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  حديث التسامح
  وتلك األيام نداولها بين الناس

  *خليل الشيخ
)1(  

ت السنة األوىل من عمرهـا الـذي نرجـو لـه الـدوام، متناولـة جمموعـة مـن  ذا العدد تكون "التسامح" قد أ
ة احملاور والقضايا متثل طبيعة اإلسالم وروحه السمحة، متوقفة عند عالقته باآلخر، ورؤية اآلخر لـه حمّللـة طبيعـ

الواقع الثقايف والفكري يف العامل العريب، وعالقته باملستقبل. وهـي يف عـددها الرابـع تفسـح اجملـال للبـاحثني كـي 
  يتناولوا بالقراءة والتحليل مفاهيم األمة واجلماعة والدولة يف الفكر اإلسالمي قدميه وحديثه. 

ل للباحثني كي يقـدموا وجهـات نظـرهم، لقد دأبت "التسامح" وهي تعاجل حماورها وأحباثها، أن تفسح اجملا
طاملــا ظلــت رؤاهــم يف إطــار املــنهج العلمــي، لتؤكــد التســامح حرصــها علــى حريــة التعبــري والتفكــري. ويف الوقــت 
ذاته حرصـت "التسـامح" أن تنشـر الكثـري مـن الدراسـات والـرؤى ووجهـات النظـر الـيت تتنـاول جوانـب شـىت يف 

ن هــذه الدوريــة الــيت انطلقــت وشــعارها "حنــو خطــاب إســالمي متــوازن" اإلســالم وحضــارته، األمــر الــذي يعــين أ
واالجتهـادات الـيت تبحـث صـادقة عـن الـرؤى والتصـورات الـيت تسـهم يف اخلـروج  قـراءاتيئ املناخ املناسب لل

ا على اسـتئناف مشـروعها احلضـاري، هـذا املشـروع الـذي البُـّد  من الراهن والوصول إىل آفاق تعيد لألمة قدر
من أن يعي ماضيه ويستلهم عقيدتـه، ويـدرك روح العصـر، ومتغـريات العـامل وقـواه الفاعلـة. ويف هـذه األثنـاء  له 

كانت "التسامح" تسعى إىل إشاعة رؤية هي أقرب ما تكون للتحليل النقدي للظواهر واملسائل والقضايا الـيت 
ـا  تتعرض هلا. وإذا كانت "التسامح" تشكر الباحثني الذين استجابوا هلا م يف إثـراء اجمللـة، فإ وأسهموا بكتابا

م.  جها احلضاري املتوازن يف استقطاب املزيد من الباحثني اجلادين على اختالف بلدا   تأمل أن يسهم 
)2(  

ينحــو هــذا العــدد منحــى جمتمعيــا، مبعــىن أن حبوثــه ورؤاه حتــاول أن تــدرس مــدى الــرتابط بــني الفــرد واجلماعــة 
المي ويف التـــاريخ العـــريب اإلســـالمي. و"التســـامح" تســـعى إىل أن تضـــع هـــذا الـــرتابط أو واألمـــة يف الفكـــر اإلســـ

ـا قـراءة املتـّدبر العـازم اجتمـاعتلك العالقة يف سـياق تـارخيي و  ي، يـتفحص مسـألة البنـاء الـداخلي لألمـة، وقراء
 قـراءاتن هـذه العلى اإلفادة من جتارب املاضي يف إصالح الراهن واستشراف املسـتقبل. ومـن جهـة أخـرى فـإ

اجلــادة, علــى مــا بينهــا مــن اختالفــات يف الــرؤى املنهجيــة، تســعى إىل تبيــان تطــور الــوعي يف الفكــر اإلســالمي، 
يتان، بصرف النظـر عـن مـدى عالقـة اجتماعالذي كان يعي أن نشوء األمة ونشوء الدولة بالتايل مها مسألتان 



  2

مشّخصــة قابلــة للقيــاس والتحليــل، ســواء نظرنــا إليهــا  ذلــك بالنصــوص هنــا أو هنــاك، وأن هلــذه املســألة جتليــات
  السياسي.  جتماعمن زاوية تارخيية أم من منظار علم اال

لقــد أشــرنا إىل أن الدراســات يف هــذا احلقــل، تظهــر الكثــري مــن التباينــات واالختالفــات يف الــرؤى واملــنهج، 
يت وقعــت يف التــاريخ العــريب اإلســالمي مل وهــي مســألة طبيعيــة، ألن الكثــري مــن اخلالفــات الفقهيــة والكالميــة الــ

تكن بعيدة عن هذا اجلانب، وكان من الطبيعي أن متتد هـذه الـرؤى إىل العصـر احلـديث، ألن العالقـة مـا تـزال 
  قوية بني املسائل الفكرية املعاصرة جتاه هذه املسألة وجذورها التارخيية. 

لــيت تشــكل الثقافــة العامــة للنــاس، ومــن بــني هــذه إن الواقــع يتطلــب إعــادة النظــر يف الكثــري مــن اجلوانــب ا
اجلوانـــب تـــربز عالقتنـــا بالتـــاريخ الـــيت حتتـــاج إىل إعـــادة حبـــث كمـــا يقـــول أحـــد أبـــرز املـــؤرخني العـــرب يف العصـــر 

  احلديث أعين عبد العزيز الدوري: 
مبـا وصـلنا  "لقد رحنا ندرس التـاريخ أحيانـا ونكتبـه كمـا يوافـق أهواءنـا، ويدغـدغ عواطفنـا، لنـذهب مزهـوين

إليـــه يف فـــرتة ماضـــية، وبـــدل أن حنلـــل ونـــدقق لـــنفهم، حنـــاول أن ننتقـــي مـــن الروايـــات مـــا يناســـب، بـــل ونقـــرأ 
النصـــوص ونكســـبها املعـــىن الـــذي نريـــد ال الـــذي حتملـــه. وحـــني نواجـــه األزمـــات نتســـاءل، كمـــا تســـاءل مـــؤرخ 

  فرنسي بعد سقوط باريس: "هل خاننا التاريخ"؟
يف اإلسالم باحلديث عن القيم اإلجيابية اليت ينطوي عليها احلكـم يف اإلسـالم   لقد حفلت مصادر التشريع

كالعدالـــة والشـــورى واملســـاواة واحلريـــة، ولكـــن ذلـــك كلـــه ميثـــل الضـــوابط الكـــربى الـــيت كانـــت مصـــحوبة بـــالرؤى 
ني العديــدة يف جمـــال بنـــاء الدولـــة وســـلوكها الـــواقعي. وقـــد كـــان رضـــوان الّســـيد علـــى صـــواب، وهـــو أحـــد البـــاحث

البــاحثني هلــذه  قــراءاتالعــرب الــذين اشــتغلوا علــى هــذه املســألة حبثــاً وحتقيقــا ملــدة زمنيــة طويلــة، عنــدما رأى أّن 
الظــاهرة تكــاد تكــون حقـــل جتــارب ملنــاهج متباينـــة، وفرضــيات خمتلفــة. فثمــة نزعـــة تارخييــة تــرى يف الصـــراعات 

بـني الصـورة التارخييـة للتيـارات واملـدارس املتعـددة، الفكرية واالختالفات السياسية يف التـاريخ اإلسـالمي صـراعاً 
أمــا النصــوص التشــريعية فــال تعــين عنــد أصــحاب هــذه الرؤيــة أكثــر مــن يوتوبيــا تســعى إىل بنــاء مدينــة فاضــلة، 
ـتم بـالنص، وتغفـل  ولكن عالقتهـا بـالواقع ضـئيلة. وهنـاك نزعـة نقديـة تتخـذ مـن املنـاهج النقديـة احلديثـة الـيت 

ددة كالبنيويــة والشــكالنية أداة لتحليــل الظــاهرة. وهــذه املنــاهج حتــرتم الــنّص، وتــؤمن باســتقالليته ســياقاته املتعــ
وتعاليــه، ولكنهــا تضــفي عليــه طــابع اإلطــالق والتجريــد، األمــر الــذي جيعــل الــنص خــارج ســياقاته وخــارج إطــاره 

طويلـة، وهـو أمـر يكـاد يوصـل إىل التارخيي، وتفصله عن التلقي والفهوم اليت صاحبته خـالل مسـريته التارخييـة ال
رؤيــة ســكونية للنصــوص. ولكــن أيــا كانــت االختالفــات يف هــذا الصــدد، فــإن وحــدة األمــة الفكريــة والثقافيــة، 
ـــا، وشـــهودها احلضـــاري تظـــل متثـــل أهـــدافا أساســـية يتفـــق اجلميـــع عليهـــا، وخيتلفـــون يف وســـائل  ضـــتها، وقو و

  حتقيق تلك األهداف. 
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ال تتوقف أبدا، والتغري مستمر دائما، ألنـه تعبـري عـن حركـة احليـاة يف مـداها اإلجيـايب،  إن الصريورة التارخيية
يف األرض، أمـا هذه احلركـة الـيت تقبـل التنّـوع يف الفكـر، وتعطـي مثلمـا تأخـذ، وحتـتفظ مبـا ينفـع النـاس وميكـث 

  الزبد فيذهب جفاء.
******************  

 *) مستشار التحرير.
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  الميالفكر السياسي اإلس
  دراسة في تطور التفكير بالدولة

  يد*السرضوان 
)1(  

): 1م) "اإلمامـــة" أي رئاســــة الدولـــة يف اجملـــال اإلســـالمي كمـــا يلــــي(1058هــــ/ 450-عـــرف املـــاوردي 
"اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا". وقد اعُترب هذا التعريف جامعا مانعا، وتكرر 

كل من كتب وحاضر يف نظرية الدولة يف اإلسـالم أو يف الفقـه الدسـتوري للنظـام اإلسـالمي   على أقالم وألسنة
ولغياب دستور أو نص تأسيسي باملعىن املتعارف عليـه يف الدولـة احلديثـة فـإن الفقـه أو القـانون املقصـود يتعلـق 

  ة. باملؤسسات، واإلمامة أو اخلالفة هي رأس مؤسسات النظام يف عصور اإلسالم الوسيط
وعلى عكس ما توحي به البساطة الظاهرة يف هذا التعريف، الـذي يعيـد صـياغة "تـاريخ" أو "فقـه" لسـلطة 
ـــــد علـــــى أربـــــع مئـــــة عـــــام؛ فـــــإن حتديـــــد املـــــاوردي الفضـــــفاض هـــــذا حمشـــــو  أو املنصـــــب املســـــتمر أيامـــــه ملـــــا يزي

وردي منصــب اإلمامــة أو باإليــديولوجيات، وبصــراعات العقائــد واملــذاهب والسياســات وحــىت أيامــه. يعتــرب املــا
ـا منصـب مـدين "وضـع" بإمجـاع الصـحابة كمـا يفسـر هـو ذلـك يف  السلطة اإلسالمية "موضوعة"؛ وبذالك فإ

  ).2ما بعد(
لكن ليس هذا فقط؛ بل أن الوضع كما هو معروف لدى علماء الفقه يعين أن يكـون احلكـم سـببا لشـيء 

وضــع مشــكلة مــع الــذين يقولــون بــالنص علــى اإلمــام وأنــه أو شــرطاً لــه. وإذا كــان املــاوردي قــد فــتح مبســألة ال
 -باإلضـافة إىل الوظيفـة–ُمنّصب من اهللا ورسوله؛ فإنه باعتباره اإلمامة أداة أو وسـيلة أو سـلطة حلراسـة الـدين 

املتعــارف عليهــا للســلطة، عــاد فــأعطى اخلالفــة صــالحيات وطابعــا دينيــا، اقــرتب فيــه مــن جديــد لفهــم اإلمامــة 
لنص، بعـد أن حـاول الـتخلص مـن ذلـك يف مسـألة الوضـع. باسـم مـن يتحـدث املـاوردي إذاً؛ لدى أصحاب ا

باسم الفقهاء الشافعية أو فرقة األشاعرة؟ لو كان األمر كذلك لعهد إلـيهم هـم حبراسـة الـدين، ولـيس للخليفـة 
معاصـرة إمـام  العباسي الذي مل يكن ميلك وقتها من أمره شيئا. وقـد كـان ذلـك هـو موضـع اخلـالف بينـه وبـني

ـا يف تلـك 3م" صاحب "غيـاث األمـم"(1085هـ/ 478احلرمني اجلويين "تويف  ايا ) الـذي قـاد األمـور إىل 
احلقبــة الــيت ضــعفت اخلالفــة فيهــا ضــعفا شــديدا فــرأى أن تكــون املرجعيــة حراســة الــدين للفقهــاء، ومبقتضــاها 

ابـــل محـــايتهم للـــدين؛ أي لـــدار اإلســـالم يف يســـتطيعون أن يعهـــدوا للســـالجقة األقويـــاء بسياســـة الـــدنيا يف مق
مواجهـــة البيـــزنطيني مث الصـــليبيني وقتهـــا. إن اجلانـــب اإليـــديولوجي اآلخـــر، والـــذي يعيـــد اإلشـــكال هلـــذا الـــنص 
السياسي يكمن يف الغطاء الديين الكثيف الذي يريـد املـاوردي إعطـاءه لسـلطة السياسـية. فهـي إمامـة وخالفـة 

ضـــافة إىل سياســـة الـــدنيا (وهـــي املهمـــة املتعـــارف عليهـــا ألي ســـلطة)، كمـــا دلـــل "عـــن النبـــوة"، وهـــي تقـــوم باإل
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املـــاوردي فيمـــا بعـــد؛ يقـــوم باإلضـــافة إىل مهمتهـــا العاديـــة إذاً مبهمـــة دينيـــة كـــربى هـــي الـــيت تعطيهـــا فيمـــا يبـــدو 
ون مشـــروعيتها املتجـــددة عنـــده: حراســـة الـــدين. وكـــان ميكـــن لنـــا أن نفســـر حراســـة الـــدين حبراســـة الـــدار أو صـــ

  ). 4اإلسالم عن طريق صون الديار اليت يسلكها املسلمون، كما حاول اجلويين أن يفعل(
م" يف كتابـه الـذي 1064هــ/ 457لكن املاوردي مل ميكنا من ذلك، كما مل ميّكنا أبو يعلـى احلنبلـي "ت 

شــروعية" (أو حيمــل نفــس عنــوان كتــاب املــاوردي: األحكــام الســلطانية. إذ بعــد الفصــول األوىل يف شــروط "امل
الشرعية التأسيسية)، أقبال علـى ذكـر املؤسسـات الفرعيـة الـيت تشـرف عليهـا اخلالفـة؛ ومـن بينهـا واليـات دينيـة 
حبتــة: الواليــة علــى إمامــة الصــلوات، والواليــة علــى احلــج، واليــة الصــدقات، يف أحكــام احلســبة، وواليــة النقابــة 

إشـــكال املهمـــات الدنيويـــة والدهريـــة للدولـــة،  ). وكنـــت قـــد حاولـــت فهـــم هـــذا اإلشـــكال،5علـــى األنســـاب(
  والقائمة على املصاحل، واألخرى الدينية اليت تبدو تارة واجبات، وطورا حقوقا، انطالقا من عدة أمور: 

ـا نشـأت يف حضـن الـدين، وبامسـه أطلقـت  - االلتباس الـذي أحـاط بنشـوء الدولـة يف عـامل اإلسـالم؛ إذ إ
 اإلمرباطوريـــة. مث إن هنـــاك نصوصـــا ووثـــائق مـــن أيـــام الراشـــدين واألمـــويني، الفتوحـــات الـــيت أفضـــت بـــدورها إىل

ــا هـــي القائمـــة علــى حراســـة الـــدين ونشــره جتـــاه اخلـــارج  تشــري كلهـــا إىل الـــدعوى الدينيــة للســـلطة السياســـية: أ
ا هي القائمة على تنفيذ أحكامه يف الداخل (إمارة املؤمنني)(   ).6(خليفة اهللا، خالفة اهللا)، وأ

تشّبث املعارضة السياسية، كمعارضة احملكِّمة (ال حكم إال هللا)، واملعارضـة الشـيعية (الـنص الـديين علـى  -
). وبــذلك زايــدوا علــى األمــويني 7اإلمــام) بالــدعوى الدينيــة، أو أن الــدين اإلســالمي يقتضــي ســلطة ثيوقراطيــة(

يف حــني قــال املعارضــون الرئيســيون يف والعباســيني، الــذين كــانوا يســتمدون قدســية اخلليفــة مــن قدســية منصــبه، 
 القرنني األولني بقدسية املشروع السياسي كله. 

الـــذي ذهـــب يف كتابـــه:  T.Nagelتـــأثري بتوجـــه الـــدارس األملـــاين للخالفـــة املستشـــرق تلمـــان ناغـــل  -
إىل أن الصـراع علـى السـلطة بعـد وفـاة النـيب (ص)،   Rechtleitung Kalifat und"خالفـة اهلـدى" 

ا أو أكثرهـا. وألن دعـوى كان صراع ا على املؤسسة البديلة أو اليت ستخلف مؤسسة النبوة، وتأخذ صـالحيا
 النبوة دعوى دينية يف األساس: فإن املؤسسة اليت حلت حملها اختذت طابعا دينياً.

ثـاين مث الحظت أمرين أثنني: األمر األول صراع طبقة العلماء والفقهاء مع السلطة السياسية طوال القـرن ال
اهلجري على املرجعية يف الـدين. والواقـع أننـا ال نعـرف الكثـري حـىت اآلن عـن نشـوء الفقهـاء واحملـدثني بالـذات، 

يف العبـــادات كمـــا يف  هومهـــا الفئتـــان اللتـــان تولـــت إحـــدامها (الفقهـــاء) العنايـــة بـــالقرآن وتأويالتـــه ووجـــوه اشـــرتاع
وية، ومتابعـة وظائفهـا الشـعائرية والتشـريعية أيضـا, وقـد جتلـى املعامالت، بينما تولت األخرى العناية بالسنة النب

الصراع األول يف إصرار الفقهاء على عدم وجـود سـلطة تشـريعية للدولـة أو للسـلطان، وأن اسـتنباط األحكـام، 
واالجتهــاد يف الــدين، إمنــا هــو شــأن الفقهــاء. ويبــدو ذلــك يف عــدم قــدرة عمــر بــن عبــد العزيــز علــى "توحيــد" 
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حكــام املطبقــة يف األمصــار، وعــدم قــدرة أيب جعفــر املنصــور علــى القيــام بــذلك أيضــا، وكــالم ابــن القضــاء واأل
املقفع يف صالحيات اخلليفة الدينية (ليست له صالحيات دينية من وجهـة نظـره)، والتشـريعية (السـلطة الثالثـة 

رشيد من أيب يوسـف أن بعد الكتاب والسنة)، دون أن يؤدي ذلك لشيء. وهذا يعين أنه منذ طلب هارون ال
). وجتلـى الصـراع الثـاين 8يكتب له يف اخلراج؛ تنازلت الدولة أو اخلليفة ومستشاروه عـن دعـواهم يف االشـرتاع(

مع احملدثني أو أهل احلديث والسنة يف (احملنة)، أي اخلالف بـني املـأمون العباسـي مـن جهـة، وأمحـد بـن حنبـل 
يــد طبيعــة التعامــل مــع القــرآن، وهــل هــو اخلليفــة (الــذي قــال إن وزمالئــه مــن جهــة ثانيــة، حــول مــن يتــوىل حتد

القرآن خملوق) أم أهل السنة واجلماعة (أصحاب احلديث) الذين قالوا إن القرآن كالم اهللا غري خملوق! ومما لـه 
داللته أن أهل السنة هؤالء (الذين يسميهم اجلاحظ: نابتـة، أي جـدداً ال جـذور هلـم!) كـانوا يقولـون بوجـوب 

لطاعـــــة للســـــلطان يف الشـــــأن السياســـــي، وال يـــــرون طاعتـــــه يف الشـــــأن الـــــديين (ال طاعـــــة ملخلـــــوق يف معصـــــية ا
  ).9اخلالق)(

وال شـــك أن وقـــوف الفقهـــاء يف وجـــه الصـــالحيات التشـــريعية للســـلطة، ووقـــوف احملـــدثني يف وجـــه املرجعيـــة 
احملـدثني أكثـر جذريـة، وأوضـح  الدينية للسلطة السياسية، هـذان املوقفـان يتصـل أحـدمها بـاآلخر، لكـن موقـف

جلهة التمييز بني اجملالني الديين والسياسي، وذلك بالتسليم للخليفـة والسـلطان بالتصـرف يف السياسـي، وعـدم 
التسليم له بالتصرف يف الديين. وقد كان من نتائج هذا الصراع، أنه بعد منتصـف القـرن الثالـث اهلجـري، فـإن 

أحــدمها عــن اآلخــر، وتــوىل العلمــاء (ورثــة األنبيــاء) الشــأن الــديين، يف حــني اجملــالني الــديين والسياســي اســتقل 
انفــــردت الســــلطة بالشــــأن السياســــي وبقيــــت املرجعيــــة العليــــا لإلســــالم طبعــــا، كمــــا بقيــــت املرجعيــــة القانونيــــة 

  واملؤسسات للسلطة السياسية، كما يف كل دولة.
(حداسة الدين، وسياسة الدنيا) ال تفهم متامـا إال  بيد أن الثنائية اليت صاغها املاوردي لصالحيات اخلالفة

إذا الحظنـــا األمـــر الثــــاين املتعلـــق بعالقـــة العلمــــاء والســـلطة السياســــية علـــى حـــد ســــواء، باألدبيـــات السياســــية 
الكالســيكية، ولــدى الفــرس واليونــان علــى حــد ســواء. فكتــاب األحكــام الســلطانية، وكتــاب نصــائح امللــوك، 

م) 241-228، يقتبسون مـن عهـد أردشـري بـن بابـك، مؤسـس الدولـة الساسـانية (وكتاب اآلداب السلطانية
العبارة القائلة "إن الدين وامللك أخـوان ال قـوام ألحـدمها إال بصـاحبه، ألن الـدين أس، وامللـك حـارس. وال بـد 

ــه، وال بــد لــألّس مــن حارســه؛ ألن مــا ال حــارس لــه ضــائع، ومــا ال ُأسَّ لــه مهــدوم"( . وأنــا )10للملــك مــن أسِّ
ة، وعالقــة اإلســالم بالدولــة، هــو الــذي أفضــى إىل هــذه ـأرى أن املقايســة بــني عالقــة الــدين (الزرادشــيت) بالدولــ

ــا  الصــياغة الومهيــة (حراســة الــدين وسياســة الــدنيا). والطريــف أن ذلــك حــدث عنــدما كانــت اخلالفــة تفقــد قو
طني املستندين إىل عصبيات عسـكرية ديلميـة السياسية، وتتحول إىل رمز، بينما صارت سلطة القوة بيد السال

ـذه الصـياغة، وتلـك  ـم  وتركية وعشائرية يف منطقة اجلزيـرة الفراتيـة ومـا حوهلـا. لقـد اعتقـد املـاوردي وزمـالؤه أ
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املقايسة، إمنا يؤكدون على قوة عالقة السلطة السياسية يف عامل اإلسالم بالدين. بينما الواقع أن األمور خمتلفة 
  بني اجملالني اإليراين واإلسالمي.متاما 

فالدين الزرادشيت كان مستتبعا لكسرى، وكاد يزول بزوال الدولة الساسانية، ولـيس اإلسـالم كـذلك، الـذي 
أعطـى الدولـة مرجعيتهـا الرمزيــة، مـع فصـل للشــريعة والفقـه عـن نظـام احلكــم. وهلـذا فأقصـى مــا ميكـن قولـه عــن 

