــادئ فقــه األقليــات
املعاصــر .وال بـ ّد مــن تكييــف الدراســة للمقاصــد ،وربطهــا ابلقيــم العليــا احلاكمــة ،ومالحظــة
الفــروق الدقيقــة بــن مقاصــد الشــارع ،ومقاصــد املكلفــن ،ووضــع كل منهــا موضعــه.

 )12إن املنشــغل بقضــااي «فقــه األقليــات» ال بــد لــه مــن املهــارة يف منهــج التعامــل
ـادرا علــى الوصــول إىل الدليــل اجلزئــي يف
مــع الكتــاب والســنةكلياته وجزئياتــه بشــكل جيعلــه قـ ً
املســألة ،دون غفلــة ،أو جتــاوز للكليــات ،أو الدليــل الكلــي ،أو تعــارض بــن الكلــي واجلزئــي.
ـرا؛
علــى أن هنــاك قواعــد عديــدة تركهــا األصوليــون ملــن بعدهــم دون أن يفرعـوا عليهــا كثـ ً
لعــدم اإلحســاس ابحلاجــة املاســة إىل التفريــع الزائــد عليهــا يف عصورهــم؛ الختــاف املســائل
واإلشــكاالت .وبعــض هــذه القواعــد مهــم جـ ًـدا لفقيــه األقليــات ،إذا اســتطاع الوصــول إليهــا،
ـرا ،وتفتــح لــه أبـو ًاب واســعة ،ومنهــا
ودراســتها وإعماهلــا بعــد ذلــك ،فقــد توفــر عليــه جهـ ًـدا كبـ ً
علــى ســبيل املثــال« :اعتبــار املصــاحل ودرء املفاســد” ،وهــي القاعــدة الذهبيــة الــي أرجــع اإلمــام
العــز بــن عبــد الســام الفقــه –كلــه– إليهــا ،181واملصــاحل واملفاســد يف حميــط األقليــات ،ويف
هــذا العصــر ال جيــرى تقديرهــا وف ًقــا لــآراء والتأمــات واالنطباعــات ،أو التخمينــات ،أو
القيــاس علــى مــا فــات ،بــل ال بــد مــن االســتفادة مــن العلــوم االجتماعيــة املعاصــرة؛ لتقديــر
هــذه األمــور بشــكل مناســب ،وحتديــد مــا هــو مصلحــة ،ومــا هــو مفســدة ،بشــكل ســليم
ودقيــق؛ ليقــوم الفقهــاء األكفــاء بعــد ذلــك يف تقييــم تلــك األمــور ومعايرهتــا مبعايــر القــرآن
اجمليــد ،وبياانتــه ،وتطبيقاتــه يف الســنة النبويــة املطهــرة ،والنظــر يف الس ـوابق التارخييــة ،إن كان
هلــا سـوابق ،أو نظائــر ،وإعطائهــا التقييــم الشــرعي املناســب؛ وميكــن أن نذكــر أدانه مجلــة مــن
هــذه القواعــد أمثــال اآليت:

مرجعــا هنائيًــا للفتــوى ،أو لصياغــة احلكــم يف
 )11اإلق ـرار أبن فقهنــا املــوروث ليــس ً
مثــل هــذه األمــور ،بــل لــه سـوابق يف الفتــوى ،ويف القضــاء ميكــن االســتئناس هبــا ،واســتخالص
منهجيتهــا ،والبنــاء علــى مــا يصلــح البنــاء عليــه منهــا .فــإن ُوجــد يف كالم األقدمــن مــا يناســب
الواقــع ،ويقــارب روح الشــرع ،وتــدل عليــه أصولــه وقواعــده اســتؤنس بــه أتكيـ ًـدا للتواصــل
واالســتمرارية بــن أجيــال األمــة ،دون أن يُرفــع إىل مســتوى النــص الشــرعي ،أو يؤثــر يف دوره،
املتناولــة .وال غضاضــة إذا كان ســلفنا ال ميلكــون ج ـو ًاب
أو يعتــر فتــوى مطابقــة يف القضيــة َ
إلشــكاليات مل يعيشــوها ،ووقائــع مل ختطــر هلــم علــى ابل ،مثــل قضــاايان املعاصــرة .واختبــار
هــذه األصــول يف الفقــه الــذي نتداولــه يف الواقــع العملــي ،فلــكل حكــم فقهـ ّـي أثــر يف الواقــع،
قــد يكــون إجيابيًّــا إذا كان اســتخالص الفتــوى مــن مصــدر التشـريع ،ومت وف ًقــا لقواعــد منهجيّــة
ضابطــة ،وقــد حيــدث خلــل يف أي مســتوى مــن املســتوايت ،فيكــون األثــر املرتتــب علــى

“درء املفاســد مقــدم علــى جلــب املصــاحل” ،وقاعــدة “مصلحــة األمــة ،أو اجلماعــة
تقــدم علــى مصــاحل األف ـراد ،إذا وقــع التعــارض بينهمــا” ،وقاعــدة “تقــدمي املصــاحل الدائمــة
علــى املصــاحل الظرفيــة املؤقتــة” ،وقاعــدة “جيــوز فيمــا ال ميكــن تغيــره مــا ال جيــوز فيمــا ميكــن
تغيــره” ،وقاعــدة “يغتفــر يف الــدوام واالســتمرار مــا ال يغتفــر يف االبتــداء” ،وقاعــدة “التجــاوز
عمــا تعــم بــه البلــوى” ،وقاعــدة “املعــروف عرفًــا كاملشــروط شــرطًا” ،وقاعــدة “ال عــرة ابلظــن
البــن خطــؤه” ،وقاعــدة “يغتفــر يف الوســائل مــا ال يغتفــر يف املقاصــد” ،وقاعــدة “ال ينكــر

 180انظر :رسالة الشافعي ،حتقيق أمحد حممد شاكر (القاهرة :دار الرتاث.)1982 ،

 181انظر :األشباه والنظائر للسيوطي (بريوت :دار الكتب العلمية ،)1983 ،ص.8-7

150

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

املختلــف فيــه وإمنــا ينكــر اجملمــع عليــه” ،إىل قواعــد كثــرة أخــرى ميكــن أن تنــدرج حتتهــا
آالف الفــروع واملســائل اجلزئيــة ،إذا اجتمعــت جمموعــة مــن العلمــاء يف خمتلــف التخصصــات،
ودرســت هــذه القواعــد ،ومــا ميكــن أن يتفــرع عنهــا ،أو خيــرج عليهــا مــن مســائل.

الســماو ِ
ات
 )23االئتمــان اإلهلــي لإلنســان ودالالتــه﴿ :إِ َّن َعَر ْ
ضنَــا ْال ََمانَـةَ َعلَــى َّ َ َ
ِ
ِ
الِبـ ِ
ِ
َو ْال َْر ِ
ومــا َج ُهـ ًـول﴾
ـال فَأَب ـَ ْ َ
ض َو ْ َ
ـن أَ ْن َْيم ْلنـََهــا َوأَ ْشـ َف ْق َن منـَْهــا َو َحَلَ َهــا ْالنســان إنـَّـهُ َكا َن ظَلُ ً
(األح ـزاب.)72 :
 )24األصــل عــدم التكليــف إال بدليــل﴿ :وإِ ْذ أَخـ َذ ربـُّ َ ِ
آد َم ِمـ ْـن ظُ ُهوِرِهـ ْـم
ـك مـ ْـن بـَ ِـي َ
َ َ َ
ِ
ـت بَِربِّ ُكـ ْـم قَالُـوا بـَلَــى َشـ ِه ْد َن أَ ْن تـَُقولُـوا ي ـَ ْـوَم الْ ِقيَ َامـ ِـة إِ َّن
ذُِّريـَّتـَُهـ ْـم َوأَ ْشـ َـه َد ُه ْم َعلَــى أَن ُفسـ ِه ْم أَلَ ْسـ ُ
ِِ
ـن﴾ (األع ـراف.)172 :
ُكنَّــا َعـ ْـن َه ـ َذا َغافلـ َ
الل َلعلَ ُكم أ َُّمةً و ِ
اح َد ًة َولَ ِك ْن لِيـَبـْلَُوُك ْم
﴿ولَ ْو َشــاءَ َُّ ََ ْ َ
 )25األصل يف التكليف االبتالءَ :
آت ُكم)”املائــدة( ”48 :الَّـ ِـذي خلَــق الْمــوت و ْ ِ
َح َسـ ُـن َع َمـ ًـا َوُهـ َـو
الَيَــاةَ ليـَبـْلَُوُكـ ْـم أَيُّ ُكـ ْـم أ ْ
ِف َمــا َ ْ
َ َ َْ َ َ
ـور﴾ (تبــارك.)2 :
الْ َع ِزيـُـز الْغَ ُفـ ُ
﴿جـ َـزاءً ِبـَـا َكانُـوا يـَْع َملُــو َن﴾
﴿ثَّ ُْيـ َـزاهُ ْ
 )26اجل ـزاء ُ
الـَ َـزاءَ ْال َْو َف﴾ (النجــمَ ،)41 :
(الواقعــة.)24 :

أمــا الكليــات القرآنيــة الــي ال ينبغــي أن تغيــب عــن أذهــان الفقهــاء؛ فـرادى ،أو جمتمعــن،
فهــي :التوحيــد ،التزكيــة ،العمـران.
انتفاعا.
 )13إن كل ما خلقه هللا ،هلل مل ًكا ،وللعباد ً
 )14األصل حل الطيبات إال ما استثين.

 )15األصل حترمي اخلبائث إال ما استثين.
 )16األصل حاكمية الكتاب؛ فال يستقل أي دليل ابلتشريع خارج دائرة حاكميته.
 )17األصــل ختــم النبــوة خبــامت النبيــن ســيدان حممــد بــن عبــد هللا (صلــى هللا عليــه
وســلم)؛ فــا نــي ،وال رســول ،أييت بعــده ،ومــن ادعــى غــر ذلــك فهــو كاذب.
 )18األصــل أنــه ال مبــدل لكلمــات هللا مطل ًقــا ،فــا تصــح أي دعــوى لنســخ ،أو
﴿وإِ َذا
تبديل يف القرآن ،فكلماته جل شــأنه مثل ســننه يف كونه ،وخلقه ،لن جتد هلا ً
تبديلَ :
تـتـلَــى علَي ِهــم آيتـنَــا بـيِنَـ ٍ
ـال الَّ ِذيــن َل يـرجــو َن لَِقــاء َن ائْـ ِ
ـت بِ ُقــر ٍ
آن َغـ ِْـر َهـ َذا أ َْو بَ ِّدلْــهُ قُـ ْـل َمــا
ـات قَـ َ
ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ
َ َْ ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ـت َرّب
َخـ ُ
وحــى إ ََّ
صْيـ ُ
ل إ ّن أ َ
ـاف إ ْن َع َ
يَ ُكــو ُن ِل أَ ْن أُبَ ّدلَــهُ مـ ْـن ت ْل َقــاء نـَْفســي إ ْن أَتَّبـ ُـع إل َمــا يُ َ
ـات َِّ
﴿ل تـب ِديــل لِ َكلِمـ ِ
ٍ ِ
الل﴾ (يونــس.)64 :
َعـ َذ َ
اب ي ـَ ْـوم َعظيـ ٍم﴾ (يونــسَ َ َْ َ ،)15 :
 )19األصــل يف الشـريعة اإلســامية التخفيــف ،ووضــع اإلصــر واألغــال ،فــكل حــرج،
أو مــا يــؤدي إليــه يف هــذه الشـريعة مرفــوع.
 )20األصــل يف اإلنســان احلريــة؛ فــا يُســتعبد ،وال يســتذل ،وال يســجن ،وال تنتهــك
لــه حرمـةٌ مــن احلرمــات ،أو يتلــف لــه عضــو ،أو يــؤذى يف نفســه ،أو جســمه إال بدليــل شــرعي
 )21اســتحضار العهــد مــع هللا﴿ :وإِ ْذ أَخ ـ َذ ربـُّ َ ِ
آد َم ِمـ ْـن ظُ ُهوِرِهـ ْـم ذُِّريـَّتـَُهـ ْـم
ـك مـ ْـن بَـ ِـي َ
َ َ َ
ِ
ـت بَِربِّ ُكـ ْـم قَالُـوا بـَلَــى َشـ ِه ْد َن أَ ْن تـَُقولُـوا ي ـَ ْـوَم الْ ِقيَ َامـ ِـة إِ َّن ُكنَّــا َعـ ْـن
َوأَ ْشـ َـه َد ُه ْم َعلَــى أَن ُفسـ ِه ْم أَلَ ْسـ ُ
ِِ
ـن﴾ (األع ـراف.)172 :
َه ـ َذا َغافلـ َ
ـك
﴿وإِ ْذ قَـ َ
ـال َربـُّ َ
 ) 22االســتخالف اإلهلــي لإلنســان وتســخري املســخرات لــهَ :
ض خلِي َف ـةً قَالُـوا أ ََتعــل فِيهــا مــن يـ ْف ِسـ ُـد فِيهــا ويسـ ِـف ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ََ ْ ُ
ل ْل َم َلئ َكــة إِِّن َجاعـ ٌـل ِف ْال َْر ِ َ
َْ ُ َ َ ْ ُ
ك ال ّد َمــاءَ
ِ
ِ ِ ِ
ـال إِِّن أ َْعلَـ ُـم َمــا َل تـَْعلَ ُمو َن﴾(البقــرة.)30:
ـك قَـ َ
س لَـ َ
َوَْنـ ُـن نُ َســبّ ُح بَ ْمــد َك َونـَُق ـ ّد ُ
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ـت َه ـ َذا
﴿ربـَّنَــا َمــا َخلَ ْقـ َ
 )27األصــل هــو احلــق واحلقيقــة :فــا عبــث يف أي حكــمَ :
ِ
ك﴾ (آل عم ـران﴿ ،)191 :أَفَ َح ِس ـبـْتُ ْم أََّنـَـا َخلَ ْقنَا ُكـ ْـم َعبـَثًــا َوأَنَّ ُكـ ْـم إلَيـْنَــا َل
َب ِطـ ًـا ُسـ ْـب َحانَ َ
تـُْر َجعُــو َن﴾ (املؤمنــون.)115 :
 )28اإلصــاح﴿ :إِ ْن أُِريـ ُـد إَِّل ْالصــاح مــا اســتطَعت ومــا تـوفِ ِيقــي إَِّل ِب َِّ
لل َعلَْيـ ِـه
َ ْ َ ْ ُ َ َ َْ
تـوَّك ْلـ ِ ِ ِ
ـب﴾ (هــود.)88 :
ََ ُ
ـت َوإلَْيــه أُنيـ ُ
النــس إَِّل لِيـعبـ ُـد ِ
ـت ِْ ِ
ون﴾ (الــذارايت:
 )29األصــل هــو
الغائية﴿:وَمــا َخلَ ْقـ ُ
َْ ُ
َ
الـ َّـن َو ْ َ
)56؛ فــا عبــث ،وال لفقـ ٍـه ال غايــة لــه.
 )30األصــل حــل الطيبــات ،إال مــا اســتثين ،وحتــرمي اخلبائــث إال مــا اســتثين﴿ :الَّ ِذيـ َـن
ـول النَّـ ِ ِ
ِ ِ
ـوب ِعْن َد ُهــم ِف الت ـَّ ْـور ِاة و ِْ
ال ِجنيـ ِـل َيْ ُم ُرُهـ ْـم
يـَتَّبِعُــو َن َّ
الر ُسـ َ َّ
ـي ْال ُّمـ َّـي الَّــذي َي ُدونَــهُ َمكْتُـ ً
ْ
َ َ
ِ
وف ويـنـهاهــم عــن الْمن َك ـ ِر وُِيـ ُّـل َلــم الطَّيِبـ ِ
ِ
ضـ ُـع َعنـْ ُهـ ْـم
ـات َوُيَـ ِّـرُم َعلَْي ِهـ ْـم ْ
الَبَائـِ َ
ـث َويَ َ
ُ ْ َّ
بلْ َم ْعـ ُـر َ َ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ـور الَّـ ِـذي
صَرُهـ ْـم َو ْالَ ْغـ َـا َل الَّـ ِـي َكانَـ ْ
إِ ْ
ـت َعلَْي ِهـ ْـم فَالَّذيـ َـن َآمنُـوا بِــه َو َعـ َّـزُروهُ َونَ َ
صـ ُـروهُ َواتـَّبـَعُ ـوا النُّـ َ
ِ
صـ َـل لَ ُكـ ْـم َمــا َحـ َّـرَم َعلَْي ُكـ ْـم﴾
﴿وقَـ ْد فَ َّ
أُنـ ِزَل َم َعــهُ أ ُْولَئِـ َ
ـك ُهـ ْـم الْ ُم ْفل ُحــو َن﴾ (األعـرافَ )157 :
(األنعــام.)119 :
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( )4:6:6األسئلة الكربى الضرورية يف فقه األقليات
لقــد حــاول الدكتــور العلـواين أن حيصــر «األســئلة الكــرى» الــي علــى الفقيــه اســتحضارها
مــع ســائر مــا تقــدم مــن قواعــد وأصــول عنــد النظــر يف أيــة مســألة حادثــة مــن مســائل األقليــات؛
ليؤكــد علــى أن مــن يتصــدى للنظــر يف «فقــه األقليــات» حيتــاج إىل التأمــل يف هــذه األســئلة
الكــرى ،الــي يثريهــا هــذا املوضــوع؛ ليحســن تنقيــح املنــاط وحتقيقــه ،ويصيــب حكــم هللا تعــاىل
يف املوضــوع مــا اســتطاع ،ومــن هــذه األســئلة:
 )1كيــف جييــب أبنــاء األقليّــة بدقـ ٍـة تعكــس اخلــاص هبــم ،واملشــرك مــع اآلخريــن عــن
الس ـؤالني :مــن حنــن؟ ومــاذا نريــد؟ ليكون ـوا علــى وعــي اتم مبقومــات هويتهــم.
 )2مــا طبيعــة النظــم السياســية الــي تعيــش «األقليّــة» يف ظلهــا؟ أهــي دميقراطيــة ،أم
وراثيــة ،أم عســكرية؟
 )3ما طبيعة األكثريّة اليت تعيش األقليّة بينها ،أهي أكثريّة متسلطة تستبد هبا مشاعر
اهليمنــة ،والتفــرد ،وعــدم الرغبــة يف رؤيــة اآلخريــن حيتفظــون خبصوصياهتــم ،أو يســتمتعون هبــا؟
أم هــي أكثريـّـة تعمــل علــى حتقيــق ت ـوازن متحــرك ،حتكمــه قواعــد مدروســة تق ـ ِّدم ضمــاانت
لألقليّــات وخصوصياهتــا؟ ومــا حجــم تلــك الضمــاانت؟ ومــا آليــات تشــغيلها واحلصــول عليهــا؟
 )4مــا حجــم هــذه األقليّــة الــي ي ـراد التنظــر الفقهــي هلــا علــى املســتوايت املختلفــة:
البش ـريّة ،والثقافيّــة ،واالقتصاديــة ،والسياســيّة؟
 )5مــا طبيعــة التداخــل املعاشــي بــن أطـراف اجملتمــع؟ هــل تتداخــل األقليّــة مــع األكثريـّـة
يف امل ـوارد ،والصناعــات ،واملهــن ،واألعمــال واحلقــوق والواجبــات ،أم أن هنــاك متايـ ًـزا مــن
خــال سياســات تســعى إىل إجيــاد ،وتكريــس الفواصــل ،يف هــذه اجلوانــب؟

