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دور احلوار املذهيب
يف مواجهة التحدّيات احلضارية
(الصفحات )65 -92
ملخّص
الحوار ظاهرة حضارية تحتاج إلى من يقول بالحكمة والموعظة الحسنة ،و إلى

َمن يستمع القول فيت بع أحسنه .وهذه الظاهرة كانت وراء العالقة الحوارية التي
سادت العالم اإلسالمي على ّ
مر قرون االزدهار ،بين المذاهب الفقهية والكالميةة
والعقدية علةى اتةتالم مرةاربها ،حتةى إفا أفلةت الحضةارة اإلسةالمية أفة معهةا
ّ
فلةةا القةةول وفلةةا االسةةتماد ،فةةال تجةةد إال النةةنر القلي ة مةةن ين ة عةةن حكمةةة
وحسن موعظة ،وال تجد المستمع الذي يبحث عن الحقيقة ،ب الساحة غالبا مةا
يدور فيها صراد أهوج ،وعصبيات عمياء .والتاريخ الثقافي للمسلمين شاهد على
الف َر ق والمذاهب است اعت أن تواجه التحديات الحضارية التي جابهت األمةة
أن ِ
بكفاءة عالية ،وفلا حينما كانت تدير بينها حوارا علميا حضاريا رفيعا ،وأنها لما
تع ّ فيها فلا الحوار وسق ت فةي الصةراد السةلبي أو فةي االنوةالق والتعصةب
ظلةةت عةةاجنة عةةن مواجهةةة التحةةديات ،فكةةان فلةةا أحةةد أسةةبا تةةدهور الةةدور
الحضةةاري لةمةةة اإلسةةالمية ،وهةةةذا دليةة علةةى أهميةةةة الةةدور الحضةةاري للحةةةوار
المذهبي.
*  -األمين العام المساعد للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث.
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متهيد:
ّ

يفسح الدين اإلسالمي المجال لك مسلم أن يفهةم الةدين مةن مصةادره بصةفة
مباشرة ،وال يرترط في فلا إال شروطا منهجيةة تجتمةع عنةد ّ
التلهة العلمةي للفهةم،

ّ
وأمام عدا فلا من جميع أنةواد الوسةاطة فةي فهةم الةدين فهةو مرفةوو مةن الوجهةة
ّ
ّ
اإلسالمية ،إال أن تكون اسةتعانة علةى الفهةم إفا تفلفةت الرةروط الم ّهلةة لةذلا ،أو
ّ
ّ
تفلف بعض منها ،وعلى قدر مةا يتللةف مةن فلةا تكةون االسةتعانة علةى تحصةي
المسلم لدينه من تال ل مصادره المعتبرة.
وقةةد كةةان مةةن إحةةدج النتةةا ل ال ّامةةة ل ةةذا المعنةةى أن نرةةلت فةةي الفهةةم الةةديني
اتتالفات بين ّ
النظار فيه ،وهي اتتالفات لئن لم ت ما هةو مةن أسسةه الجوهريةة،

ّ
ّ
فإنهةةةا طالةةةت بعةةةض الفةةةرود فيةةةه ممةةةا يتعلةةة علةةةى وجةةةه الفص ةةوا باألحك ةةام
السلوكيةّ ،
وربما طالت أحيانا بعةض المسةا العقديةة مةن حيةث كيفيةة ثبوتهةا فةي

الوالب ال من حيث أص الثبوت الذي ّيتف فيه جميع المسلمين.
ّ
تتكون من
وقد ّتتسع دا رة االتتالم في الفهم وإن يكن فيما هو فرعي حتى
ّ
جملة اآلراء فات المنهل ّ
الموحد وفات ال بيعة المترابهة وجهةات متكاملةة تمثة ر يةة
ّ
متفردة عن غيرها من الرؤج من حيث منهجها ومن حيث مضمونها ،وهي تلا التةي
أصبحت ّ
تسمى في التاريخ الثقافي اإلسالمي بالمذاهب ،سواء كانت ّ
متلسسة على

أسس فقهية مث المذهب المالكي والرافعي والحنبلي والحنفي وغيرهةا ،أو كانةت
ّ
متلسس ةةة عل ةةى أس ةةس عقدي ةةة فلص ةةبحت تع ةةرم ب ةةالفرق مثة ة األش ةةاعرة والمعتنل ةةة
واإلباضية والريعة وغيرها مما قد وجد في التاريخ اإلسةالمي أو هةو موجةود اآلن فةي

الساحة اإلسالمية.

وهذا االتتالم المذهبي فيما يسفر عنه من الرؤج ،وفيما ينتهي إليةه مةن التفاعة
حد قد يكون في كثير من األحيان ّ
في الواقع اإلسالمي يفص في أوضاعه ّ
حةدا
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دقيقا بين مرحلتين من مراحله .مرحلة يكون فيها اتتالفا مثمرا بما ينتهةي إليةه مةن
ثراء في اآلراء ،وسعة في التصورات ،تجد فيها الحياة اإلسالمية في ملتلف وجوهها
فسحة يرتفع فيهةا الحةرج،وينفتح فيهةا بةا للت ّةو ر مةع ظةروم النمةان ،ويقةوم فيهةا

التعاون بين أصحا المذاهب ومنتسبي الفرق ،وفلا هو شةلن االتتال فةات المذهبيةة
مر التاريخ اإلسالمي بصفة ّ
في فرود الفقه التي ظهرت منيتها على ّ
عامة ،حيةث قةد
ّ
المستجدة عبر النمان والمكان بوير نهاية.
ّاتسعت بها الرريعة الستيعا األحوال
ولكة ّةن االتةةتالم المةةذهبي قةةد ينتهةةي إلةةى مرحلةةة ثانيةةة يصةةبح فيهةةا مناقض ةا لمةةا
ّ
تتحقةةة بةةةه مةةةن المصةةةالح فةةةي مرحلتةةةه األولى،وفلةةةا عنةةةدما ينقلةةةب إلةةةى ّ
تعصةةةب

مذهبي ،ينول فيه ك مذهب على فاته ،فيحتكر أهله الحقيقة ألنفسهم ،ويلوون
فيه اجتهادات اآلترين على أنها الباط ،وهو ما مةن شةلنه أن ّ
يضةي علةى المسةلمين
ّ
واسعا ،وأن يضة رهم إلةى ركةو مراكةب الحةرج والمرةقة ،بة قةد يةمول إلةى مة ل
تكون فيه الفرقة والصراد ،وينتهي إلى ّ
ترتت ثقافي واجتماعي وسياسي في ّ
األمة،
كمةةةا ينتهةةةي بالتةةةالي إلةةةى قصةةةور عةةةن مواجهةةةة التحة ّةةديات الحضةةةارية التةةةي تواجةةةه

المسلمين .وفي التاريخ اإلسالمي قديمه وحديثةه نمةافج مةن هةذا المصةير الةذي صةار
ّ
ّ
وتاص ةة عنةةد التللةةف الثقةةافي مةةن تلةةا
إليةةه الفةةالم المةةذهبي فةةي بعةةض أدواره،
األدوار.

ومما ي سف منه أشد األسف ما يجري به واقع المسلمين اليوم مةن وضةع مةذهبي

تسةةود فيةةه الفرقةةة بةةين ال وا ةةف ،وترةةيع فيةةه الفصةةومات بةةين أتبةةاد المةةذاهب ،ب ة

ت عرة

فةي أفهةان الةبعض مةنهم األحقةاد التةي تتوةذج مةن أحةداث التةاريخ البعيةةد،

ومن أوهام تراكمت عبر النمن لتتنفس أحيانا في شك احترا عنيف قةد يصة
إلةةى درجةةة الت هيةةر المةةذهبي ،وال غةةرو فة ّ
ةإن ّ
األمةةة تعةةي زمةةن انحةةدار ،وفةةي مثة هةةذا
ّ
وترتد تحدياتها ،وهو ما يدعو الدعوة الملحةة إلةى
النمن تسترري الفالفات المذهبية
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تفكيةةر جةةدي فةةي التصةةدي ل ةةذه التحةةديات بعالجةةات اسةةتراتيجية بعيةةدة المةةدج
تقضةةي علةةى الةةداء مةةن أساسةةه ،أو تحة ّةد مةةن أت ةةاره إلةةى أقصةةى حةةد ممكةةن علةةى

األق .

تقةةةع هةةةذه الفرقةةةة المذهبيةةةة والحةةةال أن ّ
األمةةةة بجميةةةع طوا فهةةةا ومةةةذاهبها تواجةةةه
تمتد على واجهات ّ
تحديات حضارية ضلمةّ ،
ّ
متعددة سياسية واقتصادية وثقافية،

بعضةةها داتلةةي ناشةةل مةةن الوضةةع الةةذاتي ّ
لةمة،وبعضةةها تةةارجي ناشةةل مةةن الوضةةع
العةالمي وتفاعال تةه وتفةاعالت األمةةة معةه.وإفا كانةت المذهبيةةة فةي مرحلتهةا الصةةحية

عنوان السعة والثراء والقدرة على التفاع اإليجابي مع األوضاد المستجدة ،فإن هذا
يقتضي أن تواجه األمة هذه ّ
التحديات الحضارية بمذهبية إيجابية فاعلة ال بمذهبية

قعيةدة ّ
مفرقةة .وقةد شةهد التةاريخ أنموفجةا حيةا للمذهبيةة اإلسةالمية اإليجابيةة حينمةةا
تتصةدج ّ
ّ
لتحةديات حضةارية عاتيةة
است اعت المةذاهب الفقهيةة والفةرق العقديةة أن
فةي الفكةر والمعتقةدات وأنةةواد العمةران .فجابهتهةا جميعةا ،واسةتوعبتها اسةتفادة مةةن
تيرها ّ
وردا لباطلها على نحو ما هو معروم في هذا الرلن.