اهلجـري أن املرجعيـة العليـا لإلسـالم، وأن السـلطة اإلسـالمية مدنيـة، وأن  بـععالقة الدين بالدولة منذ القـرن الرا
هنــاك مؤسســة دينيــة تتــوىل الشــأن الــديين، وأن الطــرفني يعــرتف كــل منهمــا بــاآلخر، مــع اســتمرار الصــراع علــى 

هــاء أطــراف اجملــالني، فعنــدما تقــوى الدولــة تأخــذ مــن الفقهــاء بعــض األمــور، وعنــدما تضــعف الدولــة ينتــزع الفق
منها بعض األمور. واألمثلة علـى ذلـك كثـرية؛ ومنهـا اجتيـاف السـلطة السياسـية لصـالحيات الفقهـاء والقضـاة 
يف مســـألة قضـــاء املظـــامل، واحلســـبة، وإصـــرار الفقهـــاء علـــى تضـــمني كتـــبهم بابـــاٌ يف أحكـــام البغـــاة (املعارضـــني 

ي، ولـيس أمـام حمـاكم املظـامل الـيت يشـرف السياسيني) إصرارا منهم على أن حياكم هؤالء أمام القضاء اإلسالم
  ). 11عليها السلطان أو وزيره وحاجبه (

)2(  
فــوجئ الفقهــاء بظهــور الدولــة الســلطانية. فحــىت مطلــع القــرن الرابــع اهلجــري كانــت اخلالفــة، وكــان الفقهــاء 

مــا  يشــددون علــى الوحــدات الــثالث: وحــدة األمــة، ووحــدة الــدار، ووحــدة الســلطة. ومــع أن الوحــدات هــذه
حتققت منذ أواسط أيام الدولة األموية؛ فإن القابلية للتحقيق جعلت هذه الـدعوى تسـتمر وتتصـلب. وعنـدما  
كان متغلب يثور بعد منتصف القرن الثالـث، كـان جـيش خيـرج إلخضـاعه، فـإن عجـز اجلـيش جـرى التفـاوض 

أو متمـردا، يظـل األمـل بإخضـاعه  مع الثائر على اخلضوع شكليا أو يف مقابل مبلـغ مـن املـال؛ وإال اعتـرب ثـائرا
أو قتله قائما. مث حدث خلل أخر يف دار اخلالفة، عندما سيطر قادة اجليش على اخلليفة، وصـاروا يولـون مـن 
اخللفــاء مــن يشــاءون ويعزلــون مــن يشــاءون. بيــد أن اخللــل الثالــث، والــذي أفضــى إىل تغيــري جــذري، متثــل يف 

ين بويـــه علـــى بغـــداد. ومـــع أن هـــؤالء كـــانوا مـــن الشـــيعة اإلماميـــة أو اســـتيالء العســـكر الـــديلمي بقيـــادة أســـرة بـــ
م ما ألغوا اخلالفة العباسية، خشية اضـطرارهم للتخلـي عـن سـلطتهم للفـاطميني الشـيعة املسـيطرين  الزيدية، فإ
ــــــم أرغمــــــوا اخلليفــــــة اجلديــــــد الــــــذي نّصــــــبوه عــــــام  علــــــى مصــــــر والشــــــام واملغــــــرب. الــــــذي فعلــــــه البويهيــــــون أ

م علـــى أن يكتـــب عهـــدا لألمـــري البـــويهي يوليـــه مبقتضـــاه "مـــا وراء بابـــه". وبعـــد البـــويهيني جـــاء 945هــــ/334
م، وهو العام الذي تويف فيه املاوردي صاحب 1058هـ/450السالجقة فضربوهم، وأخذوا بغداد منهم عام 

ليفـــة القـــائم "األحكـــام الســـلطانية" الســـالف الـــذكر. وكـــان الســـالجقة مـــن الـــرتك الســـنة؛ لكـــن تعـــاملهم مـــع اخل
ببغـــداد مل خيتلـــف كثـــريا. فقـــد اســـتكتبوه عهـــدا بواليـــة أمـــور الـــدنيا بـــدال منـــه، وبقـــي اخللفـــاء يف قصـــورهم مـــع 
حــرميهم، يركــزون علــى الشــؤون الدينيــة، باعتبــارهم الزعمــاء الرمــزيني لإلســالم. بــل ويثــريون النعــرات بــني الســنة 
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نفسـهم أمـراء وملوكـا، بينمـا مسـى طغـرل بـك السـلجوقي والشيعة ما اسـتطاعوا لـذلك سـبيال. ومسـى البويهيـون أ
نفسه سلطانا، وصار هو اللقب املتعارف عليه لزعيم املسيطرين؛ أما اآلخرون فيسمون ملوكا أو أمراء حسـب 

م، ورضا زعيم املتغلبني عنهم.    اتساع سلطا
ـــا عـــام  إىل بغـــداد، دفعـــت هــــ بـــدخول البـــويهيني 334هــــ/333هـــذه الظـــاهرة اجلديـــدة، والـــيت بلغـــت ذرو

ألوضـــاع اخلالفـــة. وألن الفقهـــاء هـــم  قـــراءاتالفقهـــاء وكتـــاب اآلداب الســـلطانية، والفالســـفة.. اخل إىل كتابـــة 
ـــم اهتمـــوا أكثـــر مـــن غـــريهم بـــالتكييف الدســـتوري للوقـــائع  املدرســـة الرئيســـية األلصـــق بتجربـــة اخلالفـــة، جنـــد أ

هـــــ: كتــــاب 470هـــــ و440نية" ظهــــرت مــــا بــــني اجلديــــدة. فــــنحن منلــــك ثالثــــة كتــــب يف "األحكــــام الســــلطا
). أمــا املـــاوردي وأبـــو يعلـــى فيعرتفـــان 13املــاوردي، وكتـــاب أيب يعلـــى احلنبلـــي، وكتــاب إمـــام احلـــرمني اجلـــويين (

بـــالتغري وبالوقـــائع اجلديـــدة. ويعتـــربان أن احلـــل املؤقـــت الـــذي جـــرى التوصـــل إليـــه (أن ال يباشـــر اخلليفـــة األمـــور 
يض أمــري االســتيالء) هــو الوحيــد املمكــن واملعقــول، ألنــه حيــافظ علــى وحــدة الدولــة بنفســه، بــل مــن خــالل تفــو 

(ال علــى وحــدة الســلطة)، ويــرتك األمــل والبــاب مفتوحــا لتصــحيح األوضــاع باجتــاه توحــد الســلطة (الدســتورية) 
ة ). وخيتلـــف اجلـــويين معهمـــا، بـــل ويهـــاجم زميلـــه املـــاوردي دون أن يســـميه. فاخلليفـــ14والقـــوة مـــن جديـــد (

العباسي صار عبئا ومل يعـد ميـزة. وال حاجـة هلـذه االزدواجيـة السـلطوية. وال حاجـة أيضـا لبقـاء اخلليفـة لسـبب 
ديين، فالشأن الديين يتواله الفقهاء والعلماء. أما السياسـة (تـدبري الشـأن الـداخلي)، والشـوكة (اجلهـاد والـدفاع 

). ومـــا اقتصـــر التغيـــري علـــى اجلانـــب 15فـــة أم ال(عـــن دار اإلســـالم)، فيتوالهـــا الســـلطان، ســـواء أمسينـــاه خلي
يتني متمــايزتني: أربــاب اجتمــاعالشــرعي والقــانوين، بــل اقــرتن هــذا الفصــل بــني الشــريعة والسياســة بظهــور فئتــني 

  السيوف، وأرباب األقالم.
وانتصــــر االجتــــاه التقليــــدي املؤسســــي يف الظــــاهر. فقــــد بقــــي اخلليفــــة، وحكــــم الســــالطني، وظلــــوا يطلبــــون 

م، اخــرتع 1258هـــ/656كليــف منــه مهمــا بعــدت أقطــارهم. وعنــدما قتــل املغــول املستعصــم ببغــداد عــام الت
املماليـــك مبصـــر والشـــام "خليفـــة" مـــن األســـرة العباســـية، بقـــي يف حضـــنهم حـــىت اســـتلب حياتـــه ولقبـــه وشـــعاره 

  العثمانيون. 
(إذا صــح التعبــري) حــدث نتيجــة  وأقــول إن التقليديــة الســنية انتصــر ظــاهرا فقــط؛ ألن تغيــريا دســتوريا كبــريا

والقـوة أو تأسـيس القـوة  Political Powerوالقـوة السياسـية  Authorityاالفرتاق الدائم بني السـلطة
واالســــتيالء حبســــب املــــاوردي، تنشــــئ ســــلطة ضـــــرورة أو ســــلطة مؤقتــــة، وختضــــع النــــاس ملواضــــعات الضـــــرورة 

ا. مــن هنــا تلــك احلملــة الــيت شــنها الفقهــاء علــى  م) الــيت ومقتضــيا السياســة (ســلطة أمــراء الضــرورة وتصــرفا
). وال يعـين ذلـك أن السـالطني واألمـراء تعرضـوا للقضـاء 16ة (ـاعتربوها واقعة أو مستجدة يف مواجهة الشريعـ

ـــدين، اختـــل لصـــاحل  الشـــرعي، أو لألحكـــام الشـــرعية النافـــذة، بـــل ألن اإلطـــار النـــاظم للعالقـــة بـــني الدولـــة وال
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يت صـارت إىل أحـد أمــرين: إمـا تطبيـق أحكــام السياسـة (أي مـا تــراه مناسـبا ومالئمــا يف السـلطات اجلديـدة، الــ
املسائل املاليـة واإلداريـة واألمنيـة)، أو تطبيـق أحكـام الشـريعة؛ لكـن خـارج احملـاكم مـن طريـق احملتسـب أو قائـد 

ح الـدين والسـلطان الشرطة أو احلاجب. وحىت السالطني األتقياء والـورعني مـن أمثـال نـور الـدين زنكـي وصـال
ولـــيس يف  )الناصـــر حممـــد بـــن قـــالوون، كـــانوا جيـــرون "أحكـــام العدالـــة" بأنفســـهم يف دار العـــدل (قضـــاء املظـــامل

ــــاملقريزي 17احملــــاكم العاديــــة ( ــــم 1441هـــــ/ 845-). وقــــد بلــــغ األمــــر ب م) الفقيــــه واملــــؤرخ املعــــروف أن ا
م ال يطبقــون أحكــام الشــ ــم ســالطني املماليــك يف زمانــه، بــأ ريعة؛ بــل يطبقــون أحكــام السياســة (املغوليــة، أل

ا سياسة(   )!18مثل املغول من أصل تركي)، اليت يسمو
مـا، وجلـأوا يف  واستنادا إىل هذا اإلدراك للمتغـريات، تشـبث الفقهـاء بـاألمر الـديين والشـعائري ومـا يتصـل 

وري والطارئ إىل الصاحل والشـرعي. كانـت اجملال العام إىل تطوير ما اعتربوه "سياسة شرعية" للخروج من الضر 
السياســة حــىت القــرن الرابــع اهلجــري تعــين لــدى الفقيــه والقاضــي حــق الســلطان يف "تغلــيط العقوبــة" يف اجلــرائم 
العاديــة إذا فشــت املنكــرات بــني النــاس؛ وكــان ذلــك يســمى سياســة، أي تــدبري األمــور مبــا يصــلحها يف ذلــك 

  ).19الظرف اخلاص أو االستثنائي(
أمـــا بعـــد انتصـــار القـــوة والشـــوكة يف الدولـــة فقـــد جـــرى االنتقـــال مـــن "األحكـــام الســـلطانية" إىل "السياســـة 
الشــرعية" مبعــىن أن املصــلحة صــارت مصــدرا شــرعيا، كــان علــى الفقهــاء االنصــراف إىل تقنينــه وضــبطه بالقــدر 

اء عـن الفقهـاء، كمـا مل الذي تسمح به السلطة والظـروف. ومـا كانـت سـلطات األمـر الواقـع تسـتطيع االسـتغن
تستغن كليا عن "اخللفاء". وكان اخللفاء مفيدين من الناحية الرمزيـة؛ أمـا الشـأن الـواقعي والشـعيب، فكـان البـد 
مــن اللجــوء فيــه إىل الفقهــاء؛ وخباصــة أن هــؤالء الســالطني واألمــراء كــانوا مــن املســلمني اجلــدد يف الغالــب، وال 

وال عــن مواضــعات اجلمهــور. ولــذلك فكمــا أبقــوا علــى اخلليفــة، عمــدوا يعرفــون الكثــري عــن أحكــام الشــريعة، 
  ). 20لالعرتاف باملذاهب السنية األربعة، وعينوا هلا قضاة يف سائر املدن واألمصار(

وكمــا اســتند فقهــاء التقليديــة الســنية إىل املــاوردي وأيب يعلــى يف أحكامهمــا الســلطانية، عــادوا فاســتندوا إىل 
ــا (ال املــاوردي نفســه يف " السياســة الشــرعية". لقــد احتــاج األمــر إىل نظريــة جديــدة للســلطة تتحــدث عــن غايا

عن أصلها التارخيي) باعتبارها قائمة على صون (املصاحل العامة) اليت يشكل الدين أساسا ومرجعا. ويأيت بعد 
و دولــة التغلــب ذلــك احلــديث التفصــيلي عــن املؤسســات، وكيــف تتحقــق املصــاحل مــن ورائهــا يف دولــة القــوة، أ

): "اعلم أن ما به تصلح الدنيا، حىت تصري 21(تابه اآلخر: "أدب الدنيا والدين"والشوكة. قال املاوردي يف ك
أحواهلــا منتظمــة، وأمورهــا ملتئمــة، ســتة أشــياء؛ يف قواعــدها وإن تفرعــت؛ وهــي: ديــن متبــع، وســلطان قــاهر، 

ضـي املـاوردي حتـت بـاب "أدب الـدنيا" مفصـال مث مي وعدل شامل، وأمن عـام، وخصـب دائـم، وأمـل فسـيح".
م) فكتــب 1327هـــ/ 728-كيــف يتحقــق ذلــك كلــه يف ظــل الســلطان "القــاهر" العــادل. وجــاء ابــن تيميــة 
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)؛ فـاعترب قاعـدة "العـدل أسـاس امللـك" عمـادا للدولــة، مث 22"السياسـة الشـرعية يف إصـالح الراعـي والرعيـة" (
ء األمانة يف الشأن اخلاص، والعدل يف األمـوال (مـوارد الدولـة)، والعـدل فرع العدل يف أربعة قواعد: العدل وأدا

يف إقامــة احلــدود، وأخــريا العــدل يف أداء حقــوق األفــراد. وخــتم رســالته بفصــل طريــف بعنــوان: "وجــوب اختــاذ 
بعـد )؛ كان املاوردي يف "األحكام السلطانية" قـد جعلـه أوًال كمـا هـو معـروف؛ بينمـا جعلـه ثانيـا 23اإلمارة"(

م) مـاذا يفعـل؟ مث حـل املشـكلة 1332هــ/733-"الدين املبتع" يف "أدب الدنيا والدين". واحتار ابن مجاعـة 
بــأن خلــص كتــاب املــاوردي "األحكــام الســلطانية" ). 24(يف رســالته "حتريــر األحكــام يف تــدبري أهــل اإلســالم"

-اخلالفـة بعـد ذلـك، أمـا ابـن قـيم اجلوزيـة مساويا بني اإلمام والسلطان يف الباب األول، دومنا عودة للخليفة و 
ــه النظريــة العامــة للدولــة بــل يهــتم للسياســة يف القضــاء! وقــد كــان فقهــاء القــرنني 1350هـــ/ 751 مُّ م) فــال 

ـــزة للســـلطات يف ظـــروف  الرابـــع واخلـــامس ال يـــرون أن يســـتخدم القضـــاة السياســـة بـــأي شـــكل، وإمنـــا هـــي ممي
): فــ 25القـول، تصـبح السياسـة عنـده مصـدرا عمليـا للحكـم القضـائي ( ؛ أما ابن القيم، فكما سبقةاستثنائي

"مــن لــه ذوق يف الشــريعة.. تبــني لــه أن السياســة العادلــة جــزء مــن أجزائهــا وفــرع مــن فروعهــا..". ويتــابع "وقــال 
ل ابن عقيل يف الفنون: جرى يف جواز العمل يف السلطنة بالسياسة الشرعية أنـه هـو احلـزم، وال خيلـون مـن القـو 

بــه إمــام. فقــال الشــافعي: ال سياســة إال مــا وافــق الشــرع! فقــال ابــن عقيــل: السياســة مــا كــان فعــال يكــون معــه 
. "فإن ظهرت أمـارات .الناس أقرب إىل الصالح، وأبعد عن الفساد وإن مل يضعه الرسول وال نزل به وحي.."

م) علـى 1356هــ/758-طرسوسـي العدل، وأسفر وجهه بأي طريـق كـان؛ فـثم شـرع اهللا ودينـه..". ويزايـد ال
ـــم ال يشـــرتطون عليـــه شـــيئا؛ فيســـتطيع  الشـــافعية بـــالقول إن األحنـــاف أفضـــل للســـلطان إذا اتبـــع مـــذهبهم، أل

   ).27)؛ لكنه ال يقّر للسالطني إمهال القضاء أو جتاوزه باسم السياسة(26ممارسة السلطة كما يشاء(
)3(  
لطنة التغلب، حفـظا للوحـدة، ودرءا لالنقسـام. واعتـربوا أنـه اضطر الفقهاء إذن لشرعنة إمارة االستيالء وس

مــا دامــت اخلالفــة قائمــة فــإن املشــروعية التأسيســية متحققــة، واخللــل إمنــا داخــل شــرعية املصــاحل؛ وهــذا ميكــن 
تالفيـــه باإلصـــرار علـــى العدالـــة. لكـــن اخلالفـــة مـــا لبثـــت أن زالـــت تقريبـــا؛ فخـــافوا أن تنتصـــر "السياســـة" علـــى 

لتضــاؤل املشــروعية، وزوال الشــرعية. وقــد قضــوا زمنــا يكــافحون الســلطنة اجلديــدة مــن طريــق مهامجــة  "الشــريعة"
"السياســــة". مث أرادوا اخلــــروج مــــن دولــــة الضــــرورة وتبينــــوا لتلــــك الســــلطنة فضــــائل أمههــــا الشــــوكة جتــــاه اخلــــارج 

أصـغوا للحاجـات املسـتجدة، (مكافحة البيـزنطيني والصـليبيني واملغـول) ومنـع الفتنـة واالضـطراب يف الـداخل. ف
وراحــوا يتحــدثون عــن الغايــات واملقاصــد واألهــداف الــيت مــن أجلهــا قامــت الدولــة يف اإلســالم. ورأوا أن حتقــق 
هذه األهداف أو بعضها يعني على استعادة بعض الشرعية، من طريق السياسة الشرعية أو العادلة. لكـن ابـن 

م) ظال متشككني. أما املقريزي فألنـه رأى 1441هـ/845-م) وتلميذه املقريزي 1405هـ/808-خلدون 
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أن السياســة حلــت حمــل الشــريعة. وأمــا ابــن خلــدون فألنــه رأى (يف إحــدى خاطراتــه) أن الســلطة يف اإلســالم 
دينية، بسبب وظائفها الدينية املتكاثرة؛ ولذلك ال تنفع السلطة العادية، والسياسة الشرعية؛ يف خالفة اخلالفة 

). وقـد كـان صـاحب "املقدمـة" يف املغـرب اإلسـالمي، الغـاص بالعصـبيات املقرتنـة بـدعوة 28ا(أو احللول حمله
دينية. مث جاء إىل القاهرة إىل دولة املماليك وويل قضاء املالكية مرارا، وتويف فيها. وال نـدري مـاذا كـان رأيـه يف 

ـا مل تقـم السلطة اململوكية اليت كانت حتمي "بيضة اإلسالم" بشوكته؛ لكنها مـا كانـ ت متلـك دعـوة دينيـة أو أ
على دعوة دينية؛ فضال عن جلوئها الكثيف للسياسة واملصاحل دومنا اهتمام بـ"محل الكافة علـى مقتضـى النظـر 

  الشرعي"، كما أراد!.
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  دور الجماعـة والسلطـة السياسيـة
  إسالمي في َتَكوُّن فكٍر سياسيّ 

   *عبد اإلله بلقزيز
)1(  

  جدليات الدينّي والسياسيّ 
ا مع الدعوة. والسياسـُة هـذه الـيت تعرَّفـوا عليهـا يف  َعَرَف املسلمون السياسَة حمايَِثًة للدين يف أّول عهدهم 

م القَبليَّة الذي نـََهـَض بـه رؤ  سـاُء القبائـل سياق التجربة النبوية، ليست من جنس التدبري اليومي لشؤون مجاعا
الــيت –وشــيوُخها و"كبــاُر القــوم" وأهــُل "املــإل"، ِممـَّـا أَِلَفْتــُه العــرب طــويًال قبــل عهــدها باإلســالم؛ ألن السياســَة 

هرمـّي جديـد يبـدأ مـن القمـة  ترتاتـب قـواه يف تسلسـلٍ  نظــاِم ُحكــمٍ آَذَنْت مبيالد  –ستتالزم مع الرسالة احملمدية
ن عبـــد اهللا (ص) وينتهـــي بعاّمـــة املـــؤمنني الـــداخلني يف ســـلك الـــدعوة بشـــخص قائـــد اجلماعـــة واألمـــة حممـــد بـــ

ال بالتشـــريع الـــديّين أو –َمتَْأَســـَس بـــالُعرف والعـــادة  Corps politiqueوحتتهـــا، مـــروراً جبســـٍم سياســـي 
، يشغله الصحابة، ونـواب الرسـول علـى املدينـة، واُحلجَّـاب، واملبعوثـون إىل األمصـار، وُكتّـاب الـوحي –القانوينّ 

واألمراء على الفتوح والبلـدان، ومـن والَّهـم النـيب أَْمـَر القضـاء يف الـبالد املفتوحـة، وقـواد اجلـيش، وأهـل السـابقة 
بالروايـات التارخييـة الذاهبـة  –الَفرضـّي  –يف اإلسالم... إخل؛ وهو نظـام جديـد علـيهم متامـاً حـىت مـع التسـليم 

قبـل اإلسـالم، مثـل مملكـة َسـَبإ ومملكـة معـني ومملكـة َمحْـَري وممالـك إىل القول بأن َممَاِلَك قامت يف تاريخ العـرب 
الغساســنة واملنــاذرة وكنــدة، وشــهدت العــرُب يف ظلهــا شــكًال مــا مــن أشــكال التنظــيم السياســي. ذلــك أن مــا 

اً" اليت ما عرفـوا هلـا "نظـري أول مظهر من مظاهر الدولة سيعيشونه مع البعثة أمٌر خمتلف متاماً ألنه يتصل بقيام 
  إال عند الساسانيني والبيزنطيني.