 )6مــا طبيعــة اجلغرافيــا الســكانية؟ هــل هنــاك تداخــل؟ أو أن هنــاك فواصــل وع ـوازل
طبيعيّــة ،أو مصطنعــة؟ وهــل هنــاك مـوارد طبيعيّــة خاصــة ابألقليّــة ،أو ابألكثريـّـة؟ أم أن هنــاك
مشــاركة يف ذلــك؟
 )7هــل تتمتــع األقليــة بعمـ ٍـق حضــاري وهويـّـة ثقافيّــة تؤهــل  -ولــو يف املــدى البعيــد
 -للهيمنــة الثقافيّــة؟ ومــا أثــر ذلــك لــدى األكثريـّـة؟
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ـداد خــارج حــدود املوطــن املشــرك ،أو هــي أقليّــة مســتقلة ال امتــداد
 )8هــل لألقليّــة امتـ ٌ
هلــا؟ ومــا أتثــر ذلــك يف احلالتــن؟
 )9هــل لألقليّــة فعاليّــات وأنشــطة حتــرص علــى التميـ ّـز هبــا؟ ومــا تلــك الفعاليّــات؟ ومــا
أثرهــا علــى مشــاعر األكثريــة حنوهــا؟
ـوي ،وتلقائـ ّـي ،أم ال بــد
 )10هــل تســتطيع األقليــة ممارســة تلــك الفعاليّــات بشــكل عفـ ّ
مــن قــادة ومؤسســات مــن بينهــا تســاعدها علــى تنظيــم ممارســتها لتلــك الفعاليــات؟
 )11مــا الــدور الــذي تؤديــه هــذه املؤسســات ،أو التنظيمــات ،أو القيــادات يف حيــاة
األقليّــة ،وهــل هــو تســليط مزيــد مــن الضــوء والرتكيــز علــى هويّتهــا الثقافيّــة وخصوصياهتــا؟

 )12هــل تصبــح هــذه املؤسســات وســيلة لتكويــن شــبكة مــن املصــاحل لــدى القائمــن
عليهــا ،قــد تســاعد علــى اســتمرار الرتكيــز علــى خصوصيــات األقليّــة ،وإقناعهــا أب ّن اخلصوصيّــة
الثقافيّــة هــي املــرر واملســوغ العتبارهــا أقليّــة؟ وهــل يعــود ذلــك عليهــا مبشــاعر ســلبية ،أو إجيابيــة
جتــاه خصوصياهتــا؟
 )13هــل ســتوصل هــذه املؤسســات –دون أن تشــعر– أبنــاء األقليّــة إىل طــرح س ـؤال
خطــر حــول مــدى قيمــة وأمهيّــة هــذه اخلصوصيــات ،ومل ال نتجاوزهــا فنريــح ونس ـريح ،أو
نعمــل علــى إقنــاع األكثريـّـة هبــا؟ ومــا الــذي يرتتــب علــى ذلــك يف احلالتــن؟
 )14إذا كانــت األقليّــة متثّــل مزجيًــا مــن جــذور اترخييّــة ،وعرقيّــة خمتلفــة ،فكيــف ميكــن
حتديــد معــامل هويّتهــا الثقافيّــة؟ دون الوقــوع يف خطــر دفــع مجهورهــا إىل حالــة الــذوابن يف
اآلخــر ،أو االنكفــاء علــى الــذات.

 )15كيــف ميكــن إجيــاد الوعــي الضــروري لتجــاوز األقليّــة مــا قــد حيــدث مــن ردود أفعــال
لــدى األكثريـّـة نتيجــة بعــض املواقــف ذات العالقــة ابألكثريــة ،وامتصــاص ســلبيات هــذه األمــور
دون التفريط إبجيابياهتا؟
 )16كيــف ميكــن إمنــاء الفعاليّــات املشــركة بــن األقليّــة واألكثريـّـة؟ ومــا املســتوايت الــي
جيــب مالحظتهــا يف هــذه اجملــاالت؟
 )17كيــف ميكــن الوصــل والفصــل بــن مقتضيــات احملافظــة علــى اهلويـّـة الثقافيّــة
«اخلاصــة» ،واهلويـّـة الثقافيّــة «املشــركة»؟

154

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

 )18مــاذا علــى األقليّــة أن تفعــل لتمييــز مــا ميكــن أن يتحــول إىل مشــرك مــن أج ـزاء
ثقافتهــا؟ ومــا الــذي تســتطيع أن تتبنــاه مــن املشــرك املأخــوذ مــن ثقافــة األكثريـّـة؟ ومــا دور
األكثريـّـة يف هــذا؟

( )5:6:6أمثلة تطبيقية يف فقه األقليات
لقــد أش ـران آنف ـاً إىل عـ ٍ
ـدد مــن املراجعــات الــي أجراهــا الدكتــور طــه العل ـواىن يف كثــر
مــن املســائل الفقهيــة ،كمــا قدمنــا عرض ـاً لألســباب الــي جعلتــه يــويل إهتمام ـاً خاص ـاً بفقــه
األقليــات ،وأوضحنــا اجلهــود التنظرييــة الــي بذهلــا مــن أجــل وضــع قواعــد هلــذا الفقــه .ونــود فيمــا
يلــي أن نقــدم «مثــاالً» واحــداً لفتــاواه الــي اســتند فيهــا علــى فقــه األقليــات ،وهــي الفتــوى الــي
أصدرهــا عــام  2001حينمــا كان رئيس ـاً للمجلــس الفقهــى ألمريــكا الشــمالية وكنــدا.

ـخ صراعــي بــن مــن تنتمــي األكثريــة إليهــم ،ومــن تنتمــي األقليــة
 )19هــل هنــاك اتريـ ٌ
إليهــم ،أم ليــس هنــاك شــيء مــن ذلــك؟

معــا
 )20هــل لألقليــة عمـ ٌـق خــارج الوطــن املشــرك تتناقــض ومصاحلــه ،أو توجهمــا ً
مصــاحل وتوجهــات األكثريــة ،ومــاذا علــى األقليــة أن تفعــل يف ســائر األح ـوال؟
وبنــاءً علــى هــذه األســئلة والتوضيحــات الضروريــة املتعلقــة ابملنهــج ،وبتحقيــق املنــاط،
وحبجــم األســئلة املثــارة ،يســعى الدكتــور العل ـواين لتأكيــد أن كث ـراً مــن االجتهــادات الفقهيــة
ـرا يف أتســيس
القدميــة ،الــي نشــأت يف عصــر تفـّـرد الدولــة اإلســامية ابلقطبيــة ،لــن تســعفنا كثـ ً
فقه أقليات معاصر ،بل يلزمنا الرجوع إىل الوحي والتجربة اإلســامية األوىل ،مع االســتئناس
أبقـوال بعــض اجملتهديــن الذيــن عــروا عــن الــروح اإلســامية ،وحتـ َّـرروا مــن قيــود التاريــخ ،أكثــر
ِ
مؤس ًســا لقاعــدة شــرعية حاكمــة يف «فقــه األقليــات».
ـدرا ّ
مــن غريهــم ،دون اعتبــار أقواهلــم مصـ ً
مث خيتــم حبثــه هــذا ابلتذكــر بقاعــدة ،يعتربهــا “املبــدأ األســاس” يف عالقــة املســلمني بغريهــم،
اللُ َعـ ْـن الَّ ِذيـ َـن َلْ يـَُقاتِلُوُكـ ْـم ِف
﴿ل يـَنـَْها ُكـ ْـم َّ
وهــي القاعــدة الــي وردت يف قولــه تعــاىلَ :
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـب الْ ُم ْقســطني *إَِّنـَـا
وهـ ْـم َوتـُْقس ـطُوا إِلَْي ِهـ ْـم إِ َّن َّ
اللَ ُيـ ُّ
ال ّدي ـ ِن َوَلْ ُيْ ِر ُجوُكـ ْـم مـ ْـن د َي ِرُكـ ْـم أَ ْن تـَبـَُّر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
اهـ ُـروا َعلَــى إِ ْخَر ِاج ُكـ ْـم
يـَنـَْها ُكـ ْـم َّ
اللُ َعـ ْـن الَّذيـ َـن قَاتـَلُوُكـ ْـم ِف ال ّدي ـ ِن َوأ ْ
َخَر ُجوُكـ ْـم مـ ْـن د َي ِرُكـ ْـم َوظَ َ
ِ
ِ
ـك ُهـ ْـم الظَّال ُمــو َن﴾ (املمتحنــة)9-8 :؛ فيالحــظ أن هاتــن
أَ ْن تـََولَّْوُهـ ْـم َوَمـ ْـن يـَتـََوَّلـُ ْـم فَأ ُْولَئـ َ
اآليتــن متثِّــان األســاس األخالقــي ،والشــرعي ،والقانــوين الــذي جيــب أن ي ِ
عامــل بــه املســلمون
ُ
غريهــم ،وهــو الــر والقســط لــكل مــن مل يناصبهــم القتــال أو العــداء .وكل النـوازل واملســتجدات
ينبغــي حماكمتهمــا إىل ذلــك األســاس .ومــا كان للعالقــة بــن املســلمني وغريهــم أن ختــرج عــن
اإلطــار العــام واهلــدف األمســى الــذي مــن أجلــه أنــزل هللا الكتــب ،وأرســل الرســل ،وهــو قيــام
ِ ِ
ِ
ِ
ـاس
ـاب َوالْميـ َـزا َن ليـَُقـ َ
النــاس ابلقســط﴿ :لََقـ ْد أ َْر َسـ ْلنَا ُر ُسـلَنَا ِبلْبـَيِّنَــات َوأَنـَْزلْنَــا َم َع ُهـ ْـم الْكتَـ َ
ـوم النَّـ ُ
ِبلْ ِق ْسـ ِـط﴾ (احلديــد .)25 :فقاعــدة «القيــام ابلقســط» قاعــدة مطّــردة ،س ـواء تعلــق األمــر
إبعطـ ِ
ـاء غــر املســلمني حقوقهــم ،أو ســع ِي املســلمني ألخــذ حقوقهــم.
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وســنالحظ أوالً أن هــذه الفتــوى جــاءت رداً علــى سـؤال ظــل يــردد كثـراً يف اجملتمعــات
الغربيــة املعاصــرة ،وهــو س ـؤال يتعلــق مبســتقل العالقــة الزوجيــة عندمــا تقــرر ام ـرأة كتابيــة أن
تعتنــق اإلســام ولكنهــا حتجــم عــن ذلــك ملــا قــد يرتتــب علــى إســامها مــن فسـ ٍـخ فــورى للعالقــة
الزوجيــة الســابقة وفق ـاً لل ـرأي الســائد الــذي يفــي بــه علمــاء املســلمني .وســنالحظ اثني ـاً أن
الفتــوى الــي أدىل هبــا الدكتــور العلـواىن مل تــرد يف شــكل ٍرد خمتصـ ٍر علــى السـؤال ،وإمنــا جــاءت
كدا أنه
مطول تعرض فيه ملســألة انفســاخ الزواج عند عامة الفقهاء ،مؤ ً
يف شــكل حبث فقهى ّ
مل يكــن حمــل امجــاع بينهــم؛ مث تنــاول مجيــع اآلايت املتعلقــة بنــكاح املشــركات ،وتوقــف طويـاً
عنــد أســباب نزوهلــا وخلفياهتــا السياســية والعســكرية ،كمــا تنــاول مجيــع األحاديــث الــي وردت
يف هــذا الصــدد ،متعرض ـاً ألســانيدها ومقاصدهــا ،لينتهــى أخ ـراً إىل خماطبــة الســائلة قائ ـاً:
«إ ّن ال نــرى مانعـاً مــن اســتمرار رابط الزوجيــة بينــك وبــن زوجــك حــى أيذن هللا جــل شــأنه
هبدايتــه لتســتقيم أموركمــا وتنســجما يف حياتكمــا ،وبذلــك تبقــن علــى أسـرتك وعلــى تكافلهــا
وترابطهــا ،ولعــل هللا يشــرح صــدر زوجــك وبنيــك إىل اإلســام وتكــون هدايتهــم علــى يديـ ِ
ـك».
ونــورد فيمــا يلــي نــص رســالة الســائلة األمريكيــة ونثبــت بعدهــا نقاطـاً خمتصــرة مــن اإلجابــة
الــي خطهــا الدكتــور طــه العلـواىن:
ســؤال« :إنــي ام ـرأة مســيحية ،وقــد اطلعــت علــى مــا جعلــي أعجــب ابإلســام وأبــدأ
ابلق ـراءة فيــه وعنــه ،ف ـزاد إعجــايب هبــذا الديــن وقــررت الدخــول فيــه ،وذكــرت هــذه الرغبــة
لبعــض مــن أعــرف مــن املســلمني فأخــروين أنــه مبجــرد دخــويل يف اإلســام ينفســخ نكاحــي
مــن زوجــي ،وذلــك يعــي أنــي سأخســر زوجــي وأوالدي وأســريت ،ولســت متأكــدة مــن أنــي
سأســتطيع بنــاء أســرة جديــدة مســلمة ،وعنــدي أمــل كبــر لــو اســتمرت عالقــة الزوجيــة وبقيــت
يف منــزيل مــع أوالدي أن أُؤثِــر عليهــم مجيعـاً أو علــى بعضهــم -علــى األقــل -وقــد يدخلــون يف
اإلسالم أو يفكرون بدخوله واالنضمام إىل املسلمني يف املستقبل .علما أبنين ال أخشى وال
أتوقــع حــدوث أي تغيــر يف تعامــل زوجــي معــي ،أو إيقاعــه أي ضغــط علــي ،فقــد اســتمزجت
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الفصل السادس ـ تطبيقات لعلم املراجعات