ونحسةةب ّأن مةةن أهة ّةم مةةا يمكةةن أن يكةةون عالج ةا للوضةةع المةةذهبي كمةةا هةةو
م ةةرور راهن ةا ،مةةن أج ة أن تواجةةه المذهبيةةة التحة ّةديات الحضةةارية الم روحةةة علةةى
ّ
المسلمين اليوم ما كان منها داتليا ومةا كةان تارجيةا هةو أن تتحلةى هةذه المذهبيةة

بفكر حواري يكةون ل ةا ثقافةة راسةلة ،علةى أساسةها تبنةى العال قةات بةين المةذاهب
ّ
وفيم ةةا أصةةةحابها ،وعل ةةى منهجه ةةا تج ةةري المةةةداوالت بينهم،وتحةةة المرةةةاك التةةةي
تعترضهم ،ب على أساسها تترك الرؤج والمبةاد واألفكةار التةي ّ
يتقةوم بهةا كة

مذهب من المذاهب اإلسالمية ،وبها تنضل ّ
وتتعدل وتصلح من فاتها ،ثم تن ل مةن
ّ
التحديات الفارجية مترسمة ت ى األسالم في االستفادة مما هو تير
فلا لتجابه
نافع للمسلمين ب لإلنسانية جمعاءّ ،
ورد ما هو باط ضار.
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أوالً ــ احلوار والفكر احلواري
الحوار هو ضر من التفاع بين طرفين يقع فيه تداول الرأي بينهما في موضود
ّ
من المواضيع فات االهتمام المرترك ،بحيث يدلي ك منهمةا برأيةه فيةه للوصةول مةن
تةال ل فلةةا إلةةى قةةدر مةةن الفهةةم فيةةه يقةع التوافة عليةةه.وإفا كةةان الحةةوار يعنةةي فةةي

أصةله اللوةةوي م لة المجاوبةة بةةين طةةرفين بةالكالم ،إال أنةةه أصةةبح كثيةرا مةةا يقتةةرن
معنةةاه بةةاإلدالء بالحجةةة فةةي تةةداول الكةةالم ،حتةةى كة ّ
ةلن الحةةوار أصةةبح ي لة علةةى

تداول الرأي باالحتجاج له،وهو صنو المجادلة التي تعني االحتجاج واالسةتدال ل كمةا
َ ه َ َ َّ
ه
َ
لل قةول ال ِتةي هت َج ِادل َةا ِفةي
في قوله تعالى مسويا بين المجادلة والحةوار  قةد َس ِةمع ا
لل َيس َةم هع َت َح هاو َر ه
َز وج َهةا َو َتر َةتكي إ َلةى الل َوا ه
ك َمةا( المجادلةة  ،)1وقةد وردت اآليةة
ِ
ِ
ِ ِ
ّ
في المرأة التي حاورت النبي (ا) في شلن زوجها الذي ظاهرها محتجةة فةي طلبهةا
عةةدم اعتبةةار ظهارهةةا طالقةا بحجةةل عة ّةدة ،فهةةي تجةةادل وتحةةاور بمعنةةى واحةةد يتقة ّةوم
باالحتجاج.

والمقصود بةالفكر فةي هةذا المقةام وكمةا نريةد أن يكةون مصة لحا ّبينةا تجةري

عليه هذه الو رقة هو المنهجية التي يجري عليها عقة اإلنسةان فةي بحثةه عةن الحقيقةة
النظرية والعملية .ول ذا التحديد أص في المدلول اللووي ،إف جاء في معاجم اللوة أن

الفكر هو إعمال الفاطر في الريء ،1إشارة إلى أنةه حركةة العقة فةي موضةوعات
ّ
استقرت عليه الثقافة اإلسالمية في استعمال
المعرفة .كما ّأن فلا المدلول هو الذي
هذا المص لح ،وهو ما ضب ه الجرجاني في تعريفاته ،إف يقول «الفكر ترتيب أمةور
معلومة ّ
للتلدي إلى مجهول» .9ومن ّ
البين أن هةذا الترتيةب لةيس هةو إال حركةة العقة
في البحث عن الحقيقة.

وما هو شا ع اليوم بين أه النظةر مةن إطةالق الفكةر الةذي هةو مةنهل العقة فةي
ّ
البحث عن الحقيقة على األفكار التي يقةع ّ
التوصة إليهةا فةي فلةا البحةث لةيس إال
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ناشة ا مةةن إطةةالق الملةةنوم علةةى الةةالزم كمةةا هةةو مةةن بعةةض عةةادات اللسةةان العر بةةي،
ّ
ولكنه إطالق يحدث ارتباكا في تحديد معنى هذا المص لح واستعماالته ،وهةو مةا
آن األوان للرجةةود بةةه إلةةى األصة الةةذي اسة ّ
ةتقرت عليةةه الثقافةةة اإلسةةالمية مقصةةودا بةةه
منهجية النظر العقلةي ال حصةيلة فلةا النظةر مةن األفكةار كمةا سةنعتمده فةي هةذا

المقام ،وكما اعتمدناه في مجم بحوثنا في هذا الرلن.3

والفكةةر الحةةواري هةةو صةةفة منهجيةةة يتر بةةل عليهةةا العق ة  ،فيصةةبح فةةي حركتةةه
الفكرية ممتدا إلى عقول اآلترين ،يعرو عليهةا مةا ّ
توصة إليةه مةن أفكةار شةرحا

لحقيقتهةةةا ،واحتجاجةةةا ل ا،بوي ةةة بيانه ةةا لتل ةةا العقول،ووض ةةعها أمامه ةةا عل ةةى مح ةةا
االمتحان ،كما يصبح ممتدا إليها الستبانة ما ّ
توصلت هي إليه مةن آراء ،للنظةر فيهةا،
والوقوم على ما ّ
تضمنته من قةوة ومةن ضعف،اسةتفادة مةن قوتهةا واتقةاء لضةعفها،

وفلةةا فةةي حركةةة تفاع ة مرةةتركة بةةين العقةةول ينرةةر فيةةه أصةةحا المةةذاهب مةةا
توصةةةلوا إليةةةه مةةةن األفكةةةار والمعتقةةةدات للتةةةداول ،عرضةةةا ّ
ّ
وتفهمةةةا ونقةةةدا وتصةةةحيحا
واقتباسا ،بحيث ّ
تمتد تلا العقول بعضها إلى بعض ،وينفسح بعضها لبعض.
وفي مقاب فلا ّ
فإن الفكر تنتفي عنه صفة الحوارية إفا كةان منولقةا علةى مةا
اقتنع به من مذهب ،وانكم عن أن ّ
يمتد إلى المذهب اآلتر بالعرو لما عنده هةو

واالتتبار النقدي لما عند فلا اآلتةر ،فة ّ
إن أصةحا المةذاهب بهةذا الفكةر يصةبحون
ّ
ّ
كلنما يعيرون في جنر مولقة ،تفصلها الحواجن ،ويجه بعضها بعضا ،وينمو ك
منهةةا منعةةنال عةةن اآلتةةر ،وتلةةا كلهةةا أسةةبا للتةةدابر الةةذي قةةد يت ة ّةو ر إلةةى أن يصةةبح
تناقضا ينتهي إلى الصراد المذهبي الذي تحص به الفرقة بين المسلمين،وهو ما يمث

أحد التحديات الكبر ج،ولكنه تحد فو نرلة داتليةة ،مةن شةلنه أن يعةوق المذهبيةة
اإلسةةالمية عةةن مواجهةةة التحة ّةديات الحضةةارية الفارجيةةة ،والفكةةر الحةةواري كفي ة

ّ
بقدر كبير بلن يكةون أحةد ّ
تمكةن المذهبيةة مةن مواجهةة هةذا
أهةم العناصةر التةي
التحدي الداتلي ،ثم االن الق لمجابهة ّ
ّ
التحديات الفارجية.
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ثانيًا :التحدّيات احلضارية اليت تواجهة املذهبية
إفا كانةةت المذهبيةةة هةةي الوعةةاء الةةذي ينةةتظم فيةةه المسةةلمون جميعةةا سةةوج األق ة

ّ

منهم ،وإفا كانت مناشط المسلمين إنما تةتم فةي الوالةب مةن تةال ل هةذه المذهبيةة،
ّ
فةإن التحةديات الحضةةارية التةي تةةواجههم إنمةا تواجةةه المذهبيةة التةةي هةم عليهةةا،وإفن
ّ
التحةديات سةوم يكةون للمذهبيةة فيهةا دور كبيةر ،فبقةدر مةا
فإن مواجهتهم لتلةا
ّ
يحسنون من إدارتها بثقافة الحوار التي أشرنا إليها آنفا يكونون قد وفروا عامال مهما
ّ
التحديات ،وبعكس فلا يكون الفر فةي إدارتهةا سةببا
من عوام المواجهة لتلا
من أسبا الضعف في تلا المواجهة.

والتاريخ الثقافي للمسلمين شاهد على أن الفرق والمةذاهب اسةت اعت أن تواجةه
التحة ّةديات الحضةةارية التةةي جابهةةت األمةةة بكفةةاءة عاليةةة كمةةا سنرةةير إليةةه الحقةا،

وفلا حينما كانت تدير بينها حوارا علميا حضاريا رفيعا ،وأنهةا لمةا تع ّ ة فيهةا فلةا

الحةةوار وسةةق ت فةةي الصةةراد السةةلبي أو فةةي االنوةةالق والتعصةةب ظلةةت عةةاجنة عةةن
مواجهةةةةة التحة ّةةةديات،فكا ن فلةةةا أحةةةد أسةةةبا تةةةدهور الةةةدور الحضةةةاري لة مةةةة

اإلسالمية ،فذلا دلي على ّ
أهمية الدور الحضاري للحوار المذهبي.
وإف يواجه المسلمون اليوم ّ
تحديات حضارية كثيرة،فإن الحوار المةذهبي تكةون

له ّ
أهميةة كبيةرة فةي مواجهةة تلةا التحةديات،ولكن بمةا أن الوضةع المةذهبي لةمةة
يعي حالة تدهور موروث من عهد االنح اط الحضاريّ ،
فإن أول تحد ينبوةي أن
ّ
ّ
التحدي الداتلي المتمث فيما عليه الوضةع المةذهبي اإلسةالمي
تقع مواجهته هو هذا
من غيا لثقافة الحوار بين المذاهب اإلسالمية ،وهو األمر الذي ّأدج إلى مظاهر من

الفرقة والصراد بينها ال تف ها العين ّ
المجردة في ك ما يجري من أحداث ساتنة

فةةي العةةالم اإلسةةالمي ،وعلةةى رأسةةها مةةا يجةةري فةةي أرو العةةراق مةةن أحةةداث م لمةةة
ّ
يحركهةةا الصةةراد بةةين طوا ةةف السةةنة والرةةيعة ،ولةةذلا فةةإن الحةةديث عةةن مواجهةةة
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يتقدمه حديث عن هذا ّ
التحديات الحضارية يجب أن ّ
ّ
التحدي الداتلي المتمث فةي
تلا الفرقة المذهبية وسب عالجها بثقافة الفكر الحواري .ويمكن أن ّ
نتعةرو بعةد
ّ
التحةديات الحضةارية الكبةر ج التةي تواجةه المسةلمين مةن منظةور
فلا إلى اثنين من
مواجهةةة كة منهمةةا بهةةذه الثقافةةة الحواريةةة المذهبيةةة ،همةةا تحة ّةدي ال يمنةةة األجنبيةةة،

ّ
وتحدي التسارد الحضاري.