إىل التباساٍت  –ُممَثًَّال يف مجع النّيب النبوَة إىل القيادة السياسية  –ولقد أْفَضى التالزم بني السياسة والدعوة 
ـــا أن السياســـيَّ ممتنـــع عـــن الكينونـــة  ُ ـــر وحـــىت اليـــوم، عنوا ال َحْصـــَر هلـــا يف وعـــي املســـلمني، منـــذ اإلســـالم املبكِّ

ســـتواء والشـــرعية بغـــري الـــديين الـــذي بـــه تكـــون ماهيـــُة األول. ومـــع أن الشـــيعَة وحـــدها انفـــردت بـــالقول إن واال
اإلمامة أصٌل من أصول الدين ال يقوم إسالُم ُمْسِلٍم إال بالتسليم به، فيما ظل "أهل السـنة واجلماعـة" يـَُعدُّونـه 

ـــدين؛ ومـــع أن فريقـــاً مـــن ا ملســـلمني َذَهـــَب خـــالف ذلـــك إىل إنكـــار مـــن الفـــروع والفقهيـــات ال مـــن أصـــول ال
السياســة والــدين معــاً باســم الــتالزم بينهمــا، وذلــك حــال مــن اْرتَــدَّ بعــد وفــاة النــّيب، فــإن مــن آلــت إلــيهم مقاليــُد 
َســْوِس املســلمني وإدارُة أمــرهم (= ُحْكمهــم)، يف عهــد اخلالفــة الراشــدة، مل يــرتددوا يف اْلِتَمــاِس شــْكٍل مــا مــن 

ـــــتالزم  ـــــدين أشـــــكال ال ـــــني السياســـــة وال ـــــل االســـــتئناف أو  –ب ـــــيس تـَْقَب ـــــوة اختتمـــــت ول ـــــأن النب مـــــع علمهـــــم ب
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ومل يـــرتددوا، يف ســـياق ذلـــك، يف بنـــاء شـــرعية السياســـة علـــى الـــدين مـــدفوعني إىل ذلـــك بقـــوة  –االســـتخالف 
قلـب أمـُر االعتقاد بأن اإلسالم قرآٌن وسلطان، ديـن ودولـة. وحـىت حينمـا انصـرم زمـن اخلالفـة (=الراشـدة)، وانْ 

ْلـك الـوراثي)، مل تنقطـع عـادُة "اخللفـاء" علـى التمـاس 
ُ
الدولة والسياسة إىل نظاِم حكـٍم جديـٍد ثـان (= نظـام امل

م السياسي.   الشرعية الدينية لسلطا
ـــرِه حبيـــث ال حيتـــاج إىل برهـــان. كـــان مثـــة نـــيبٌّ مبعـــوث إىل مجاعـــٍة يعّلمهـــا  كـــان الـــتالزُم واضـــحاً يف بـــدِء أْم

يف حـــروب الفـــتح ونشـــر  –فضـــًال عـــن ذلـــك  –كمـــة ويهـــديها إىل ســـواء الســـبيل. وكـــان يقودهـــا الكتـــاب واحل
الرسالة، فيجّيش جيوَشها ويـُْرِسـُلها إىل اآلفـاق، ويـوزّع الغنـائم بينهـا، ويقضـي بـني أفرادهـا يف املنازعـات، يضـع 

ــْوطن، هــا السياســي مواثيــَق وضــوابَط ترســم أطــر العالقــة بــني أعضــائها، وبيــنهم وبــجتماعال
َ
ني مشــاركيهم يف امل

. أما وقد َرَحَل نّيب اإلسالم وقائد دولة املسـلمني يف )1(املخالفني إياهم يف املِّلة واالعتقاد ("صحيفة" املدينة)
املدينــــة واألمصــــار املفتوحــــة، فقــــد فُِتَحــــْت علــــى املســــلمني أبــــواب التســــاؤل عــــن نصــــاب الدولــــة والسياســــة يف 

َل رسوُهلم عن عاملهم، وتـََرَك أسئلتهم معلقة بغري جواٍب قاطٍع من نـصٍّ قـرآينٍّ أو هم الديين بعد أن َرحَ اجتماع
الدينية للدولة احملمدية اهتدت إىل جواٍب سريٍع، بـل وفـورّي، عـن سـؤال  –حديث. ومع أن النخبة السياسية 

رسول الدعوة وقائد  "سقيفة بين ساعدة" الشهري (وحىت قبل إهالة الرتاب على جثمان اجتماعاالستمرارية يف 
علــى مــا أراده ُعَمــر يف بيعتــه أليب بكــر بالصــورة الــيت وردت  –، فــإن اجلــواب ذاك مل يـُْقِفــِل املســألة )2(الدولــة)

ــَري  بــل هــو فـََتَحَهــا أمــام َجــَدٍل مل تـُْغِلْقــه حــىت  –تفاصــيُلها يف روايــاٍت خمتلفــٍة يف كتــب التــاريخ والطبقــات والسِّ
ـــــنية) يف مواجهـــــة أطروحـــــات "الوصـــــية" و"الـــــنص" اليـــــوم أطروحـــــات الشـــــورى وا لبيعـــــة واالســـــتخالف (= السُّ
  و"التعيني" (= الشيعية) مثًال.

ا  كــان ال بــدَّ للسياســة والســلطان السياســي مــن شــرعية جديــدة بعــد أن انصــرمت حقبــة النبــوة الــيت اســتمدَّ
حـىت يـُْنظَـر إليهـا بوصـفها تنتسـب منها شرعيتهما. وكان ال بد هلذه الشرعية اجلديـدة مـن أن تسـتند إىل الـدين 

ا الدعوة والنبوة، وحىت َحتَْتاَز السياسُة  استحقاقاً مـن  –والسلطُة السياسيُة  –إىل استمرارية تارخيية طبيعية بدأ
قبل املؤمنني ألن تـُْؤَمتََن على املرياث النبوي: الرسالة. وهو ائتمان ليست وظيَفُته يف إحاطة السلطان السياسـّي 

يف اسـتئناف  –وأساسـاً  –النبوّي مبا يضمن له إسالميَته أو مضمونَه اإلسالمي فحسب، بل أيضاً  –د ما بع
ــَنْته النبـوة والــدعوة: نشـر رســالة اإلسـالم يف العــاَلِمني واسـتكمال مشــروع الفتـوح الــذي أطلقــه  مـا كانــت قـد دشَّ

سـالة واجلماعـة، ومـن اجملـال اجلزيـري: مـن اجملـال احلجـازي، حيـث مهـد الر  –مـن مثـة  –فتح مّكة، واخلروج بـه 
ي والثقــايف، األقــرب إىل خــارج حــدود بــالد العــرب توكيــداً لعاَلميتهــا ووفــاًء جتمــاعحيــث حميُطهــا اجلغــرايف واال

وهـم  –لألمر القرآين الصريح نّصاً ِحبَْمل تعاليم الدين اجلديد إىل اآلفاق. ومـع أنـه مـا كـان يف حـوزة الصـحابَة 
مــا  –لـــِ "دولــة املدينــة" والســلطان السياســّي النبــوّي  بالطبقــة السياســيةه مــا ميكــن تســميُته مــن شــّكلوا يف حينــ
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أو  يستدلون به من النصوص الدينية على وجوب قيام سلطاٍن سياسّي يف املسملني منفصٍل عن سلطان النبوة
أن اســـتكمال مهمـــة نشـــر الرســـالة  وارٍث لـــه، إّال أنـــه كـــان يف ُمْكـــِنهم أن يـُــْدرِكوا أمـــرْين متضـــافرْين يف الداللـــة:

حيتاج إىل دولٍة وسلطان يتعهد الفتوح بالرعاية والتنظيم والتدبري بعد أن يتَعهَّد أمَر املؤمنني مبا يضـمن اسـتمرار 
، مث إن الــــدين الــــذي بــــه آمنــــوا واعتزمــــوا نشــــره يف اآلفــــاق َوَعــــَدُهْم بــــأن يرثــــوا األرض )3(مجــــاعتهم متماســــكة

  خالف ال يكون بغري سلطان مادّي مكني.، واالست)4(استخالفاً 
ُحِســـَم األمـــر مبّكـــراً، كمـــا أحملنـــا إىل ذلـــك، يف "مـــؤمتر" "ســـقيفة بـــين ســـاعدة"، فـــُأطلق علـــى أيب بكـــر اســـم 

أن يضـيف  –أو أثنـاء أو بعـد!  –. مث َسَرْت أحكام التسمية علـى ابـن اخلطـاب عمـر (قبـل خليفة رسول اهللا
يف املقــام األول وليســت  )6(اً أن خالفَتــه النــيب (ص) خالفــٌة سياســية. وكــان واضــح)5(أميــر المــؤمنينلقــب 

على الرغم من أن أْمَرها َعَىن لدى بعـٍض، أو آل  –ألن النبوة اخُتِتمت وليست برسم املرياث  –خالفة دينية 
ـــا خالفـــٌة للّـــه أو  َحتْـــَظ بإمجـــاع . ومـــع أن اخلالفـــة (الراشـــدة) مل )7(عنـــه يف األرض نيابـــةإىل معـــًىن ُفِهـــَم منـــه أ

املســلمني كلهــم، وكانــت عرضــًة العــرتاٍض سياســّي واســع النطــاق ("حــروب الــردة" يف عهــد أيب بكــر، والثــورة 
علــى عثمــان بــن عفــان، ومتــرُّد وايل الشــام معاويــة بــن أيب ســفيان علــى ســلطان علــي بــن أيب طالــب وانطــالق 

ية (مقتـل ثالثـة مـن أربعـة مـن اخللفـاء هـم: عمـر احلرب األهلية يف أعقاب ذلك)، ومل َيْسـَلم رموُزهـا مـن التصـف
وعثمان وعلي، بأيدي مسلمني معارضني حلكمهم)؛ ومع أن انقسام املسـلمني علـى اخلالفـة كـان حـاّداً وَشـقَّ 

...، إال أن مســــألة االســــتخالف السياســــي )8(وحــــدة "الطبقــــة السياســــية" األوىل يف اإلســــالم (= الصــــحابة)
اإلسالمي أسباَب استمراره يف حلظٍة حرجة من تارخيه هـي حلظـة  جتماعَضِمَن لال وجدت لنفسها حالًّ تارخيّياً 

حيث صاحُب الدعوة يف ذمـة اهللا، والـوحُي انقطـع، وال شـيء يف حـوزِة املسـلمني  )9())التأسيس ملا بعد النبوة
  من خالف. ممَّا ُحيَْسب رأس ماٍل سوى عقوهلم واجتهادهم وشوراهم واتفاقهم على ُمْشتَـَرٍك مينعهم

)2(  
  دينامياُت السياسة واستدعاءاُتها

إن فرضيتنا القائلة إن السياسة حبثت لنفسها عن شرعية جديدة، بعد غياب الشرعية النبوية وامتنـاع الـنص 
السياســي، هلــا مــا يربرهــا مــن التــاريخ: تــاريخ املســلمني يف حقبــة  جتمــاعالقــرآين عــن التصــريح بقواعــَد تشــرُِّع لال

شدة وما تالها مـن أحقـاب. ومل يكـن ذلـك الـذي برََّرَهـا سياسـّياً دائمـاً، أي منفصـًال عـن الـدين أو اخلالفة الرا
بعيــداً عنـــه، بـــل كثـــرياً مــا َحايـَثَْتـــُه اعتبـــارات الـــدين وكانــت يف مجلـــِة مـــا أسَّـــس لــه وســـوَّغه. لنأخـــذ مثـــاًال لـــذلك 

وفكـــرة  الجماعـــةيف التـــاريخ، مهـــا: فكـــرة  دورهـــم وإىل أنفســـهمفكـــرتـَْني رئيســـتَـْني َحَكَمَتـــا نظـــرَة املســـلمني إىل 
  اإلسالمي "لدار الُكفر".الفتح 
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 –لقــد َأْطَلَقــِت الفكرتــاِن تَانــك السياســَة مــن كــل عقــال، وأدخلــِت املســلمني يف معرتكهــا موضــوعّياً وإراديّــاً 
رَْكــَب الــذي علــيهم أن يركبــوه 

َ
ــباعتبارهــا امل ــدوا إنتــاج لحمــة جمــاعتهم وينهضــوا ب أمر نشــر رســالة حتــى يعي

م نصــوٌص تشــرّع ألمــوٍر تتصــل بنــوع نظــام احلكــم السياســي ديــنهم فــي العــالمين . نعــم، مل تكــن هلــم يف قــرآ
ــقُّ هلــم أمــُر اإلمامــة يف )10())الــذي علــيهم إقامتُــه، أو تتصــل بكيفيــات إقامتــه ، أو بقواعــد إدارتــه، أو مبــن حيَِ

بعـد اإلميـان والتوحيـد  –َأَجلِّ أثٍر تركْتُه الرسالة فيهم  ، لكنهم كانوا شديدي حرٍص على محاية)11(املسلمني
: مجاعة املسلمني، اليت أوكلت إليها الرسالة احملّمدية أمر نشـر الـدعوة اجلديـدة بوصـفها دعـوة الجماعةهي  –

ا العرب حصراً دون غريهم.   عاملية ال ُخيَاَطُب 
  

  نداء الجماعة
 عمــر بــن اخلطــاب جــاء فيهــا خماطبــاً العــرب: "يــا معشــر الُعريــب، قولــًة منســوبة إىل ُســننهينقــل الــدارمي يف 

. رّمبـــا )12)()، وال إمـــارة إال بطاعـــة..."إســـالم إّال بجماعـــة، وال جماعـــة إّال بإمـــارةاألرض األرض. إنـــه ال 
ـا َوَعـْت مسـألة الـتالز  م َصحَّت نسبة القولة إىل عمر، ورّمبا كانت من وْضـع واضـع. يف احلـالني، ال شـك يف أ

. يف "القول الُعَمرّي" مـا يفيـد أن الدين واألمة والدولةيف تكوين التجربة التارخيية اإلسالمية:  أبعاد ثالثةبني 
ـا، لـيس حمـَض نصـوٍص تَـْأُمُر وتـَنـَْهـى وترِشـُد إىل  اإلسالم، وإن كان عقيدًة بلَغْت تعاليُمهـا املسـلمني املـؤمنني 

ــهالِعلــْم بــاحلق، بــل هــو  ــَن ب إســالم بــدون . يقــارُب القــوُل ذاك القــوَل املعاصــَر أن ال المســلموني : أَمــْن آَم
دون أن َيُكونَـه علـى وجـه  –السياسـّي والـديين  جتمـاعوهـو قاعـدٌة مـن قواعـد التفكـري يف علـم اال – مسلمين

وهـي  املاديُّ لكينونته،التجّليُّ الدين، وهي  مستودعهي  –مجاعة املسلمني  –التحديد والدقة. اجلماعُة هنا 
  التارخيي الذي به يستمر كرسالة عليا يف التاريخ. حامُله –فوق ذلك  –

 )13)()الــديُن تعــاليٌم حمفوظــة يف كتــاب. ذلــك مــا لــيس يشــك فيــه مســلم، وذلــك مــا تأكَّــد بــالنص القــرآين
ل والوضع وتفاَخَر املسلمون بأنه يف مجلة ما ميَّزهم عن "أهل الكتاب" اآلخرين الذين تعرَّضت ُصُحُفُهم للنح

 )14())قــوًة ماديــةوالتحريــف. لكــن قيمــة الــدين ليســت يف ُحْرمــِة نصوصــه وصــفاء تعاليمــه، وإمنــا يف صــريورته 
الـيت توّجـه السـلوك وترُسـم قواعـد القـيم. المعــايير من خالل تشبُّع املـؤمنني بـه بتعاليمـه تلـك وتنـزُّل هـذه مبنزلـة 

ؤَمتَُنون على هذه األمانة: ح
ُ
الـذي ال مســتوَدَعه التــاريخي  –ـذا املعـىن  –فـظ الـدين، وهـم فاملسلمون هم امل

، لكن َضـْعَف )15(أسس العقيدِة كلِّها تقريباً  –مثًال  –يـُْبَحث عن الدين إّال فيه. لقد وضع اإلسالم املّكّي 
ب: ال ، هـو مـا َمحَـَل علـى اهلجـرة إىل يثـر )16(اإلقبال عليـه طيلـة أزيـَد مـن ثالثـة عشـر عامـاً علـى بـدء الـدعوة

أي ســْعياً فــي إخــراج اإلســالم مــن هربـاً مــن بطــش قـريش فحســب، بــل ســْعياً يف كسـب مــؤمنني جــدد أيضـاً، 
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. لقـد كـان يف وسـع الـدعوة أن تبقـى إلى حّيز الجماعة الدينيــة المؤمنــة –وهي تبليغ نظري  – حيِّز الدعوة
لتصـــفية املاديـــة الكاملـــة. لكنهـــا يف مهـــدها املّكـــي علـــى الـــرغم مـــن مضـــايقات املـــإل القرشـــّي دون أن تتعـــرض ل

ـا ليســت جمـرَّد نــص، بـل مشــروع ديـين  سياســّي َيْطلُـب مــؤمنَني وأتباعـاً وأنصــاراً وُجْنــداً  –انتقلـت إىل يثــرب أل
م. وحني غادر صاحُب الدعوة الدنيا، ومل يـَُعد مثة من يقـوم بأْمرِهـا الـذي َنظََّمـُه وحـٌي انقطـع، آل  يقوُم أْمرُُه 

ــا. وهكــذا، بــات احلفــاظ علــى اإلســالم رســالًة دينيــة ومشــروعاً تارخيّيــاً رهنــاً جماعــة ىل ذلــك األمــر إ املــؤمنني 
 –كجماعـة. ذلـك   –هي نفسـها  –بوجود مجاعٍة تنهض بأمر ذلك، فتحافظ عليه من خالل احملافظة عليها 

  معىن "القول الُعَمرّي" أْن "ال إسالم إالّ جبماعة". –يف ما نـَُقدِّر 
ول إياه يفيد معًىن آخَر، استطراديّاً يف حقيقتـه، هـو أن مسـتقبل اإلسـالم نفسـه وقْـُف علـى مجاعـٍة لكن الق

تـــنهض بـــأمِر حتقيقـــه. لـــيس املطلـــوب فحســـب أن حتـــافظ مجاعـــُة املســـلمني علـــى دينهـــا باحملافظـــة علـــى نفســـها  
، وإمنـا املطلـوب أن فقـط إعادة إنتاج الجماعــةمن خالل  تعيد إنتاج الدينكجماعة، أو قل ليس يكفي أن 

يٍّ اجتمــاعَتِفــيَض بإســالمها عــن حــدود نفســها كجماعــة، وأن تفــيض عــن نطــاق مجاعتهــا باإلســالم إىل مــًدى 
أرحــب. فــالفتح مــا توقَّــف علــى النبــّوة ومعهــا حصــراً، بــل أُِمــَر بــه جهــاداً يف ســبيل نشــر الــدين يف العــاملني. ِإِذ 

بــدأت مــع النــيب، وال ميكــن أن تتوقــف اســتكمال رســالٍة ىل إ –مبقتضــى تعــاليم ديــنهم  –املســلمون مــدعوون 
. وإذا أضـفنا إىل ذلـك أن الفتـوح )17(بغيابه عـن "عـامل الشـهادة"؛ وتلـك رسـالُتهم يف األرض: جـداًال وقتـاالً 

َمحََلــت عليهــا ظــروف  )18(أيضــاً  حاجــًة اقتصــاديةمــا كانــت بالنســبة إىل املســلمني واجبــاً دينّيــاً فحســب بــل 
َ إىل أي حدٍّ سامهت يف تكوين اجلماعة اإلسالمية )19(قاسيةالصحراء ال   .كجماعٍة سياسية، تـَبَـنيَّ

يفــرتض أن يكــون لتلــك اجلماعــة  –يف "القــول الُعَمــرّي"  –" إال بجماعــةلكــن اإلســالم الــذي ال يكــون "
تقـوم إال لإلسـالم؛ ولـيس ذلـك الـذي بـه  كحامــل سياســيوشوكة أو  كقوةكجماعة، أي   ما تـَُقوُم بهنفِسها 
(والقول لعمر يف رواية الدَّارمي). واملفهوم من ذلك أن مجاعة املسلمني ليست تقوى على النهوض مبا  اإلمارة

فحسب، أي مجاعة متضامنة وملتحمة روحّياً بكتـاب، فـذلك لـيس  جماعة اعتقاديةأُِمَرت به شرعاً بوصفها 
ـــالفتح أي  –يكفيهـــا خصوصـــاً وأن تكليفهـــا القـــرآين بنشـــر الرســـالة  ممّـــا لـــيس يف ُمْكِنهـــا اخلـــوض فيـــه إال  –ب

بسلطاٍن يضمُّ أشتات أفرادها ويضع ِفْعَلَها حتت إمرتـه، وبـه تتـزوَُّد طاقـًة وترتشَّـُد َمْسـَلكاً. ليسـت الفتـوح دعـوًة 
وإنمـــا  –حيـــث مقـــاُم هـــذين خمتلـــف وقـــد يقـــوم بـــه دعـــاٌة أفـــراد  –إىل اهللا باحلســـىن وَجـــَدًال بـــاليت هـــي أحســـن 

حتتاج إىل توفري بنية حتتيـة كاملـة: مـن جتنيـد اجليـوش، إىل تـأمري قـادٍة عليهـا، إىل توزيـع الغنـائم،  ُح حروبالفتو 
بريوقراطية" "بــ إىل تنظيم عالئق الصلة بـني األمصـار املفتوحـة وبـني املركـز (= املدينـة)، إىل تزويـد هـذه األمصـار

  ممّا يستدعي السياسَة ويقتضي الدولة ُحْكماً. (= طبقة إدارية) إسالمية تديرها... إخل. وهذه وغريها
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هــل معــىن ذلــك أن الدولــة والســلطة َجاَءتَــا حادثــاً "عــابراً" يف اإلســالم َأَجــاَب عــن حاجــٍة "طارئــة" فيــه هــي 
ــٍة وسياســٍة تنُشــر ســلطانَه الــديين خــارج َمْهــِده احلجــازي، وحتمــي  –يف مرحلــٍة منــه  –حاجــة اإلســالم  إىل دول
  العتقادية التأسيسية من االنفراط؟وحدَة مجاعِته ا

قد َيِصّح أن يقال ذلك عن عالقة اإلسالم بالسياسة والدولة يف حقبة ما بعد الصدر األول، وخاصـة منـذ 
املراحــــل املتــــأخرة مــــن العصــــر الوســــيط، حيــــث مل يعــــد اإلســــالم يف حاجــــة إىل دولــــٍة حــــىت يســــتمر يف األرض 

يف األصقاع: فدينامية اإلنشـاء والـدفع أطلقـت حركَتهـا  )20(شرمسلمون، بل مل يعد يف حاجة إليها حىت ينت
وفعلـــت فْعَلهـــا؛ لكـــن ذلـــك لـــيس َيِصـــّح يف مراحـــل االبتـــداء حيـــث الـــدعوُة يف بواكريهـــا، وأتباُعهـــا مجهـــوٌر مـــن 

اجلاهليـة).  املعتنقني حمدوٌد، واجلماعُة االعتقادية طريَُّة العود وقريبُة عهٍد مبا قبل اإلسالم وأنساِق القيم فيـه (=
وإلنتــاج جماعــة سياســية، وإلعــادة اجلماعـة االعتقاديـة،  إلعــادة تصــنيعحينها كانت السياسة حاجة حيويـة 

  .إنتاج الدين بالسياسة
ُل طلبهــا علــى الدولــة  مث أتــى علــى اجلماعــة املســلمة إياهــا، يف عهــدها األول، حــٌني مــن الــدهر زاد فيــه معــدَّ

وكان ذلك مبناسبة فتنٍة مزَّقْت ما انتسج من وشائَج وأواصَر بينها منذ  والسلطان السياسي أكثر من ذي قبل.
  فجر الدعوة.