رأيــه فأفــاد أبن هــذا الشــأن خيصــي وهــو جــزء مــن حريــي الــي حيرتمهــا .وحــن ذكــرت لــه أن
اإلســام حيــرم شــرب اخلمــر وأكل حلــم اخلنزيــر قــال يل :إذا دخلـ ِ
ـت يف اإلســام فلــن أضايقــك
أبكل حلــم اخلنزيــر يف املنــزل ،ولــن أطلــب منــك أن تقدمــي اخلمــر ،وســأتناول ذلــك خــارج
البيــت عنــد أقــاريب وأصحــايب أو يف األماكــن العامــة.

فيــه ،فــإن هــذا احلكــم مــن األحــكام اخلالفيــة الــي مل يقــع عليهــا اإلمجــاع .فدعــوى اإلمجــاع ليــس
مقطوعـاً فيهــا ،فقــد جــاء يف ذلــك خــاف ،أورده ابــن عبــد الــر يف آخــر كالمــه عــن حديــث
صفوان وعكرمة ،حيث قال« :ويف املسألة قول شاذ خامس روي عن عمر وعلي ،وبه قال
إبراهيــم النخعــي والشــعيب :إذا أســلمت الذميــة مل تنــزع مــن زوجهــا ألن لــه عهـ ًـدا» 182وتفصيــل
هــذه الــرواايت كاآليت:

فهــل صحيــح أن جمــرد دخــويل يف اإلســام يقطــع كل الروابــط بيــي وبــن زوجــي وأبنائــي
ـدي ،أو أن ذلــك مبالغــة أو خطــأ يف الفهــم مــن الذيــن أخــروين بذلــك؟
وبنــايت ووالـ ّ

أرجــو بيــان األمــر يف هــذا الشــأن ،حيــث إنــي توقفــت وتــرددت عــن الدخــول يف اإلســام
بــل امتنعــت عــن القـراءة فيــه وعنــه خوفـاً مــن هــذا الــذي ذكــروه ،وقــد ذكــر يل بعــض األصدقــاء
امســك ونصحــوين بتوجيــه هــذا السـؤال إليــك.
(سوزان ولسون :حائرة)
إجابة الدكتور طه جابر العلواىن:
«بســم هللا الرمحــن الرحيــم .احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام علــى ســيدان حممــد
وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــن،
أما بعد:
فمــا أخــرك بــه املســلمون حــول هــذه النقطــة يف مجلتــه صحيــح ،ولكــن يف هــذا األمــر
تفاصيــل دقيقــة قــد تغيــب عــن عامــة املســلمني الذيــن ظن ـوا أو فهم ـوا أن انفســاخ النــكاح
أمــر جممــع عليــه عنــد علمــاء األمــة يف ســائر العصــور مــن غــر تفريــق بــن أن يكــون الــزوج
كاف ـراً أو مشــركاً أو كتابي ـاً ،وبقطــع النظــر عــن العالقــة واحلالــة الــي تربــط املســلمني مــع
غريهــم؛ س ـواء أكانــت حالــة حــرب أو حالــة ســلم ،أو يف داير حتــرم حريــة املعتقــد وحتفظهــا
للمواطنــن وال تكــره أحــداً علــى الت ـزام عقيدهتــا أو دينهــا ،ومــا إذا كان موقــف الــزوج موقفــا
صارم ـاً ضــد إســام زوجتــه حبيــث قــد يعرضهــا إىل االضطهــاد والريــب ليفتنهــا عــن دينهــا،
أو أن يكــون لــه موقــف آخــر ،ولذلــك نــود أن نضــع بــن يديــك ســائر التفاصيــل املتعلقــة
هبــذا املوضــوع لكــي يكــون اختيــارك اختيــاراً ســليماً ولكــي تتجــاوزي إن شــاء هللا حالــة
الــردد للدخــول يف اإلســام ،وليعلــم مــن يطلــع علــى فت ـواان هــذه مــا يســتلزمه التفريــق بــن
الزوجــن يف هــذه احلالــة.
أوالً :إن احلكم الذي أخربوك به من انفساخ نكاحك فور نطقك ابلشهادتني ،وثبوت
ِ
حكما قد وقع إمجاع علماء األمة عليه أمر مبالغ
حرمة زوجك عليك وحرمتك عليه ،ابعتباره ً
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❖ عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن أيــوب عــن ابــن س ـرين عــن عبــد هللا بــن يزيــد اخلطمــي
أنــه قــال :أســلمت ام ـرأة مــن أهــل احلــرة ،ومل يســلم زوجهــا ،فكتــب فيهــا عمــر بــن
خيوهــا ،فــإن شــاءت فارقتــه ،وإن شــاءت قـ ّـرت عنــده .فلــم حيكــم
اخلطــاب :أن ّ
خيهــا يف البقــاء معــه أو مفارقتــه.
ابنفســاخ النــكاح مبجــرد اإلســام ،وزاد علــى ذلــك أن ّ
اثنيـاً :قــد ثبــت مبــا ذكـران أن الـرأي الــذي يقــول أبن عقــد النــكاح ينفســخ مباشــرة مبجــرد
دخــول الزوجــة يف اإلســام وبقــاء زوجهــا علــى دينــه رأي علــى اطالقــه غــر دقيــق ،فاألمــر
فيــه اخلــاف الــذي رأينــاه .وممــا اســتدل بــه اجلمهــور علــى عــدم انفســاخ العقــد ابختــاف
رد زينــب ابنتــه علــى أيب العــاص
الديــن مــا روي عــن ابــن عبــاس أنــه (صلــى هللا عليــه وســلم) ّ
بــن الربيــع ابلنــكاح األول ،ومل حيــدث شــيئاً .183فقــد كان إســام زينــب قدمي ـاً مــن أول
البعثــة ،وأُقــرت مــع زوجهــا أيب العــاص بــن الربيــع ،وولــدت لــه أُمامــة وعلي ـاً ،ومل تــزل عنــده
إىل أن أخــذ رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم علــى أيب العــاص أن خيلــي ســبيلها لتلحــق بــه
يف املدينــة خوف ـاً عليهــا مــن قريــش بعــد أن فــادت زوجهــا عندمــا أُســر يف بــدر ،وقــد أســلم
زوجهــا أبــو العــاص يف احملــرم ســنة ســبع بعــد أن أســره املســلمون اثنيــة عندمــا كان راجع ـاً
يف جتــارة لقريــش مــن الشــام ،فلمــا جــيء بــه دخــل علــى زينــب فأجارتــه ،وأقـ ّـر رســول هللا
ـرد
ورد إىل قريــش مــا كان يف ذمتــه مث أســلم هلل ،فـ ّ
(صلــى هللا عليــه وســلم) جوارهــا ،فعــاد ّ
184
عليــه رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) زينــب ومل جيــدد نكاح ـاً  ،وممــا قيــل يف بيــان
 182االســتذكار ،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــر ،األندلســي463 ،ه ،دار قتيبــة،
دمشــق،ط1993 ،1ق327/16 ،
 183رواه الرتمــذي يف النــكاح ،ابب :مــا جــاء يف الزوجــن املشــركني يســلم أحدمهــا ،رقــم ( )1143وأبــوداود يف
الطالق ،ابب :إىل مىت ترد عليه امرأته إذا أســلم بعدها ،رقم ( )2240وأمحد يف بداية مســند عبد هللا بن العباس،
رقــم ()9781
 184ينظــر :اإلصابــة يف متييــز الصحابــة ،أبــو الفضــل علــي بــن حجــر العســقالين 852 ،هــ .مطبعــة الســعادة ،مصــر،
ردها عليه بشروط النكاح
ط .1910 ،1مج  4ص  ،312 - 121وال ننظر ملن حاول أتويل احلديث مبعىن أنه ّ
األول ،أو مبثل صداق وحباء النكاح األول ومل حيدث زايدة على ذلك من شــروط وال غريه.

158

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

ذلــك :أن امل ـرأة إذا أســلمت وأتخــر إســام زوجهــا أن نكاحهــا ال ينفســخ مبجــرد ذلــك،
بــل تتخــر بــن أن تتــزوج غــره ،أو ترتبــص إىل أن يســلم فيســتمر عقــده عليهــا .وهــو مــا
ذهــب إليــه ابــن القيــم حيــث قــال« :لكــن الــذي َّ
دل عليــه حكمــه (صلــى هللا عليــه وســلم)
أن النــكاح موقــوف ،فــإن أســلم قبــل انقضــاء عدهتــا فهــي زوجتــه ،وإن انقضــت عدهتــا؛ فلهــا
أن تنكــح مــن شــاءت ،وإن أحبــت انتظرتــه ،فــإن أســلم كانــت زوجتــه مــن غــر حاجــة إىل
جتديد نكاح».185
اثلث ـاً :انطالق ـاً مــن القاعــدة األصوليــة املعتمــدة عنــد الفقهــاء والــي تقــرر أنــه (يغتفــر يف
الــدوام مــا ال يغتفــر يف االبتــداء) ،186فإهنــم طبق ـوا هــذه القاعــدة علــى حالتنــا هــذه وقال ـوا
(يغتفــر يف أنكحــة الكفــار ويف الــدوام مــا ال يغتفــر يف أنكحــة املســلمني أصالــة ويف االبتــداء
حقيقــة).187
وبنــاءً علــى مــا ســبق ،فإننــا ال نــرى مانعـاً مــن اســتمرار رابط الزوجيــة بينــك وبــن زوجــك
حــى أيذن هللا جــل شــأنه هبدايتــه لتســتقيم أموركمــا وتنســجما يف حياتكمــا ،وبذلــك تبقــن
علــى أس ـرتك وعلــى تكافلهــا وترابطهــا ،ولعــل هللا يشــرح صــدر زوجــك وبنيــك إىل اإلســام
وتكون هدايتهم على ِ
يديك .كما أن التســوية بني الرجال والنســاء يف هذه البالد يف احلقوق
والواجبــات مت ّكنـ ِ
ـك عنــد حــدوث أي شــقاق يف املســتقبل مــن طلــب الطــاق ومفارقتــه ،فقــد
انتفــت شــى احملاذيــر واملخــاوف الــي جــاء التشـريع ليحققهــا يف املـرأة املســلمة مبــا فيهــا محايــة
دينهــا وحقوقهــا.
فعجلــي بنطــق الشــهادتني واإلســام هلل وحــده ،وال جتعلــي هــذا األمــر عائقـاً بينــك وبــن
ّ
هللا ســبحانه وتعــاىل ،فــإن اإلنســان ال يــدري إذا أصبــح هــل ميســي ،وإذا أمســى هــل يصبــح،
وبقــاؤك علــى غــر اإلســام خطــر كبــر ،وابلتــايل فــإن التعجيــل يف الدخــول يف اإلســام أمــر
ال تســويف فيــه وال حيتمــل التأخــر ،وهللا يتــوالان ويتــوالك ،ويهدينــا وإايك إىل سـواء الســبيل».
د .طه جابر العلواين (آب -أغسطس)2001 ،

 185زاد املعاد ،ابن القيم137/5 ،
 186املنثور يف القواعد ،حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي 794 ،هـ .وزارة األوقاف ،الكويت375/3 ،
 187فتوحــات الوهــاب بتوضيــح شــرح منهــج الطــاب (حاشــية اجلمــل علــى شــرح املنهــج) ،ســليمان بــن عمــر
العجيلــي األزهــري (اجلمــل)1204 ،هــ .دار الفكــر ،بــروت208/4 ،
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الفصل السابع ـ شخصيات يف عامل الدكتور العلواين