 – 1حتدّي الفُرقة املذهبية
إن التمذهب كما أشرنا آنفا بقدر مةا يكةون عامة ثةراء وتوسةعة علةى المسةلمين

إفا التنم بالقواعد الررعية والمنهجية لالتتالم ،وأدير بفكر حةواري كمةا وصةفناه

فإنه قد يمول إلى عام فرقة وترتت إفا تالف فلا المنهل ،وأدير بوير فلا الفكر،
وحين ذ فإنه سوم يكون عب ا على الحياة اإلسالمية ،فينقلب ما هو منتظر منةه مةن

ثراء في االجتهادات واآلراء ،وتوسعة على المسلمين فةي الحلةول الرةرعية للمرةاك
التي تعترو مسيرة حياتهم إلى ّ
تعصةب أعمةى يحتكةر الحقيقةة ،ويلوةي اجتهةادات
اآلترين ،فتضي إفن سب االتتيةار بةين االجتهةادات بحسةب مةا تقتضةيه الظةروم
المستلنفة لما ينول عليه ك صةاحب مةذهب علةى مذهبةه منصةرفا عةن ّ
أي مةذهب
سةةواه،فتبوء المذهبيةةة إفن بعكةةس مةةا هةةو م لةةو منهةةا ،وتصةةبح طارحةةة لتحةةديات
ثقيلة على حياة المسلمين عليهم مواجهتها من أج التوص إلى الحلول المناسبة ل ا.
واستقراء التاريخ ّ
يبين أن األمة حينما تكون في حال ّ
قةوة حضةاريا وثقافيةا فةإن

المذهبيةةة فيهةةا تكةةون علةةى وجةةه العمةةوم م ديةةة لةةدروها اإليجةةابي ،متمةةثال فةةي إثةةراء

العلةةوم باالجتهةةادات الرةةرعية ،وفةةي التفاع ة الحةةواري المثم ةر بةةين أصةةحا الفةةرق
ّ
والمذاهب ،وفي التفاع بين اآلراء واألطاريح تفاعال تتعدل به وتتقةار  ،مهمةا تفلة
فلا من بعض الر ط أحيانا ،ولنا في فلا تير مثال في المذاهب الفقهية والفةرق
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اإلسالمية على عهد القرون الثالثة األولةى ،التةي شةهدت طفةرة علميةة واسةعة الن ةاق
فةةي العلةةوم الرةةرعية والعقديةةة هةةي التةةي ّأسسةةت للثقافةةة اإلسةةالمية بلكملهةةا طيلةةة

تاريفها الالح  .ولكن حينما تضعف األمة حضاريا وثقافيةا فةإن المذهبيةة تضةعف
مع ضعفها ،وتصا بضرو من االنحرافات التةي ّ
تتحةدج مجمة الحيةاة بتع يلهةا

عن مسارها ،فتصبح عب ا يت لب عالجا بعدما كانت عام ثراء وإنتاج.
وال مةةةراء فةةةي ّأن األمةةةة اإلس ةةالمية الي ةةوم تعةةةي لحظ ةةة ض ةةعف عل ةةى مس ةةتويات
متعة ّةددة ،حضةةاريا ودينيةا وثقافيةا ،وهةةي مةةع توقهةةا إلةةى النهةةوو وتقة ّةدمها فةةي بعةةض
ّ
مناحيةةه تعةةاني مةةن مللفةةات االنحةةدار الةةذي رسةةفت فيةةه قرونةةا طويلةةة ،وهةةي لةةذلا
تعاني من بين ما تعاني من مظةاهر التل ّلةف ّ
تحةديات جمةة فةي المجةال المةذهبي ،إف
ّ
ترةةقها مةةذاهب وفةةرق كثيرة،تمتةةد تارطتهةةا مةةن أقصةةى اليمةةين تميع ةا إلةةى أقصةةى

اليسار تن عا ،وهي تعي

في الوالب وضعا من الصراد قد يكون في حال كمون

أحيانا ،وقد تثيره أحيانا أتر ج أحداث ونوازل فيسترةري أواره مسةتق با النةا
ف تةةين أو أكثةةر اسةةتق ابا حة ّ
ةادا قةةد تويةةب فيةةه الضةةوابط المنهجيةةة واألتالقيةةة ب ة
والدينية ،فإفا هو ّ
يمن ق وحدة األمة ،و يذهب ريحها ،ويع ّ

إلةى

مسيرة النهضة فيها.

ولع هذا الوضع يظهر أوضح ما يظهر في هةذا االسةتق ا الحاصة اليةوم بةين
أطةةرام مةةن المتمةةذهبين بالترة ّةيع وأطةةرام مةةن المتمةةذهبين بالسةةنة ،فإنةةه اس ةتق ا
كما نتابع سجاالته في مةدونات كة طةرم وعلةى سةاحات اإلعةالم ،وكمةا نةر ج
تحققاته الواقعية في أكثةر مةن بلةد مةن الةبالد اإلسةالمية يتةدحرج شةي ا فرةي ا نحةو

الف ي ة الكبر ج أال وهي الفتنة الدموية .وباإلضافة إلى هذا االستق ا العام فإن

في دات المذاهب الكبر ج استق ا آتةر بةين أطةرام فيةه يمكةن أن تةدرج هةي
أيضةةا ضةةمن المذهبيةةة ،فةةإفا المةةذهب السة ّةني يترة ّةعب علةةى سةةبي المثةةال إلةةى سةةلفية
وصوفية وأشعرية ،وإفا المذهب الريعي ّ
يترعب إلى مثة فلةا ،وبةين هةذه ال وا ةف
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الداتلية مرةاحنات وتصةومات إفا لةم تبلة حةد االحتةرا فإنهةا ّ
ترةتت الصةفوم،
وتصرم ال اقات فيما ال يفيد ب فيما ّ
يضر بوحدة األمة ومررود نهضتها ،وت ةرر

أحةةد التحة ّةديات الكبيةةرة التةةي تواجههةةا ،ويمكةةن تفكيةةا فلةةا التحة ّةدي المةةذهبي
الكبير إلى عناصره التالية

أ – النفي املتبادل
لع ّ من ّ
أهم وأت ر ما ت رحه المذهبية اليوم في العالم اإلسالمي النفةي المتبةادل
بةةين األطةةرام المذهبيةةة المتعة ّةددة،وما ّ
يترتةةب علةةى هةةذا التنةةافي مةةن تةةداعيات سةةلبية

كثيرة ،فلتباد كة مةذهب ينفةون عةن أصةحا المةذاهب األتةر ج أنهةم علةى حة
فيمةةا يعتقةةدون أو علةةى بعةةض الحة ّ فةةي فلةةا ،وقةةد يصة هةةذا النفةي إلةةى الحكةةم
ّ
بالتضلي ،ب قد يص إلةى التكفيةر ،وفلةا يعنةي إتةراج ال ةرم المكفةر مةن دا ةرة
األمة ،أو على األق ّ وضعه على هامرها فةال يكةون معةه تفاعة َ
بلةه أن يكةون معةه
تعاون وتكاف .

ومن مقتضيات هذا التنافي اإلفضاء إلى ّ
تعصب مذهبي ير ج فيه أصحا ك

ّ

مذهب وقد نفوا الحقيقة عةن غيةرهم أنهةم هةم الةذين يمتلكةون تلةا الحقيقةة مةن
التعصةب أن ّ
ّ
يسةد المنافةذ دون المراجعةةة لمةا تةراكم فةةي
دون النةا  ،ومةن شةلن هةةذا

المةةذهب مةةن آراء وأفكةةار واجتهةةادات فةةي سةةبي تصةةحيح مةةا عسةةى أن يكةةون قةةد
داتلها من نقا ص أو أت اء ،وفي سبي أن تت ور تلا اآلراء واالجتهادات مع ت ور

الظروم والمالبسات إفا كانت من النود الذي طبيعته الت ور ،وحين ذ فإن األت اء
والنواقص تستصةحب عبةر الةنمن ،وتفعة فعلهةا فةي إضةعام القةدرة علةى مواكبةة

الحياة وت ويرها.

وكمةةا يفضةةي هةةذا التنةةافي إلةةى التعصةةب المةةذهبي بمةةا يسة ّةد مةةن أبةةوا المراجعةةة
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والتصحيح فإنةه يفضةي أيضةا إلةى فةوات فرصةة النظةر فيمةا انتهةى إليةه اآلتةرون مةن
أصحا المذاهب من آراء في اجتهاداتهم ،وفرصة االسةتفادة ممةا عسةى أن يكةون
فةةي تلةةا اآلراء مةةن تيةةر يمكةةن االسةةتفادة منةةه،ب إن النفةةي ومةةا يترتةةب عليةةه مةةن
ّ
التعةرم علةى حقيقةة
تعصب ينتهي إلى صرم النظر عن مذاهب اآلترين مةن أجة
ما عندهم من فكر ،وإطالق األحكام علةيهم جملةة بةلنهم فةي مربعةات الف ةل إن

لم يكونوا في مربعات الضال ل والكفر ،وإفا مةا وقةع النظةر فةي فلةا الفكةر فإنةه
ّ
كثيةةةةرا مةةةةا يكةةةةون نظةةةةرا غي ةةةر موضوعي،يتسةةةةقط األت ةةةةاء ويتناول ةةةةا بالترةةةةنيع
والتهوي ،ويلتةةذ المةةذهب بلوازمةةه ويجعلةةه مةةذهبا ،فةةإفا هةةذا المةةذهب المفةةالف يظهةةر

على غير حقيقته التةي هةو عليهةا عنةد أصةحابه المتمةذهبين بةه ،ممةا تةنداد بةه المسةافة

بعةةدا والفةةرق اتسةةاعا بةةين المةةذاهب المتنافيةةة ممةةا مةةن شةةلنه أن يفضةةي إلةةى تةةداعيات
ت يرة في العالقة بينها.