  ﴾حتى ال تكون فتنة...﴿
مــــن نافلــــة القــــول أن ســــياق حــــديثنا يف الفقــــرة الســــابقة كــــان منصــــرفاً إىل بيــــان ســــؤال السياســــة يف حلظتــــه 

الراشـدة واسـتوائها مـع أيب بكـر وعمـر. أمـا مـا االبتدائية اليت أعقبت وفاة النيب (ص): أي يف فرتة قيام اخلالفة 
جديـداً لســؤال السياســة ذاك: مل تعــد  تكييفــاً َفَشــِهَد  –وهــو إطـاُر مــا حنــن فيـه يف هــذه الفقــرة  –أعقـب ذلــك 

أن تعيــد  –مــن خــالل ذلــك  –املســألة قائمــة يف هــل تســتطيع اجلماعــة أن تعيــد إنتــاَج نفســها، وأن تســتطيع 
هــل تســتطيع الجماعــة إياهــا أن هــا، وإمنــا باتــت تطــرح نفَســها علــى النحــو التــايل: نشــر اإلســالم خــارج َحْوَمتِ 

بعـد أن بـدأ عقـدها يف االنفـراط؟! إنـه السـؤال الـذي محلـْت  تحافظ على وجودها كجماعــة ملتحمــة بالــدين
ٍة بالغة  –على طرحه    جتربة الفتنة واحلرب األهلية. –حبدَّ

يل مــا حــدث يف حقبــة اخلالفــة الثالثــة، مــع واليــة عثمــان بــن يف وصــف تفاصــ )21(أســَهبْت كتــُب التــاريخ
عفان، وما ترتَّب عنه من صراعاٍت مزَّقت وحـدة اجلماعـة. ولـيس يهمنـا أن نسـتعيد سـياقات تلـك الصـراعات 
ووقائعها، مبقدار ما يعنينا الوقـوف علـى السـؤال املفصـلّي يف املوضـوع الـذي حنـاول مقاربتـه وهـو: كيـف أمكـن 

  تتحول إىل مطلب إسالمي للجواب عن مشكلٍة كبرية أنتجتها السياسة؟للسياسة أن 
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لُـــغ الســـؤال هنــــا حـــّد املفارقــــة فعـــًال! ذلــــك أن املعارضـــة الواســــعة الـــيت التأمــــت ضـــّد خالفــــة عثمـــان بــــن  يـَبـْ
، وكانـــت منطلقـــاً لصـــراٍع دمـــوي قـــاد إىل مقتـــل اخلليفـــة وإىل انشـــقاٍق سياســـيٍّ إســـالميٍّ كبـــري، إمنـــا )22(عفـــان

؛ واحلال إن التوّسل بالسياسـة ومبطالـب )24(على الرغم مما لَبَسْته من لبوس ديين )23(سياسّياً رت نفسها برَّ 
وفـَـْتح البـاب فــراغ سياســّي السياسة إلسقاط اخلليفة أو تصفيته جسـديّاً لـن يكـون مـن نتائجـه سـوى إحـداث 

يــار الدولــة والعــودة إىل صــراعات أمــام االنشــقاق واحلــرب األهليــة. هكــذا قــادت السياســة إىل نقيضــها: إىل  ا
يف عهـد  –َدّمـرِت السياسـُة  -أهلية مل تكن ختلو من مضامني قبليَّة سابقة للدعوة والسياسة والدولة. وهكـذا 

  تراَثها الذي أقامته منذ الدعوة، وحتديداً منذ قيام "دولة املدينة" يف العهد النبوي. –الفتنة 
روب الطاحنة اليت دارت رحاها بني املسلمني، بعـد مقتـل عثمـان، إمنـا تواَجـَه ومل يكن تفصيًال عادياً أن احل

ـا كانـت أيضـاً حروبـاً داخـل "الطبقـة السياسـية" نفسـها الـيت   فيها صحابٌة ضّد بعضـهم بعضـاً؛ وهـو مـا يعـين أ
ا قوام الدولة ومل تكن فقط بني الدولة واجملتمـع أو، بـاألحرى، قسـم مـن اجملتمـع. بـل األ نكـى مـن ذلـك كان 

أن تكــون صــراعات الســلطة بــني الصــحابة هــي املــدخل إىل حــرٍب أهليــٍة، فيهــا "أصــبح املســلمون حربــاً علــى 
. فقد تعّود املسلمون على قتال أعدائهم ممَّن َعدُّوُهم كفاراً ومشـركني ينبغـي )25(املسلمني" بتعبري طه حسني

ا عـــن إســـالمهم؛ لكنهـــا املـــرة األوىل الـــيت يقـــاتلون فيهـــا قتـــاهلم، مث اضـــطروا إىل قتـــال كثـــري ممـــن أســـلموا مث ارتـــدو 
ـــدة  فيقـــع يف  –بالرســـالة والفتوحـــات  –بعضـــهم بعضـــاً: املـــرة األوىل الـــيت تعصـــف اخلالفـــات جبمـــاعتهم املوحَّ

، بعـد إْذ كـان ثالثــةومرجعيـات سياسـية ثالثــة صّفهم انشقاق سياسي عميق َشدَّ أبعاَضـهم املتفرقـة إىل مراكـز 
اً واملرجعيـة وحيـدة: إىل احلجـاز حيـث مركـز خالفـة اإلمـام علـي يف املدينـة، وإىل بـالد الشـام حيـث املركز واحـد

إىل  –متحــالفْني مــع عائشــة  –ســلطان معاويــة املتمــرد علــى اخلليفــة، وإىل العــراق حيــث يطمــح طلحــة والــزبري 
ــا املــرة األوىل الــ يت يتقاتــل فيهــا صــحابة مــن العشــرة اســتغالل نفوذمهــا يف البصــرة والكوفــة حليــازة العــراق. مث إ

"املبشَّرين باجلنة" ويكون يف مجلتهم زوج النيب (عائشة: أم املؤمنني) يف مواجهة صهر النيب وابن عمِّه. وأخرياً، 
ـــا املـــرة األوىل الـــيت يعـــود فيهـــا الصـــراع بـــني األمـــويني واهلـــامشيني، منـــذ ُأْجـــِرب ســـادُة األولـــني علـــى الـــدخول يف  إ

فـتح مكـة، إىل الواجهـة ليتخـذ ذلـك الشـكل مـن العنـف الـدموي الـذي أزهـق أرواح اآلالف مـن  اإلسالم إبان
  مجاعة املسلمني.

ومبقــدار مــا كانــت وقــائع حــرْيب "اجلمــل" و"صــّفني" تبعــث يف نفــوس املســلمني، الــذين شــهدومها وشــاركوا 
ــ ــُه قـَ ْبًال؛ ومبقــدار مــا كــان انكســارهم فيهمــا، مشــاعر احلــزن علــى مــا آلــت إليــه مجــاعُتهم واحلســرِة علــى مــا كانـَْت

، كـانوا )26(النـَّْفسي َيضَّـاَعُف مـن ُمَعـايـََنِتِهم كيـَف يقاتـل صـحابٌة صـحابًة، وُهـْم َمـْن ُهـْم يف خميـاهلم اجلمـاعي
ــاً! لقــد كــان  –وهنــا املفارقــة  –يف الوقــت نفســه  م ينفــذون أمــراً إهلّي ْقتَـلَــة اجلماعيــة كــأ

َ
ينــدفعون يف َوِطــيِس امل



  21

لتمزق النفسي احلاّد طريقاً إىل هذه العدمية العمياء اليت َسَكَنتـُْهم مجيعاً يف سـاحات الـوغى. كـأن حبـل ذلك ا
  االرتباط انقطع بغري رجعة وبات َحْبل النجاة بالنفس ومبدافعتها َأْوَىل بالطلب!

ــَد ماضــيُهُم القريــُب إيــاُه ب جماعــًة الرعايــة: خســروا يف هــذه احلــرب األهليــة، خســر املســلمون كثــرياً ممــا تـََعهَّ
كانوها قبل الفتنة َفآَل أمُرهم إىل تفُّرٍق وانقساٍم وَمتَْذهٍب يف مذاهَب نـََفى بعُضها بعضاً وأحزاٍب قاَتَل   سياسية

ــٍة للدولــة ينتحــل فيهــا كــل واحــٍد إمامــًة بعُضــها بعضــاً. وخســروا  واحــدًة ينعقــد عليهــا إمجــاُعُهم لينتهــوا إىل جتزئ
ـــه وَجيَْمـــع  ـــًال بالعصـــبيات والَقَرابـــات واألرحـــام. إمامَت ـــا متوسِّ ـــم يف حْر ـــَد واحملـــازبني ليُلقـــَي  هلـــا األنصـــار واجلُْن

م خسروا أنفسهم  ـا عـن أي خـالٍف  كجماعة اعتقاديةواألَْنَكى واألَمرُّ أ ّدًة كانوا ِحَراصاً علـى النَّـْأِي  موحَّ
اخلسارات املتناِسَلِة مـن بعضـها، كـان نـداُء السياسـة يف  قد يدّب فيها ويأيت على تضامنها. ويف هذا املناخ من

ا من جديد. ا اجلمعّي من أجل اْلتماس وحد َ   اجلماعة يتجدد، وُجيّيِّش وْجدا
ا. وهـا هـي  ا السياسة. لكن، ها هي تعود إىل السياسة كي ترمَِّم ما َتَصدَّع من كيا يف سـبيل  –لقد دمَّر

 –يُء إىل الواقعيـة أكثـر فـأكثر. فالـذين ثـاروا علـى عثمـان وقتلـوه سيصـبحون تتواضع يف املطالـب وتفـ –ذلك 
يـة الـيت ستسـتند إليهـا سـلطة اإلمـام علـي. مل يكـن كثـريُهم مؤمنـاً بـه، جتماعالقـوة اال –يف املعظم األعّم منهم 

  جة إلى اإلمامةالحاوال كان هو بالضرورة يشاطرهم موقفهم الثوري الراديكايل من اخلليفة الثالث، لكن نـداء 
كـان قويّــاً حبيــث نـَــَزَل أمامــه الفريقـان: علــي ومجهــورُه، فكانــت اخلالفــة الرابعـة مثرتــه. والــذين مل يتحمســوا لقتــال 

دفاعــاً حلف طلحة والزبري وعائشة، من مجهور علي، سرعان مـا أَْلُفـوا أنفَسـهم مـدفوعني إىل القتـال مـع علـي 
نقســـام مـــع علمهـــم بـــالثمن الـــدموي البـــاهظ الـــذي ســـتدفعه اجلماعـــة الـــيت يتهـــدَّدها اال عـــن اإلمامـــة الواحـــدة

اإلســالمية لقــاء حتقيــق ذلــك. والــذين رفضــوا التحكــيم بــني علــي ومعاويــة، فعلــوا ذلــك إميانــاً مــنهم بــأن شــرعيَة 
اإلمامـة واملرجعيـة ومركـز السـلطة. والـذين  بوحدانيــةاإلمامة ليسـت معروضـة علـى الشـك والـرأي، وإميانـاً مـنهم 

َعتَـه عـن أعنـاقهم وكفَّـروا التحكـيم وَمـْن ثار  وا على علـّي ورفعـوا يف وجهـه شـعار أن "ال حكـم إّال هللا" وخلعـوا بيـْ
ويبايعــه علــى القتــال مــن أجــل حفــظ  )27(َجلَــَأ إليــه، ســرعان مــا ســيؤيِّد قســٌم مــنهم اإلمــام احلســن بــَن علــيّ 

عـن احلكـم ملعاويـة. حـىت الـذين "ارتضـوا" منصب اإلمامة (= السلطة) مـن طمـع "أهـل الشـام" قبـل أن يتنـازل 
عـــــــن قناعـــــــة بأحقيتـــــــه يف احلكـــــــم، بـــــــل صـــــــوناً لبقايـــــــا وحـــــــدٍة  –مجيعـــــــاً  –بيعـــــــة معاويـــــــة، مل يفعلـــــــوا ذلـــــــك 

  ... إخل.)28(الكت
بعـد  وقَف مفاعيل الفتنة في جسم الجماعة واألمــةكان اهلدُف   –وغريها كثري  –يف سائر هذه األمثلة 

صوَن بقايَا الدولة والسلطان السياسي بوصفهما أداة حفظ اجلماعة وإعادة إنتاجها. وليس أن تـََعذَّر درُءها، و 
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قلــيًال أن يتنــازل كثــري مــن املســلمني عــن اشــرتاطات الــدين يف حــاالت عديــدة، أو أن يعّلقوهــا يف أقــلِّ تقــدير، 
  سْعياً يف حتقيق ذلك اهلدف.

شــرعية يف حقبــة مــا بعــد الــوحي والنبــوة، لتمنعهــا مل تكــن إعضــاالت السياســة النامجــة عــن صــعوبات بنــاء ال
مــن التمــاس طريــٍق إىل تلــك الشــرعية مــن جتربــٍة تارخييــة غنيــة وقلقــة يف يوميــات اجلماعــة اإلســالمية، هــي جتربــة 
اخلالفـــة الراشـــدة، وال مـــن اخلـــوض فيهـــا دومنـــا توقُّـــٍف طويـــل أمـــام التســـاؤل عـــن مـــدى وفـــاء السياســـة والدولـــة 

دينامياُتهــا  مــىت َعــَىن ذلــك الوفــاء حتقيقــاً ملصــلحٍة يقتضــيها الــدين)، إذ كانــت للسياســة ملنطلقــات الــدين (إالّ 
(علـى األقـل يف املرحلـة األوىل). وآُي دونمــا حاجــة إلــى تبريــر الـيت أسََّسـْت هلـا شـرعيَتها  الموضوعية الدافعة

إىل رفـع درجـة  –تلقائيـاً  –قـادت ذلك أن وقـائع التطـور التـارخيي الـيت عاشـتها اجلماعـة االعتقاديـة اإلسـالمية 
مـن تلـك  األعلــىعرب الفتوح يف احلّد  لتحقيق الرسالةإىل الدولة والسلطان السياسي: إمَّا  الحاجة الجماعية

مـن تلـك  األوسط، يف احلّد لترجمة الجماعة االعتقادية إلى جماعة سياسية تعيد إنتاج األولىاحلاجة، أو 
مـــن خمـــاطر التفـــرُّق والتمـــزق  –االعتقاديـــة والسياســـية  –ة مـــن الجمـــاعتين لحفـــظ البقيـــة الباقيـــاحلاجـــة، أو 

  منها.األدنى النامجة عن الفتنة: يف احلد 
حبيث جتري أحكاُمهـا َجمْـَرى القاعـدة الضـمنية واخلَِفيَّـة غـِري  ليست عمياءعلى أن ديناميات السياسة تلك 

ْدرََكـــة، وإمنـــا هـــي ممَّـــا أَْمَكـــَن وْعُيـــه ووْعـــُي 
ُ
احلاجـــة إليـــه مـــن طـــرف اجلماعـــة السياســـية اإلســـالمية وخنبهـــا مـــن امل

 –ولـو اضـطرارية  –الصحابة وقوى املعارضـة. ولـذلك ُنِظـَر إىل كثـري مـن إكراهـات السياسـة بوصـفها خيـارات 
  .شرعية الدولة والسلطةإسالمّي، ولتجديد مصادر  مجاٍل سياسيّ لتأسيس 

)3(  
  الدولة واالجتهاد

بعـد الـوحي، وحـني سـيأخذ بِـِه اإلمـام ُمْطَلقــة للتشـريع قاعــدًة بو حنيفة النعمان الـرأَي حني سيقّرر اإلمام أ
مـن أصـول  أصــًال رابعــاً (إىل جانـب الـنص)، مث حـني سيكّرسـه اإلمـام الشـافعي  قاعــدًة نســبّيةمالُك بـُن أنـس 
وإمنـا كـان يف ُمجْلَـة  ،لم يكن ذلــك مّمــا َجــَرى اْجتراُحــُه مــن عــدمحتت عنوان القيـاس،  )29(الفقه يف رسالته

للمســلمني يف حقبــة اخلالفــة الراشــدة ومــا تالهــا، يف  –السياســية والعقليــة  – الخبــرة التاريخيــةمــن  اْشــُتقَّ مــا 
مضــمار تـََنــاُوِل مــا فـََرَضــْت علــيهم نفســها مــن مســتجدات (أو "نــوازل" يف لغــة الفقــه) مل تكــن هلــا يف ماضــيهم 

تأســيس أن إقـرار مبـدإ االجتهـاد فـَـَتَح البـاب أمـام  –يف ما حنن فيه  –سابقاٌت ونظائر. لكن األهم من ذلك 
، ومبسـألة الدولـة والسـلطة والشـرعية علـى حنـٍو خـاص، بـدأت يف إسالمية بالمســألة السياســية –معرفة عربية 

صـــيغتها األوىل اّتَصـــاًال بـــاخلالف الـــذي نشـــب بـــني املســـلمني حـــول اخلالفـــة، يف حـــرب "ِصـــّفني"؛ مث تطـــورت 
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ا يف "نظريـة اخلالفـة" و"نظريـة لتتدا ُ خل مع مسائل اجلدل الالهوتيـة يف علـم الكـالم، إىل أن تبلـورت موضـوعا
  اإلمامة".

السـقيفة، تبلــورت  اجتمـاعحـني نشـأ اخلـالف بـني املســلمني حـول خالفـة النـيب (ص)، وجـرى مــا جـرى يف 
أن تكـون يف قـريش؛ وتلـك كانـت إن اخلالفـة ينبغـي  األولــىحـول اخلالفـة: تقـول ثــالث "أطروحات سياسية" 

ا جتب يف غـري قـريش، الـيت َخـَذَلْت نبيَّهـا وقاتـََلْتـُه ومل يسـتجب  الثانيةأطروحة املهاجرين يف السقيفة. وتقول  إ
منهــا لدعوتــه إال عــدد قليــل جــّداً خــالل قيــام الــدعوة يف مكــة وملــدة ثالثــة عشــر عامــاً؛ وتلــك كانــت أطروحــة 

ــا جيــب أن تقــوم يف  الثالثــةفيمــا بعــد، وإن مــن منطلقــات أخــرى. وتقــول  األنصــار، وبعــض أهــل التحكــيم إ
اهلامشيني بالتحديد مـن دون سـائر قـريش، ويف بيـت الرسـول علـى حنـٍو أخـّص؛ وذلـك كـان موقـف العبـاس عـّم 

. ومـع أن بيعـة أيب بكـر حسـمت أْمـَر )30(الرسول، وعلي بن أيب طالب، وبعض اهلـامشيني، والـزبري بـن العـوام
للســلطة، إال أن ذلــك احلســم كــان بلغــٍة معاصــرة،  –إىل حــدٍّ مــا  –الفــة وشــرعيِتها وحقَّقــت انتقــاًال هادئــاً اخل

تكتيكّياً ومل يكن اسرتاتيجّياً. إذ سـرعان مـا جتـدَّد اخلـالف، وحتـت نفـس العنـاوين تقريبـاً، مبناسـبة الصـراع علـى 
مــا الضــارية يف صــّفني.  هــي بالــذات، الــيت أطلقــت  التحكــيموكانــت حادثــة الســلطة بــني علــيٍّ ومعاويــة وحْر

  جدًال جديداً يف اإلسالم حول معىن اخلالفة واإلمامة وِنَصاب الشرعية السياسية دينّياً وما يف معىن ذلك.
أطلّــت "األطروحــات" الــثالث مــن جديــد بانتســابات خمتلفــة، ولكــن بصــياغات فكريــة أرقــى مــن ذي قبــل. 

شرطاً لإلمامة وال تتوقـف عليهـا شـرعية السـلطة. وعـاد مـن يقـول إن القرشـية عاد من يقول إن القرشية ليست 
شرط عام لينصرف بعد ذلك إىل تعيني الفرع املخصـوص منهـا بـاحلق يف الواليـة العامـة علـى مجاعـة املسـلمني. 

أن نســتعيد ســياق الصــراعات الــيت أفضــت إىل ذلــك اجلــدل وأسَّســت لــه،  –يف موضــوعنا هــذا  –لــيس يهمنــا 
ا يهمُّنا الوقوف على آراء املختلفني الـيت أرهصـت مبـيالد فكـر سياسـّي إسـالمّي، أو قُـل مبـيالد موضـوعاٍت وإمن

يف نطــاق  –لفــرتة طويلــة  –فكريــٍة جديــدًة متامــاً علــى وعــي املســلمني للمســألة السياســية: الــذي ظــل حمصــوراً 
ـــا خلفـــاء (راشـــدون ) دومنـــا تأصـــيٍل فكـــرّي، وكانـــت إىل الـــنّص (الـــديين) أو يف نطـــاق إجـــراءات سياســـية قـــام 

تلـك  –سـريعاً  –األفعال والسُّنن أقرب منها إىل اآلراء املبنيَّـة علـى مقـدمات نظريـة ُمْعَلنَـة ومدرَكـة. لنسـتعرض 
  اآلراء الثالثة، يف صيغتها اجلديدة، حول اخلالفة.

مجلـة جـيش اإلمـام علـّي قبـل أن يف اخلالفة حول اخلالفة إىل فريٍق من املسـلمني كـان يف األول يعود الرأي 
أي الـــذين رفضـــوا قبـــول علـــيٍّ التحكـــيَم يف اخلـــالف بينـــه وبـــني معاويـــة،  :)31(المحّكمـــةينفصـــل عنـــه، وهـــو 

رافعــني يف وجهــه شــعار أن "ال ُحْكــَم إالّ لِّلــه". ذهــب هــذا الفريــق مــن املســلمني إىل صــوغ موقــٍف مــن اخلالفــة 
ا َجَرْت جمًرى صحيحاً يف عه دْي أيب بكر وعمر، ويف صدر عهد عثمان قبل أن ينقلب هذا علـى مقتضاه أ
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ُسَنن السابقْني، ويف عهد علّي قبل أن يرتضي التحكيم. لكـن األهـم مـن هـذا املوقـف االسـرتجاعي لـديهم مـا 
ــا ليســت تنحصــر يف قــريش وإمنــا  اختيــارذهبــوا إليــه مــن القــول بــأن اخلالفــة  َتِحـــقُّ ألّي للمســلمني كافــة، وأ

وإالَّ أصبح َخْلُعُه واجباً على اجلماعة. وعليه، فاخلالفة يف نظر احملكمة قائمة علـى َيْحُكم بما َأَمَر اهللا مسلم 
أو املرجعيـة  قيــام الخالفــة علــى الــدينأو اإلمامـة،  ثالثة: حرية االختيار، الحق الجماعي في الواليةأركـان 

  .)32(الدينية للخالفة
دون سواهم  –اإلمام علي، الذين ذهبوا إىل القول حبق آل البيت  شيعةإىل يف اخلالفة  الثانيويعود الرأي 

" الوصــيةيف اإلمامــة؛ وهــم "عــزَّزوا" قــوهلم ذاك بالتأكيــد علــى أن عليّــاً أوصــى لــه النــيب باخلالفــة، وعلــى أن " –
 بعـده ومـن سـيأيت –تنسحب على أبنائه وأحفـاده مـن بعـده. كمـا ذهبـوا إىل وجـوب طاعتـه طاعـًة كاملـة ألنـه 

"، العصـــمة"، و"الوصـــية، و"الخالفـــة فـــي آل البيـــت. ولقـــد كانـــت هـــذه املبـــادئ الثالثـــة: معصـــومإمـــام  –
  األركان الرئيَسة اليت ستقوم عليها "نظرية اإلمامة" يف ما بعد.