حتدثنــا يف الفصــول الســابقة عــن الرحلــة الفكريــة للدكتــور طــه العل ـواين ،واملراحــل الــي
نوســع دائــرة النظــر؛ لتشــمل
مـ َّـر هبــا ،والقضــااي الــي انشــغل هبــا ،ونــود يف هــذا الفصــل أن ّ
شــخصيات كان هلــا أثــر ملحــوظ يف تطــوره الفكــري .علــى أن م ـرادان يف هــذا الفصــل ليــس
ـجل مبــن كان ـوا يتحركــون يف الدائــرة العلميــة الواســعة للدكتــور طــه العل ـواين مــن
أن نق ـ ّدم سـ ً
طـ ٍ
ـاب وابحثــن ومفكريــن ،فأعــداد هــؤالء يفــوق احلصــر .إن مــا هنــدف إليــه يف هــذا الفصــل
ينحصــر يف إشــارات خمتصــرة إىل بعــض الشــخصيات الــي أســهمت بصــورة مباشــرة يف
بــداايت تكوينــه العلمــي ،مثــل الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي الــذي تــدرج بــه يف علــوم العربيــة
والفقــه ،أو إىل بعــض شــخصيات اترخييــة مثــل اإلمــام الـرازي ،والذيــن أفــاد منهــم مــن خــال
النصــوص الــي عكــف علــى دراســتها ،واالستشــهاد هبــا ،كلمــا تضاربــت أمامــه االختيــارات
ـرا إىل بعــض الشــخصيات الــي كانــت ضمــن أصدقائــه
الفقهيــة .كمــا نــود أن نشــر أخـ ً
ـون أساســيًا مــن مكــوانت «اجملتمــع العلمــي»
املقربــن ،والذيــن صــاروا مبــرور الوقــت مكـ ً
الصغــر ،الــذي كان يتنفــس فيــه؛ فمــا مــن فكــرة أساســية قــال هبــا واحــد مــن أف ـراد هــذه
اجملموعــة إال وقــد علــم هبــا اآلخــرون ،وجتادلـوا حوهلــا ،ومــا مــن كتــاب نشــره أحدهــم إال وقــد
صــدَّره الدكتــور العل ـواين مبقدمــة مطولــة ،أو تناولــه يف أحاديثــه وحماضراتــه .188فإليكــم بعــض
هذه الشخصيات:

وعلــى الرغــم مــن الطريقــة التقليديــة الــي كان يســر عليهــا الشــيخ الســامرائي إال أن
الدكتــور العل ـواين قــد اســتفاد منــه فائــدة علميــة كبــرة ،إذ صــارت متــون اللغــة العربيــة والفقــه
الــي أفــاد منهــا آنــذاك مبثابــة قاعــدة صلبــة ،مــن حيــث التأســيس اللغــوي والفقهــي واألصــويل،
وقــد مكنتــه الح ًقــا مــن اســتيعاب كثــر مــن القضــااي الــي واجهتــه يف دراســاته العليــا ،وىف حياتــه
العمليــة واملهنيــة .ولعــل هــذه القاعــدة العلميــة اجليــدة جعلتــه يرغــب يف املزيــد مــن التحصيــل
متشــوقًا إىل الدراســة يف األزهــر ،وامليــل حنــو أئمــة املذهــب الشــافعي أســوة بشــيخه الســامرائي.

( )1:7الشيخ عبد العزيز السامرائي ( ،)1973-1914وشيوخ آخرون
الشــيخ عبــد العزيــز الســامرائي مــن أشــهر املعلمــن الذيــن تلقــى طــه جابــر العلـواىن علــى
ـرا خيتلــط فيــه اإلعجــاب ابخلــوف .فالشــيخ
أيديهــم علــوم العربيــة والقــرآن ،وتركـوا يف نفســه أتثـ ً
ـدي جـ ًـدا ،يفــرض
الســامرائي ،حبســب وصــف الدكتــور العل ـواين« ،شــيخ عجيــب .كان تقليـ ً
ِ
ـجل عنــده أن نذهــب إىل النجــار؛ لنصنــع صندوقًــا خشــبيًا ارتفــاع قدمــن
علينــا أول مــا نسـ ّ
أيضــا .وهــذا الصنــدوق هــو مســتودع الكتــب ،ومــا يتعلــق بنــا ،ونكتــب عليــه
وعــرض قدمــن ً
وحنــن جنلــس يف احللقــة ،مثــل حــدوة احلصــان ،وهــو يف الوســط لديــه صنــدوق مماثــل ،جنلــس
مرتبعــن ،ويرفــض أن ميــد أحــدان رجلــه؛ ألنــه علــى خــاف األدب الــذي تعـ ُـود العلمــاء عليــه.
يبــدأ التدريــس عنــده بعــد طلــوع الشــمس مباشــرة ،فهــو يشــرط علينــا أن نصلــي الفجــر يف
189
مجيعــا».
املســجد ً
 188ممــا ميكــن مالحظتــه يف هــذا الصــدد أن الدكتــور إمساعيــل الفاروقــى قــد قـرأ كتــاب الدكتــور عبــد احلميــد أبــو
ســليمان (النظريــة اإلســامية العامــة للعالقــات الدوليــة) وكتــب مقدمــة ضافيــة عنــه؛ كمــا أن الدكتــور العلـواىن قــد قـرأ
كتــاب (أزمــة العقــل املســلم) للدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان وكتــب مقدمــة لــه.
 189الدكتور طه العلواين ،مقابالت يف مكتبه ابلقاهرة.
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ـرا مــن النقــد إىل العلــوم النقليــة،
ورغــم أن الدكتــور العل ـواين صــار فيمــا بعــد يوجــه كثـ ً
ويدعــو إىل إعــادة أتسيســها وف ًقــا ملنهجيــة القــرآن املعرفيــة ،إال أنــه مــا كان ليتمكــن مــن ذلــك
لــوال معرفتــه التامــة أبصــول هــذه العلــوم وفروعهــا .بــل نالحــظ أن إص ـرار الشــيخ الســامرائي
علــى االنضبــاط يف الســلوك ،واحـرام العلــم ،وحفــظ املتــون ،واحملافظــة علــى الصلـوات قــد تــرك
أثـًـرا ابلغًــا يف تكويــن الطفــل طــه العلـواين ،وقــد حتــول ذلــك األثــر إىل مهــارات ال غــى لــه عنهــا
وخباصــة عندمــا صــار خطيبًــا يف املســاجد ،أو حماضـًـرا يف قاعــات الــدرس .ولقــد اســتمعت إليــه
يف أكثــر مــن مناســبة وهــو يتحــدث لســاعتني أو أكثــر ،دون أن يلحــن يف اللغــة ،أو يســتعني
مبذكــرة ،أو يعجــز عــن اإلتيــان بشــاهد مــن القــرآن أو احلديــث الشـريف .وميكــن اإلشــارة هبــذا
الصــدد إىل عــدد كبــر مــن احملاض ـرات الــي كان يقــوم إبلقائهــا مشــافهة مــن الذاكــرة ،وبعــد
حتريرهــا يتــم حتوهلــا إىل حبــوث.190
علــى أن شــخصية الشــيخ الســامرائي كانــت هلــا جوانــب أخــرى مل تنــل كل الرضــا مــن طــه
العلـواين .كان الشــيخ الســامرائي مزجيًــا مــن شــيخ العلــم وشــيخ الطريقــة ،وكانــت لــه نزعــة قويــة
يف أن جيعــل طالبــه صــورة منــه .يضــاف إىل ذلــك أنــه كان ذا توجــه ســي مفــرط ،فهــو خريــج
مدرســة ســنية هلــا صـراع دائــم مــع الشــيعة .أمــا الشــاب طــه العلـواين فقــد كان ينحــدر مــن أســرة
ممتــدة ومفتوحــة نســبيًا ،يلتقــي فيهــا طوائــف متنوعــة مــن مذهــب أهــل الســنة ،ومــن الشــيعة،
وزعمــاء العشــائر ،ويتصــل هبــا مــن لــه الت ـزام ديــي ،ومــن ليــس بشــيء مــن حيــث التديــن أو
متنازعــا بــن شــيخ إصالحــي
العلــم .ولذلــك فقــد صــار الشــاب طــه العل ـواين يف تلــك الفــرة ً
متشــدد ،وأســرة عراقية خمتلطة املشــارب ،فصار يضمر يف نفســه شــيئًا من التمرد على شــيخه،
مــع احـرام شــديد لــه .ويبــدو ملــن متعــن يف مســرة شــخصية الدكتــور العلـواين أن هبــا نــوع مــن
ـردا علــى الشــيوخ أم علــى القــادة السياســيني.
«التمــرد» مل يفارقــه طيلــة حياتــه؛ سـواء أكان متـ ً
 190راجــع مثـاً جمموعــة احملاضـرات الــي ألقاهــا يف دورة إســامية املعرفــة يف الســودان ،خريــف  ،1996ونشــرت
حتــت عنـوان «قضــااي إســامية معاصــرة» (قم-إيـران :مؤسســة األعـراف للنشــر ،)1999 ،مث أعيــد نشــرها بعنـوان:
«مقدمــة يف إســامية املعرفــة» (بــروت :دار اهلــادى.)2001 ،
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شيوخ آخرون:
مل يكــن الشــيخ الســامرائي املصــدر الوحيــد الــذي تلقــى عنــه الشــاب العل ـواىن علومــه؛
ـيوخ آخريــن أوفــر
فمــا أن انتقــل مــن الفلوجــة إىل بغــداد يف عــام  1953حــى صــار يلتقــي بشـ ٍ
علمـاً وأكــر صيتـاً .أييت يف رأس هــؤالء الشــيخ أجمــد بــن حممــد ســعيد الزهــاوى (-1882
 .)1967وقــد كان الشــيخ الزهــاوى خيتلــف كثـراً عــن الشــيخ الســامرائي مــن حيــث الســمت
الشــخصى واملنهــج التعليمــى ،إذ مل يكــن يتشــدد يف أمــور اللبــاس وتفاصيــل احليــاة الشــخصية
لطالبــه -كمــا كان يفعــل الشــيخ الســامرائي .كان الشــيخ الزهــاوى مثـاً يرتــدى البنطــال حتــت
اجلبــة وال يــرى يف ذلــك إشــكاالً .فتوطــدت عالقــة الشــاب طــه العلـواىن بــه ودرس عليــه «شــرح
املنــار» يف أصــول فقــه احلنفيــة .وبــدأت تتبلــور لديــه حاســة النقــد إابن مصاحبتــه للشــيخ
الزهــاوى ،فصــار يــدرك بوضــوح أن هنــاك مؤث ـرات ذاتيــة تصاحــب الفتــوى ،وأنــه مــا مــن
فقيــه ميكــن أن ينخلــع متامـاً عــن مؤثـرات اجملتمــع الــذي نشــأ فيــه والبيئــة الثقافيــة الــي يتنفــس
فيهــا .أمــا الشــيخ الــذي تــرك أتثـراً أكــر يف احليــاة العلميــة للدكتــور العلـواىن ونضجــت عنــده
ملكتــه العلميــة والنقديــة فهــو الشــيخ عبــد الغــي عبــد اخلالــق الــذي أشــرف علــى رســالته لنيــل
درجــة الدكتــوراه يف أصــول الفقــه .وقــد اهتــم الدكتــور العل ـواىن فيمــا بعــد عندمــا صــار رئيس ـاً
للمعهــد العاملــى للفكــر االســامى اهتمامـاًكبـراً أبعمــال هذيــن العاملــن وســاعد علــى جتميعهــا
191
ونشــرها.
( )2:7اإلمام فخر الدين الرازي ()1210-1149
ال خيفــي الدكتــور العلـواين إعجابــه الشــديد ابإلمــام الـرازي ،سـواءً أكان ذلــك يف أصــول
الفقــه ،أم التفســر .وممــا يــدل علــى ذلــك أنــه أمضــى ســنوات مــن عمــره يف حتقيــق كتــاب
«احملصــول يف علــم أصــول الفقــه» ،ويف تتبــع أق ـوال ال ـرازي ،وآرائــه ،وترجيحهــا علــى مــا
عداهــا .ولكــن التأثــر األكــر ابل ـرازي أييت يف جمــال «العــودة إىل القــرآن» ،وإعــادة ربــط
املشــاريع الفكريــة والبحثيــة بــه .ويشــر الدكتــور العلـواين هبــذا الصــدد إىل أن الـرازي قــد كتــب
تفســره يف وقــت متأخــر مــن عمــره ،وذلــك بعــد أن نضجــت خرباتــه ،واســتوت علومــه .وهــذا
األمــر مل أيت مصادفــة ،حبســب الدكتــور العل ـواين ،إذ كان ال ـرازي يف بدايــة حياتــه العلميــة
ـغل ابلتعليــم والتأليــف ،فــكان يتخــذ مــن القــرآن ش ـواهد؛ ملــا كان يضــع مــن قواعــد يف
منشـ ً
 191نشــر املعهــد العاملــى للفكــر االســامى يف عــام  1996أعمــال الشــيخ الزهــاوى حتــت عنـوان « االمــام أجمــد
بــن حممــد ســعيد الزهــاوى :فقيــه العراقيــن والعــامل االســامي» ،مجــع وأتليــف كاظــم أمحــد انصــر املشــاخيى ،كمــا نشــر
رســالة الدكتــور عبــد الغــى عبــد اخلالــق عــن «حجيــة الســنة».