ب – العداء والفرقة
ّ
التحدي المذهبي عند حد التنافي وتداعياته من ّ
تعصب وانوالق عةن
قد ال يقف

ال مراجعة والتصحيح ليتجاوز فلا كله إلى من قة تصةبح فيهةا العال قةة بةين أصةحا
المذاهب عالقة كراهية وعداء وفرقة ،إف لما ينول ك مذهب على فاته ّ
مةدعيا ّأنةه
يملا الحقيقة وغيره ال يملا منها شي ا ،ولما يعرو أصحا ك مذهب عن النظر
التعرم على حقيقتها ّ
ّ
وتبين مقوالتها ،ولمةا يةمول األمةر
في المذاهب المفالفة من أج

التقول على تلةا المةذاهب وإلنامهةا بمةا لةم يكةن مةن مقوالتهةاّ ،
إلى ّ
فةإن األمةر يةمول
شي ا فري ا إلى ّ
تسر الكراهية للمذهب المفالف وأهله ،بسبب ما ين وي عليه مةن

الباط في المعتقدات أو في االجتهادات الررعية ،وسرعان ما تتحول الكراهية إلةى
عداء متبةادل بةين أتبةاد المةذاهب المتلالفةة ،يةر ج فيةه كة طةرم أن ال ةرم اآلتةر
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ّ
ّ
يمث ت را عليه وعلى ما هو متمذهب به من ح ،ب يمث ت را على الةدين نفسةه
إف هو مبني على تصورات مناقضة ل ذا الدين من أساسه.
وقد يتجاوز هذا العداء الدا رة النفسية بما يتض ّمنه من كراهيةة ورفةض ليصةبح

فرقةةة عمليةةة واقعيةةة بةةين أصةةحا المةةذاهب مةةن المسةةلمين ،فةةإفا النسةةيل االجتمةةاعي
ّ
بتمنقات حادة،قد تنتهي بتق ع أواصر المصاهرة وربما أواصر القرابةة بصةفة
هيصا
عامةةة ،وإفا األتةةوة اإليمانيةةة تصةةا برةةرو تةةذهب بكة الحقةةوق والواجبةةات التةةي

تقتضيها تلا ا ألتوة من تناصر فةي الحة وتكافة فةي الملمةات والمصةا ب وتفةريل
للكربات ،بة قةد يصة األمةر إلةى التمةاين فةي أداء العبةادات والرةعا ر التةي شةرعت

لتجسةةيم وحةةدة المسةةلمين ،فةةإفا اتبةةاد ك ة مةةذهب يرفضةةون أداءهةةا مةةع أصةةحا

المذهب اآلتر المفالف ،وهذا ما هةو ملحةوف فةي الكثيةر مةن الةبالد اإلسةالمية التةي

تتعاي

فيها مذاهب ملتلفة.

وربمةةا وصةة هةةذا العةةداء بةةين المةةذاهب إلةةى فةةرز سياسةةي ينتهةةي إلةةى أن يسةةعى
ّ
ليكونةوا ل ةم كيانةا سياسةيا تاصةا بهةم ال يضةم غيةرهم مةن
أصحا ك مذهب
المفالفين المذهبيين ،وتلا عالمة على انعدام إمكانية التعاي

المرترك بينهم على

أسا من وحدة اإليمان التي تقتضي وحدة األمة ممثلة فةي وحةدتها السياسةية بمةا
تقتضةيه مةن هبعةةد دينةي يقةوم علةةى سياسةة المجتمةع بمقتضةةيات األحكةام الرةةرعية،
وتلا عقيدة من المفروو أن تتجاوز كة االتتال فةات المذهبيةة ،فةالفرز السياسةي
هيعةةد إفن اتتراق ةا ل ةةذا المبةةدأ األساسةةي ،وهةةو أحةةد التح ة ّديات الف يةةرة التةةي تفرزهةةا
المذهبيةةة المنفلتةةة مةةن قواعةةدها المثمةةرة ،وهةةا نحةةن نةةر ج اليةةوم دعةةوات مذهبيةةة إلةةى

تفكيا دول إسالمية من أج استحداث كيانات سياسية على أسس مذهبية.

وقد يص العداء المذهبي إلى فروته ،فينتهي إلةى الفتنةة العنيفةة ،فةإفا هةو احتةرا

بةةين أتبةةاد المةةذاهب لةةيس لةةه مةةن عنةةوان سةةوج االتةةةتالم المةةذهبي الةةذي تةةراكم
__________________________________
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بلةةه

واسترةةر ج واسةةتحكم فةةي النفةةو حتةةى انولقةةت معةةه ك ة السةةب للتعةةاي
ّ
التعاون والتكاف  ،وتع ّ لت به ك إمكانية لح المرةاك التةي قةد تحةدث بةين

األطرام المذهبية ،وال يبقى مفتوحا سوج طري االحتةرا الةذي يعصةف بةلعلى مةا
يقتضيه اإليمان من ّ
أتوة ووحدة بين المسلمين ،وقد حدث في بعض حقب التةاريخ

اإلسةةالمي أحةةةداث مةةن هةةذا االحتةةرا  ،ويقةةع اليةةوم شةةيء منهةةا فةةي بعةةض الةةةبالد
اإلسةةالمية التةةي يرة ّةتد فيهةةا االحتك ةاك بةةين ال وا ةةف المذهبيةةة ،ومةةا يقةةع فةةي بةةالد
الرافدين من فتنة هو أحد مظاهر االحترا ال ا في على أسس مذهبية ،وفلا هةو
ّ
فروة ّ
التحدي الذي ت رحه المذهبية على المسلمين كافة.

 -2حتدّي اهليمنة االستكبارية
التحة ّةدي الةةداتلي اآلنةةف البيةةان متمةةثال فةةي التنةةافي والتنةةاكر وربمةةا فةةي الفرقةةة

والعةةداء يفضةةي إلةةى تحة ّةد آتةةر تةةارجي يجةةد فيةةه وسةةيلة مسةةاعدة ومنات ةا صةةالحا
مةدد ،وهةو ّ
للت ّ
تحةدي هيمنةةة القةوج العظمةةى العالميةة علةةى المسةلمين هيمنةةة اقتصةةادية

وسياسية وربما عسكرية أيضا ،فةال يففةى أن العةالم أصةبح كلمةا تقةدم فةي سةلم
الحضارة الوربية فات ال ابع المةادي غةدت العال قةات بةين أطرافةه محكومةة أكثةر

فلكثر بلحكةام الصةراد وإن اتتلفةت أشةكاله ،وأصةبح يقةوج فيةه أكثةر فةلكثر

الننود إلى ال يمنة في ملتلف ميادين الحياة،وهةذا أمةر ال يف ةه النظةر فةي مسةيرة
العالم منذ الحركة االستعمارية إلى األحداث الجارية اليوم.
وهذا الننود إلى ال يمنةة ّيتجةه قسةط كبيةر منةه إن لةم يكةن األكبةر إلةى العةالم

اإلسالمي من قب القوج العظمى اقتصةاديا وعلميةا وعسةكريا ،وفلةا مةا تن ة بةه

األحداث المتواليةة ،التةي منهةا مةا هةو مرةهود اليةوم فةي الكثيةر مةن الةبالد اإلسةالمية.
ومن المدات ال امة التي تدت منها هذه ال يمنة ،والتةي تسةتثمرها فةي شة ّ طريقهةا
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ّ
وإنفاف ت ها مدت المذهبية،إف تةراهن هةذه القةوج علةى الترةققات المذهبيةة فةي
العةالم اإلسةالمي،وتحاول جاهةةدة أن ّ
توسةع مةن تروقهةةا ،وأن تة ّجل مةن تناقضةةاتها

بلكبر قدر ممكن ،فحينةا بةالبحوث والدراسةات التةي تنتهةي إلةى إظهةار أن اإلسةالم
إنمةةا هةةو إسةةالمات متعة ّةددة بتعة ّةدد المةةذاهب ،وحينةةا آتةةر بتلليةةب طةةرم مةةذهبي علةةى

طرم آتر ونصرته عليه،وحينا ثالث ب تلسيس أحالم سياسية قا مة علةى اعتبةارات
مذهبية ،وهكذا ينتهي األمر إلى ضر الوحدة اإلسالمية بسيف المذهبية من أجة

تحقي ال يمنة االستكبارية على المسلمين باتتالم مذاهبهم.
ّ
التحدي الكبير ما كان ليجةد لةه طريقةا للنفةاف إال بسةبب تلة يصةيب
إن هذا
ّ
األمة في واحةد مةن مباد هةا الدينيةة األساسةية ،فيجةد مةن تلقا ةه مةدتال يحقة منةه
أهدافةةه أو بعةةض أهدافةةه،وفلكم هةةو مبةةدأ التةةوالي بةةين المسةةلمين علةةى اتةةةتالم

مةةذاهبهم وطةةوا فهم وفةةرقهم .فالمسةةلمون فةةي تعةةاليم الةةدين م ةةالبون بمقتضةةى
إيمانهم المرترك مهما اتتلفت مذاهبهم وفرقهم بلن يكةون بعضةهم أوليةاء بعةض،

على معنى أن يكونةوا متواصةلين نفسةيا وثقافيةا واجتماعيةا وعمليةا ،ال يةدت بيةنهم
يتحةابون ويتة تون ،ويتعةاونون ويتناصةرون ،وال ّ
ّ
يقةدم
في ك فلا من ليس منهم،
بعضةةهم فةةي التحابةب والم تةةاة طرفةا مةةن غيةةرهم علةةى بعضةةهم اآلتةةر ،وال يستنصةةر
بعضهم على بعض ب رم أجنبي عنهم ،وفي ك فلا أحكام فقهية مفصلة.4

ولكن المذهبية حينما تنحرم عن مسةارها الصةحيح فإنهةا قةد تنتهةا هةذا المبةدأ
العقةةدي ،فت ةةرر إفن أحةةد تحة ّةدياتها الكبةةر ج علةةى المسةةلمين ،وفلةةا حينمةةا يرة ّةتد
الصراد بين أصحا المذاهب،وينتتهي إلى ضر من العداء الذي قد يصير احترابا،
ََ
ففي هذه الحال ربما فقد أحد ال رفين مينان التةوالي بمفهومةه العقةدي ،فاستنصةر
ب ةةرم غيةةر إسةةالمي علةةى أتبةةاد المةةذهب الفصةةيم،وركن إليةةه ركونةا اقتصةةاديا أو

عسةةكريا ليكةةون معةةه ضةةدا علةةى أول ةةا األتبةةاد ،فةةإفا بالمسةةلمين الةةذين يجمعهةةم
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ّ
اإليمان يدت بينهم بسبب المذهبية طرم من تارجهم ي لةب بعضةهم علةى بعةض،
ويقوي بعضهم على بعض،وفلا اتتال ل في الوالء قد تكون له نتا ل ت يرة علةى

األمة.