ـا  األمــويين، فيعـود إىل الثالــثأمـا الـرأي  ـم يعتربو  ،حّقــاً لقــريشالـذين انتزعــوا اخلالفـة بالسـيف والــدم. إ
منهــا. وحــني كــان علــيهم أن جييبــوا عــن الســؤال الــرئيس:  لمــن اســتحقهالكنهــا ليســت لفــرٍع منهــا بذاتــه، وإمنــا 

ـم اســتحقوها بعـد أن َفِشــل بنـو هاشــم يف حفظهــا  ملـاذا انتزعوهــا مـن بَــِين هاشـم (علــّي)؟ فقـد كــان جــوابـُُهم أ
َج يف التعبــري عــن سياســة األمــر الواقــع هــذه ويف صــون وحــدة املســلمني وراَءهــا. ومل يكــن زعــيُمهم معاويــة ليتَحــرَّ 

ــٌر لكــمحــني خاطــب أهــل املدينــة عــام توليتــه قــائًال مــن ضــمن مــا قالــه: "... فــإن مل جتــدوين خــريَكم فــإّين   خي
  .)33(واليًة"

الـذين  المرجئــةمل تكن هذه اآلراء الثالثة يف اخلالفـة وحـدها الـيت جـرى التعبـري عنهـا حينئـذ؛ كـان مثـة رأي 
بعـَض الشـرعية علـيهم حـني رفضـوا موقـف احملّكمـة والشـيعة مـنهم: الـذي   –ضـمناً  –األمويني وأسبغوا هادنوا 

َد  الَقّدريـــــةكفَّــــرهم وأْســــَقط شــــرعيَة خالفــــتهم. وكــــان مثــــة موقــــف  ــــذي َشــــدَّ ــــين وَغــــْيالن  –ال مــــع معبــــد اُجلَه
. مث كـــان هنـــاك موقـــف )35(يف مواجهـــة اجلربيـــة األمويـــة حريــــة اإلرادة اإلنســــانيةعلـــى  – )34(الدمشـــقي
  العــدل اإللهــيالــذي ذهــب بفكــرة حريــة اإلرادة تلــك إىل احلــدود األبعــد يف مضــمار احلــديث عــن  المعتزلــة

كأصٍل ثاٍن من أصول املعتزلة اخلمسـة. غـري أن هـذه املواقـف، علـى أمهيتهـا فكريّـاً مل تكـن تسـتند إىل حركـات 
وكانــــت غالبــــاً مــــا أتــــت يف ســــياٍق مــــن اجلــــدل الكالمــــي سياســــة شــــأن األوىل (الشــــيعة واحملّكمــــة واألمــــويني)، 

  العقائدي.
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يشـهد موضـوعاته التأسيسـية األوىل  –املنشغل بقضية اخلالفة  –وباجلملة، بدأ الفكر السياسي اإلسالمي 
يف مــع أفكــار احملّكمــة والشــيعة واألمــويني قبــل أن ينتقــل انتقالََتــُه االعطافيــة واحلامســة حنــو نظريــة الدولــة واخلالفــة 

  احلقبة العباسية الثانية.
)4(  

اإلســالمي يف العصــر الوســيط، كــان ال بــدَّ مــن أن يقــع حتــوٌُّل فكــريٌّ  –يف حلظــٍة مــن تطــور الفكــر العــريب 
حاســم يف املعرفــة بالسياســة والدولــة واجملــال السياســي ينــاظر، يف أمهيتــه ونتائجــه النظريــة، تلــك التحــوالت الــيت 

ا جمــاالت أخــرى مــن املعرفــ اإلســالمية مثــل: اللغــة، وأصــول الفقــه، وعلــم الكــالم، والتــاريخ،  –ة العربيــة شــهد
واحلــديث، والبالغــة، والعــروض، والفلســفة، والتصــوف... إخل، وهــي مجيُعهــا كانــت أســبق مــن "علــم السياســة" 

 –السياسـي، و يف التكوُّن والقيام واالنتظام. بعبارة أخرى، كان ال بدَّ من قيـام نظريـٍة يف الدولـة ويف السـلطان 
إخراج القول يف موضوعها من علم الكالم، الذي دار يف إطاره اجلدل حول مسائل اخلالفة واإلمامة –بالتايل 

بعــد  –والشــرعية، إىل الفقــه السياســي أو فقــه الدولــة. فمــع أن "أول مــا حــدث مــن االخــتالف بــني املســلمني 
، إال أن النظرية السياسية (يف الدولـة )36(شعرينبيهم (ص) اختالفهم يف اإلمامة"، على قول أيب احلسن األ

ــا ضــمناً يف مــا ســيلي مــن  –واخلالفــة) كانــت آخــر مــا أَفْـَرَجــْت عنــه املعرفــُة العربيــة  ُ اإلســالمية ألســباب يَــرُِد بيا
  .)37(حديث

ولقــد أمكــن ملثــل تلــك النظريــة أن خيــرج إىل الوجــود بعــد أن تــوافرت ملــيالده األســباب: مــن الفكــر وحركــة 
مـن  ثالثــةبإجيـاز شـديد علـى  –هنـا  –تطوره وتراكمه، ومـن الواقـع وأحكامـه املوضـوعية علـى السـواء. ونقـف 

  أهم تلك الشروط واألسباب اليت هيأت لنظرية الدولة (= نظرية اخلالفة) ظروف امليالد:
وهي قواعد ّدشَّـن  يـُبـَْىن عليها التفكري يف الدولة والسلطة والسياسة. )38(قواعدتلك األسباب توفُّر  أول

ــا يف علــم  ــا اللغويــون والنحــاة، وَســَرْت بعــض تأثريا وضــعها اإلمــام الشــافعي يف جمــال أصــول الفقــه، وَعِمــَل 
الكــالم، ويف علـــم احلـــديث قبلــه، إىل أن بـــدأ مفعوُهلـــا يســري يف الفقـــه السياســـي. والقــارئ يف نصـــوص الفكـــر 

ــا تســتعري السياســي اإلســالمي التأسيســية يف القــرن اخلــامس ا هلجــري (املــاوردي، أبــو يعلــى، اجلــويين) يـَْلَحــُظ أ
ـا املعرفـة  ا اليت أقام عليها الشافعي علم أصول الفقه، مـن كتـاٍب وسـّنٍة وإمجـاٍع وقيـاس، وتـَُؤّسـس  القواعد ذا

 البحـثســتيمولوجية: ألســباب اب –يف جانب منـه  –داخل هذا اجملال، مما يقطع بأن الفكر السياسي تأخَّر 
  عن أساسيات معرفية يقوم عليها َصْرُحه.

علــى مســاٍت وضــوابَط تقبــل  –موضــوَع النظريـة السياســية  –تلـك األســباب اســتقراُر الدولــة واخلالفــة وثــاني 
النظَر إليها بوصفها ثوابَت ال مغريات، أو ُقْل بوصفها مالمح قارة مالزمة للدولة ومن طبائعهـا الـيت ال تـَْعـِرُض 
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ارئ. لقد نضـجت صـورة "الدولـة اإلسـالمية" يف القـرن اخلـامس اهلجـري حـني جـرى التنظـري هلا على سبيل الط
هلــا، فانفصـــلت حقيقُتهــا اجلديـــدة كدولـــة ســلطانية، كُملـــٍك قهــري، عـــن مثاهلـــا املرجعــي (=اخلالفـــة). ومـــع أن 

إال أنه كـان  –ألن يف ذلك موطن شرعيتها الدينية  – )39(فقهاء السياسة ما توقفوا عن النظر إليها كخالفة
  واضحاً متاماً أن ذلك مل يكن أكثر من مكابرة ومل يغّري من أمرها شيئاً كدولٍة سلطانية.

تلــك األســباب، فهــو التحــدي الفكــري والسياســي الــذي طرحتــه نظريــة اإلمامــة (الشــيعية) علــى  ثالــثأمــا 
(اإلمامـة) علـى قواعـد مل يكـن ليأخـذ  فقهاء "دولة اخلالفة" حني تـَبَـْلُورَِها يف وقت مبكر وإقامتها نظام احلكـم

السياســة ــا القســم األكــرب مــن املســلمني. وهــو مــا َمحَــَل علــى إنتــاج نظريــة اخلالفــة وتأســيس منظومــة مفــاهيم 
  رّداً على فقه اإلمامية السياسي. الشرعية

حملنــا إليهــا. وجــاء لقــد باتــت النظريــٌة يف السياســة والدولــة ممكنــًة منــذ العهــد العباســي الثَّــاين لألســباب الــيت أ
اية النصف األول مـن القـرن اهلجـري  قياُمها يتّوج عمليًة مديدة من البناء النظري جملاالت املعرفة، بدأت منذ 

اآلداب ، مبقدار ما فتح الباب أمام نوعني آخرين من املعرفـة بالسياسـة غـري الفقـه السياسـي، مهـا: )40(الثاين
  .ا ال يدخل يف موضوعنا هذا... ممّ السلطانية والفلسفة السياسية

*********  
  الهوامش

  *) أستاذ الفلسفة والفكر اإلسالمية، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء.(
نـــّص "الصـــحيفة" يف ابـــن هشـــام: الســـرية النبويـــة. حتقيـــق حممـــد الســـقا [وآخـــرون]. القـــاهرة: مطبعـــة  )1(

  وما تالها. 501، ص1. ج 1955مصطفى البايب احلليب، 
قـال اإلمـام علـي موضـحاً موقفـه مـن عــدم منافسـته أبـا بكـر علـى اخلالفـة: "... أَدَُع رســول اهللا (ص)  )2(

يف بيته مل أدفنه وأخرج أنا أنـازع النـاس سـلطانه". أوردهـا ابـن قتيبـة: اإلمامـة والسياسـة، وهـو املعـروف بــ تـاريخ 
ومثــة روايــات أخــرى عديــدة عــن  .12، ص1، ج 1963اخللفــاء. القــاهرة: مكتبــة مصــطفى احللــيب وأوالده. 

  تأخري دفن جثمان النيب (ص) بسبب االنشغال بأمر خالفته!
قــاطٌع يف الداللــة علــى  –إن َصــحَّت نســبُته إليــه  –) لإلمــام علــي بــن أيب طالــب قــوٌل يف َهــذا البــاب 3(

رض حّكـام. وجوب احلاجة إىل سلطان سياسـّي، جـاء فيـه يف معـرض رّده علـى معارضـيه: "احلكـم للّـه ويف األ
ال بد للناس من أمري بـَرٍّ أو فاجر، يضم الّشعت، وجيمع األمر، ويقّسم الفيء، وجياهد العـدو، ويأخـذ للقـوّي 

ــج البالغــة. اجلــزء  . 307، ص2مــن الضــعيف، حــىت يــريح بــّر وُيْســتَـَراح مــن فــاجر". ابــن أيب احلديــد: شــرح 
  التشديد من عندي.
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لـــوا الصـــاحلات ليســـتخلفنهم يف األرض كمـــا اســـتخلف الـــذين مـــن ) "وعـــد اهللا الـــذين آمنـــوا مـــنكم وعم4(
لنَّهم مـــن بعـــد خـــوفهم أمنـــاً، يعبـــدونين ال يشـــركون يب  ـــننَّ هلـــم ديـــنهم الـــذي ارتضـــى هلـــم. ولُيَبـــدِّ قـــبلهم. ولُيَمكِّ

ر . أنظر يف معىن االسـتخالف: رضـوان السـيد: اجلماعـة واجملتمـع والدولـة. دا55شيئاً...". سورة النور، اآلية 
  . 26 – 24، ص1997الكتاب العريب، بريوت، 

) استمر لقب أمري املؤمنني لقباً رمسيـاً لــِ "اخللفـاء" يف العهـدين امللكيـَّـْني: األمـوي والعباسـي، بـل ويف مـا 5(
أعقبهمــــا مــــن عهــــود. ولكــــن كــــان واضــــحاً أن حتــــويراً طــــرأ علــــى املعــــىن األصــــل لّلقــــب ذاك. كــــان عمــــر أمــــرياً 

ـــة اخلالفـــة  للمـــؤمنني، كمـــا تشـــهد ـــوا التســـمية بعـــد انصـــرام حقب بـــذلك ســـريتُه السياســـية والدينيـــة، أمـــا مـــن ورث
م مــن جــنس  م التارخييــة (الفتــوح والبنــاء احلضــاري)، فلــم تكــن إمــارا الراشــدة، وعلــى الــرغم مــن عظمــة إجنــازا

ممّــا كــان أمــرياً هلــم. إمــارة عمــر بــن اخلطــاب أو علــي بــن أيب طالــب؛ كــان اخلليفــة مــنهم أمــرياً يف املــؤمنني أكثــر 
وهو متييز ينصرف إىل مالحظة منحى االنفصال املتزايـد َرْتقـاً بـني الـديّين والـزمّين يف جتربـة السـلطة منـذ اخلالفـة 

ْلِك: قياماً واستواًء وامتداداً.
ُ
  إىل امل
في ْمستـــاً دينيـــا ) حتــاول الروايـــات التارخييـــة العربيـــة ملالبســات "اختيـــار" أيب بكـــٍر خليفـــًة ومبايعتِــِه أن تضـــ6(

على معايري ذلك "االختيار". وإْذ هي َتْصُمت على معيـار "السـابقة يف اإلسـالم"، ألن حتكـيم هـذا املعيـار ممـا 
يف صـحابة النـيب ويف رجـال العـرب  –ترتجَّح به الرواية الشيعية بأحقيـة اإلمـام علـي يف اخلالفـة حبسـبانه األقـدم 

ـ – ُز علـى سـابقة تكليـف النـيب إيـاه أْمـَر إمامـِة املسـلمني يف صـالة اجلماعـة يف إشهار إسـالمه والشـهادتني، تـُرَكِّ
أثناء مرضه؛ واإلمامة يف الصالة إمامة صغرى تفتح الباب أمام إمامٍة عظمى هي اخلالفة (سيضع حممد رشيد 

لعظمـى). لكـن رضا، يف مطلع عشرينيات القرن العشرين املاضي كتاباً َمحََل نفس العنوان: اخلالفة أو اإلمامـة ا
خطاب التولية الذي ألقاه أبو بكر واعرتف فيه بأنه ليس أْخيَـَر املسلمني وأَبـَْعَدُهم يف األهلية لتـوّيل أمـرهم (= 

ْعَلــن  –ُحْكمهــم)، يقطــع بــأن املعيــار املعتَمــد 
ُ
معيــاٌر سياســّي، وهــو أيضــاً مــا يدعمــه اقــرتاح  –الضــمّين وغــِري امل

تقاُسم الســلطة" بــني الفــريقني علــى "بـــ –َخمَْرجــاً ملــأزق "االختيــار"  –لســقيفة األنصــار املوّجــه للمهــاجرين يف ا
"مّنا أمري ومنكم أمري". إِذ السلطُة السياسية مما يقبل االزدواج واالقتسام، وهو :مقتضى العبارة املنسوبة إليهم:

  ما ليس ينطبق أمرُه على السلطة الدينية.
الشـرعية يف إصـالح الراعـي والرعيـة. بـريوت، دار الكتـب العلميـة، ) راجع يف هذا: ابن تيمية: السياسة 7(

، واملـــاوردي: األحكـــام 26 – 25، ص. وقـــارن: رضـــوان الســـيد: اجلماعـــة واجملتمـــع والدولـــة. م م س1988
 Louis Gardet: La citéالسـلطانية والواليـات الدينيـة، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، [د ت]، و: 

musulmane. Vie sociale et politique (paris: Vrin, 1961), p 181.  
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) ليس تفصيًال أن تلتئم معارضـة ضـد عثمـان مـن داخـل "خنبـة" الصـحابة: مـن تيـار املستضـعفني الـذي  8(
وأبــو ذّر الغفــاري. كمــا مل يكــن  –خاصــة  –كــان يف مجلــة أبــرز رمــوزه الصــحابيان الكبــريان عّمــار بــن ياســر 

اإلمــام علــي مــن عائشــة (= أم املــؤمنني) والــزبري بــن العــوام وطلحــة بــن  تفصــيًال أن ينتســج حلــٌف صــحايب ضــدّ 
عبيد اهللا (يف "حرب اجلمل")، ومن معاوية بن أيب سفيان وعمرو بن العاص (يف حـرب صـّفني). أنظـر حتلـيًال 

 :Hichem Djait: La Grande discordeرصـــيناً لســـياقات تلـــك املعارضـــات يف: 

Religion et politique dans L’islam des origins. Paris, Gallimard, 
1989.  

سيُـْنَظر إليه الحقاً بوصفه واجباً شـرعياً مبقتضـى  –هو كناية عن تولية أيب بكر خليفًة  -) واحلّل هذا 9( 
اإلسـالمي بـرّد  جتمـاعلضـرورٍة اقتضـِت اخلالفـَة والواليـة هـي تنظـيم اال –إمجاع الصحابة واملسلمني  –اإلمجاع 

مــا ذهــب إليــه ابــن خلــدون حــني قــال: "إن نصــب اإلمــام واجــٌب قــد عُــرف  –مــثًال  –ذلــك  الفوضــى عنــه.
وجوبُه يف الشرع بإمجاع الصحابة والتابعني، ألن أصحاب رسول اهللا (ص) عند وفاته بادروا إىل بيعـة أيب بكـر 

النـاس فوضـى يف  رضي اهللا عنـه وتسـليم النظـر إليـه يف أمـور املسـلمني. وكـذا يف عصـر مـن بعـد ذلـك، ومل تـرتك
عصـــر مـــن األعصـــار، واســـتقر ذلـــك إمجاعـــاً داالًّ علـــى وجـــوب نصـــب اإلمـــام". املقدمـــة: دار الكتـــاب العـــريب، 

  .186، ص1996بريوت، 
مـــن "ســـورة الشـــورى"،  38) مـــا خـــال إشـــارات عامـــة ملبـــدإ االختيـــار وردت يف آيـــْيت الشـــورى (اآليـــة 10(

  من "سورة آل عمران"). 159واآلية 
ياب نـص قـرآين يف شـأن املخصوصـني بـأمر الواليـة، اسـتندت مصـادر تارخييـة وفقهيـة حديثـة ) مع غ11( 

إىل حــديث نبــوي مفــاده "األئمــة مــن قــريش". وهــو احلــديث الــذي اختــذه معاويــة يف مجلــة مــا بــرََّر بــه ُحْكَمــه  
ـا املصـادر  كمـا  –السـقيفة  اجتمـاعكصاحب حقٍّ يف اإلمامة ال يقل عن حّق اهلامشيني فيها. لكـن وقـائع  روْ

تقطع بأن هذا "احلديث" ُوِضـَع يف احلقبـة األمويـة وال تصـّح نسـبته إىل النـيب (ص)، ألنـه مل يَـرِْد لـه  –التارخيية 
ذْكٌر يف اجلـدل الـذي قـام بـني املهـاجرين (أيب بكـر وعمـر وأيب عبيـدة بـن اجلـراح) وبـني األنصـار يف سـقيفة بـين 

كـــان احلـــديث صـــحيحاً، الْســـَتَدلَّ بـــه عمـــر وحلَســـَم اجلـــدل لصـــاحل   ســـاعدة حـــول معيـــار اختيـــار خليفـــة. ولـــو
  املهاجرين ألن األنصار (= األوس واخلزرج) ليسوا من قريش.

. أورده رضـوان السـيد يف 69، ص1) الدارمي: سنن الدارمي. دار إحياء السنة النبوية، بـريوت، ج 12( 
  . التشديد من عندي.251اجلماعة واجملتمع والدولة. ص 

  .9سورة احلجر، اآلية  ﴾إنَّا حنن نـَزَّلنا الذِّكر وإنَّا له حلافظون﴿) 13( 
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) باملعىن نفسه الذي تفيده عبارة كارل ماركس الشهرية أن الفكر يتحـول إىل قـوة ماديـة حـني متتلكـه 14( 
  اجلماهري.

  ) من املهم التذكري بأن اآليات املكية تشكل ثلثي القرآن الكرمي عدداً وحجماً.15( 
  ) مل يتجاوز فيها املسلمون بضع عشرات من األفراد.16( 
) ولـــذلك "كـــان اجلهـــاد مهمـــة األمـــة األوىل أيـــام الراشـــدين" علـــى حـــّد قـــول عبـــد العزيـــز الـــدوري: 17( 

  .47، ص1984التكوين التارخيي لألمة العربية. بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
العــرب قبــل اإلســالم مــورداً اقتصــادياً حيويّــاً، ممـّـا حــّرك املخيــال ) كانـت الغنيمــة، وقــد اعتــادت عليهــا 18( 

اإلســالمي وهيّــأه للجــواب عــن نــداء الفــتح الــديين، فكيــف إذا كــان اإلســالم قــد أحلَّهــا للفــاحتني. يف  –العــريب 
هـــذا راجـــع حممـــد عابـــد اجلـــابري: العقـــل السياســـي العـــريب. بـــريوت، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة، الفصـــالن 

املوانــع والــدوافع االقتصــادية لظهــور اإلســالم.  –ثالــث واخلــامس. راجــع أيضــاً شــاكر النابلســي: املــال واهلــالل ال
  ، الفصل اخلامس.2002بريوت: دار الساقي، 

) إذ "يف كــل مــرة كــان رجــال الصــحراء يتحولــون إىل فــاحتني يف حمــاولتهم للحفــاظ علــى البقــاء" مســري 19( 
  .31، ص1988رة: مكتبة مدبويل، أمني: األمة العربية. القاه

ضت بـه زوايـا وطـرق صـوفية يف نشـر اإلسـالم خـارج جغرافيـا سـلطانه 20(  ) وآُي ذلك أن الدور الذي 
كالــذي قامــت بــه الزاويــة التيجانيــة املغربيــة يف إفريقيــا والطريقــة النقشــبندية يف بــالد القوقــاز   –السياســّي الــدوليت 

الدولة العباسـية يف املشـرق أو الدولـة املوحديـة أو املرينيـة أو السـعدية يف املغـرب.  مل تـَْقَو على القيام به –مثًال 
واألمــر نفُســه ينطبـــق علــى املســـيحية أيضــاً: فهـــذه مل تعــد حتتـــاج إىل الدولــة الرومانيـــة أو إىل دولــة الكنيســـة يف 

ــُة منفصــلًة عــن الــدين، العصــر الوســيط األورويب حــىت تنتشــر، ففــي عــّز العلمانيــة الغربيــة احلديثــة، حيــث الد ول
اعتنــق ماليــني البشــر العقيــدَة اليســوعية. وُقــل ذلــك عــن الــديانات القوميــة أيضــاً: الكونفوشيوســية يف الصــني، 
ـــة  والبوذيـــة يف اليابـــان، واهلندوســـية يف اهلنـــد... إخل، الـــيت تتزايـــد وتـــريُة تعاظمهـــا يف كنـــف دوٍل شـــيوعية وليربالي

  نشر الديانات تلك...وقومية هندوكية غري حاملة هلّم 
) انظـــر هنـــا: ابـــن قتيبـــة: اإلمامـــة والسياســـية... م م س؛ وابـــن جريـــر الطـــربي: تـــاريخ األمـــم وامللـــوك. 21(

(خاصة اجلزأين الثاين والثالث)؛ ومشس الدين بن عثمان الذهيب: تـاريخ  1987بريوت: دار الكتب العلمية، 
  : "عهد اخللفاء الراشدين".1987كتاب العريب، اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم. بريوت: دار ال

كمـا ذهـب إىل ذلـك كثـٌري مـن املصـادر التارخييـة   –) ال ينبغي استصغار شأن تلـك املعارضـة بـالقول 22( 
ــا كانــت معارضــة قــوى متمــردة مــن اجملموعــات القبليــة غــري القرشــية. ذلــك أن أهــّم صــحابة النــيب (ص)  – إ

ر عهده خاصة، وعلـى رأسـهم الصـحابة الـذين اختـاروه يف "جملـس الشـورى" وَقَف ضد اخلليفة عثمان: يف آخ
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السداسي الذي عيَّنه عمر بن اخلطاب للتداول يف أمر اختيار خليفـة بعـده. والصـحابة املعارضـون هـؤالء هـم: 
عبد الـرمحن بـن عـوف، وسـعد بـن أيب وقـاص، والـزبري بـن العـوام، وطلحـة بـن عبيـد اهللا، وعلـي بـن أيب طالـب: 

ِــم زوراً مبســؤولية عــن دم عثمــان: مــن قبــل عائشــة زوج الرســول والــزبري وطلحــة مث  –د كــان األخــري وقــ ُّ الــذي ا
مـــا  –معاويـــة  األقـــلَّ معارضـــًة لعثمـــان، فيمـــا كانـــت مســـؤولية الصـــحابيـَّْني طلحـــة والـــزبري مباشـــرة يف مقتلـــه أل

خــالل اســتنكافه عــن جنــدة عثمــان الــذي َحرَّضــا علــى قتلــه؛ أمــا معاويــة، فكانــت مســؤوليته غــري مباشــرة مــن 
يف: طــه حســني: الفتنــة  –أكثــر حيــاداً مــن كتــب التــاريخ املرجعيــة  –اســتنجد بــه! انظــر عرضــاً وحتلــيًال لــذلك 

  .158 – 138الكربى. دار املعارف، القاهرة [د ت]. اجلزء األول: عثمان. ص ص 
اس حممود العقاد: عبقرية عثمـان. بـريوت: ) راجع يف هذا، ابن قتيبة: اإلمامة والسياسة م م س؛ وعب23(

  دار اآلداب.
ــــورة ضــــّد عثمــــان 24(  ــــريان علــــى الث ــــْرَوى عــــن رســــالة أرســــلها حمرضــــان كب ــــذي يـُ مهــــا  –) نظــــَري ذلــــك ال

إىل كافة األمصـار تـدعو املسـلمني إىل أخـذ حـّق املهـاجرين  –الصحابيان طلحة بن عبيد اهللا والزبري بن العوام 
جـــاء فيهـــا: "... مـــن املهـــاجرين األولـــني وبقيـــة الشـــورى إىل مـــن مبصـــر مـــن الصـــحابة املهـــدور (مـــن عثمـــان) 

ت وأحكـام اخلليفـة قـد بـّدلت، فننُشـد اهللا مـن قـرأ  والتابعني وبعد، فإن كتاب اهللا قد بُدِّل وسنة رسـوله قـد ُغـريِّ
لنــا وأعطانــاه...". اإلمامــة  كتابنــا مــن بقيــة أصــحاب رســول اهللا والتــابعني بإحســان إالَّ أَقْـَبــل علينــا وأخــذ احلــقَّ 

  والسياسة م م س.
  .32، ص) طه حسني: الفتنة الكربى. اجلزء الثاين: علي وبنوه25(
ـــاً رفيعـــاً لـــذلك االنكســـار النفســـي يف كتـــاب هشـــام جعـــيط 26(  la grande) اقـــرأ عرضـــاً درامّي

discorde .م م س، خاصة يف فصله الثالث  
  la grande discorde) راجع الفصل األخري من: 27(
ــاَرٌة علــى 28( ــا أََم ) ولــو أن هــذه البيعــة االضــطرارية اســُتِغلَّت مــن طــرف معاويــة واألمــويني ليقــال عنهــا إ

علـى خالفــة  –خاصــة مـن ســوف ُيْطلَـق علـيهم "اســم أهـل الســنة واجلماعـة" يف مـا بعــد  –"إمجـاع" املسـلمني 
اجلماعة" أو "عـام اجلماعـة". أنظـر يف هـذا، أبـو  سنة"بـ معاوية. وكان ذلك يف أساس تسمية سنة تولية معاوية

زرعـــة: تـــاريخ أيب زرعـــة الدمشـــقي. حتقيـــق شـــكر اهللا بـــن نعمـــة اهللا القوجـــاين. دمشـــق: مطبوعـــات جممـــع اللغـــة 
. وقــارن بــالطربي: تــاريخ األمــم وامللــوك م م س، ورضــوان الســيد: األمــة 188، ص2. اجلــزء 1980العربيــة. 