الفصل السابع ـ شخصيات يف عامل الدكتور العلواين

163

أصــول الفقــه ،أو الــكالم .أمــا يف عملــه األخــر يف التفســر فــكأن ال ـرازي أراد أن يقــول إن
ـدرا للش ـواهد الفقهيــة والكالميــة ،وإمنــا
للق ـرأن الكــرمي املنزلــة واملكانــة األوىل ،فــا يبقــى مصـ ً
منبعــا ومنطل ًقــا هلــا 192.مث يــورد الدكتــور العلـواين هــذا النــص مــن وصيــة الـرازي« :ولقــد
يصبــح ً
اختــرت الطــرق الكالميــة واملناهــج الفلســفية ،فلــم أجــد فيهــا مثــل مــا وجــدت يف كتــاب هللا»؛
ليطابــق بينــه وبــن جتربتــه العلميــة .فيقــول الدكتــور العلـواين« :وابلنســبة يل ،فبعــد تلــك اجلولــة
ـدي حاســة نقديــة مقلقــة مل تعــد تســمح يل أبخــذ
الطويلــة مــع ال ـراث ،وبعــد أن تكونــت لـ َّ
شــيء مــن ذلــك ال ـراث ،علــى أنــه شــيء مــن املســلمات ...ولذلــك فقــد أخــذت الــدرس
والعــرة مــن موقــف اإلمــام الـرازي ،وقلــت :إنــه جيــب علـ َّـي أن أعــود إىل القــرآن الكــرمي قبــل أن
أبلــغ املرحلــة الــي بلغهــا اإلمــام الـرازي ...ومــن هنــا بــدأت أعمــل علــى تكريــس مجيــع دراســايت
193
يف القــرآن اجمليــد».
علــى أن اإلعجــاب ابإلمــام ال ـرازي ال يعــي أن يتخلــى الدكتــور العل ـواين عــن نزعتــه
النقديــة ،حــى ولــو تســبب لــه ذلــك يف بعــض املضايقــات مــن شــيوخه .ويذكــر هبــذا الصــدد
مــا وقــع لــه إابن مناقشــة رســالته للدكتــوراه ،والــي ورد يف ثناايهــا نقــد يســر لإلمــام ال ـرازي،
فتصــدى لــه الشــيخ إبراهيــم الشــهاوي بعصبيــة ابلغــة قائـ ًـا« :مــن أنــت كــي تســتدرك علــى
اإلمــام ال ـرازي ،وأىن لــك أن تطــاول أولئــك العمالقــة!» .194ويقــول الدكتــور العل ـواين معل ّقــا
علــى هــذه احلادثــة أنــه ســكت علــى مضــض ،وانتهــى مــن مناقشــة الدكتــوراه دون أن يعلــم
كيــف ينتقــد أق ـوال الســابقني أو يراجعهــا .ولعلــه بــدأ يــدرك منذئــذ أن معركــة تنتظــره مــع
شــيوخ املــدارس الفقهيــة والكالميــة ،إ ْن أصـ َّـر علــى الســر يف طريــق النقــد واملراجعــة ،كمــا
ســنالحظ الح ًقــا.
ومــع ذلــك فقــد ظــل الدكتــور العل ـواين يتتبــع اإلمــام ال ـرازي ،فيأخــذ برأيــه يف كثــر مــن
املســائل ،ويســتغرب مــن بعــض آرائــه ،ويلتمــس لــه العــذر يف أغلــب األحيــان .ومــن األمثلــة
علــى ذلــك توقفــه عنــد رأى اإلمــام ال ـرازي يف مســألة احملكــم واملتشــابه يف القــرآن اجمليــد ،إذ
يذهــب ال ـرازي إىل تعريــف احملكــم أبنــه مــا ال حيتمــل لفظــه أي معــى غــر مــا وضــع لــه .أمــا
املتشــابه فداللــة اللفــظ عليــه غــر راجحــة .ويعـ ُّـد العل ـواين أن تقــدمي اإلمــام ال ـرازي للدليــل
 192الدكتــور طــه العل ـواين ،تفســر ســورة األنعــام (القاهــرة :دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع،)2012 ،
ص.24
 193املصدر نفسه ،ص.25
 194الدكتــور طــه العلـواين ،مــن أدب االختــاف إىل نبــذ اخلــاف( ،واشــنطن :املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي،
 ،)2017ص.11

164

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السابع ـ شخصيات يف عامل الدكتور العلواين

العقلــي علــى الدليــل اللفظــي أمـ ٌـر ليــس لــه مــا يســنده ،وهــو أمــر مســتغرب مــن إمــام جليــل
القــدر ،مثــل اإلمــام الـرازي .مث يعتــذر لــه أبنــه قــد قــرر نظرايتــه هــذه يف الفــرة الــي كان فيهــا
منغمســا يف الطــرق الكالميــة واملناهــج الفلســفية ،ومتأثـًـرا هبــا ،وتلــك مرحلــة مــن مراحــل حياتــه
ً
195
أبــدى ندمــه علــى مــا اجتــه إليــه خالهلــا مــن تعزيــز تلــك الطــرق.

الواقــع احملســوس 196.وقــد اســتطاع مــن خــال هــذه القواعــد وغريهــا أن يوجــه انتقــادات
موضوعيــة ل ـراث الداينتــن اليهوديــة واملســيحية .ويبــدو أن الدكتــور العل ـواين قــد اســتفاد
هــذا النهــج مــن الدكتــور الفاروقــي ،ولكنــه أراد أن يقتصــره علــى القــرآن ،ســاعيًا لوضــع
قواعــد منهجيــة لفهمــه .فصــارت «قاعــدة االنســجام الداخلــي» الــي وضعهــا الدكتــور
الفاروقــي متاثــل قاعــدة «الوحــدة البنائيــة» عنــد الدكتــور العلـواين ،وهــي قاعــدة اســتطاع علــى
أساســها أن يســتبعد «نظريــة النســخ» ،الــي متســك هبــا كثــر مــن املفس ـرين والفقهــاء؛ كمــا
صــارت قاعــدة «االنســجام مــع الواقــع» متاثــل قاعــدة «اجلمــع بــن القراءتــن :الوحــي والكــون»
عنــد الدكتــور العلـواين.

( )3:7الدكتور إمساعيل الفاروقي ()1986-1921
ولــد الدكتــور الفاروقــي يف فلســطني عــام  ،1921وختــرج يف اجلامعــة األمريكيــة ببــروت
عــام  ،1942وهــو يكــر الدكتــور العلـواين بنحـ ٍو مــن مخســة عشــر ســنة .وحينمــا التقيــا كان
الفاروقــي قــد جتــاوز الســتني مــن العمــر ،وحقــق شــهرة عاليــة يف ختصصــه العلمــي ،وىف التدريــس
يف اجلامعــات األمريكيــة ،وكان الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي أحــد األعضــاء املؤسســن للمعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي ،ويشــاركه يف ذلــك الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان ،والدكتــور
طــه جابــر العل ـواين ،واألســتاذ أنــور إبراهيــم ،والدكتــور مجــال الربزجنــي ،إىل جانــب اجملموعــة
املســاندة وتتكــون مــن الدكتــور أمحــد توتوجنــي ،والدكتــور هشــام الطالــب .وكان أكثــر أعضــاء
هــذه اجملموعــة ،مــا عــدا الدكتــور إمساعيــل الفاروقــي ،يقيمــون يف مدينــة الـرايض .وكان الدكتــور
الفاروقــي يزورهــم مــن وقــت آلخــر للتشــاور ،حيــث متّ يف ذلــك الوقــت التحضــر ملؤمتــر لوجانــو
األول ،وهــو املؤمتــر التأسيســي ،الــذي توصــل فيــه املؤمتــرون مــن قــادة الفكــر اإلســامي إىل
تصــور مفــاده :أن أزمــة األمــة األساســية أزمــة فكريــة ،ومــا مل تعــاجل هــذه األزمــة فإنــه مــن العســر
أن تنهــض األمــة .مث تقــرر يف ذلــك املؤمتــر أنــه ال بــد مــن إنشــاء مؤسســة حبثيــة يتفــرغ فيهــا
معمقــة،
العلمــاء القــادرون ،مــن الذيــن اجتمع ـوا أو مــن غريهــم؛ للقيــام ببحــوث ودراســات ّ
خاصــة يف اجملــال الفكــري ملعاجلــة األزمــة .وبنــاءً علــى ذلــك فقــد مت تكليــف الدكتــور الفاروقــي
أبمــر تلــك املؤسســة الــي عرفــت فيمــا بعــد ابســم «املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي» .بــدأ
«املعهــد» عملــه يف غرفــة مبنــزل الدكتــور الفاروقــي ،وكان يعمــل هــو وزوجتــه ومســاعدة يف
عمليــات التأســيس ،وإصــدار الكتــب األوليــة ،ومراســلة الباحثــن والعلمــاء.
كان الدكتــور الفاروقــي يهتــم مــن موقــع ختصصــه يف مقارنــة األداين ،بوضــع
منظومــة مــن املبــادئ املنهجيــة الــي يــرى ضــرورة تقييــم األداين يف ضوئهــا ،فوضــع علــى
ســبيل املثــال مبــدأ «االنســجام الداخلــي»؛ أي أال تتعــارض العناصــر املكونــة للنظــام
الديــي فيمــا بينهــا ،ومبــدأ «االنســجام مــع الواقــع»؛ أي أال تتعــارض احلقائــق الدينيــة مــع
 195الدكتــور طــه العلـواين ،حنــو موقــف قــرآين مــن إشــكالية احملكــم واملتشــابه ،مصــدر ســابق ،ص ،17-16هامــش
رقــم (.)11
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اهتــم الدكتــور الفاروقــي بصفــة خاصــة مبســألة إعــادة صياغــة العلــوم الغربيــة وف ًقــا للمنظــور
اإلســامي ،وهــذا مــا يوافــق عليــه الدكتــور العلـواين ،ولكنــه تســاءل عــن كيفيــة حدوثــه؟ فهــو
يــرى أنــه قبــل القيــام إبعــادة صياغــة علــم غــريب وف ًقــا للرؤيــة اإلســامية ،ينبغــي أن يكــون
لدينــا «منــوذج» معــريف إســامي واضــح نســتبعد يف ضوئــه بعــض املعــارف الغربيــة ،ونســتوعب
أخــرى .ولكــن أيــن هــذا النمــوذج؟ ولذلــك فقــد توجــه الدكتــور العلـواين إىل القــرآن؛ ليكتشــف
هنجــا إصالحيًــا يف
ثالثيــة «التصديــق ،واهليمنــة ،والتجــاوز»؛ أي ليكتشــف أن القــرآن يتبــع ً
تعاملــه مــع تـراث النبـوات الســابقة؛ مبعــى أنــه ال يرفضهــا مجلًــة وتفصيـ ًـا ،وإمنــا يصــدق بعضهــا
ويهيمــن عليــه ،مث يتجــاوزه.
ولعــل التأثــر األكــر للدكتــور الفاروقــي علــى جمموعــة املعهــد  -ومــن بينهــم الدكتــور
العل ـواين  -يقــع يف جمــال دعــوة الفاروقــى للتخلــي عــن «عقليــة املهاجــر» و«التوطــن» يف
اجملتمع األمريكي اجلديد .فقد كان الفاروقي حيذر يف كتاابته وىف سلوكه ،مما يسميه «عقلية
ـرددا وهامشــيًا
ـورا مــن وطنــه األم ،ولكنــه يبقــى ضعي ًفــا ومـ ً
املهاجــر» الــذي خيــرج حزينًــا ومقهـ ً
يف وطنــه اجلديــد الــذي هاجــر إليــه .ويدعــو الفاروقــي بشــدة إىل أن يتحــول املهاجــر املســلم
إىل أداة مــن أدوات الدعــوة ،ولــن يكــون كذلــك إال بعــد أن يســتعيد «الرؤيــة اإلســامية»
األصيلــة ،الــي جتعلــه ينظــر إىل نفســه وإىل احليــاة مــن حولــه بطريقــة جديــدة ،فيتحــول تلقائيًــا
197
إىل إنســان جديــد ذي رســالة ودور.
 196لعــرض مفصــل عــن املبــادئ النظريــة اخلمســة الــي اعتمدهــا الدكتــور الفاروقــي يف نقــده لــأداين انظــر :لينــدا
بوعافيــة يف :فتحــي حســن ملــكاوي وآخــرون ،حمــررون ،إمساعيــل الفاروقــي وإســهاماته يف اإلصــاح الفكــري املعاصــر
(عمــان ،هرينــدن ،فرجينيــا :دار الفتــح واملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،)2014 ،ص.150-149
َّ
Ataullah Siddiqi, ed., Ismail Raji al-Faruqi, Islam and Other Faiths (Leicester and Herndon: The 197
Islamic Foundation & The International Institute of Islamic Thought, 1998), p. 331,339.

166

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السابع ـ شخصيات يف عامل الدكتور العلواين

ويبــدو أن هــذه الدعــوة قــد قوبلــت ابرتيــاح شــديد مــن قبــل الدكتــور العلـواين ،الــذي جــاء
أيضــا مهاجـ ًـرا إىل الــوالايت املتحــدة وظهــره مث َقـ ٌـل هبمــوم الع ـراق ،ومهــوم األمــة املســلمة،
هــو ً
ويريــد أن يبــدأ حيــاة جديــدة يف بيئــة غربيــة ،ليــس لــه خــرة بلغتهــا وثقافتهــا .لقــد وجــد يف رؤيــة
منوذجــا حيتــذى بــه ،فاجتهــد علــى املســتوى الشــخصي
الدكتــور الفاروقــي وىف سـرته العمليــة ً
يف تعلــم اللغــة اإلجنليزيــة ،بعــد أن جتــاوز اخلمســن مــن العمــر ،كمــا اجتهــد أن جيــد لنفســه
مكانــة يف اجملتمــع اجلديــد.

األمــة اإلســامية ارتباطهــا بعقيــدة التوحيــد ،فصــارت ،مــن مثَّ ،تصـ ّـوب نظرهــا ،وترّكــز دراســتها
حــول مفهــوم «األمــة القطــب»؛ لتنتهــي إىل نتيجــة مفادهــا:
أن األمــة ســابقة علــى الدولــة ،وم ِ
نشــئة هلــا ،وأن األمــة هــي الوعــاء البشــري احملكــم للقــرآن
ُ
الكرمي ،وأن الرسول (صلى هللا عليه وسلم) قد عمل على إنشاء أمة .وكل هذه اآلراء صارت
حمــل نقــاش ،مث اتفــاق بينهــا وبــن الدكتــور العل ـواين ،فأخــذت منــه فكــرة القيــم العليــا الثالثــة
(التوحيــد ،والتزكيــة ،والعمـران) ،وأخــذ منهــا فكــرة« :األمــة القطــب» و«املنظــور احلضــاري»،
معــا حبثهمــا املشــرك بعنـوان (املفاهيــم احملوريــة).
وهبــذه الطريقــة توحــدت رؤيتهمــا ،مث أجنـزا ً

وأمــا علــى املســتوى الفكــري العــام فقــد عمــل علــى تطويــر هــذه الرؤيــة ،ودفــع هبــا إىل
آفــاق أبعــد لتصبــح نظريــة راســخة اجلــذور ،أطلــق عليهــا مســمى «فقــه األقليــات» ،حيــث
صــار يدعــو إىل املفهــوم القــرآين للجغرافيــا؛ أي أن األرض هلل ،واإلســام دينــه ،وكل بلــد هــو
دار إســام ،والبش ـرية كلهــا أمــة اإلســام.
( )4:7الدكتوره مىن أبو الفضل ()2008-1945
خترجــت الدكتــوره مــى حممــد عبــد املنعــم أبــو الفضــل يف كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية
جامعــة القاهــرة ،عــام  ،1966وحصلــت علــى الدكتــوراه يف العلــوم السياســية مــن جامعــة
لنــدن ،عــام  ،1975وعملــت أســتا ًذا ابحثًــا ابملعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي بواش ــنطن ،مــن
تزوجا يف تلك املدة ،-مث ،1995 -1986جنبًا إىل جنب مع الدكتور طه العلواين وقد َّ
عملت معه أسـتا ًذا يف جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية يف والية فريجينيا ،واليت شاركت
عدد من البحوث املنشورة،
يف وضع براجمها التأسيسية من  ،2008-1995وللدكتورة مىن ٌ
198
لعــل مــن أمههــا حبــث« :األمــة القطــب :حنــو أتصيــل منهاجــي ملفهــوم األمــة يف اإلســام.
199
حبث مشرتك مع الدكتور العلواين بعنوان« :مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية».
وكان هلا ٌ
لقــد اهتمــت الدكتــورة مــى حبكــم ختصصهــا الدقيــق يف النظريــة السياســية والنظــم السياســية،
يســا -بدراســة الظواهــر املركبــة متعــددة األبعــاد،
ومــن خــال معايشــة الواقــع  -حبثًــا وتدر ً
ومتداخلــة املســتوايت -مثــل ظاهــرة األمــة ،-فانتهــت إىل أنــه ال ميكــن فهمهــا إال مــن خــال
ـادا شــى،إذ إنــه -حســب مــا تــرى -ال يوجــد هــذا املنظــور يف حالــة
منظــور مماثــل جيمــع أبعـ ً
الطــرق واملناهــج الــي تنطلــق مــن النظريــة الوضعيــة الراهنــة .وىف طريقهــا الكتشــاف «املنظــور
البديــل» أصبحــت تقــرب مــن مدرســة «إســامية املعرفــة» ،إذ الحظــت أن مــن خصوصيــة
 198الدكتــورة مــى أبــو الفضــل ،األمــة القطــب :حنــو أتصيــل منهجــي ملفهــوم األمــة يف اإلســام (القاهــرة :دار
الشــروق الدوليــة.)2005 ،
 199الدكتورة مىن أبو الفضل ،مفاهيم حمورية يف املنهج واملنهجية (القاهرة :دار السالم.)2009 ،
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لقد كانت الدكتورة مىن أبو الفضل من الشخصيات اليت يستغرقها الفكر ،ويستهويها
البحــث عــن األنســاب الــي ترتابــط مــن خالهلــا األفــكار .ولذلــك فــا يــردد الدكتــور العلـواين
200
عوضــا عــن زوجــة.
يف تكـرار القــول أبنــه وقــع يف أســر «فيلســوفة»ً ،
( )5:7الدكتور عبد احلميد أبو سليمان ()2021-1936