ّ
وإفا كةةان التةةاريخ قةةد حمة لنةةا أتبةةارا عةةن حةةوادث اتتة فيهةةا هةةذا التةةوالي بةةين

المسةةلمين علةةى نحةةو مةةا وصةةفنا،فإنها أحةةداث كانةةت فةةي الوالةةب تتلةةذ أشةةكاال
سياسية ،تتمثة فةي صةراعات بةين حةاكم وآتةر ،أو إمةارة وأتةر ج ،فيستنصةر شة ّ

علةةى آتةةر ب ةةرم ثالةةث مةةن غيةةر المسةةلمين ،وفلةةا مث ة استنصةةار المعتمةةد بةةن عبةةاد

صاحب إشبيلية باألندلس ب ا فة من النصار ج في مواجهة المراب ين ،إال أن كثيرا
من هةذه الوقةا ع فات الصةبوة السياسةية الظةاهرة ّ
يتبةين عنةد الفحةص أنهةا تضةر
جذورها في المذهبية...

ومهمةةا يكةةن مةةن أن العةةالم اليةةوم تقاربةةت شةةعوبه وتعارفةةت ثقافاتةةه وترةةابكت

مصالحه ،إال أن التوالي بين المسلمين على أسا

من إيمانهم المرترك يبقى عقيةدة

دينية ثابتة ،فمهما يكن من صراعات تنرب بين طوا ف منهم يكون من األولى أن
يتدت فيها بالصلح أو برد المعتدي على اعتدا ةه طةرم مةن المسةلمين ،فةذلا أوفة

وأجدج ،وهو ألي بالحفاف على الوحدة بين المسلمين التةي هةي مقصةد أصةلي مةن
مقاصةةد الةةدين ،والتةةي هةةي أحةةد أكبةةر العواصةةم التةةي تعصةةم مةةن ال يمنةةة ،وتجابةةه
تحدي االستتباد واالستيالء بمظاهره المفتلفةة ،فةإفا مةا انتهةت المذهبيةة المنحرفةة إلةى

الفل بهذا المبدأ مع مةا يترتةب عنةه مةن تةداعيات سةلبية ،فةإن هةذا األمةر يصةبح مةن

التحديات التي ت رحها المذهبية والتي يتحتم على المسلمين مواجهتها.
 - 3حتدي التسارع احلضاري:

إن المسلمين م البون بلن يوفقوا حياتهم كلها إلى أحكام الدين ،وأن يواجهةوا
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ك ت ور ي رأ على حياتهم فةي ملتلةف مجاالتهةا باجتهةاد شةرعي يةدرج أحةوال م

الجديدة ضمن مقتضيات الدين وتوجيهاته؛ فذلا ابتالء ابتلوا به من دون الديانات
السةماوية السةابقة ،إف منةذ تع ة نةنول الةوحي الةذي ّ
يرةر د لمسةتلنفات األطةوار فةةي
حيةاة اإلنسةان ،ومسةتجدات النةوازل فيهةا هح ِّمة المسةلمون مسة ولية االجتهةاد ليقومةوا

هم بهذه المهمة بناء علةى العقة المسةتنير بهةدي األسةس والمبةاد والقواعةد الفالةدة

التي أرشد إليها الوحي.

وإفا كةةان مةةن سةةنة الحيةةاة التويةةر والتبةةدل فةةي الكثيةةر مةةن أوضةةاعها ،فةةإن هةةذا

التوي ةةر يتسةةةم ف ةةي الحض ةةارة الراهن ةةة بتس ةةارد كبي ةةر ف ةةي جمي ةةع مس ةةتويات الحي ةةاة

ومجاالتهةةا ،فكلمةةا تقةةدمت البرةةرية ت ةةوة فةةي الكسةةب الحضةةاري تسةةارعت بهةةا

تلةةا الف ةةوة إلةةى ت ةةى أت ةر ج كثيةةرة ،حتةةى تصةةير المتابعةةة ل ةةذا التويةةر بةةالفهم

واالستيعا هي في حد فاتها أمرا عسيرا ،فضال عن متابعتهةا بالتمثة والت بية فةي

الحيةاة العمليةةة ،وتاصةةة بالنسةبة ألول ةةا الةةذين يسةتهلكون الحضةةارة وال ينتجونهةةا،

والمسلمون هم في أغلبهم مع شديد األسف من هذا الفصي .

ولع هذا التسارد الحضاري يظهر أكثر ما يظهةر فةي التسةارد العلمةي المعرفةي،

إنتاجا من محاضن اإلنتاج ،وترويجا بين النا  ،وهو ما ي رر مركالت كثيرة ل ا

شديد العالقة بالبعد الديني والقيمي واألتالقي ،ول ذا يجد المسةلمون أنفسةهم أمةام

معضةةالت فةةي هةةذا الرةةلن ،مةةن مثة الوسةةا التةي يةةتم بهةةا التةةدف المعرفةةي ،والتةةي
يفتلط فيها المررود بوير المررود ،والمحتو يةات التةي تحملهةا تلةا الوسةا وتةدتلها

إلى البيوت بدون است ذان ومنها المفيد والضار ،والصالح وال الح.

وثمة تسارد آتر في العالقات بين بني اإلنسان التي ت ورت بحيث أصبح النا

كلنهم في قرية واحةدة ،يتعةارفون فيهةا ،وتترةابا عال قةاتهم ومصةالحهم الظرفيةة
والدا مة بما لم يكن له مثي في الساب  .ولع من أبرز األمثلة على فلةا أن مدينةة
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بةةاريس أصةةبح يق نهةةا اليةةوم مليونةةان مةةن المسةةلمين يفتل ةةون بصةةفة جذريةةة مةةع

سكانها األصليين ،وأوروبا أصبح يق نها بين شرقها وغربها من المسلمين مةا يقةار

سةةتين مليونةا يرةةكلون أحةةد المكونةةات الديموغرافيةةة ل ةةذه القةةارة الصةةويرة ،وفلةةا
كله ي رر من المركالت في التعامة بةين المسةلمين وغيةرهم مةن األفةراد ،وبيةنهم

وبين المجتمع األوروبي بصفة عامة شي ا كثيرا.

وتسارد العالقات االقتصادية بةين األمةم والرةعو أمةر مرةهود فةي عةالم اليةوم،

فهةةةذا العةةةةالم أصةةةبح مفتوحةةةةا علةةةى بعضةةةةه ال تحةةةده حةةةةدود وال تفصةةةله فواصةةةة ،

واالتفاقيات والمنظمات التي تررم على فلةا وتنظمةه وترةر د لةه تتنةامى باسةتمرار،
والصفقات التجارية أصةبحت تعقةد بةين األسةواق المتباعةدة فةي لحظةات مةن الةنمن

بوسا االتصال الحديثة ،وك فلا ي رر علةى المسةلمين إشةكاالت معقةدة مةن

الناحيةةةة الرةةةرعية ،ويمثةةة عنصةةةرا مةةةن عناصةةةر التحةةةدي الم لةةةو مةةةنهم مواجهتةةةه
والتصدي له.

وإفا كةةان هةةذا التسةةارد الحضةةاري يضةةاعف مةةن حجةةم االبةةتالء الةةذي يبتلةةي بةةه

المسلمون من حيث ما هو م لو منهم من متابعة يقظةة لتوفية كة تداعياتةه إلةى

أحكام الرريعة ،فإن ما يقره اإلسالم من مرروعية المذهبية ،ومةا جةر ج بةه التةاريخ
اإلسةةالمي مةةن فلةةا يمكةةن أن يكةةون أحةةد العوام ة المسةةاعدة علةةى مواجهةةة هةةذا
التحدي ولكن إفا ما كانت المذهبية جار يةة علةى صةورتها اإليجابيةة التةي شةرحناها

سابقا؛ إف المذهبية في صورتها تلا ليست إال تنوعا في االجتهاد لمجابهة المستجدات
في ميادين الحياة بحسةب مقتضةيات النمةان والمكةان ،وهةذا التنةود مةن شةلنه أن

يوسع من دا رة اإلمكان لبسط أحكةام الرةريعة علةى طةوار األحةداث واألحةوال
ف ةةي حي ةةاة المس ةةلمين ،إف بقةةةدر م ةةا تتع ةةدد الحل ةةول يس ةةه اس ةةتيعا تل ةةا األح ةةوال

واألحداث تحت أحكام الرريعة .ولكن في فات الوقت إفا كانت المذهبية كما
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أشةةرنا آنفةةا تعةةد عةةامال مسةةاعدا فةةي التصةةدي لمجابهةةة طةةوار األوضةةاد ،فةةإن هةةذا
التسةةارد سةةيكون أيضةةا أحةةد أهةةم التحةةديات التةةي تواجههةةا ،والتةةي هي لةةب منهةةا أن
يكون ل ا دور مهم في مجابهتها.

ثالثًا :دور احلوار املذهبـي يف مواجهة التحديات احلضارية:

إن هذه التحديات الحضارية التي تواجه المسلمين اليوم ما كان منها داتليا وما

كان تارجيا ،والتي تواجه فيهم المذهبية التي هةي كمةا أشةرنا تعةد عةامال مسةاعدا

علةةى التصةةدي إفا كانةةت فةةي وضةةعها السةةليم ،ال يمكةةن أن ينهضةةوا للتصةةدي ل ةةا

مستعينين بالتنود المذهبي إال إفا كانت مذهبيتهم قا مة على أسس مةن الحوار يةة :

ثقافة تنبني عليها العقول ،وإجراءات عملية يجري عليها التعام بين المذاهب منهجيا
ومعرفيا وأتالقيا ،ليكةون فلةا الحةوار هع ّةدة تةدت بهةا المةذاهب اإلسةالمية سةاحة

التحدي الحضاري قوية فاعلة ،مثلما كان األمر في التجربةة اإلسةالمية علةى عهةد

االزدهةةار حينمةةا كانةةت المذهبيةةة تتلسةةس علةةى الحةةوار ،فتواجةةه إفن بهةةذه الثقافةةة
ه
الحوارية التحدي الداتلي المتمث في الفرقة ،والتحديات الفارجية المتمثلة باألتص
في ال يمنة وفي التسار د الحضاري.