، و: اجلماعـــة واجملتمـــع والدولـــة. م م 133 – 132، صم]1985ار اقـــرأ، [واجلماعـــة والســـلطة. بـــريوت، د
  .39، صس

  : الرسالة. حتقيق أمحد شاكر. القاهرة: البايب احلليب.الشافعي) حممد بن إدريس 29(
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، 1961) قـــارن هـــذا بأمحـــد أمـــني: فجـــر اإلســـالم. جلنـــة التـــأليف والرتمجـــة والنشـــر، مكتبـــة النهضـــة، 30(
  .253 – 252، صالطبعة الثامنة

الـيت جلـأوا إليهـا بعـد  –القريبـة مـن الكوفـة  –احلرورية" نسبًة إىل قرية "حـروراء" "بـ ) وُمسَّي رجالُه أيضاً 31(
اخلالف مع علّي. وتسميهم املصادر السـنية والشـيعية علـى السـواء بـاخلوارج. وهـي تسـمية ليسـت َختَْفـى هلجـة 

ام فيها خبروجهم عن سلطة علي بن أيب طال إىل  –وتـَُردُّهـا –ب، وإن كانـت هنـاك مصـادر تعـزو التسـمية اال
معًىن آخر هو اخلروج يف سـبيل اهللا. وقـد ُمسـُّوا أيضـاً "الشُّـرَاة" ألنـه يصـُدق علـيهم القـول القـرآين: "ومـن النـاس 

  .257، صمن يشرتي نفَسه ابتغاَء َمْرضاِة اهللا". راجع يف هذا أمحد أمني: فجر اإلسالم. املرجع السابق
؛ وبــأيب 1980) قــارن بالشهرســتاين: امللــل والنحــل. حتقيــق حممــد ســيد كــيالين، بــريوت: دار املعرفــة، 32(

احلســن األشــعري: مقــاالت اإلســالميني واخــتالف املصــلني. حتقيــق حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد. القــاهرة: 
  .1969مكتبة النهضة املصرية، 

. التشـــديد مـــن 147، ص4ملكتبـــة التجاريـــة الكـــربى. ج ) ابـــن عبـــد ربـــه: العقـــد الفريـــد. القـــاهرة: ا33(
  عندي.

  ) راجع امللل والنحل للشهرستاين.34(
يـــديولوجيا اَجلـــْرب األمويـــة يف: العقـــل السياســـي العـــريب. م م س، ) راجـــع نقـــد حممـــد عابـــد اجلـــابري إل35(

  الفصل التاسع.
صـــّلني. حت36(

ُ
قيـــق حممـــود حميـــي الـــدين عبـــد ) أبـــو احلســـن األشـــعري: مقـــاالت اإلســـالميني واخـــتالف امل

  .39، ص1985، بريوت: دار احلداثة، 2احلميد، ط 
، ) راجــع يف هــذا حممــد عابــد اجلــابري: تكــوين العقــل العــريب. بــريوت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة37(
  .107ص

  ) راجع اجلابري، املصدر السابق، الفصل اخلامس.38(
إمارة االسـتيالء" "بــ لسـلطاين) فـََقـد سـلطانه أمـام مـا أمسـوها(=) فعلوا ذلك مع علمهـم بـأن "اخلليفـة" 39(

  وما نظَّروا لشرعيته!
) انظــــر جــــالل الــــدين الســــيوطي: تــــاريخ اخللفــــاء. حتقيــــق حممــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم. القــــاهرة: دار 40(

  ...416، ص1976النهضة، 
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 فكر العربي اإلسالمي المعاصرال في الدولـة

  *الربيعوعلي  تركي
 منظور هو ابنيف خطابنا العريب/ اإلسالمي حول إشكالية الدين والدولة، واجلدل كما يقول  دلاجل حيتدم

أن جتىن الفائـدة لألمـة كلهـا،  فعسىإىل جدال باليت هي أحسن،  شدة االختالف، ولكن القرآن الكرمي يدعو
فكــر املغــاريب عبــد اهللا جمــال نقــد الــذهنيات كمــا يقــول امل يفومــع احتــدام اجلــدل تكثــر التســاؤالت ومــا أكثرهــا 

 يزالبعيد للدولة وللعقل السياسي العريب، مل نستدل عليه بالكيفية الالزمة، وال  تاريخالعروي، وباألخص إزاء 
تـزال تسـتعري معظـم بواعـث  اليغري بشىت أنواع التأويل واألدجلة اليت تعرب عن نفسـها حتـت رايـات إيديولوجيـة 

من التـاريخ األمـوي والعباسـي، الـذي حتولـت  لنقليد كما يرى حممد أركون، التعبري عن نفسها من املاضي البع
يستعري معظم بواعث التعبري عن ملكه مـن املسـتبد اآلسـيوي حبسـب  بدورهفيه اخلالفة إىل ملك عضوض راح 

 مبــدأمــن أبيــه أردشــري (امللــك الساســاين) حبســب توصــيف حممــد عابــد اجلــابري يف حبثــه عــن  أوتعبــري العــروي، 
جعــل مــن الطاعــة عــرب متجيــدها كمــا جعــل مــن الــدين طاعــة رجــل،   . فقــد ذهــب اجلــابري إىل أن ذلــكطاعــةال

اآلســيوي   لطــابعا ذلــك الثقافــة العربيــة يف عقــر دارهــا وجيريهــا لصــاحل متكــن مــن أن يغــزو قــد، و الفضــائلفضــيلة 
   ).1كما تعرب عن ذلك وصية أردشري اليت سنعود إليها الحقا(

 الكالســيكيةنــد أغلــب البــاحثني العــرب يف إطــار إشــكالية الــدين والدولــة، بــأن اجلــذور علــين ع إقــرار هنــاك
"عنـدما  :يقول العروي ).2مضاءة ( غريللنقاش الدائر حول الروابط بني الدين والدولة غري مدروسة، وبالتايل 

 –واإلسـالمي واآلسـيوي  العـريب –مـن العناصـر الثالثـة  ابـمركّ  بالضـرورةنتكلم اليوم عن الدولة اإلسالمية نعين 
مــا  كــل  .حمقــق يف التــاريخ ألننــا ال منلــك شــهادة معاصــرة عليــه أن نــدرك ذلــك املركــب وهــو نســتطيعإال أننــا ال 
  ).3أن نتخيله، اعتماداً على أخبار مؤرخني متأخرين نسبياً"( أو أن نتصوره، نستطيع هو

فسـح اجملـال  الـذي ين األمـوي والعباسـي، هـوالشهادة املعاصرة للدولة اإلسالمية يف بدايـة العصـر  غياب إن
ـــأويالت العديـــدة والتضـــييقية الـــيت تنتهـــي إىل القـــول بـــأن اإلســـالم  ـــا يف  ديـــنللت ـــة، املقولـــة الـــيت رفـــع رايا ودول

واليت استلهمتها احلركات اإلسالمية الراديكالية يف سـعيها،  ،البناالقرن املاضي الشيخ واإلمام حسن  أربعينيات
يف طمـس كـل احملـاوالت الراميـة إىل الفصـل بـني  سامهتاليت ستعمار إليديولوجيا الكفاح ضد االويف جتييشها 

الـيت تصـر علـى أن الدولـة شـأن تـدبريي سياسـي ولـيس شـأناً عقيـدياً كمـا  تلك الذروتني الدينية والسياسية، أو
 ثقافـــة مـــا تـــزال تعشـــعش يف "اإليـــديولوجيات اجلـــاهزة الـــيت احلركـــات الراديكاليـــة املعاصـــرة أو مـــنتراهـــا الكثـــري 

ــا، تســتمد للحكــموحتــول دون الوصــول إىل أصــول جديــدة  ،العامــة" والتعبــري للشــيخ علــي عبــد الــرزاق مــن  قو
  .أحدث ما أنتجته العقول البشرية وما أبدعته األمم احلديثة
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للشـيخ املسـتنري، قبـل التيـار الليـربايل العـريب كنمـوذج الذي سيستعاد دوما مـن  علي عبد الرازق الشيخ كان
بأن اإلسالم دين ودولة كما يرى تيار اإلسالم السياسي. أقول كان الشيخ  القولوكقرينة وشاهد على بطالن 

املعاصـرة الـيت  للدولـةعلى وعـي بإشـكالية العالقـة بـني الـدين والدولـة، وعلـى وعـي باآلفـاق احلديثـة  الرازقعبد 
ا أن تقطــع مـــع إرث الدولــة اململوكيــة،  كـــان    فقــد يف احلكــم. مـــن هنــا، جديــدةوأن تؤســـس ألصــول مــن شــأ

املعركـة الفكريـة  تفجـريكتابه، وعلى ما جاء به من أفكار أصيلة وطريفة وجديـة وجديـدة، قـد مثـل إعالنـاً عـن 
 مجهـــور"املســـلم العـــامي" وعلـــى "رأي  يعيـــب علـــى فهـــو )4(اإلســـالمي التقليـــدي جتمـــاعالسياســـية داخـــل اال

صـــلى اهللا عليـــه - الرســـولتقـــادهم بـــأن اإلســـالم ميثـــل وحـــدة سياســـية ودولـــة أسســـها العلمـــاء مـــن اإلســـالم" اع
كـان رسـوًال وملكـاً، وأنـه أسـس باإلسـالم دولـة   السـالممـن يعتقـد أنـه عليـه  : "املسلم العـامي هـويقول -وسلم

علــه ول .الــرأي الــذي يــتالءم مــع ذوق املســلمني العــام لعــل ذلــك هــو .ســيدهاو ملكهــا  سياســية مدنيــة، كــان هــو
فإنــــك تــــراهم إذا عــــرض هلــــم الكــــالم يف شــــيء يتصــــل بــــذلك  .مجهــــور العلمــــاء مــــن املســــلمني رأي أيضــــاً هــــو
  ).5، مييلون إىل اعتبار اإلسالم وحدة سياسية، ودولة أسسها النيب"(املوضوع
يـة  النبو  احلكومـةالرازق يف سعيه للتأكيد على أن السياسة شأن تدبريي وليست شـأناً عقيـدياً "أن  عبد يقر

) وأن "هنــاك 6وامللــك"( الســلطنةكــان فيهــا بعــض مــا يشــبه مــا يكــون مــن مظــاهر احلكومــة السياســية وآثــار 
) ولكنــه يفنــد الــرأي الــذي يــرى أن اإلســالم ديــن ودولــة، وأن 7الكثــري ممــا ميكــن اعتبــاره أثــراً مــن آثــار الدولــة"(

 ابــنكمــا كـان يــرى   ،حتتهــا" فـدرجك يف حفــظ الـدين والسياســة شــاملة للملـك وامللــ الشــرع"اخلالفـة تنــوب عـن 
) والنتيجــة الــيت يقودنــا 8(ســند دعامــة أو خلــدون، الــذي مل يكــن يســتند، كمــا يــرى عبــد الــرازق إىل حجــة أو

  إليها: 
ا، إال رسوًال لدعوة دينية خالصـة للـدين. ال -صلى اهللا عليه وسلم-"ما كان حممد ـ أوالً  نزعـة ملـك  تشـو

  .وال حكومة"
 الكلمــةمل يقــم بتأســيس مملكــة، بــاملعىن الــذي يفهــم سياســة مــن هــذه  -صــلى اهللا عليــه وســلم-"وأنه ـ ثانيــاً 

ا"   .ومرادفا
  اخلالني من الرسل". كإخوانه"   -صلى اهللا عليه وسلم-ـ وإنه كان  ثالثاً  

  .)9(وإنه ال كان ملكاً وال مؤسس دولة، وال داعياً إىل ملك ـ رابعاً 
أنه من األخطاء  علىحتجاج الشائع بأن "اخلالفة مقام ديين" ويرى ذلك عبد الرازق، من تفنيد اال ميل ال

مركـز ديـين، وأن مـن ويل أمـر املسـلمني  اخلالفـةالشائعة اليت تسربت إىل عامة املسـلمني، الـذين خيـل إلـيهم أن 
مرار هـذا نـه يعتـرب أن اسـتإ، ال بـل -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا  رسولفقد حل منهم يف املقام الذي كان حيله 
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السياسـي، والنظـر يف كـل مـا  التفكـريألن يكون شاهداً علـى اسـتقالة العقـل عنـد املسـلمني يف  يصلحاالعتقاد 
  .)10(يتصل بشأن اخلالفة واخللفاء

مــا  تدركــهأن  ا، إن الشــيخ عبــد الــرزاق يــرى أن السياســة شــأن تــدبريي، وهــذا مــا جيــب عليهــللقــول أعــود
زعامـة سياسـية "زعامـة احلكومـة  جوهرهـايت يلح عليها عبد الرازق، والـيت هـي يف الزعامة اجلديدة" البـ" يسميها

إمنا يفتح باباً للمسلمني إىل ولوج عامل أصول احلكم، كما  بذلك وهو ).11والسلطان، ال بل زعامة الدين"(
ابقوا األمــم "أن ال شــيء يف الــدين مينــع املســلمني أن يســ :. يقــول يف خامتــة كتابــهكتابــهيشــري إىل ذلــك عنــوان  

إليـه، وأن  اسـتكانواوالسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيـق الـذي ذلـوا لـه و  جتماعاال علوماألخرى يف 
البشرية، وأمـنت مـا دلـت جتـارب األمـم  العقوليبنوا قواعد ملكهم، ونظام حكومتهم، على أحدث ما أنتجت 

الشـيوخ األزهـريني الـذين  تنكارانت موضـع اسـاحلكم هذه ك أصولولكن  ).12على أنه خري أصول احلكم"(
 علـيالعلميـة ومـن وظيفتـه وكـذلك الراديكـاليني اإلسـالميني الـذين مل يغفـروا للشـيخ  ألقابـههامجوه وجـردوه مـن 

الغـرب واالنـدماج  تبعيـةعبد الرازق هذا التطاول فراحوا يصفونه بأنه دعـوة لالنفكـاك عـن الـنص الـديين لصـاحل 
الشــيخ ابــن بــاديس الــذي  مــنهموأخــص بالــذكر  ن ننســى إعجــاب شــيوخ آخــرين بــه،وذلــك دون أ ،)13بــه(

واصـفا إياه"بأنـه أعظـم رجـل  الدولـة احلديثـة، بنـاءأبدى إعجابه بالشيخ عبد الـرازق وبتجربـة كمـال أتـاتورك يف 
ات وذلــك دون أن ننســى أيضــاً مرافعــ مــن أعظــم عبــاقرة الشــرق"، وعبقــريعرفتــه البشــرية يف التــاريخ احلــديث 

و"الدميقراطيــة  "1951 نبــدأ، هنــا"من كتابيــه  دفاعــه عــن عبــد الــرازق وذلــك يف يفالشــيخ خالــد حممــد خالــد 
  )14(0هاجم فيهما الدولة الدينية وراح يشيد بدميقراطية اإلسالم لذان" ال1953 أبدا،
السياسـية  راتالتيـاعقد اخلمسينيات مـن القـرن املنصـرم قـد شـهد جتاذبـاً حـاداً بـني األحـزاب و  أواسط كانو 

الدولـة وجعلـه أمـراً خاصـاً  عـنالـدين  بفصـلواملثقفني العـرب، فثمـة مـن يـرى أنـه ال ميكـن لألمـة أن تـنهض إال 
ـــة تـــرد ختلـــف األمـــة  بـــني )، ومثـــة مـــن يـــرى أن 15االســـتبداد( إىلالعبـــد وبارئـــه وذلـــك انطالقـــا مـــن رؤيـــة ليربالي

قوله الشهري:"اإلسـالم:عبادة  يفخ حسن البنا اإلسالم دين ودولة، مصحف وسيف كما ذهب إىل ذلك الشي
ال ينفـك واحـد مـن  وسـيف، ومصـف وحكـم،وطاعـة  وصـالة وجهـاد، وروحانية وعمل، ودين ودولة، وقيادة،

 هي دولة إسالمية، آرائه) فالدولة من خالل 16"(بالقرآنهذين عن اآلخر وإن اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع 
ومها معـا قـوام  والدولة حارس الدعوة، "الدعوة أساس الدولة، الرسالة ألن ولةودهي دولة الدعوة  بصورة أدق،

   ).17الصحيحة املستقيمة( اإلنسانيةاحلياة 
 حلداثـــةالســـياق جـــاءت حمـــاوالت فكريـــة عديـــدة لفـــض االشـــتباك بـــني الـــدين والدولـــة والتأســـيس  هـــذا يف 

خـالل القـول بـأن الدولـة  مـندة االلتحـام بينهمـا زيـا أو سياسية وجملال سياسي جديد بعيًدا عـن اجملـال الـديين،
التوفيــق بــني هــذا وذاك علــى اعتبــار أن  أو اإلســالمية،بنــاء الدولــة  حارســة للــدين وحاميــة لــه وأن اهلــدف هــو
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ذلـك حممـد جـابر األنصـاري يف حبثـه عـن حقيقـة التوفيقيـة  إىلكما يذهب   العربيةالتوفيقية متثل جوهر احلضارة 
بـــني  حـــاًدانقـــارًا  اضـــيوقـــد شـــهدت العقـــود الثالثـــة املنصـــرمة مـــن القـــرن امل ).18املعاصـــرة( العربيـــةيف حياتنـــا 

نقـارا يشـهد  كمـا أسـلفنا،  ابينهمـالتوفيـق  الـدين أم السياسـة أو املفكرين واملثقفني العرب حول سلم األوليات:
تبطن اخلطـاب السياسـي واستبعاد بقيت تس ختوينعلى حيوية فكرية يف بعض األحيان ويف أغلبها على عقلية 

  جديد؟بناء جمال سياسي  إىلالعريب يف سعيه 
  كافلـة الديـن  الدولـة

  موقعـه منراح هشام جعيط يبدي الكثري من القلق على مستقبل الدين يف الدولة العلمانية العربية، وذلك 
ـذا   أوروبـا واإلسـالم:( الوسـمكمعاين حصيف لعالقة أوروبـا باإلسـالم كمـا يشـهد علـى ذلـك كتابـه املوسـوم 

منوذجـــاً للقيـــاس ولـــيس لالســـتئناس كمـــا يـــرى  اعتـــربتصـــدام الثقافـــة واحلداثـــة)، وعالقـــة أوروبـــا بالـــدين والـــيت 
الفصــل بــني  إىلعنــد الليــربايل العــريب الــذي ال يــزال ينظــر  وخباصــة املعاصــر،اجلــابري يف نقــده للخطــاب العــريب 

دهريــة تقــوم علــى  دولــةجعــيط الدولــة العلمانيــة القوميــة هــي  أي)، ر 19للنهضــة( اشــرطباعتبــاره  والدولــةالــدين 
ابـن خلـدون دون أن يصـرح بـذلك  رؤيـةتفوق الدولـة علـى الـدين. فالدولـة يف منظـور جعـيط الـذي يسـتند إىل 

تكون علمانيـة كمـا يطمـح إىل ذلـك املثقفـون العـرب  أنهي كافلة الدين وحافظة الستمراره، وليس من حقها 
ولن يكون مسألة خاصة، إنه دين األمة، الذي ال جيب أن يكون جمـرد  يكنن اإلسالمي مل العلمانيون. فالدي

  .)20كما فعلت "الكمالية" األتاتوركية(  -والتعبري حملمد أركون- كاريكاترييةصورة  
" والــــذي 1974" الشخصــــية العربيــــة اإلســــالمية واملصــــري العــــريب،  كتابــــه  يفمث راح هشــــام جعــــيط نفســــه 

هنــا  بالنفسـانيةويقصـد  )21بأنـه " أهـم مـا أجنـز يف جمـال النفسـانية اجلموعيـة العربيـة"( الحقـاً سيصـفه العـروي 
أنـه  عن العالقة بني الدين والدولة يكتب: إن رأينا هو حبثهويف إطار  ،فكرة الفرد واجلماعة عن احلكم والدولة

ا "و للدولة، مبعىن أن الدولـة تعـرتف بـه تارخي كدينجيب على اإلسالم البقاء   بـه محايتهـا وضـما " يضـيفيـاً، و
تم مبصري الدين معتربة إياه  ا ال  مـن هنـا نفسـر  ).22خاصـة"( مسـألةليس للدولة أن تكون علمانية مبعىن أ