ولــد الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان يف مكــة املكرمــة ،عــام  ،1936وقــد تلقــى تعليمــه
اجلامعــي يف مصــر ،إذ حصــل علــى درجــة املاجســتري يف العلــوم السياســية ،عــام  ،1963كمــا
حصــل علــى درجــة الدكتــوراه يف العالقــات الدوليــة مــن جامعــة بنســلفانيا بفيالدلفيــا ،الــوالايت
عامــا للنــدوة العامليــة للشــباب اإلســامي
املتحــدة األمريكيــة ،عــام  .1973وعمــل أمينًــا ً
مؤسســا للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ،ومديـ ًـرا للجامعــة اإلســامية
ئيســا
ً
ابل ـرايض ،ور ً
العامليــة مباليـزاي ،بــن 1988م 1999-م .ولــه عــدد مــن املؤلفــات واألوراق العلميــة والفكريــة،
لعــل مــن أشــهرها كتــاب« :أزمــة العقــل املســلم» (.)1986
والعالقــة بــن الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان والدكتــور العل ـواين عالقــة قدميــة تعــود
إىل أايم عملهمــا يف اململكــة الســعودية ،أوائــل الثمانينــات مــن القــرن املاضــي .ورغــم أن
الرجلــن ينتميــان إىل حقــول معرفيــة خمتلفــة ،إال أهنمــا مــن جيــل واحــد ملقاربتهمــا يف العمــر
ويف التوجهــات الفكريــة ،وىف النزعــة اإلصالحيــة الــي ال ختلــو مــن قــدر مــن التحــرر ،ورغبــة
يف اإلجنــاز .يشــر الدكتــور أبــو ســليمان إىل أنــه وجــد يف الدكتــور طــه العل ـواين «ضالــة فريــق
ـص يف العلــوم
إســامية املعرفــة» ،والــذى مل يكــن مــن بــن أعضائــه يف مراحلــه األوىل خمتـ ٌ
الشــرعية والرتاثيــة 201،غــر أنــه يســتدرك فيقــول:
 200هــذا مــا روتــه بنفســها ،انظــر :الدكتــورة مــى أبــو الفضــل ،قال ـوا عــن الدكتــور العل ـواين ،أكادمييــة العل ـواين
للدراســات القرآنيــة 17 ،Alwani.org ،يوليــو .2007
 201الدكتور عبد احلميد أبو سليمان ،قالوا عنه 27 ،سبتمرب Alwani.org/p? ،2007
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اجعــا إىل
إن ســبب احلــرص علــى وجــود الدكتــور العلـواين بــن أعضــاء الفريــق مل يكــن ر ً
ختصصــه العلمــي وحســب ،وإمنــا يرجــع إىل خرباتــه املتنوعــة ووعيــه أبحـوال األمــة اإلســامية،
 202وال شــك أن فريــق إســامية املعرفــة قــد اســتفاد كثـ ًـرا مــن قــدرات الدكتــور العلـواين ،ومــن
أيضــا ميكــن القــول مــن انحيــة أخــرى أن الدكتــور العل ـواين نفســه قــد
خرباتــه ،ويف املقابــل ً
ـرا مــن املنــاخ النقــدي ،الــذي كان يشــيعه الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان بــن
اســتفاد كثـ ً
أعضــاء الفريــق.

وتعــود بدايــة العالقــة بينــه وبــن الدكتــور العلـواين إىل أواســط الســتينات مــن القــرن املاضــي.
عامــا ،عقـ ًـا متقـ ًـدا ،وقلبًــا
يقــول الدكتــور العلـواين يف أتبينــه« :عرفتــه منــذ مــا يزيــد عــن مخســن ً
ـان ع ًفــا ،كان واعيًــا بنفســه ،مــدرًكا ملقدراتــه ومؤهالتــه وكفاءتــه،
ونفســا ســوية ،ولسـ ً
نقيًــا زكيًــاً ،
ومــا يســتطيع فعلــه ،وهــو يفعــل ذلــك كلــه دون أن يســمح للغــرور ،أو اإلعجــاب ابلنفــس ألن
أي منهمــا إىل دخيلــة نفســه ،يبــذل جهــده يف إغاثــة امللهــوف ،وإكســاب املعــدوم،
يتســلل ّ
حيــرم ذوي الســابقة ،ويعــرف بفضلهــم ،ويكرمهــم بــكل مــا يســتطيع ،صبــور ذو حتمــل ،ال
جياريــه أحــد ممــن عرفــت مــن اجملموعــة الــي ســعدت ابلعمــل معهــا يف ذلــك الوقــت .وكان
الدكتــور مجــال الربزجنــي (رمحــه هللا) دائمــا مــا يكــون يف مقدمــة القــوم إذا أقبلـ ِ
ـت املشــكالت،
ً
وآخــر القــوم إذا أدبــرت ،مجــع بــن خصــال ليــس مــن الســهل أن جتتمــع يف أحــد إال يف
قالئــل مــن أولئــك الذيــن وفقهــم هللا ،جتــد لديــه الـرأي الناضــج ،واإلقــدام اخلــايل مــن الطيــش،
واللطــف ،وحســن املعشــر ،يف تواضــع جــم ،وأرحييَّــة عاليــة .وحــن كنــت أنظــر إىل نفســي
أسســت املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي أرى فيــه األخ الشــقيق،
وإخـواين مــن اجملموعــة الــي َّ
والــويل احلميــد ،وهــو ردء إلخوانــه كافَّــة ،ال يســتغين أحــد ممــن يعرفــه عــن مودتــه .كنــا خنتلــف
يف أمــور كثــرة ،وقــد أرفــع صــويت عليــه ،وأخاطبــه مبزعــج الكلــم ،وال يكــون إال مبتسـ ًـما حــى
فضــل شــاايً ،أم قهــوة ،أم شــيئًا آخــر؟ هكــذا بــكل بســاطة ،مث جنلــس
أفــرغ ،فيبتســم ويقــول :أتُ ِّ
ونســتأنف مــا كنــا فيــه ،دون أي إحســاس مــن أي منــا بشــيء غــر طبيعــي جتــاه اآلخــر.
ِ
املؤسســة للمعهــد لســان املي ـزان ،كان مــن أكث ـران وأشــدان
كان مجــال يف اجملموعــة ّ
ـادي بطبعــه ،كأنـَّـه قــد ُهيــئ ليكــون
محاســة،
وحرصــا واسـ ً
ً
ـتعدادا للبــذل والعطــاء ،كان مجــال قيـ ً
دائمــا مــع نفســي أرددَّ :
أبن هللا قــد مـ َّـن علـ َّـي بعــدد مــن األشــقاء ،لكــن أبرزهــم
قائـ ًـدا ،كنــت ً
204
مجــال الربزجنــي.

ومل يكــن الدكتــور أبــو ســليمان يريــد مــن صديقــه الدكتــور العلـواين أن يقــوم بــدور «الشــيخ
ـان أن يعرضــه لكثــر
املرجعــي» ،الــذي يقــول فيطــاع يف داخــل اجملموعــة ،بــل كان يتعمــد أحيـ ً
مــن النقــد ،دون مواربــة ،وكان الدكتــور العل ـواين يســتمع ملــا يوجــه إليــه مــن نقــد وتلــك مــن
مســات العلمــاء ،ويدافــع عــن آرائــه ،ويرتاجــع عنهــا يف بعــض األحيــان 203.وهبــذه الطريقــة تبـ َّـوأ
الدكتــور العلـواين موقــع «الشــيخ املســتنري» الــذى يعــرض أفــكاره بقــوة ،ولكنــه يعيــد النظــر فيمــا
يقــول ،ويراجــع مــا يكتــب ،ويســتمع آلراء اآلخريــن ،ويســتفيد ممــا يوجــه إليــه مــن نقــد .كمــا
أنــه اســتطاع ،وهبــذه الطريقــة ،أن يتعلــم اللغــة اإلجنليزيــة ،وهــو فــوق اخلمســن مــن عمــره ،وأن
ـري ووجدانيًــا مــع
يتفهــم ديناميكيــات اجملتمــع الغــرىب وأوجــه التعامــل معهــا ،وأن يتواصــل فكـ ً
املئــات مــن الباحثــن ،مــن شــى أقطــار العــامل اإلســامي ،وأن يصلهــم مبدرســة إســامية املعرفــة،
وأن جيعلهــم ينشــطون يف إطارهــا.
( )6:7الدكتور مجال الربزجني ()2015-1939
ولــد الدكتــور مجــال الربزجنــي يف العـراق ،عــام  ،1939وحصــل علــى بكالوريــوس اهلندســة
الكيميائيــة وتقنيــة الطاقــة مــن جامعــة شــيفيلد يف بريطانيــا ،عــام  ،1962وواصــل دراســاته
اجلامعيــة ابلــوالايت املتحــدة ،حيــث حصــل علــى شــهاديت املاجســتري والدكتــوراه ابهلندســة
الكيميائيــة ،مــع ختصـ ٍ
ـص فرعــي ابإلدارة ،عــام  .1974وقــد شــارك الدكتــور مجــال الربزجنــي يف
أتســيس املعهد العاملي للفكر اإلســامي جنبًا إىل جنب مع الدكتور الفاروقي ،وعبد احلميد
أبــو ســليمان ،والدكتــور طــه جابــر العلـواين وآخريــن .غــر أن إســهامات الدكتــور الربزجنــى تــرز
بصــورة أوضــح يف جمــال اإلدارة ،والتمويــل ،وتقــدمي االستشــارات يف جمــاالت التطويــر والتعليــم
واألنشــطة اخلرييــة.
 202الدكتور عبد احلميد أبو سليمان ،املصدر نفسه.
 203لقد استمع املؤلف لبعض املناقشات اليت كانت تدور بني الرجلني ،وتتميز بطابع النّدية والصراحة.
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( )7:7األستاذ أنور إبراهيم ()-1947
األســتاذ أنــور إبراهيــم مــن الرمــوز املاليزيــة الالمعــة علــى الصعيديــن احمللــى والعاملــي .أكمــل
أنــور إبراهيــم مراحــل تعليمــه يف مالي ـزاي ،وختــرج يف جامعتهــا القوميــة ( ،)UKMعــام .1974
واخنــرط يف النشــاط السياســي العــام منــذ فــرة مبكــرة يف حياتــه ،حيــث أســس عــام 1982
منظمــة شــبابية عرفــت ابســم أبيــم ( ،)ABIMوهــي املنظمــة الــي انفتــح مــن خالهلــا علــى
احمليــط اإلســامي األوســع .وكانــت «النــدوة العامليــة للشــباب اإلســامي» الــي أنشــأها امللــك
 204الدكتــور طــه جابــر العلـواين ،مجــال الربزجنــي :املفكــر الداعيــة ،صحيفــة اخلليــج اجلديــد 26 ،ســبتمرب 2015
علــى املوقــعThenewkhalij.news/articles :

170

رحلة يف فكر ومنهجية طه جابر العلواين

الفصل السابع ـ شخصيات يف عامل الدكتور العلواين

فيصــل بــن عبــد العزيــز عــام 1972لتكــون هيئــة عامليــة متخصصــة يف شــؤون الشــباب هــي
املنصــة األوىل الــي تعـ ّـرف مــن خالهلــا علــى بعــض الرمــوز الفاعلــة يف الســاحة اإلســامية.
وكان مــن أميــز مــن تعـ ّـرف عليهــم يف تلــك الفــرة الدكتــور أمحــد توتوجنــي ،والدكتــور طــه
جابــر العل ـواين ،والدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمانّ ،إبن وجــود هــذه اجملموعــة ابململكــة
العربيــة الســعودية يف الثمانينــات مــن القــرن املاضــي .مث توطــدت العالقــة بينــه وبــن هــذه
اجملموعــة حينمــا صــار وزيـ ًـرا للشــباب ،مث وزيـ ًـرا للرتبيــة والتعليــم يف احلكومــة املاليزيــة ،يف
ئيســا للمعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي
الوقــت الــذي صــار فيــه الدكتــور طــه العل ـواين ر ً
ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة.

العلـواين يف فرجينيــا .ومــن مجلــة لقاءاهتمــا ومناقشــاهتما خيلــص أنــور إبراهيــم إىل أن الدكتــور طــه
مصلحــا ،وأن اإلصــاح الــذي كان ينشــده كان يرتكــز بصــورة مــا علــى
العلـواين كان مفكـ ًـرا
ً
األســس ذاهتــا الــي أرســى دعائمهــا اإلمــام حممــد عبــده ورشــيد رضــا والكواكــي ومالــك بــن نــي.