ه
 -1دور الحوار المذهبي في مواجهة الفرقة:

حينما نتلم فيما تعانيةه المةذاهب اإلسةالمية اليةوم مةن فرقةة علةى نحةو مةا شةرحنا

آنفا فإننا نجد السبب األكبر فيه ليس إال غيا الفكر الحةواري بةين أهة المةذاهب

والفرق اإلسةالمية ،سةواء تمثة فةي مسةتواه الثقةافي الةذي تترةك بةه العقةول علةى

ال ي ة التي أشرنا إليها آنفا ،أو في مسةتواه الةواقعي اإلجرا ةي حيةث يصةبح الحةوار بةين
أتباد المذاهب حركة علمية دا مة ،هت َبسةط فيهةا اآلراء واالجتهةادات للبحةث بمةوازين
الحجل ،فيتف على ما يتف عليه ،وتحدد الحدود فيما هو ملتلف فيه ،وت رر فيها
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المرةةاك العالقةةة ،مةةن أي نةةود كانةةت ،للبحةةث فيهةةا عةةن حلةةول تناسةةب المصةةلحة

العامة لةمة.

وحينمةةا يويةةب الحةةوار فةةي مسةةتوييه الثقةةافي التر بةةوي الةةذي يبنةةى عليةةه الفكةةر،

والواقعي اإلجرا ي الذي تجر ج عليه الحركة العلمية ،فإن المذهبية يكون مصةيرها
االنكمةةاو واالنوةةالق علةةى فاتهةةا ،وكلمةةا انكم ة

المةةذهب وانول ة علةةى فاتةةه،

وأصبح مقتصرا على اجترار تاريفه واستنسا مواريثه ،فإنه يكون قةد ق ةع ت ةوة
في االغترا عن غيره من المذاهب ،ويكون قد نسل تيوطةا فةي منةوال التحةديات

التي ت رحها المذهبية كما شرحناه ،عجنا عن المراجعة والتصحيح والت ور ،وتعصبا

قد يفضي إلى العةداء ،واتةتال ال فةي التةوالي بةين المسةلمين؛ ولةذلا فةإن مةن ألةنم مةا

يلنم لمجابهة هذه التحديات العم على تلسيس لفكةر حةواري راسةخ يكةون ثقافةة

ألتباد المذاهب ،ويكون ت ةة عمليةة لحركةة علميةة جار يةة بيةنهم .فمةن شةلن هةذا

التلسةةيس الحةةواري أن يواجةةه هةةذا التحةةدي الةةداتلي متمةةثال فةةي الفرقةةة وتةةداعياتها،

وفلةةا مةةن تةةال ل جملةةة مةةن النتةةا ل التةةي يفض ةى إليهةةا مةةن شةةلنها أن تفكةةا هةةذا
التحةةدي فتب ة مفعولةةه أو تقلة مةةن آثةةاره بةةدرجات كبيةةرة ،ومةةن أهةةم تلةةا النتةةا ل

نذكر ما يلي:

أ -التعارم:

لع الكثير مةن المرةكالت التةي تعةرو للعال قةة بةين أتبةاد المةذاهب ،والتةي قةد

تنتهي إلى التحدي المذهبي الذي نحن بصدده ،إنما هي ناش ة من جه ك طرم

بالمذهب الذي يتمذهب به ال رم اآلتر على حقيقته كما هو عند أتباعه .وكثيةرا

ما يكون هذا الجه مركبا يتجاوز الجه بالصورة الحقيقية للمذهب لتح محلها

صورة أتر ج مروهة فيها الكثير من النيادة والنقصان ،ومن التبدي والتويير ،ومن

التقوالت واإل لنامات ،ومةن إحةال ل شةواف اآلراء محة مرةهور المةذهب ،فةإفا بالصةورة

الحقيقيةةة للمةةذهب تويةةب كليةةا أو جن يةةا عةةن أتبةةاد المةةذاهب األتةةر ج وتح ة محلهةةا
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صورة أتر ج مروهة غاية الترويه ،فتفع مفعول ا السيئ في التصور وفي السلوك معا.

ومن أهم أسبا هذا الجه المتبادل بين أتباد المةذاهب التقصةير فةي السةعي إلةى

العلم بها على حقيقتها من مصادرها ومن تعةاريف أصةحابها بهةا ،وم لفةات علما هةا

فيها ،واالعتمةاد بةدل فلةا علةى مصةادر ومراجةع مةن م لفةات بعةض المومةورين مةن
أتباعها ممن هم غير معتمدين في المذهب ،أو مةن الروايةات المتناقلةة فةي غيةر توثية

وال عنو ،والتي هي أقر إلى اإلشاعات منها إلى الفبر الموثوق ،فك فلا من شةلنه
أن يثمةةر صةةورة مرةةوهة عةةن المةةذهب المفةةالف فةةي مباد ةةه ومعتقداتةةه ،وفةةي تاريفةةه

ومواقفه.

وربمةةا عةةاد هةةذا األمةةر بسةةبب إلةةى تقصةةير متبةةادل مةةن األطةةرام المذهبيةةة ،وهةةو

التقصير المتمث فيما يربه أن يكون انعداما للمساعي الحقيقية الجةادة فةي دراسةة
المذاهب المفالفة دراسة علمية موضوعية تقف بها على حقيقتها كما هي عند أهلها
ومةةن تةةال ل مصةةادرهم الموثوقةةة ،وفلةةا فةةي جهةةود مقصةةودة وفات أهةةدام علميةةة

تالصة ،وحينما لم يكن فلا واقعا ،أو لم يكن واقعا بالقدر الم لو فةإن المجةال

يتةةرك للدراسةةات غيةةر العلميةةة الت ةي ترةةوه ك ة مةةذهب فةةي عيةةون أتبةةاد المةةذاهب

المفالفة ،وال يستثنى من هذا الحكم الكثير من الم سسات الجامعية المعنيةة بهةذا
األمر ،وتاصة من منها فات التوجيهات المذهبية ،فمقرراتهةا التعليميةة ،وبحوثهةا فةي

شلن المذاهب كثيرا ما تفتقد إلى الموضوعية العلمية.

ومن مقتضيات الفكر الحواري أن ينظم أه المةذاهب باشةتراك بيةنهم النةدوات

العلمي ةةةة ،والحلق ةةةات الدراس ةةةية ،وأن ي سس ةةةوا الم سس ةةةات األكاديمي ةةةة ،والمج ةةةالت

المفتصة ،لتكةون هةذه جميعةا ملتقةى علميةا ،تعةرو فيةه المةذاهب مةن قبة أتباعهةا

علةةى حقيقتهةةا ،و يةةدور فيهةةا الحةةوار المنهجةةي فةةي القضةةايا المتفةة عليهةةا والقضةةايا

المفتلةةف فيهةةا ،فتجلةةى أوال بالبيةةان ،وتثبةةت ثانيةةا بةةالحجل ،ثةةم يعةةدل منهةةا مةةا يعةةدل
ويستقر ما يستقر ،ولكةن فةي كة األحةوال تفضةي إلةى تعةارم مةذهبي حقيقةي ال

مجال فيه للترويه جراء الت وي والتقوالت واإل لنامات ،ونحسةب أن هةذه الثمةرة مةن
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ثمةةار الحةةوار تق ةةع أكثةةر مةةن نصةةف ال ر ي ة فةةي اسةةتقرار المذهبيةةة علةةى وضةةعها

الصحي الذي تواجه به التحديات الداتلية والفارجية.
 -التصحيح الذاتي:

إن ك مذهب ي سس أفكاره ورؤاه بناء على اجتهةادات تن لة مةن نصةوا

الةةوحي ولكنهةةا تتفاع ة مةةع ابةةتالءات الواقةةع ،وباسةةتثناء مةةا هةةو معلةةوم مةةن الةةدين

بالضرورة من تلا األفكار والرؤج فإن ك مةا هةو اجتهةادي منهةا يحمة فةي فاتةه
قابلية التصحيح والتعدي إفا ما تويرت المع يات الواقعية التي بنةى عليهةا ،وهةذا أمةر
معروم في الت ور المذهبي في ن اق المذهب الواحد بين جي وجي  ،أو بين عصةر

وعصر ،ب في ن اق المجتهةد الواحةد مةن مجتهةدي المةذهب ،كمةا هةو شةلن اإلمةام

الرافعي فيما عرم بت ور مذهبه من قديم إلى جديد.

وحينما تتوفر فرصة الحوار بين المذاهب على نحو ما وصفنا آنفا ،فةإن فلةا يتةيح

مجةةاال مهمةةا لإلطةةالد علةةى اجتهةةادات المةةذاهب المفالفةةة فةةي فات القضةةايا ،وعلةةى

المسةتندات العلميةة التةي اسةةتندت إليهةا تلةا االجتهةادات ،وعلةةى النتةا ل العلميةة التةةي
أثمرتهةةا حينمةةا تكةةون ل ةةا عال قةةة مباشةةرة بالحيةةاة العمليةةة .واإلطةةالد علةةى مثة هةةذه

المع يةةات كلهةةا مةةن شةةلنه أن يقةةدر فةةي العقةةول زنةةاد المقارنةةة بةةين االجتهةةادات فةةي
مستنداتها ونتا جها ،وربما أسةفرت هةذه المقارنةة عةن أن يجةد صةاحب المةذهب عنةد

المذهب المفالف حجة أقوج في قضية من القضايا ،أو ثمرة عملية أنفةع فةي اجتهةاد
من االجتهادات ،فيعود على ما عنده بالتعدي والتصحيح وفة مةا وجةد عنةد غيةره،
هفيفتح بذلا بةا كبيةر مةن أبةوا المراجعةة والتصةحيح ،وهةو بةا للنضةل المةذهبي

والت ور اإليجابي ال يكةون مفتوحةا عنةد انوةالق المةذهب علةى نفسةه واجتةرار تراثةه،
واالنصرام الكام عما عند المذاهب األتر ج في فات القضايا التي هو معني بها.