ا الدولة وذلك  مـن  هإدخال إصالحات داخلية عليـ سياسية أو لغاياترفضه ألن يكون الدين أداة تتالعب 
ا، يقــول جعــيط "ينبغــي جتني ــم األمــة اإلســالمية قاطبــة، أمــة األمــس واليــوم،  ذلــكبهــا لــد ألن الــدين قضــية 

  ).23وغداً"(
الـدين، فـإن  السـتمراريةأن الدولة العربية القدمية (دولة بين أمية ودولة بين العباس) كانت كافلة  من انطالقاً 

الدين واحلفاظ على اسـتمراره، ، إىل محاية العرويجعيط كما أسلفت ينذر الدولة العربية القائمة حبسب تعبري 
ا أن و هنا يبدي مزيداً من املخاوف  وهو هواجس احلاضر وشواغله اإليديولوجية والظرفية اجلاحمة الـيت مـن شـأ

ابـن عقيـل  عنهـاهذه املخاوف اليت تعود جبذورها إىل العصـر العباسـي والـيت عـرب  .وتراثه التليد الدينتقطع مع 



  36

، 24(م التـــزام احلكـــام بالشـــريعةطغيـــان السياســـة علـــى الشـــريعة وعـــد مـــنقيـــة وابـــن اجلـــوزي، فثمـــة خمـــاوف حقي
25(.   
- النــيبالدولــة النبويــة" مــن أن  فــراح يؤكــد يف حبثــه عــن "بنــاء الدولــة اإلســالمية: جعــيط بــذلك، يكتــف مل

ة مهيمنـة دينـاً مكـتمًال ودولـ وفاتـهتـرك النـيب عنـد  :يقول جعـيط 0ترك وراءه ديًنا ودولة -صلى اهللا عليه وسلم
االنفكاك. فمن خالل اعتنـاق اإلسـالم وممارسـته، ال سـيما  يقبلعلى اجلزيرة العربية كلها، مرتابطني بشكل ال 

 املتــأثرونالســاعة األوىل،  األفــراد واجلماعــات للدولــة اجلديــدة، وقــد دخــل مســلمو انصــياعالصــالة والزكــاة، مت 
فالوظيفــــة النبويــــة تؤلــــف بــــني الــــدنيوي  . نظــــام الدولــــةكانــــت ختاطــــب األفــــراد أوًال، دخــــوًال طبيعيــــاً يف  بــــدعوة

ا علـى كـالم اهللا مثلمـا يرتكـز  .العامل املرئـي والعـامل الالمرئـي بنيوالقدسي،  التوجيـه الفعلـي  علـىويقـوم سـلطا
يتوحـدوا وال أن ينتظمـوا ويرتفعـوا إىل درجـة  أنوال شك أن العرب ما كان ميكنهم، لـوال احلركـة النبويـة،  .لألمة

وعلى هذا النحو، كانت النبـوة تطـرح نفسـها كـأمر  .الدخول يف التاريخ ميكنهمكان   اوبالتايل م .أخالقية أرفع
  ).26وبوحدة ومبصري"( بأخالقيةميد 
الداعيـة إىل  أو املعاديـةجعيط إمكاناً لنهضة عربية بعيـدة عـن اإلسـالم، فالدولـة العلمانيـة العربيـة  يتصور ال

رأى ابــن خلــدون هــي حفــظ الــدين وسياســة  كمــاألن وظيفــة الدولــة  (ختــالف التــاريخ فصــل الــدين عــن الدولــة، 
ولكــن علــى مــا يبــدو فقــد جعــيط إميانــه بــروح األجــداد الــيت  .اإلســالميةوختــون جــوهر احلضــارة العربيــة  )الــدنيا

ضـة جديـدة  يفغذاها حيناً  هلـا  ميكـن كتاباته املؤدجلة، فـراح يتحـدث الحقـاً ومـع مطلـع األلفيـة اجلديـدة عـن 
ا أن " متــج اإلســالم مجلــة ". وذلــك يف معــرض حد يثــه عــن أن متثــل عــودة باجتــاه احلداثــة الغربيــة الــيت مــن شــأ

  .)27("أزمة الثقافة اإلسالمية"
  ةـالدول مفهوم

مبغــامرة  امللتــزمعقــد الســبعينات مــن القــرن املنصــرم، وبدايــة عقــد الثمانينــات، كــان العــروي الرجــل  ايــة بــني
). قــد فقــد إميانــه 28التقــريض( مــن فيضــاً العربيــة علــى حــد تعبــري هشــام جعــيط الــذي تبــادل والعــروي النهضــة 

ا على عقلنة اجملتمع العريب  املثقـف الـذي يتشـكل  فإن شاملة ومسرتسلة، وبالتايل بكيفيةبالنخبة املثقفة وقدر
)، 29(اليســاريمــني إىل أقصــى ، مبزاجــه العكــر وتقلباتــه املســتمرة، مــن أقصــى الهمضــجع أقــضبتــأثري خــارجي، 

) راح العــروي يوســع 30(جلعــيط  أيضــاً ويف هــذا الســياق الــذي يتحــرك فيــه هــذا " العــرويب التــارخيي" والوصــف 
 1980 ، فأصـــدر سلســـلة املفـــاهيم (مفهـــوم األدلوجـــة،التارخيانيـــةمـــن إطـــار مـــا ميكـــن تســـميتها باســـرتاتيجيته 

) وذلـك 1996وأخرياً مفهوم العقـل  1993م التاريخ ومفهو  1981الدولة مفهوممث  1981ومفهوم احلرية
ــا  الــيترؤيــة تـرى أن الفهــم واإلفهــام أساســيان ولكنهمـا ال يتأتيــان إال بوضــوح املفـاهيم  مــنانطالقـاً  يــؤدي غيا

  .إىل كل هذه التخبطات يف خطابات املثقفني العرب
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" عسـى  1981" مفهـوم الدولـة،  ، مع بداية عقد الثمانينات من القـرن املنصـرم، جـاء كتـاب العـرويإذن
" إرادة اإليــديولوجيا " الــيت  لصــاحلإرادة املعرفــة " الــيت غابــت وتزحزحــت "بـــ أن يؤســس ملــا ّمساهــا ميشــيل فوكــو

راح العــروي  الــيت"  1974" أزمــة املثقفــني العــرب،  علــى تشــهدتــدمغ ومتهــر معظــم خطابــات املثقفــني والــيت 
  .)31القرن املنصرم(مع بداية مطلع السبعينات من  هايرصد
 جتربـة أدق، بعبـارة كـل منـا يكتشـف الدولـة قبـل أن يكتشـف احلريـة، أو  :للكتاب، يقول العروي متهيده يف

ا  الدولـة ألن الدولـة هـي الوجـه املوضـوعي القـائم يف حـني أن احلريـة تطلـع إىل شـيء  جتربةاحلرية حتمل يف طيا
  ).33"(واجملتمع الدولةباألساس تفكري يف  يف احلرية هو من هنا مصدر قوله إن "التفكري .)32حمقق"( غري

ا ومنحاهــا اإليــديولوجي يف اخلطــاب  العــروي يــؤثر املعاصــر، أن  العــريبيف تناولــه ملفهــوم الدولــة وإشــكاليا
العـام لتنظـيم السـلطة العليـا يف الدولـة  الشـكليرتفع إىل مستوى التجريـد، فيـتكلم عـن الدولـة إطالقـاً، أي عـن 

العرضـية، املذهبيـة والقبليـة واجلنسـية. باسـتثناء صـفة واحـدة  الصـفاتة علـى طـول مسـارها، حبيـث تنتفـي العربيـ
مـــادة  أيـــةمـــاذا نعـــين بالدولـــة اإلســـالمية؟ وبالتـــايل علـــى  :). وهنـــا يتســـاءل العـــروي34(اإلســـالميةهـــي الصـــفة 

ــا وجهازهــا؟ ومــن وجهــة نظــره،  االجتــاه الــذي جيعــل مــن الدولــة  إننعتمــد لنتصــور واقعهــا التــارخيي وحنلــل آليا
ن وال ينفـــع يف جمـــال الدراســـة، امثـــايل وإيـــديولوجي بـــ اجتـــاه جتســـيداً للمثـــل األعلـــى، لنقـــل لإلســـالم احلـــق، هـــو

أن يعكــس  يــة وعــن وضــع سياســي، فيقــدم حــًال ال يعــدواجتماععــن تشــكيلة و صــحيح أنــه يعــرب عــن هــٍم عــام 
غـــري كائنـــة. وهـــذه مثاليـــة مطلقـــة كمـــا يـــرى العـــروي. تتـــوه يف  وبالتـــايل راهن. فـــال يهـــتم بـــالالقائمـــةاملشـــكالت 

يـرى أن القـول  ومـن هنـا فهـو .)35(عن الدولة كما هي يف الواقـع الالبحث عن الدولة كما جيب أن تكون، 
 للحركــاتينتمــي إىل الطــوىب، إىل املؤلفــات الشــرعية واملؤلفــات اإليديولوجيــة الالحقــة  دولــةبــأن اإلســالم ديــن و 

أضـف إىل ذلـك " أن  .واقـعاليت تتحدث عن الدولـة كمـا جيـب أن تكـون، ال عـن الدولـة كمـا هـي  اإلسالمية
كمــا يــرى العــروي، أي حلكــم مملــوكي   قــرونهــي وصــف للواقــع القــائم منــذ  –اإلســالم ديــن ودولــة  –العبــارة 

ـــح 36"(ألســـباب سياســـية حمضـــة الشـــرعودولـــة مملوكيـــة حافظـــت علـــى الـــدين وقواعـــد  إىل أمـــر )، والعـــروي يلمِّ
الربط الدال على التساكن بني الدين والدولـة ولـيس علـى  ودولة " تقوم على واو دينآخر، فمقولة " اإلسالم 

. فهــم يظنــون بــالقول إن بعــض اإلســالمينيمــن هنــا وجــه املقارنــة العجيبــة يف خطابــات  .واالنصــهار االنــدماج
ـم يعـربون عـن  ـم يصـفون اإلمـارة الشـرعية وال يتعرضـون اإلسـالم، يف حـني  خصوصـيةاإلسالم دين ودولة أ أ

يعـــرب عـــن واقـــع خمتلـــف، فالنصـــرانية  ال هنـــا فـــإن القـــول بـــأن " اإلســـالم ديـــن ودولـــة " مـــن .يف شـــيء للخالفـــة
حممـد أركـون وهـذا مـا جيمعهمـا يف نقـدمها هلـذه املقولـة، مهـا ديـن  تعبريالغرب حبسب  حبسب تعبري العروي، أو

   ).37يناً يعيش جبانب دولة يف نطاق مؤسسة مستقلة؟(النصرانية د ليست أوودولة، 
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شـــام جعـــيط، هـــو جيمـــع مـــا  ديـــنإدراكهمـــا التـــارخيي للســـياق الـــذي جـــاءت فيـــه مقولـــة اإلســـالم  العـــروي 
وجهــة نظــر العــروي "أن  مــنودولــة، فثمــة ظــروف تارخييــة قــادت إىل القــول بــأن اإلســالم ديــن ودولــة، واجلديــد 

 )أوائـــل القـــرن الثـــامن عشـــر(العـــريب  للمنطقـــةاالســـتعماري احلـــديث  عصـــر الغـــزواملقولـــة كانـــت آنـــذاك، أي يف 
الحــــظ الفقهــــاء وعلــــى مــــدى قــــرون طويلــــة يف ظــــل الدولــــة  فقــــد .)38(ضـــرورية ومطابقــــة للمصــــلحة القائمــــة

عــن العمــران، يف حــني أن التجربــة األوربيــة الــيت باتــت منوذجــاً حيتــذى هــي  العــدلاإلســالمية انفصــال الشــرع و 
ال يتحقــق إال  الــذيارتبــاط العــدل بــالعمران، فتنــادوا إىل القــول بضــرورة الــربط بــني التقــدم والعــدل  لــىعشــاهد 
احلـــاكم بقواعـــد الشـــرع. وقـــد وجـــد  تقييـــدوالعـــدل يعـــين  ).39(ألن العـــدل بالشـــرع والشـــرع بالعـــدل ؛بالشـــرع

رعية العادلة اليت مـن املمكـن هلـا إىل السياسة الشرعية وإىل الدولة الش بالرجوعالفقهاء يف ذلك فرصة للمطالبة 
الغربيـة،  التحـدياتأزمة احلكم اململوكي اليت انتهت إىل آفـاق مسـدودة، وأن متهـد القـاع للـرد علـى  تتجاوزأن 

املسالك ملعرفة أحـوال املمالـك "   أقومالقرن الثامن عشر الذين راحوا يبحثون عن " ي موقف مصلح وهذا هو
هـذا البحـث عـن  الـذي جيمعـه بعلـي عبـد الـرزاق هـوو دين باشا التونسي، كما يشهد على ذلك كتاب خري ال

  ).40يراها عبد الرزاق( كما" أقوم املسالك " أو" أصول احلكم "  
على وعي مبأزق الدولة القائمة حالياً يف الوطن العريب ومبأزق املثقفني معاً، ومن وجهة أخـرى  العروي كان

دون أن يطــرأ علــى مــواقفهم أي  الشــرعيةطــوىب اخلالفــة والسياســة  ىلإمبــأزق الســلفيني الــذين ظلــوا مشــدودين 
 السـري باجتـاه البـديل،جيـدوا علـى نقـد الدولـة القائمـة دون أن  السـلفينيتغيري ومبأزق الليرباليني الـذين التقـوا مـع 

 مـاو العـروي علـى مسـتقبل األمـة، أن معظـم األسـئلة الـيت تـدور مـن حـول الـدين والدولـة  قلقوما يضاعف من 
مــن القلــق  يضــاعفأكثرهــا يف جمــال نقــد الــذهنيات، تصــطدم باجلــدار الصــلد للدولــة اململوكيــة املســتمرة، ومــا 

، لنقـل بـني طـوىب اخلالفـة ومـا رافقهـا املسـتبدةتلك احلالة من التساكن والتعايش بـني الفقهـاء والدولـة اململوكيـة 
الليرباليـة  طـوىببني املثقفـني العـرب املشـدودين إىل  لدولة. كذلكواقع ا بنيمن طوباويات عن املدينة الفاضلة و 

القطرية ومل تنجز الدولة الكـربى وبـني  الدولةطوىب املاركسية وحىت طوىب الدولة العربية الكربى اليت أضعفت  أو
ال يعجــب مــن ذلــك " فــاملفكرون العــرب ال يهتمــون بالدولــة القائمــة "  العــرويالدولــة االســتبدادية احلديثــة، و 

يــات الدولــة، فهــذا العلــم ال يــزال مهجــوراً كمــا يــرى اجتماعغيــاب علــم سياســي يبحــث يف  ذلــكم مــن واألهــ
متَّ يف إطار معاهـد  اجملالوذلك يف جمموع البالد العربية وما يؤسف له أن ما أجنز من دراسات يف هذا  العروي
العــرب الــذين ظّلــوا جيهلــون  واملثقفــني املفكــرينوهــذا مــا يــرجِّح مــن كفــة الفقهــاء علــى حســاب  ).41أجنبيــة(

الـــوطنيني متخلفـــون وكـــذلك رواد النهضـــة، يف مســـائل الســـلطة، عـــن  املفكـــرينالدولـــة وهنـــا يقـــرر العـــروي أن 
يفســر مــن  مــاوأن العالمــة الفارقــة ألحبــاثهم هــي "غيــاب نظريــة الدولــة " يف فكــرهم، وهــذا  الفقهــاءمعاصــريهم 

  ).42الوقت عن جتاوزه( بنفسدون والتعبري له والعجز وجهة نظره تلك االكتشافات املتوالية البن خل
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املاركسـية  الطوباويـاتطـوىب اخلالفـة و (لقطيعـة مـع الطوباويـات السـائدة عـن الدولـة لمـن العـروي،  حماولة يف
االســتبدادية الــيت مــا تــزال ســائدة، وتؤســـس  الدولــةوالليرباليــة يــدعونا العــروي إىل نظريــة يف الدولــة "تقطــع مـــع 

هنا يركز العروي كثـرياً علـى أن (وأخالق، قوة وإقناع  اجتماع" اليت هي احلق"الدولة ـملا يسميها ب بنفس الوقت
) وهــذه 43"(مهزومــةالــيت ال إيــديولوجيا هلــا تضــمن درجــة مناســبة مــن والء وإمجــاع مواطنيهــا ال حمالــة  الدولــة

  الدولة تقوم على القواعد التالية:
  .يف أخالقية الدولةنظرية حقيقية بدون تفكري جدي  ال ـ
  .مل جتسد الدولة األخالق بقيت ضعيفة إذا ـ
  .األخالق على دولة القهر واالستغالل غنب إضفاء ـ
  .)44(الدولة من ثقل األخالق حكم عليها باالنقراض حترير ـ

نظريـة القـول إن  ميكـنباألساس تفكري يف الدولة واجملتمـع، فإنـه  ، إذا كان التفكري يف احلرية هوللقول أعود
، إمنا هي دعوة للقطيعة مع الدولـة اململوكيـة بالتقدمالدولة عن العروي، اليت تربط األخالق بالسياسة، والعدل 

الوقـــت تقويـــة جهـــاز الدولـــة باعتبارهـــا أداة التقـــدم والتحـــديث، شـــرط أن  بـــنفساملســـتبدة والتأســـيس للحريـــة، و 
اجلديـدة يف  األلفيـةوهـذا مـا يفسـر تسـاؤله مـع بدايـة  خبدمـة اجملتمـع ولـيس اجملتمـع خبدمـة الدولـة، الدولـةتكون 

فرتة مـن تارخيـه حالـة تسـبيق اجملتمـع  أية": هل عرف أي قطر عريب يف حبث له عن "إرث النهضة وأزمة الراهن
لتأســــيس اجملتمــــع علــــى شــــكل يؤهلــــه لالســــتغناء الحقــــاً  الدولــــةحالــــة توظــــف فيهــــا قــــدرات  أو ؟علــــى الدولــــة

  ).45"(؟تلك الدولة صالحياتوبالتدريج عن كثري من 
 الثقافــةممــا يشــتهي العــروي، فقــد شــهد عقــد الثمانينــات احــتالًال صــهيونياً لبــريوت عاصــمة  العكــس علــى

العربيـــة، وخاضــت هـــذه  الســاحةالعربيــة، وعــايش هـــذا العقــد حروبـــاً أهليــة وثــورات جيـــاع امتــدت علـــى طــول 
ضــد اجملتمــع انتهــت بتــدمري اجملتمــع، وبــدا للعيــان ذلــك  العــروي، حروبــاً  تعبــريالدولــة القائمــة حبســب  الدولــة أو

املسـلمني علـى حـد تعبـري رضـوان  مـن" وكمـا فهمـه املتبصـرون احلاكميـةاالستقطاب احلاد بني الرافعني لشـعار "
  .اإلسالم دين وأن الدولة شيء آخر نإ) وأن اإلسالم دين ودولة، وبني القائلني 46السيد(
 اإلسـالمياخلطاب السياسي  مسةعمارة ليقدم إجابة توفيقية تشهد على  السياق جاء كتاب حممد هذا يف

دئـــة خماوفـــه مـــن  إىليف ســـعيه  ـــدف طمأنـــة الليـــربايل العـــريب و الدينيـــة الـــيت طرحتهـــا  الدولـــةتلطيـــف اإلجابـــة 
، سياســـية بأبشـــع النعـــوت كرابطـــة  العربيـــة القوميـــةاحلركـــات اإلســـالمية الراديكاليـــة بعنـــف، والـــيت راحـــت تنعـــت 

ا أن تؤســس  صــنماً معتــربة إياهــا  الدولــة  إلقامــةفكريــاً وبــديًال ممقوتــاً عــن فكــرة اخلالفــة اإلســالمية الــيت مــن شــأ
  ).47(اإلسالمية الكربى
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الفرعـــي إىل  هعنوانـــ" والـــذي حييلنـــا 1988 بـــني العلمانيـــة والســـلطة الدينيـــة، :"الدولـــة اإلســـالمية كتابـــه  يف
ولـيس دولـة وبـني القـائلني ـ وهـم  ديـنني الـذين يؤكـدون علـى أن اإلسـالم ذلك االستقطاب احلاد بـني العلمـاني

راح عمــارة يســوق  أقــول بــني هــذا وذاك، .اإلســالم ديــن ودولــة بــأنهنــا رواد احلركــات اإلســالمية الراديكاليــة ـ 
اإلسـالمي  اخلطـابواملفاهيم ليذكي يف اخلتام رؤيته التوفيقية ونتائجه اليت طبعـت  التعريفاتأمامه جمموعة من 

السـلطة الدينيـة هـي  قضـيةحتليله للخطـاب اإلسـالمي، فمـع إقـراره بـأن  يفيف العقود األخرية كما يرى اجلابري 
 الــيت تعــين " أن يــدَّعي إنســان يتــوىل منصــباً دينيــاً أو الدينيــةن الســلطة أ يــرى قضــية " قدميــة ـ جديــدة " فعمــارة

الســـماء  رأياحلـــديث باســـم اهللا وحـــق االنفـــراد مبعرفـــة  سياســـية مـــا لنفســـه صـــفة أو فكريـــةمؤسســـة  سياســـياً أو
رأي غريــب علــى الفكــر اإلســالمي  ) هــو48."(.بــأمور الــدنيا أو الــدينوتفســريه، وذلــك فيمــا يتعلــق بشــؤون 

مذاهبـــــه تنكـــــر وجـــــود الســـــلطة الشـــــيعة، فكـــــل تيـــــارات الفكـــــر اإلســـــالمي و  باســـــتثناءالـــــذي ال يقـــــره وذلـــــك 
أن تكـون  الوقـتيـرفض بـنفس  يقر بوجود السـلطة الدينيـة يف اإلسـالم، فهـو وإذا كان عمارة ال .)49(الدينية

شاهد على غربة " املصلح والثـوري  الدينية، هو السلطةفاالستقطاب احلاد بني العلمانية و  .العلمانية هي احلل
نــاً، بــوعي منــه أو واقــععــن  )50"(العــريب واملســلم األوروبيــة بغــري وعــي، للحضــارة  أمتــه اإلســالمية وبقائــه مر

أنفســـهم "كهنـــة  مـــنعنـــدما نواجـــه القلـــة مـــن "علمــاء" الـــدين اإلســـالمي الـــذين جعلـــوا  :يقـــول عمـــارة .الغازيــة
 :" عـــن الدولـــة، وإمنـــا نـــواجههم "باإلســـالمالـــدينورجـــال ديـــن" فإننـــا ال نـــواجههم "بالعلمانيـــة"، الـــيت تعـــزل "

 للمسـلمني نظامـاً معينـاً ومفصـًال يف احلكـم، أوالدينيـة، والـذي مل حيـدد  السلطةالدين"، الذي ينكر الكهانة و 
الدولــة، وإمنــا  شــؤونوالــذي ـ يف ذات الوقــت ـ مل يــدر ظهــره ألمــور الــدنيا و …  ؟يف االقتصــاد أو السياســةيف 

للعقــل والتجربــة العنــان ليضــعا الــنظم والقــوانني  أطلــقوضــع القواعــد العامــة واألطــر املرنــة، والقــوانني الكليــة، مث 
) فالعلمانيـــة 51(حة، وعلـــى ضـــوء هـــذه املثـــل والكليـــاتأبـــداً، وفـــق املصـــل املتطـــورةملتغـــرية دائمـــاً و والنظريـــات ا

  .)52(سبيلنا إىل التقدم ليست
السـين،  اإلسـالمي، فإن عمارة يتخذ موقفاً وسطاً، مثله مثل كثريين من قـادة الـرأي يف التيـار أسلفت كما