يقــول األســتاذ أنــور إبراهيــم  -يف رســالة حصــل عليهــا املؤلــف  -إنــه كان يذهــب إىل
الـرايض ثــاث مـرات يف العــام ،يف املــدة مــن  1976إىل  ،1982واعتــاد أن يقيــم يف منــزل
الدكتــور طــه العلـواين .ويتذ ّكــر مــا كان يــدور بينهمــا مــن حـوار بلغــة عربيــة متعثــرة مــن جانبــه،
وإجنليزيــة ضعيفــة مــن قبــل الدكتــور طــه العلـواين ،وكيــف أهنمــا كاان يســتعينان يف بعــض األحيــان
مبعجــم مــزدوج (إجنليــزي  -عــريب) حــى ال ينقطــع احلـوار بينهمــا ،وكيــف أن بعــض األصدقــاء
ومــن بينهــم الدكتــور عبــد احلميــد أبــو ســليمان كان يعجــب مــن ذلــك احلـوار ويتنــدَّر بــه.
وعلــى أيــة حــال ،فقــد اســتطاع أنــور إبراهيــم أن يتعـّـرف مــن خــال تلــك املناقشــات علــى
مفهــوم منهجيــة القــرآن الكونيــة ،وعلــى بــداايت األفــكار الــي بلورهــا الدكتــور العل ـواين عــن
اإلصــاح ،والتزكيــة ،والعمـران ،ومثلــت فيمــا بعــد أطروحتــه األساســية.
وحينمــا تــوىل الدكتــور العلـواين رائســة املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي ابلــوالايت املتحــدة
صــار يقــوم بـزايرات متكــررة إىل ماليـزاي؛ للمشــاركة يف املؤمتـرات واالجتماعــات .فكانــت تلــك
فرصــة أخــرى ملواصلــة احل ـوار الفكــري بينهمــا ،والق ـراح بعــض املشــاريع العمليــة الــي جتســد
ذلــك الفكــر .فتوصــا خــال تلــك اللقــاءات لضــرورة االهتمــام برتمجــة بعــض األعمــال مــن
العربيــة إىل اإلجنليزيــة ،فشــرع املعهــد العاملــي للفكــر اإلســامي يف ترمجــة بعــض األعمــال ،الــي
تتعلــق مبقاصــد الشـريعة .كمــا تــداوال طويـ ًـا حــول إمكانيــة مواصلــة مشــروع «أمهــات الكتــب
اإلســامية املائــة» ،ولكــن ذلــك مشــروع مل يوفقــا يف إجنــازه .وتناقشــا حــول نشــر الكتــب
األساســية يف الـراث املــاوى جنبًــا إىل جنــب ،مــع ذخائــر الـراث اإلســامي.
أمــا الفرصــة األخــرة للقــاءات مطولــة بينهمــا ،فقــد أتيحــت يف الفــرة مــن -2006
 ،2007حينمــا التحــق أنــور إبراهيــم زميـ ًـا زائـ ًـرا جبامعــة جونــز هوبكنــز مبدرســة الدراســات
الدوليــة املتقدمــة ،وحماضـًـرا جبامعــة جــورج اتون ،فصــار يســكن علــى مقربــة مــن منــزل الدكتــور
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ويبــدو أن أنــور إبراهيــم قــد حــاول أن يســتفيد مــن بعــض آراء العلـواين والســيما مفاهيــم
اإلصــاح وأدب االختــاف ،يف تلطيــف اخلالفــات السياســية الــي كانــت تنشــب داخــل
احلــركات اإلســامية يف مالي ـزاي ،وهــي حــركات متثــل جــزءاً مــن القاعــدة الشــعبية الــي يســتند
عليهــا سياســيًا ،أو اخلالفــات األخــرى الــي كانــت تنشــب بســبب مشــاركته يف حتالــف حــزب
«أمنــو» احلاكــم .ولذلــك فقــد وجــد كتــاب «أدب االختــاف يف اإلســام» للدكتــور العلـواين
أمهيــة خاصــة يف الســياق املاليــزي ،وقــد ترجــم مـرارا إىل اللغــة املالويــةِّ ،
ووزع بكثافــة مقصــودة.
ً

وجــه دعــوة
وعندمــا صــار األســتاذ أنــور إبراهيــم انئبًــا لرئيــس الــوزراء ،ووزيـ ًـرا للماليــة ّ
للدكتــور العل ـواين ل ـزايرة مالي ـزاي ،وإلقــاء حماضــرة عامــةُ .دعــي إىل احملاضــرة حن ـواً مــن مائتــن
ـخصا مــن كبــار رجــال الفكــر والدعــوة وأســاتذة اجلامعــات املاليزيــة 205.ويبــدو مــن
ومخســن شـ ً
ـري للوزيــر
دعمــا أدبيًــا وفكـ ً
خلفيــة احملاضــرة وحمتواهــا أن الدكتــور العل ـواين كان يريــد أن يقــدم ً
أنــور إبراهيــم ،وهــو يواجــه حتــدايت ابلداخــل مــن قبــل بعــض احلــركات اإلســامية املتنازعــة،
أيضــا أن الدكتــور العل ـواين قــد اســتخدم يف
كمــا كان يواجــه حتــدايت مــن اخلــارج .وواضــح ً
هــذه احملاضــرة كل خرباتــه السياســية الســابقة ،إضافــة إىل قدراتــه الفقهيــة والفكريــة.
علــى أن مــا ينبغــي مالحظتــه يف هــذه العالقــة ليــس هــو الصداقــة الشــخصية ،أو التالقــي
الفكري وحسب ،وإمنا املهم أن نالحظ أن كل واحد من الشخصيتني ،األستاذ أنور إبراهيم
والدكتــور طــه العلـواين ،كان يبحــث عــن بيئــة مناســبة الختبــار أفــكاره وقدراتــه .فاألســتاذ أنــور
منوذجــا يف القيــادة اإلســامية الناجحــة يف جمتمــع
إبراهيــم كان سياســيًا صاعـ ًـدا ،يريــد أن يقــدم ً
متعدد األجناس والثقافات .فكان من الطبيعي أن تعرتضه مشكالت متنوعة على املستوىني
معا .وكان من الطبيعي كذلك أن ميد نظره إىل التجارب اإلسالمية السابقة،
الفكري والعملي ً
ويســتمع إىل الشــخصيات الفكريــة والسياســية الفاعلــة ،حــى يتجنــب مــا وقعــت فيــه احلــركات
اإلســامية مــن أخطــاء.
أمــا الدكتــور طــه العل ـواين فقــد كان يبحــث عــن وســط اجتماعــي وسياســي متســامح،
ـرا مــن اآلراء واألفــكار الــي تبلــورت لديــه ،مــن خــال البحــث يف
يســتطيع أن خيتــر فيــه كثـ ً
 205الدكتور طه جابر العلواين ،أبعاد غائبة ،مصدر سابق ،ص.5
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الفكــر اإلســامي؛ س ـواءً أكان ذلــك يف جمــال التحالفــات السياســية ،أو فقــه األقليــات ،أو
أحــكام الش ـريعة اإلســامية ،أو إدارة الدولــة.

خامتة

ولذلــك ميكــن أن يقــال :إن العالقــة بــن االثنــن كانــت تشــبه يف بعــض مــن ووجوههــا
العالقــة بــن اإلمــام حممــد عبــده والســيد مجــال الديــن األفغــاين ،فهــذا مييــل إىل عــامل الفكــر
والتعليــم ،وذلــك مييــل إىل عــامل السياســة ،فيلتقيــان يف الفكــرة ،ويتباعــدان يف التطبيــق.

أمــا وقــد بلغــت رحلتنــا مــع الدكتــور العلـواين هنايتهــا فليــس مــن الغريــب أن نالحــظ كيــف
أن البــداايت قــد أســهمت يف تشــكيل تلــك النهايــة .إذ ال خيفــى علــى مــن يتابــع مســرة
الدكتــور العل ـواين أن يالحــظ أن مــا َّ
تلقــى يف بدايــة حياتــه ،مــن تنشــئة يف أســرة ممتــدة ،ومــن
تعليــم يف مــدارس دينيــة تقليديــة ،ومــا اخنــرط فيــه مــن خطابــة وإمامــة يف أحــد مســاجد بغــداد،
ـرا علــى جممــل مســاره الفكــري.
ـرا كبـ ً
قــد أثــرت أتثـ ً

( )8:7الدكتور نصر عارف ()-1960
وختام ـاً البــد وحنــن يف جولــة «عــامل العل ـواىن» أن نتوقــف عنــد الدكتــور نصــر حممــد
عــارف ( ،)-1960فقــد كان أحــد أعمــدة املعهــد العاملــى للفكــر االســامى يف القاهــرة ومــن
الفاعلــن يف الدائــرة الصغــرة للدكتــور طــه العلـواىن منــذ أواســط الثمانينــات مــن القــرن املاضــى.
ختــرج الدكتــور نصــر عــارف مــن كليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية جبامعــة القاهــرة ،وختصــص
يف العلــوم السياســية .وتوطــدت عالقتــه أوالً ابلدكتــورة مــى أبــو الفضــل -أســتاذة النظريــة
السياسية يف الكلية ذاهتا -مث توطدت اثنياً ابلدكتور طه جابر العلواىن  -وكان يرأس املعهد
العاملــى للفكــر االســامى  -فتشــكل منهــم «ثالثــى» أكادميــي فريــد مــن نوعــه ،انفتــح مــن
خاللــه الدكتــور نصــر عــارف والدكتــوره مــى أبــو الفضــل علــى مناهــج األصــول والفقــه وعلــوم
ال ـراث ،وانفتــح الدكتــور طــه العل ـواىن مــن خاللــه علــى مناهــج السياســة والعالقــات الدوليــة
والفلســفة الغربيــة املعاصــرة.
وقــد كان للدكتــور نصــر عــارف دور كبــر يف فعاليــات املعهــد العاملــى للفكــر االســامى
ابلقاهــرة حينمــا كان يرأســه الدكتــور طــه العلـواىن .فــكان يقــرح مشــاريع علميــة ويشــرف علــى
تنفيذهــا ،وكان الدكتــور العل ـواىن يشــبهه جبنــدى «اإلطفاء»206ملــا لــه مــن مهــة عاليــة وقــدرة
فائقــة علــى جتميــع الفــرق البحثيــة وإزالــة مــا ينشــب بــن األعضــاء مــن خالفــات ،وإكمــال
النواقــص وســد الثغ ـرات .وحينمــا ختلــى الدكتــور العل ـواىن عــن إدارة املعهــد وتفــرغ لتأســيس
جامعــة العلــوم اإلســامية واإلجتماعيــة ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة ،كان الدكتــور نصــر مــن
أوائــل األســاتذة الذيــن التحق ـوا بــه ،ابذالً قصــارى جهــده يف وضــع املناهــج وإنشــاء املكتبــة
واإلش ـراف علــى الطــاب.

 206الدكتور طه جابر العلواىن ،مشروع العالقات الدولية يف اإلسالم (القاهرة :املعهد العاملى للفكر االسالمى،
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فاألســرة املنفتحــة طائفيًــا هيَّأتْــه لتقبــل التعــدد الفكــري والسياســي؛ واخلطابــة واإلمامــة
هيَّــأاته للتفاعــل مــع أوضــاع السياســة العراقيــة املتقلبــة ،مث دفعتــاه بصــورة متدرجــة إىل النشــاط
ضــا حياتــه يف تلــك املرحلــة إىل صنــوف مــن اخلطــر حــى بلــغ األمــر بــه
معر ً
العســكريّ ،
أن ُحكــم عليــه ابإلعــدام أكثــر مــن مــرة .إال أن التجــارب املريــرة يف العمــل السياســي
والعســكري جعلتــه يتجنــب املمارســة السياســية املباشــرة ،ويتحــول إىل اإلصــاح الفكــري.
ـباب ظاهــرة ،تــكاد تتطابــق
وقـرار التخلــي عــن العمــل السياســي قــد يســهل تفســره؛ ألن لــه أسـ ً
مــع موقــف اإلمــام حممــد عبــده ،بعــد مفارقتــه ألســتاذه األفغــاين ،وعودتــه إىل بــروت وهــو
ـان بعقــم احملــاوالت السياســية ،وضعــف األمــل يف امللــوك واألمـراء ،ووجــوب التعويــل
يــزداد إميـ ً
ـودا كلــه يف
بعــد تلــك احملــاوالت العقيمــة علــى األمــم ،دون غريهــا ،وأن يكــون األمــل معقـ ً
207
إعــداد هــذه األمــم للنهضــة واملقاومــة ،بعُــدَّة العلــم والرتبيــة االجتماعيــة الصاحلــة» .لقــد
متامــا مثلمــا اُبتلــي اإلمــام حممــد عبــده ،ممــا
ابتلــي الدكتــور العل ـواين ابلنشــاط السياســيً ،
أورثــه «م ـرارة نفســية» وخيبــة أمــل يف كل املشــاريع السياســية الــي ينشــط فيهــا احلركيــون
اإلسالميون والدعاة.

علــى أن تلــك التجربــة السياســية للدكتــور العل ـواين مل تكــن عدميــة اجلــدوى؛ إذ إهنــا قــد
فتحــت عينيــه لرؤيــة الواقــع االجتماعــي والسياســي يف العـراق ،وىف املنطقــة العربيــة واإلســامية
علــى حقيقتــه؛ مــن تناحــر طائفــي ،وتشــرذم حــزيب ،وارهتــان إىل األجنــي ،ومتاجــرة ابلقيــم
واملبــادئ .ولذلــك فإنــه مــن املمكــن أن يقــال :إن ابتعــاده عــن العمــل السياســي املباشــر مل يكــن
اعتـز ًال للسياســة ،بقــدر مــا كان وقفــة للبحــث عــن صيغــة بديلــة عــن احلزبيــة ،تنتهــج اإلصــاح
 207عبــاس حممــود العقــاد ،عبقــري اإلصــاح والتعليــم :اإلمــام حممــد عبــده (بــروت :منشــورات املكتبــة العصريــة،
د :ت) ،ص.109
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والتغيــر؛ 208كمــا ميكــن أن يقــال :إن توجهــه حنــو العمــل الفكــري مل يكــن ســوى وقفــة للبحــث
عــن «األبعــاد الغائبــة» يف فكــر وممارســة حــركات اإلصــاح والتغيــر.

ورغــم أن الدكتــور العلـواين َّ
تلقــى علــوم العربيــة والفقــه علــى الطريقــة التقليديــة القائمــة علــى
التلقــي والتلقــن ،إال أن روح النقــد مل تفارقــه .فــكان يتحــدث مـر ًارا عــن أمهيــة النقــد ،مث حتــول
النقــد عنــده إىل علــم قائــم بذاتــه ،يُطلــق عليــه مســمى «علــم املراجعــات» .ولعــل الســبب يف
ذلــك يعــود إىل أنــه يريــد أن يذ ّكِــر بفكــرة «التجــدد الــذايت» ،الــي ابتــت تـراءى لــه مــن تدبــره
للقــرآن .فكأنــه يريــد القــول :إن مــا يقــوم بــه مــن نقــد هــو عمــل منطلــق مــن داخــل ال ـراث
اإلســامي ،وال يشــبه االنتقــادات الــي أتيت مــن اخلــارج ،نتيجـةً لضغــوط الثقافــات األخــرى.
وممــا جيــدر ذكــره يف هــذا الصــدد أن «مراجعــات» الدكتــور العلـواين مل تنحصــر يف مراجعــة علــوم
الرتاث وحســب ،وإمنا امتدت لتقرتح إنشــاء علوم جديدة ،وذلك مثل دعوته إىل إنشــاء علم
كالم جديــد ،وإىل علــم خــاص يتعلــق بدراســة أوضــاع األقليــات ،وإىل علــم اثلــث يتجــه إىل
فقــه الواقــع ،ورابــع إىل فقــه االولــوايت.