ومهمةا يكةن قةد حةةدث مةن تعصةب مةذهبي زمةةن االزدهةار الحضةاري والثقةةافي

اإلسالمي فةي القةرون األولةى إال أن فلةا كةان محةدودا غيةر مفةض إلةى التةداعيات

السلبية المرار إليها سابقا ،فقةد كةان يةدور بةين المةذاهب حةوار علمةي واسةع ومثمةر،
_______________________________
32 ______________________________

ثقافتنا

●

ّ
التحديات الحضارية
دور الحوار المذهبي في مواجهة

تعرو فيه اآلراء على بساط البحث،فيحتل ك لما ي رر من رأي ،ويتفهم ما ي رر

عليه بموضوعية نادرة ،فإما فنده بالحجة ،وإما أقره واستفاد منه؛ ولذلا فإننةا نجةد

المذاهب الفقهية والفرق العقديةة كثيةرا مةا تعةدل مةن آرا هةا واجتهاداتهةا جةراء فلةا
الحوار ،بة كثيةرا مةا كةان فلةا التعةدي يةتم بنةاء علةى استصةوا آلراء المفةالفين

فيستفاد منها في التعدي والتصحيح .ولم يب فلا مجرد تصرم ظرفي آني وإنمةا

أصبح يجري وف قواعد علمية ومباد منهجية مقررة ،منها على سبي المثال قاعدة

أن «الزم المذهب لةيس بمةذهب» ،وقاعةدة « أن رأيةي صةوا يحتمة الف ةل ،ورأي
المذهب المفالف ت ل يحتم الصوا » .وهذه تجربة ثرية ينبوي على أتباد المذاهب
اليةةوم أن يعيةةدوا إحياءهةةا فةةي سةةبي مواجهةةة هةةذا التحةةدي الةةداتلي الةةذي يواجةةه

المذهبية اإلسالمية.

 -9دور الحوار المذهبي في مواجهة ال يمنة:

لةةةئن كانةةةت ال يمنةةةة األجنبيةةةة علةةةى األمةةةم والرةةةعو تتلةةةذ أشةةةكاال متعةةةددة،

اقتصةةاديا وسياسةةيا وعسةةكريا ،فإنهةةا فةةي الوالةةب تتلسةةس علةةى ال يمنةةة الثقافيةةة،
لتكةون مةةدتال لكة األشةةكال األتةةر ج ،وضةةامنا لةةدوامها واسةةتمرارها ،وفلةةا مةةا

يبدو على سةبي المثةال فةي الحركةة االسةتعمارية التةي اسةتهدفت العةالم اإلسةالمي،

فقةةد سةةةبقتها وواكبتهةةا حملةةة للهيمنةةة الثقافيةةة ،اسةةةتهدفت زعنعةةة البنيةةة الثقافيةةة
اإلسةةالمية فةةي جميةةع مجاالتهةةا ،وعملةةت علةةى إحةةال ل القةةيم الثقافيةةة الوربيةةة محلهةةا

لتضةةمن بةةذلا النجةةار فةةي اسةةتتباد الةةبالد اإلسةةالمية اقتصةةاديا وسياسةةيا ،وهةةو األمةةر
الذي حق قدرا كبيرا من النجار.

وهذه ال يمنة الثقافية التةي هةي عامة اسةتمرار لكة األشةكال األتةر ج للهيمنةة

مازالةةت تمةةار

علةةى المسةةلمين مةةن قب ة القةةوج العالميةةة الوربيةةة باسةةتمرارية ودأ ،

وبتجديد في الوسا وال رق وتنويع فيها .ومن بين المةدات النرةي ة التةي تسةتثمر

لتنرةةيط تلةةا ال يمنةةة وإدامتهةةا مةةدت المذهبيةةة ،فقةةد نر ة ت منةةذ مةةدة البحةةوث
والدراسات المتعلقة بالفرق وال وا ف والمذاهب اإلسالمية ،وتلسست مةن أجة فلةا

__________________________________
 ثقافتنا__________________________ 33



● عبدالمجيد النجار

الكثيةةر مةةن مراكةةن البحةةث والدراسةةة ،وعقةةدت اآل الم مةةن النةةدوات والمةة تمرات

المتعلقة بهذا الرلن ،وتصصت له الدوريات والصحف والمجالت ومواقع اإل نترنت.
وكما هو الرلن في حركة االسترراق القديمة فإن ال دم من هذا الةدر

لةم

يكن علميا أكاديميا فقط ،وإنما كةان مةن أكبةر أهدافةه أن يفضةي إلةى تحقية

هيمنةةة للثقافةةة الوربيةةة مةةن تةةال ل ضعضةةعة الثقافةةة اإلسةةالمية العربيةةة؛ ولةةذلا فةةإن

الوجه ةةة العام ةةة ل ةةذه الدراس ةةات والبح ةةوث كان ةةت ه ةةي الوجه ةةة الت ةةي تبح ةةث ع ةةن

التناقضات بين الفرق والمذاهب ،وعن شواف األقوال واآلراء فيها لتبرزها إبرازا ،وتتلذ

منهةةا قضةةايا أساسةةية فةةي التركيبةةة المذهبيةةة للثقافةةة اإلسةةالمية ،ولتبةةين جاهةةدة أن

اإلسالم ليس إسالما واحدا وإنما هو إسالمات متعددة بتعدد الفرق والمذاهب ،ومةن

ثمةةة تجةةد المةةدت للهيمنةةة الثقافيةةة ،إف تصةةبح المواجهةةة جار يةةة مةةع كيانةةات ثقافيةةة

صويرة مجنأة ،وليست مع كتلة ثقافية كبر ج موحدة.

إنه غير تفةي اليةوم مةا تتعةرو لةه الثقافةة اإلسةالمية مةن هجةوم عنيةف مةن قبة

القوج الكبر ج المهيمنة ،وهو ما بل فروته فيما هو ظاهر بصفة مباشرة في التدت

السافر ألج تويير المناهل التعليمية في كثير من البالد اإلسالمية ،وفلا في اتجاه
أن هينةن د من هذه البرامل ك ما هو مقوم أساسي من المقومات الثقافية للرلصية
اإلسالمية ،واستبدال فلا بالرواف من أقوال وآراء بعض المنتسبين إلى اإلسةالم مةن
األفراد أو من الفرق والمذاهب ،هتستدعى من التاريخ القديم أو من العصر الحاضةر،
وهكذا تصبح على سبي المثال آراء الحالج في التصوم ،وآراء علي عبد الرازق في

الفالفة ،وآراء العلمانيين المحدثين في فصة الةدين عةن الحيةاة آراء فات شةلن فةي

الثقافةةة اإلسةةالمية بصةةفة عامةةة ،وفةةي البةةرامل التعليميةةة بصةةفة تاصةةة ،اسةةتثمارا فةةي

أكثر األحوال لللالفات المذهبية وال ا فية.

وقد تعرضت الثقافة اإلسالمية قديما إلى هجمة تستهدم زعنعتها وال يمنة عليها

مث هذه ال جمة الراهنة ،وفلا حينما استنفرت الثقافةات القديمةة أجهنتهةا الدعو يةة

والحجاجيةة مسةيحية ويهوديةة ويونانيةة وغنوصةية لتقةوم بهجةوم واسةع علةى اإلسةالم
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عقيدة وشريعة ،تركا في صةدقه ،وتنقةد مقوال تةه ،وتعمة علةى إب ال ةا وإدتةال
قيمها هي ومعتقداتها مكانها ،مستلدمة فةي فلةا وسةا ملتلفةة تبر يةة وعقليةة

وروحية .وقد استولت تلا ال جمة أيضا المذهبية اإلسالمية ،إف قد حاولةت االسةتفراد
ببعض المذاهب لتجرها إلى مباد ها القديمة وتبتعد بها عن اإلسالم شي ا فرةي ا حتةى

نجحت في فلا بعض النجةار ،كمةا يبةدو فةي انحةرام بعةض الفةرق إلةى مذهبيةة

غنوصية ال صلة ل ا بمصادر اإلسالم ،وإنما هي موصولة بالتراث الررقي القديم.
ولمةةا كانةةت الثقافةةة اإلسةةالمية علةةى فلةةا العهةةد تعةةي

حالةة قةةوة وازدهةةار ،فإنهةةا

اسةةت اعت أن تتصةةدج لتلةةا ال جمةةة بكفةةاءة عاليةةة ،واصة نعت لةةذلا جملةةة مةةن
العلوم على رأسها علم العقيدة ،ترد بةه علةى كة التحةديات فةي هةذا الرةلن ،حتةى

كان تلثيرها على مجم البناء الثقافي اإلسالمي تلثيرا محدودا جدا ،سوج أفكةار

قليلة داتلت بعض الفرق ال امرية من الفرق اإلسةالمية ،أمةا الجسةم المةذهبي العةام

فقةةد بقةةى سةةليما فةةي جملتةةه ،ال يتجةةاوز الفةةالم بةةين أطرافةةه مةةا يقةةدر فةةي انتما ةةه
اإلسالمي ،وإنما هي تالفات في مجال ما هو مح لالجتهاد.

ومن أهم العوام التي ساعدت على التصدي ل ذا التحدي الحضةاري آنةذاك مةا

كانت عليه المذهبية اإلسالمية من قوة فاتية أقدرها على المجابهة ،ومن أهم عوامة

تلا القوة ما كانت تتصف به الفرق والمذاهب بصفة عامة من فكةر حةواري ،ومةا

كانت تقوم عليه العالقة بينها من تواص علمةي يتبةدج فةي تلةا الحركةة الواسةعة
من السجال الذي ّ
يعرم فيه ك بمذهبه وينافح عنه ،ويتجه فيه كة إلةى مةذهب
اآلتر بالتبين والنقد ،وهو ما أفضى إلةى تلةا الميةنة البديعةة للثقافةة اإلسةالمية متمثلةة

في صبوتها الحوارية في ك العلوم ،متلذة شعارها تلا المقولة الرةهيرة فةي سةا ر
قلت  .....ه
المصنفات وهي "إن َ
قلت".