لقــد أشــار الزخمشــري قدميـًـا إىل أن مــن يتصــدى للتفســر مــن العلمــاء ينبغــي أن يكــون
جامعــا بــن أمريــن :حتقيــق وحفــظ؛ كثــر املطالعــات ،طويــل
«آخـ ًذا مــن ســائر العلــوم حبــظً ،
209
ورّد عليــه» .ولعــل الدكتــور العل ـواين قــد
املراجعــات؛ قــد رجــع زمـ ً
ورجــع إليــهَ ،ورّد ُ
ـان ُ
متيــز ببعــض مــن هــذه اخلصائــص ،والــي أتيت يف رأســها مراجعــة العلمــاء ،واالحتفــاء هبــم،
وأبعماهلــم .إذ أن واحــدة مــن أهــم املهــارات الــي متيــز هبــا هــي القــدرة علــى عقــد لقــاءات بــن
خمتلــف العلمــاء والباحثــن ،مــن شــى بقــاع العــامل اإلســامي ،ومــن خمتلــف التيــارات الفكريــة،
مــن وســط اليســار ،إىل أقصــى اليمــن .فـراه يســتقطب مثـاً أبــو القاســم حــاج محــد ،وحممــد
احلســن برميــة ،وعبــد الوهــاب املســري ،وحممــد عمــارة ،وحســن حنفــي ،وطــارق البشــرى ،إىل
جانــب حممــد الغ ـزايل ،ويوســف القرضــاوي ،وأمحــد الريســوىن.
وكان يــرى أن مهمتــه أن جيمــع أفضــل مفكــري األمــة علــى صعيــد واحــد ،لعلــه يصــل
إىل مســتوى مي ِّكنــه مــن أن أيخــذ مــن ٍ
كل أحســن مــا لديــه؛ لتوليــد أفــكار اخلــاص والنهــوض
ـوب يف املعــارك
ابألمــة الــي طــال انتظارهــا .لذلــك كان يــدرك أنــه إذا كان البطــل الفــرد مطلـ ً
العســكرية ،أو عمليات االســتقالل والتحرير ،فإن عامل األفكار والعلوم ال يتســع للبطل الفرد
ـري ،أو معرفيًــا ،أو علميًــا ببطولــة ف ـ ّذة ،وبرؤيــة فرديــة .فالفكــر ،وإن كان
لينجــز مشـ ً
ـروعا فكـ ً
تتأســس
يصــدر عــن أفـراد ،إال أن مــا يعطيــه الصفــة املعرفيــة هــو العمــل اجلماعــي املشــرك الــذي َّ
ـرا مــا يقــول :إن أمتنــا قــد نســيت
بــه – عــادة  -املــدارس الفكريــة .كان الدكتــور العلـواين كثـ ً
لطــول األمــد املــدراس الفكريــة الــي طاملــا نشــأت وترعرعــت يف مدهنــا وجامعاهتــا.

 208الدكتــور طــه العلـواين ،جتربــي مــع احليــاة السياســية يف العـراق ،مصــدر ســابق ،ص .94وممــا جيــدر ذكــره يف
هــذا الصــدد أن الدكتــور العلـواىن يتفــق متامـاً مــع التشــخيص الــذي وضعــه الســيد مجــال الديــن األفغــاىن الخفــاق األمــة
اإلســامية وتراجعهــا ،كمــا يتفــق معــه يف احلاجــة إىل برانمــج إصالحــى جديــد .راجــع مثـاً املقدمــة اإلفتتاحيــة الــي
كتبهــا الدكتــور العلـواىن جمللــة إســامية املعرفــة (العــدد األول ،)1996 ،حيــث يقتبــس فقـرات عديــدة مــن مقــال نشــره
األفغــاىن عــام  1883يصــور فيــه األوضــاع البائســة الــي كانــت تــرزح حتتهــا األمــة اإلســامية .يعلــق الدكتــور العلـواىن
علــى ذلــك قائـاً :تــرى هــل يســتطيع الناظــر فيهــا مــن أبنــاء عصـران أن يلحــظ تغيـراً مهمـاً يف حــال األمــة ،اللهــم إال
إىل األسـوأ (إســامية املعرفــة ،العــدد األول ،ص)18 .
 209أبــو القاســم حممــود بــن عمــر الزخمشــري ،الكشــاف ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،علــى حممــود معــوض،
ج( 1الـرايض :مكتبــة العبيــكان ،)1998 ،ص.98

175

ومن ميعن النظر يف اخلريطة الفكرية للدكتور العلواين ،ال ســيما الســنوات العشــر األخرية
مــن حياتــه فإنــه ســيالحظ بيســر أن الفكــرة املركزيــة فيهــا هــي ضــرورة اســتعادة النــص القــرآين
إىل طاولــة البحــث العلمــي ،ابعتبــاره النــص التأسيســي الــذي قامــت عليــه علــوم املســلمني،
وانطلقت منه مجاعاهتم يف املاضي ،وأنه ال هنضة هلم يف احلاضر أو املستقبل ،إال بعد العودة
إىل القــرآن ،وحماولــة فهمــه مــن داخلــه ،وفقـاً ملنهجيــة خاصــة يف القـراءة ،تســتند إىل الوحــدة
البنائيــة للقــرآن .وقــد بُنِيــت هــذه الفكــرة علــى اســتقراء ألحـوال العــرب قبــل نــزول القــرآن ،إذ مل
ميارسـوا  -حبســب الدكتــور العلـواين -أي عمليــات تعليميــة ،أو معرفيــة ،ولذلــك كان القــرآن
ابلنســبة هلــم املصــدر املنشــئ ألفكارهــم ،وآلرائهــم ،ولتصوراهتــم ،وملعارفهــم ،ولعلومهــم ،وحولــه
تكونــت تلــك املعــارف الــي عرفــت فيمــا بعــد ب ـ «العلــوم اإلســامية» ،أو الــي مسيــت يف بعــض
املراحــل ب ـ «العلــوم الشــرعية» .210وهــي ابلضــرورة علــوم منبثقــة عــن «ق ـراءات» املســلمني
للقــرآن الكــرمي .إال أنــه مــا مــن قـراءة إال وهلــا ارتبــاط وثيــق ابلقــارئ نفســه ،ومــا مــن قــارئ إال
ولــه رؤيتــه الكليــة ،وتصــوره ،ودوافعــه ،ومؤثـرات أخــرى كثــرة مــن بيئتــه وثقافتــه.
وأمــا مــن اجلهــة األخــرى فــإن القــرآن كتــاب مطلــق وكــوين ،ال حييــط بــه تفســر عــامل فــرد،
أو جيــل واحــد مــن األجيــال؛ بــل إن بعــض التفاســر قــد تقــف حاجـ ًـزا بــن القــرآن والق ـراء.
ـودا كبــرة يف عمليــة أطلــق عليهــا مســمى «تنقيــة علــوم القــرآن» ،وأهنــا
ولذلــك فقــد بــذل جهـ ً
ينبغــي أن حتتــل أول ســلم أولــوايت األمــة .ومــن الالفــت للنظــر أن مثــل هــذا االهتمــام ابلبعــد
العاملــى للقــرآن ،والرتكيــز املبالــغ فيــه علــى أنــه كتــاب كــوىن ،قــد شــكل رؤيــة الدكتــور العلـواىن
 210الدكتور طه جابر العلواين ،تفسري سورة األنعام ،مصدر سابق ،ص.15
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للعــامل ،فصــار يدعــو إىل مشــروع إنســاىن مفتــوح يقــوم علــى« :بعــث إنســانية االنســان بوصفــه
إنســاانً جمــرداً عــن كل وصــف الحــق إلنســانيته ،مدعــو لالش ـراك مــع كل إنســان يف أتليــف
جمتمــع ترتابــط عناصــره بـرابط العقــد االجتماعــى املفتــوح ،ليتعاقــد النــاس كلهــم تعاقــداً بريئـاً مــن
العنصـرايت والطبقــات واإلقليميــات».211

ومعقدةً ،يتعلق بعضها مبسائل تربية األبناء وتعليمهم ،يف حني يتعلق أكثرها بقضااي األسرة،
والبيــوع ،واملعامــات ،والطعــام ،والشـراب ،والعمــل يف املؤسســات العســكرية ،واالحتــكام إىل
القضــاء املــدين .وقــد كانــت لــه يف معظــم هــذه اجملــاالت مراجعــات عميقــة واجتهــادات جريئــة
أوردان مثــاالً هلــا يف الفصــل الســادس عــن فقــه األقليــات.

وكمــا كان الدكتــور العل ـواين رجــل نقــد و«مراجعــات» ،فقــد كان كذلــك رجــل جتريــب
و«خمت ـرات» .أمــا مراجعاتــه النظريــة؛ س ـواء أكانــت يف السياســة ،أو الفكــر ،فقــد حتدثنــا
عنهــا يف الفصــول األوىل مــن هــذا الكتــاب .ونــود يف هــذه الســطور اخلامتــة أن نشــر إىل بعــض
خمترباتــه ،ونقصــد هبــا املؤسســات الــي أنشــأها الختبــار جناعــة األفــكار الــي طرحهــا ،واملنهجيــة
212
الــي ســار عليهــا .وأييت يف رأس هــذه املؤسســات جامعــة العلــوم اإلســامية واالجتماعيــة،
واجمللــس الفقهــي ألمريــكا الشــمالية ( .)FCNAوال نــود هنــا أن نتعــرض إلســهاماته اإلداريــة
يف هــذه املؤسســات ،أو لطبيعــة عملهــا ،ومــا حققــت مــن جنــاح ،أو صادفــت مــن معوقــات،
فذلــك يذهــب بنــا بعيـ ًـدا عــن عــامل األفــكار.

ـرا ،أود أن أشــهد أبين قــد اســتمعت إىل الدكتــور طــه العل ـواين يصــف نفســه ،يف
وأخـ ً
أكثــر مــن مــرة ،أبنــه «طالــب علــم» .وهــذا قــول يصدقــه مــا أوردان يف هــذا الكتــاب ،ويــدل
عليــه داللــة واضحــة .فــا خــاف يف أنــه قــد كـَّـرس جــل ســنوات عمــره يف طلــب العلــم وحتقيقــه
ونشــره ،ويف تواصــل الينقطــع مــع العلمــاء والباحثــن مــن أبنــاء األمــة .وممــا ال شــك فيــه أنــه قــد
علوم كثرية ســتكون إن شــاء هللا ز ًادا ال غىن عنه ملن أييت
نتجت عن مســاعيه العلمية املباركة ٌ
بعــده مــن طــاب املعرفــة الصادقــن مــع النفــس ،احلادبــن علــى هنضــة األمــة.

منقطعــا
إن مــا يهمنــا يف هــذا املقــام هــو اإلشــارة إىل أن الدكتــور العلـواين مل يكــن فيلســوفًا
ً
لتوليــد األفــكار وتطويرهــا ،عــر التأليــف واحملاض ـرات وحســب ،وإمنــا كان «مفكـ ًـرا ميدانيًــا»
يعمــل جبــد علــى حتويــل األفــكار إىل واقــع ،مث يســعى الختبارهــا مــن خــال التجربــة العمليــة،
والــي قــد جتــره إىل مزيــد مــن املراجعــات النظريــة .فمــن خــال إنشــائه وترأســه جلامعــة العلــوم
اإلســامية واالجتماعيــة ابلــوالايت املتحــدة (( ،)GSISSوالــي حتولــت فيمــا بعــد إىل جامعــة
قرطبــة) ،أراد أن حيــول مســائل إســامية املعرفــة مــن اإلطــار النظــري إىل مســاقات دراســية،
ومقــررات صفيــة حمــددة األهــداف واملخرجــات .كمــا أراد أن يــرى الطــاب وهــم يتفاعلــون مــع
أفــكاره ،وجيادلونــه فيمــا يتوصــل إليــه مــن آراء.
أمــا مــن خــال ترأســه للمجلــس الفقهــي ألمريــكا الشــمالية وكنــدا (،)2005-1988
فقــد أراد أن يتعـ َّـرف علــى األســئلة امللحــة والقضــااي الشــائكة الــي تعكــس معــاانة املســلمني
يف بــاد املهجــر ،وال توجــد هلــا أجوبــة جاهــزة يف كتــب الـراث الفقهــي .وهــي قضــااي متنوعــة
 211الدكتور طه جابر العلواىن ،إسالمية املعرفة ،عدد ( ،1996 ،)1ص19.
 212هــذه هــي الكليــة اجلامعيــة للدراســات العليــا ،أنشــأها الدكتــور العلـواىن يف واليــة فريجينيــا ابلــوالايت املتحــدة
األمريكيــة يف عــام  ،1998وذلــك بعــد أن ختلــى عــن إدارة املعهــد العاملــى للفكــر االســامى .تقــوم الكليــة علــى
مفهــوم التكامــل بــن العلــوم الشــرعية واالجتماعيــة ،وتتبــى نظريــة نقديــة للرتاثــن :االســامى والغــرىب وفق ـاً ملنهجيــة
القــرآن املعرفيــة الــي كان يعمــل عليهــا الدكتــور العل ـواىن.
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هذا الكتاب
ـود يف هــذا الكتــاب أن نتابــع «رحلــة يف فكــر ومنهجيــة طــه جابــر العلــواين
نـ ّ
 »٢٠١٦ - ١٩٣٥أي أن ننظــر يف املؤثـرات الــي صنعــت أفــكاره ودفعتــه
حنــو الكتابــة والتأليــف ،فهــو إ ًذا ليــس مؤلّفـاً عــن سـرته الشــخصية ومناقبــه أو
جتاربــه السياســية واإلداريــة ،وإمنــا هــو كتــاب عــن مس ـرته الفكريــة والعلميــة،
نســعى فيــه لتتبــع تطــوره الفكــري واملنهجــي ،وإلقــاء بعــض الضــوء علــى بعــض
اخللفيــات الــي تشـ َّـكلت فيهــا أفــكاره ،ممــا يعــى أننــا ال نســعى لتوثيــق احلـوادث
أو لرتتيبهــا وف ًقــا للتسلســل الزمــى ،وإمنــا خنتــار منهــا مــا لــه داللــة علــى جوانــب
مــن فكــره ،أو علــى مرحلــة مــن مراحــل تطــوره الفكــري .غــر أن اجلانــب
املهــم يف مس ـرته الفكريــة الينحصــر يف البحــث والكتابــة بقــدر مــا يتمثــل يف
ـث علــى التفكــر والســعي لتجميــع املفكريــن مبختلــف االجتاهــات الفكريــة،
احلـ ِّ
وتصويــب جمهوداهتــم البحثيــة حنــو قضيــة املنهــج املعــريف ،والعمــل علــى إصــاح
الفكــر اإلســامي ،وهــي القضيــة الــي كـ ّـرس كل جهــوده لتحقيقهــا.

واملنهــج الــذي س ـران عليــه يف هــذا الكتــاب هــو أن جنمــع  -قــدر املســتطاع
 مــن أعمالــه املنشــورة ،وبعــد قـراءات متأنيــة هلــا نقــوم بتحديــد معــامل الرؤيــةاألساســية الــي انطلــق منهــا ،ومــن التعـّـرف علــى مصادرهــا ومراحــل تشـ ّكلها،
الــي تقــودان إىل «تطبيقــات» تلــك الرؤيــة؛ س ـواءً علــى مســتوى املراجعــات
الفكريــة ،أو بنــاء علــوم جديــدة ،أو نقــد ممارســات ســائدة.
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