إن هذه الصفة الحوارية التي كانت تتصف بها المذهبية اإلسالمية ،والتةي عليهةا

نرةةلت ،وبهةةا ت ةةورت ،جعلةةت الثقافةةة اإلسةةالمية بثرا هةةا المةةذهبي المتمث ة فةةي سةةعة

االجتهةةادات ،وتنةةود األفكةةار ،وتعةةدد المنةةاهل واألسةةاليب هةةي التةةي مكنةةت الثقافةةة
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اإلسةةالمية مةةن التصةةدي لتلةةا ال جمةةة التةةي كانةةت غايتهةةا ال يمنةةة الثقافيةةة ،وربمةةا

كانت غاية البعض من ورا هةا ال يمنةة السياسةية والعسةكرية ،فقةد اسةت اد الحةوار

المذهبي بما ا كتسةب مةن قةوة الحجةة وثةراء اآلراء أن يصةاول المةذاهب الواز يةة علةى
اتتالفها ،وأن يردها علةى أعقابهةا ،وهةو مةا وصةفه تيةر وصةف اإلمةام الونالةي حينمةا

كان يتصدج ل جمة الفلسفة اليونانية إف قال «أنا ال أدت في االعتراو عليهم إال
دتةةول م الةةب منكةةر ،ال دتةةول مة ّةدد مثبةةت ،فلب ة علةةيهم مةةا اعتقةةدوه مق وعةةا

بإلنامات ملتلفةة ،فةللنمهم تةارة مةذهب المعتنلةة ،وأتةر ج مةذهب الكراميةة ،وطةورا

مذهب الواقفية ،وال أنتهض فابا عن مذهب ملصوا ،ب أجع جميةع الفةرق إلبةا

واحدا عليهم ،فإ ن سا ر الفرق ربما تالفونا في التفصةي  ،وهة الء يتعرضةون ألصةول
الدين ،فلنتظاهر عليهم ،فعند الردا د تذهب اإلحن .»6

بمثة هةةذا الموقةةف القةةديم يمكةةن للمةةذاهب اإلسةةالمية حةةديثا أن تواجةةه تحةةدي

ال يمنةةة الوربيةةة ،التةةي تتلةةذ مةةن ال جمةةة الثقافيةةة رأ

حر بةةة تتةةربص وراءهةةا ك ة

األشكال األتر ج للهيمنة ،وفلةا بةلن تقةوم العال قةة بينهةا علةى أسةا

مةن التعةارم

المتبادل ،وينرل بينها سجال علمي موضوعي رفيةع المسةتوج ،يتحةاج فيةه النظةار علةى
إثبات آرا هم وتمحيص اآلراء المفالفة ل م ،فتتلسس من فلةا قةوة ثقافيةة فةي الةرأي

والمةةنهل يمكةةن أن تتجةةه بهةةا المةةذاهب علةةى اتتالفهةةا إلةةى مجابهةةة التحةةدي الثقةةافي
الةةوارد علةةى اإلسةةالم والمسةةلمين بصةةفة عامةةة ،مواجهةةة تسةةتعم فيهةةا فلةةا المفةةنون

الحواري الثري لتب

به ال جمات الثقافية لللصوم في حوار معها تارجي يعكةس

قوة ما يترسخ فيها من حوار داتلةي ،فيكةون فلةا أحةد أهةم األسةلحة فةي مواجهةة

ال يمنة الحضارية األجنبية ،التي تن ل من الثقافة لتعم ك ميادين الحياة.
 -3دور الحوار المذهبي في مواجهة التسار د الحضاري:

حينما يكون أتباد المذاهب يتصفون بفكةر حةواري ،وحينمةا يةدور بيةنهم بسةبب

فلا حوار واسع في القضايا المرتركة ،تستجلى فيه اآلراء ،وتثبت فيه الحجل ،فإن

فلا من شلنه أن يوسع دا رة النظةر فترةم القةدر األكبةر مةن القضةايا والمرةاك
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التةةي تعتةةرو حيةةاة المسةةلمين ،وفلةةا مةةن شةةلنه أيضةةا أن تثةةري بةةه اآلراء فةةي تلةةا

القضةةايا ،والحلةةول الرةةرعية لتلةةا المرةةاك  ،إف ك ة مةةذهب سةةوم يكةةون نظةةره
واجتهاداتةةه وف ة مباد ةةه ومناهجةةه ،وهةةو مةةا يفضةةي إلةةى التعةةدد فةةي اآلراء والحلةةول،
فيكةةون فةةي فلةةا التعةةدد مصةةلحة للمسةةلمين ،إف يوفقةةون بحسةةةبها حيةةاتهم إلةةى

مقتضيات الرريعة بحسب ما تت لبه ظروفهم التي قد تكون متوايرة بتواير النمان

والمكان.

وهذه الصفة الحوارية للمذهبية اإلسالمية بنتا جها المرار إليها يكون المسةلمون

في أشد الحاجة إليها حي نما تمر حياتهم بمفاص هامة من التاريخ ترهد فيه الحياة
تويةةرات واسةةعة وسةةر يعة ،فحين ةةذ تواجةةه المسةةلمين حالةةة مكثفةةة مةةن مسةةتجدات

األحوال ،ومن جديد النوازل والقضايا ،فيت لب األمر مواجهة بما يناسبها في سعتها

وسرعتها من االجتهادات الررعية ،وهو األمر الذي يت لب تظةافر الجهةود مةن قبة

كافةةة المكونةةات اإلسةةالمية مةةن المةةذاهب ،لتتجةةه فةةي معالجتهةةا المةةذاهب العقديةةة

باجتهادات عقدية فلسفية ،والمذاهب الفقهية باجتهادات شرعية قانونية ،والمذاهب
الصةةوفية باجتهةةادات روحيةةة ،فتع ةةي هةةذه المذهبيةةة إفن بتنوعهةةا كافةةة مجةةاالت

التحدي في هذه المفاص التاريفية ال امة.

وال يمكن أن تقوم المذاهب بهذا الدور بكفاءة إال حينما يدور بينها حةوار واسةع

فيما تتصدج له من القضايا والنوازل؛ وفلا ألن هذه المذاهب وإن تنوعت وتعةددت
فإنها تن ل من قدر مرترك بينها ،وهو اإليمان بما هو معلوم مةن الةدين بالضةرورة،

وألن طبيعة المراك المست جدة وكذلا طبيعة ما تواجةه بةه مةن حلةول ،ال ينفصة

فيها العقةدي عةن الرةرعي عةن الروحةي ،إف هةي متعلقةة باإلنسةان الةذي تتوحةد فيةه

هذه األبعاد ،فالعالج ينبوي أن يكةون مراعةى فيةه هةذه األبعةاد أيضةا ،وحينمةا يةدور

الحةةوار واسةةعا بةةين المةةذاهب اإلسةةالمية فةةي هةةذه القضةةايا وحلول ةةا الدينيةةة ،فةةإن هةةذا
الحوار من شلنه أن يفرز حصيلة أكثر ثراء وسعة ونضجا ،إف من شلن الحةوار كمةا

أشرنا إليه أن يوسع دا رة النظر ،وأن يمتحن االجتهادات بالنقد ،فهو يجع التصةدي
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لمث هذه التحديات الحضارية أشم وأنضل.

وما يواجه المسلمون اليوم من تحد حضاري يتمثة فةي هةذا التسةارد المةذه فةي

تويةر أنمةةاط الحيةاة ،علةةى نحةو مةةا شةرحنا ،يعتبةةر مةن أكثةةر مةا واجهةةه المسةلمون مةةن
مفاص تاريفية فات آثار بالوة التلثير على حياتهم ،وممةا ين يةد مةن تعقيةد األمةر فةي

هذه المواجهة أن هذا المفص التاريفي باستتباعاته في توييةر أنمةاط الحيةاة يصةنعه

في معظمه غيرهم من أه الحضارة الوربية ،ويجدون هةم أنفسةهم مضة رين إلةى
تحم آثاره لترةابا العال قةات بةين بنةي اإلنسةان وتراب هةا وتعقةدها ،ولةيس ل ةم مةن

منةةاا إال أن يواجهةةوا تلةةا اآل ثةةار فةةي حيةةاتهم بحلةةول شةةرعية ،إف م لةةو مةةنهم أن

تكون ك حياتهم موفقة إلى أحكام الرر د.

ومةةن هنةةا فةةإن الحةةوار بةةين المةةذاهب اإلسةةالمية يصةةةبح إحةةدج الضةةرورات فةةي

التصةةدي ل ةةذا التحةةدي الحضةةاري؛ فلةةا ألن هةةذا التحةةدي متعةةدد الوجةةوه ،معقةةد

الف وط ،متسارد الف ى ،وهو ما يت لب تضةافر الجهةود مةن قبة جميةع المةذاهب
وال وا ف اإلسالمية ،ليهتم ك منها بما يليه مةن القضةايا بحسةب طبيعةة تكوينةه،

ولتتعاون جميعا على فلا بلن تدير بينها حوارا واسةعا فةي القضةايا الم روحةة عليهةا،

تثري به االجتهادات والحلول بإسهام الجميع فيها على اتتالم مباد هم ومنةاهجهم

في النظر ،فيست يع المسلمون بذلا الثراء أن يواكبوا بالحلول الررعية المستجدات

المتسارعة من أوضاد الحياة...

إن هةةذا الحةةوار الم لةةو اليةةوم مةةن أتبةةاد ال وا ةةف والمةةذاهب اإلسةةالمية لمواجهةةة

تحدي التسارد الحضاري ،والذي هةو ضةرورة بالوةة فةي هةذه المواجهةة يفتقةر إلةى أن
يتربل أتباد هذه المذاهب على فكر حواري بالمواصفات التي بيناها في فاتحة هذه

الورقة ،وهذا ما يستلنم جهدا تربويا كبيرا يثمةر عقةوال قةادرة علةى االنفتةار المعرفةي
على اآلترين ،وقابلة ألن تت ارر معهم الرأي وتتبادل الحجة ،فتلتذ وتع ي ،وتفيد
وتستفيد ،فتثري بذلا اآلراء ،وتنضل على محةا النقةد ،فتكةون تنانةا هيوتةرم منةه
لمواجهة المراك المتسارعة ،على نحةو مةا حصة فةي العهةد اإلسةالمي األول ،حينمةا
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كانت المذهبية في حةال مةن النضةل يتلسةس علةى ثقافةة الحةوار .فةإفا وقعةت هةذه

المراجعةة فةي الثقافةةة المذهبيةة ،وأصةةبحت ثقافةة حواريةةة فكةرا وسةةلوكا ،فةإن فلةةا

كفي بلن ينهض لمواجهة التحدي الةداتلي المتمثة فةي الترةتت والفرقةة ،ومنةه إلةى

مواجهةةة التحةةديات الحضةةارية الفارجيةةة مةةن مثة تحةةدي ال يمنةةة وتحةةدي التسةةارد

الحضاري.
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