نظــره إن الوســطية الــيت جتمــع  وجهــةفمــن  ؟ديــن أم دولــةهــل اٍإلســالم  :وذلــك يف إطــار جوابــه علــى التســاؤل
احلـي عـن خاصـية احلضـارة العربيـة اإلسـالمية يف  التعبـري"شيئاً من هـذا الطـرف وشـيئاً مـن ذلـك الطـرف " هـي 

مـا يسـميه عمـارة مبوقـف " الـدين " و" الدولـة " والـذي ينطـوي كمـا  الوسط هـو املوقفاملوازنة والتوازن، وهذا 
  :والذي فيه كما يرى عمارة .على شيء من التساكنالعروي  ملَّح
  .سلطاتاحلاكم األعلى يف اجملتمع نائباً عن األمة ووكيًال هلا فيما تفوضه إليه من  يكون"أن  -أ

إطـــار كليـــات  يفاألمـــة، بالشـــورى والـــرأي والنظـــر،  "أن يكـــون منفـــذاً للقـــانون، الـــذي وضـــعه جمتهـــدو -ب
ا بالوصـايات  شـريطةمة.. أي أن األمة هي مصدر السـلطات الدين ومثله العليا ووصاياه العا أن تتقيـد سـلطا
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الداللة، طاملا بقيت هذه النصوص حمققـة ملصـلحة األمـة  القطعيةالدينية املتمثلة يف النصوص القطعية الثبوت و 
  .يف جمموعها"

ال  عالقتهمـــاأن يف " الدولـــة "، لكنـــه ال يرقـــى إىل مســـتوى " الوحـــدة "، كمـــا  إن " للـــدين " مـــدخال -ج
املصــطلح  "فـالتمييز" هــو.تنـزل إىل مســتوى " الفصـل " بينهمــا، وإمنــا هـو" التمييــز " بـني " الــدين " و"الدولــة "

  )53"(بينهمااألصح واألدق للتعبري عن نوع هذه العالقة 
ســالمية كمــا اإل الدولــة يفالــيت يســتند إليهــا عمــارة، هــي الــيت تدفعــه إىل التفكــري بصــورة مثاليــة  التوفيقيــة إن

وهـذه هـي شـيمة اخلطـاب السياسـي  احلـايل، الواقـعجيب أن تكون، ال كما كانت يف التاريخ، وال كما هـي يف 
  ).55 -54(..رأيي أن املثالية والتوفيقية يفالعريب املسكون باملثال ال بالواقع، و 
  لدولة العلمانية وطريقها المسدودا مأزق في

  أجل الدولة الديمقراطية؟ من بيان
مـن  السـبعينياتالحظ برهان غليون أنـه مـع بدايـة عقـد  ،"1991نقد السياسة، :"الدولة والدين كتابه  يف

الشــارع، ومــن قبــل الدولــة  قبــلالقــرن املنصــرم، أخــذت الضــغوط والطلبــات تــزداد علــى الفكــرة اإلســالمية مــن 
ــا شــيئاً فشــيئاً، تراجعــاً   الــيت ارتبطــت العلمانيــةنفســها يف بعــض األحيــان، يف حــني شــهدت الفكــرة القوميــة و 

بـل لقـد أصــبحت الوطنيـة، مبـا هــي تأكيـد علـى االســتقالل  .والسياســي العقـديكبـرياً علـى املســتوى النفسـي و 
 الدينيــةللتبعيــة وعــداء هليمنــة الغــرب احلضــاري، تبحــث عــن مصــدر منوهــا وإهلامهــا يف الفكــرة  رفــضالــذايت، و 
الســـلطة اخلالفيـــة والســـلطة  بـــني ســـالمية والدولـــة القطريـــة، أوومـــا كـــان يظهـــر كصـــراع بـــني اجلامعـــة اإل .نفســـها

فقـــد حـــل مفهـــوم الدولـــة  .والســـلطة الدينيـــة العلمانيـــةالقوميـــة، أصـــبح يتخـــذ اليـــوم صـــورة الصـــراع بـــني الســـلطة 
وهكـذا أعيـدت .، يف حـني أصـبحت العلمانيـة رديفـة للحداثـة القوميةاإلمامـة اإلسالمية حمل مفهوم اخلالفة أو

االنغـالق و البدئي يف النظر السياسي العريب املعاصـر علـى أسـس جديـدة أكثـر قـوة يف التمـايز  عارضالتصياغة 
وتأكــدت بــذلك مــن  .ذاتــه الفلســفيممــا كانــت عليــه يف أي حقبــة ماضــية، بقــدر تطورهــا يف املنحــى املعــريف و 

سـتقيم إال إذا أخـذ مبـا يظـن أنـه األول أن بنـاء الدولـة لـن ي يعتقـدجديد القطيعة التقليدية املتزايدة بني فريقني، 
ويـــؤمن الثـــاين بـــأن العـــرب واملســـلمني لـــن  .للدولـــة كـــدين  بامتيـــاز، أي فلســـفة العلمانيـــة احلديثـــةنظريـــة الدولـــة 

 الدولـةاألمن واالستقرار والسعادة األرضية واألخروية إال إذا جنحوا يف إعـادة بنـاء  حتقيقيتمكنوا من اخلالص و 
ــا  حتــول العــرب مــن قبائــل  وراءالــيت قامــت عليهــا دولــة الرســول الكــرمي، والــيت كانــت العربيــة علــى األســس ذا

  )56"(عامليةوعشائر مقسمة ومتخلفة إىل أمة عظيمة وإمرباطورية 
اجملـال السياسـي  تأسـيسمنه إىل تعميـق إشـكالية الـدين والدولـة يف اخلطـاب العـريب املعاصـر وبالتـايل  وسعياً 
سـبق (العربيـة بـالعقم واالسـتحالة  السـجاالتطاب السـائدة والـيت حتكـم علـى وجتـاوز حالـة االسـتق من جديد،
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غليــون حيــف  راح))، 57وذلــك يف كتابــه عــن "اغتيــال العقــل"( الســجالية غلبــةلغليــون أن اشــتكى مــراراً مــن ال
الدولــة  مباهيـةالـيت تتعلـق مباهيـة الــدين ومباهيـة السياسـة، وعالقـة الــدين بالسياسـة، و  األســئلةمشـروعه مبزيـد مـن 

ــا  متميــزهــل الدولــة هويــة مجاعيــة جتســد نفســها يف كيــان سياســي :.اخل.ومفهومها يعكــس روح اجلماعــة وإراد
ا جهازاً إدارياً وتقنياً، وبالتايل نربط مفهومها بنوعية الوظائف اإلدارية والقسرية والدفاعية  املستقلة، أم نقصد 

ما يطرأ عليهـا و بنية السلطة ومصدرها وطبيعة تنظيمها  سي، أو؟ وهل نقصد بالدولة النظام السياااليت تقوم 
ـــا املبـــدأ األخالقـــي العـــام املقـــوم  نعـــينمـــن صـــفات وخصـــائص، وطـــرق ممارســـتها يف اجملتمـــع ويف الدولـــة، أم 

مـــدنياً، ونطـــابق مفهومهـــا ومفهـــوم السياســـة مبـــا هـــي حتديـــد  اً اجتماعـــللمجتمـــع والنـــاظم لـــه، الـــذي جيعـــل منـــه 
   .)58(؟اخل...توظيف للسلطة وتوجيه هلاو ارسة، ألهداف املم
بأن اإلسالم  غليونمن سعيه إىل تكوين جمال سياسي متارس فيه السياسة بعيداً عن الدين، يؤكد  وانطالقاً 

" مل يفكــر إذن بالدولــة، وال كانــت قضــية إقامــة الدولــة مــن مشــاغله، وإال ملــا كــان دينــاً، وملــا جنــح يف تكــوين 
روح الدولـــة الـــيت  فالـــدين هـــو .)59"(منتجاتـــه اجلانبيـــة واحلتميـــة أحـــددون شـــك  لـــة كانـــتلكـــن الدو  .الدولـــة

 دولةويضيف غليون" إن الدولة اإلسالمية مل تكن حبال  .)60(الدين وسالحه وذراعه جسدستصبح بدورها 
مصـــاحل  مدنيـــة ذات مجاعـــةاهللا، بـــل دولـــة املســـلمني مبـــا هـــم كائنـــات بشـــرية قابلـــة للخطـــأ والصـــواب، ومبـــا هـــم 

   ).61اخل"(.متضاربة
ــــه وبــــني الوقــــوع يف شــــراك  يشــــفع مــــا ــــون، هــــي، كثــــرة اســــتدراكاته والــــيت حتــــول بين وفــــخ  االســــتقطابلغلي

مـن أمهيـة املوقـع الـذي شـغله الـدين  تنطلـقاإليديولوجيات املتساجلة حول الدين والدولة، وهذه االستدراكات 
ى مســار تــارخيي طويــل روحــاً لألمــة والدولــة الــيت كانــت علــ الــديناإلســالمي يف الدولــة اإلســالمية، فقــد كــان 

). ولكن ـ أي هذه االسـتدراكات ـ تبحـث يف النهايـة عـن حـل هلـا، 62ويرعاها ( ترعاهبدورها جسداً للدين، 
يعتقــد  :احلــل جيــده غليــون يف الدولــة الدميقراطيــة الــيت متهــد للمصــاحلة بــني الــدين والدولــة، يقــول غليــون هــذاو 

، ويعتقــد وحــدهقضــية الشــرعية مرتبطــة بتطبيــق القــيم الدينيــة، باعتبــار أن احلكــم يف النهايــة هللا  أناإلســالميون 
تـــرتبط الشـــرعية بالعقيـــدة، باعتبارهـــا  احلـــالتنيالعلمـــانيون أن الشـــرعية مســـتمدة مـــن القـــيم الوطنيـــة احلديثـــة ويف 

الواحـدة ضـد األخـرى  معـاً  وجههمـايلكن ما جيمع النظرتني و .السائدة يةجتماعاالالتعبري عن األهداف والقيم 
ما  هو الدميقراطيـة ألدركنـا  الدولـةانطلقنـا مـن فرضـية  تنطلقان يف الواقع من فرضية الدولة االستبدادية، فلو كو

يف القــيم، ذلــك ألنــه ال يهــتم مســبقاً  احلقيقــيأن مبــدأ الســيادة الشــعبية قــادر بنفســه علــى حــل هــذا التنــاقض 
ــا، وإمنــا حيــدد فقــط الطريقــة اإلجرائيــة الــيت  ينبغــير الــيت بــالقيم واملعــايري واألفكــا علــى هــذه الســيادة أن تلتــزم 

  .)63"(أن تساعد اجلماعة على الوصول إىل إمجاع يف موضوع هذه القيم واألفكار ميكنها
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الدولــة  علمنــة، يؤكــد غليــون علــى املــأزق العقيــدي والسياســي للعلمانيــة العربيــة، فالســعي إىل أســلفت كمــا
وضـــعية خاصـــة، يف مقابـــل  بعقيـــدةآمـــاًال كبـــرية، أي تســـليحها  -كمـــا ســـنرى–  يبـــين عليهـــا حممـــد أركـــونالـــيت

عــن  ااملاضــي، ال خيتلــف كثــري  التنــوع العقائــدي الســائد علــى مســتوى اجملتمــع، وكأنــه نكــوص حنــو العقيــدة أو
لدولــة العلمانيــة تضــع فا ).64(الدولــة حســب النمــوذج التــارخيي بنــاءالنكــوص الــذي ميثلــه الســعي إىل إعــادة 

طريـق  إىلالصراع السياسي، وأحياناً بديًال عنه، وبالتايل تـدفع باملعركـة اإلصـالحية  مقدمةالصراع العقائدي يف 
  .مسدود كما يقول غليون

ــا، ألن كــل دولــة يف نظــره  مــع العــروي، بــالقول إن اهلــدف هــو غليــون يتفــق  .ومدنيــة دنيويــةبنــاء الدولــة ذا
وحــش الدولــة االســتبدادية العلمانيــة  ينــاحره املثقفــون العــرب والــذين مــا زال قســم كبــري مــنهم وهــذا مــا مل يدركــ

تارخييـة حبسـب برهـان غليـون،  ، وال حجـج عقليـة أواملثقفـنياجلديدة، فاملشكلة ليسـت حماججـات نظريـة بـني 
)، وهــذا مــا 65لســواء"(األخالقيــة الــيت يقــوم عليهــا اجملتمــع والسياســة علــى ا األســسبتعيــني  املســألة تتعلــقبــل 
ومــا أمهلــه جــيش املثقفــني واملفكــرين الــذين راحــوا يناصــرون الدولــة  ســابقة فقــرة إليــه العــروي كمــا رأينــا يف انتبــه

إىل طـــه  الــرزاقعماهــا، ويقــرؤون بصــورة انتقائيــة الــرتاث التنـــويري العــريب املمتــد مــن علــي عبــد  علــىالعلمانيــة 
  ).66حسني إىل حممد أمحد خلف اهللا(

ضــــعف و إىل غيــــاب مفهــــوم الدولــــة  اســــتمرارية إشــــكالية الــــدين والدولــــة يف خطابنــــا املعاصــــر غليــــون وز يعــــ
مـــن قبـــل احلركـــات  السياســـةوكـــذلك غيـــاب مفهـــوم  .االشـــتغال عليـــه مـــن قبـــل احلركـــات اإلســـالمية املعاصـــرة

ه إىل ضـرورة ومـن هنـا نفسـر دعوتـ0) 67(السلطةعن الصراع من أجل  العلمانية كنشاط متميز عن الدولة أو
والدولـــة، والـــذي مـــن شـــأنه أن يـــوفر املنـــاخ لبلـــورة مفهـــوم الدولـــة  الـــدينالتمييـــز بـــني السياســـة والدولـــة، ولـــيس 

الدولـة  وظيفـةاجملتمـع حبيـث تنحصـر  إنتـاججتعل من السياسـة حقـًال مسـتقًال، لنقـل حقـًال مـن  اليتالدميقراطية 
للنهـوض بالدولـة واجملتمـع،  القـاعاملرتقـب الـذي يهيـأ يف تنظيم هذا احلقل كمجال حيـوي للمجتمـع السياسـي 

  ).68وحلماية اجملتمع من فك الدولة وغوهلا املفرتس(
ائيـا  غليون قد بني مأزق الدولـة العلمانيـة، كان  إذا ب"دولـة  ويصـفهافـإن الشـيخ راشـد الغنوشـي يرفضـها 

) الـذي يسـعى إىل فـرض دينـه 69"(اجلديـد الكهنوتبــ" التجزئة العلمانية الدكتاتورية" وينعت خنبتها السياسـية
هـذا مـا يثـري خمـاوف وقلـق الشـيخ راشـد، الـذي يبـدي يف احلقيقـة و اجلديد على اجملتمع العريب اإلسالمي عنوة، 

عـــريب، ينـــوس بـــني بـــني، بـــني الدكتاتوريـــة العلمانيـــة الـــيت تـــزعم احلداثـــة والتقـــدم وبـــني  واقـــعقلقـــاً مضـــاعفاً مـــن 
 إىللـــه الـــيت جتعـــل مـــن الدولـــة اإلســـالمية أصـــًال مـــن أصـــول الـــدين، وتنتهـــي بالتـــايل  تعبـــريالالدكتاتوريـــة الدينيـــة و 
الـذي متارسـه احلركـات  الفكـرينعتاق مـن هيمنـة االسـتبداد ويف حماولة منه لال .والتطرف ممارسة مزيد من الغلو

ة العلمانيـــة الـــيت صـــادرت اإلحيائيـــة اإلســـالمية الـــيت تـــرى يف الدولـــة شـــأناً عقيـــدياً، ومـــن هيمنـــة اســـتبداد الدولـــ
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اجملتمــــع العــــريب واحليــــاة العربيــــة، راح الشــــيخ الغنوشــــي يصــــيغ بيانــــه اجلديــــد عــــن " احلريــــات العامــــة يف الدولــــة 
 حيمــل" وأشــري إىل كتابــه الصــادر مــع بــدايات عقــد التســعينات مــن القــرن املنصــرم والــذي 1993 اإلســالمية،

  .العنوان السابق
تقتضــي ضــرورة قيــام  جتمــاعالســلطة يف اإلســالم ضــرورية، ألن ســنن اال فمــن وجهــة نظــر الشــيخ راشــد، أن

يـة حلراسـة الـدين والـدنيا، وأن اجتماعيقـول " وظيفـة  كمـافللسـلطة   .السلطة مـن وجهـة نظـره هـي قيامـة الـدين
ويضيف الغنوشي  .والسلطان حارس فالدين أسٌّ  )،70وخداماً عند األمة"( موظفنيالقائمني عليها ليسوا إال 

مــن حيــث علويــة  إالــذا االعتبــار، ســلطة مدنيــة مــن كــل وجــه، ال ختتلــف عــن الدميقراطيــة املعاصــرة  لســلطةا"
  ).71التقنني اإلهلي"( سيادة الشريعة أو

خطـاب  يفصفحاً عن هذا اخللط بني الدولة والسلطة الذي جيعل منهما وجهان حلقيقـة واحـدة  ضربنا إذا
ــا مـن سـنن اال  الدولـةرية ويـدفع إىل التنــاقض، بـني ضـرورة الغنوشـي، فـإن خطـاب الغنوشــي يثـري احلـ  جتمــاعكو

بــني دميقراطيتهــا الــيت عليهــا أن ترعــى اجملــال  .األعلــىوبــني وظيفتهــا الــيت تكمــن يف حراســة الــدين وإذكــاء مثلــه 
ظـل ، وبني نزوعها الديين الذي جيعل منها دولة دينية، وبـني هـذا وذاك، يأشكاهلاالسياسي لألحزاب مبختلف 

ألن الواقـع  حساب الواقع التارخيي، علىالشيخ راشد توفيقياً، والتوفيقية تأيت من كونه يفكر يف املثال  خطاب
رضـوان  أطروحـةالذي حرسها وهذا ما سنراه الحقـاً يف  إن الدولة مل تكن حارسة للدين بل هو يقولالتارخيي 

مـــن ثقافـــة أخـــرى مل ينتبـــه  باجلملـــةمســـتعارة ن مقولـــة حراســـة الـــدين إالســـيد يف هـــذا اجملـــال، أضـــف إىل ذلـــك 
بــني املاضــي واحلاضــر، لنقــل بــني الســلطة الدينيــة  التوليــفالغنوشــي إىل جــذورها البعيــدة، فســعى عــرب ذلــك إىل 

ن ويسـاهم يف خروجنـا مـن االطرفـ بـه ىيرضـ يف ذلـك خمرًجـا علـى طريقـة عمـارة، جيـدوالدميقراطية على أمـل أن 
قطعـت مـع كـل العقـود الـيت يسـعى الغنوشـي إىل تسـويرها  الـيتا به دولة االستبداد نفق االستبداد الذي حتاصرن

البيعـة الـيت  أن العالقة بني احلاكمني واحملكـومني تقـوم علـى عقـد هـو عقد" أو اإلمامةا من خالل قوله بأن "
ا أن تكون هناك طاعة احلاكم ال   .يصح يف غيا

  على الدولة العلمانية: انـالره تجديد
جبلـني  بـنيالطريـق الضـيق  هـو( قالدولة العلمانية قد انتهت إىل طريق مسـدود وأفضـت إىل مـأز  كانت  إذا

موضـع رهـان عنـد الباحـث  بقيـتإىل مأزق حبسب برهان غليون، فإن الدولة العلمانية  حبسب ابن منظور) أو
  .يف اإلسالميات التطبيقية وأقصد حممد أركون

تراجعـت يف  لكنهـامنة كانت ممكنة يف اخلمسينيات من القرن املنصرم، و علله أركون أن الدولة امل يأسف ما
ـا أعطـت األولويـة للسياسـة  أو عقائـدي هـذا الرتاجـع إىل قصـور فكـري أو واية القرن املنصـرم، وهـوال يعـز  أل

يــديولوجيا تراجعهــا إىل أمــرين، األول تنــامي إ وبــل يعــز  ،معــاً  اجملتمــععلــى العقيــدة يف ســعيها إىل علمنــة الدولــة و 
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ــا، الــيت أخــرَّت علــى الــرغم مــن ســتعمارالكفــاح ضــد اال وموهــت مــرة أخــرى دراســة املشــاكل احلامســة  إجيابيا
والــدنيا، فقــد أصــبحت هــذه املشــاكل مؤجلــة نظريــاً لضــرورات الكفــاح  الدولــةوالضــخمة للعالئــق بــني الــدين و 

ــرالــوطين، و  ــ أخَّ ــاذلــك مــن العــودة النقديــة للمجتمعــات اإلســالمية عل صــعود  يفوالثــاين ويتمثــل  ).72(ى ذا
ـا احلـديث عـن الدولـة  دولـة اخلالفـة والـيت ترفـع  أو الدينيـةاحلركات اإلسالمية الراديكاليـة الـيت يتنـاوب يف خطا

، فهيجـان املناضـلني املسـلمني علـى حـد تعبـري أركـون، أجـل دولـةشعار " ال حاكميـة إال هللا " واإلسـالم ديـن و 
 اإلسـالمينييـة عنـد املفكـرين جتماعوالدولة وحنَّى جانباً تلك النزعة النقديـة واال الدينلة احلسم املؤجل يف مسأ

م إلشكالية الدين والدولة   .واملفكرين العرب يف قراء
  :عن إشكالية الدين والدولة والدنيا، يتوقف حممد أركون عند نقاط عدة حبثه يف

، وغــري مدروســةالــروابط بــني الــدين والدولــة والــدنيا غــري  إن اجلــذور الكالســيكية للنقــاش الــدائر حــول ـ أوالً 
  .مضاءة، وذلك فيما خيص اإلسالم بشكل جيد حىت اآلن

  ذات أبعاد اشتداد الدعوة إىل الربط بني الدين والدولة يف اإلسالم. إن الصورة قد أصبحت ـ ثانياً 
املعاصـرون عنـدما يتحـدثون عــن  سـالميوناإلإنـه ينبغـي علينـا تبيـان املبالغـات الـيت يقـع فيهـا الكتـاب  ـ ثالثـاً 

بـــاآلراء الذكيـــة والتحلـــيالت املرنـــة واألفضـــل توثيقـــاً  التـــذكريوينبغـــي أن نفعـــل ذلـــك عـــن طريـــق  .هـــذه املســـألة
اخلطابـات اإليديولوجيـة الـيت تنهمـر علينـا مـن   مـنالكالسيكني واليت هي أكثر جدية بكثـري  املسلمنيللكتاب 

   ).73(كل حدب وصوب
خضـــوع  إىلبـــني الـــدنيوي واملقـــدس، بـــني الـــدين والدولـــة، ميكـــن إرجاعـــه مـــن وجهـــة نظـــر أركـــون  اخللـــط إن

اإلســالم، وبالتــايل حصــل  تــاريخخيضــعون للســلطة السياســية يف  الــدنيويني"فقد راح العلمــاء :العلمــاء للســلطة
دد بشـكل صـريح مـن حني أن الفصل بينهمـا كـان قـد حـ يفهذا  اخللط واقعاً بني الذروتني الدينية والسياسية،

النـاس يتومهـون فيمـا بعـد أن اخلليفـة، أو السـلطان يتمتـع فعـًال مبشـروعية دينيـة  راحو  .عمليةالناحيتني النظرية وال
  ).74"(قدسية وهيبة
الشـيخ علـي  علـىالسياق الـداعي إىل الفصـل بـني الـدين والدولـة، لـيس غريبـاً أن يثـين حممـد أركـون  هذا يف

وعلـى اإلمـام أمحـد بـن حنبـل الـذي رفـض إطاعـة  .كما يرى غليـون  حمدوديتهرغم من عبد الرزاق وذلك على ال
) 75(مسـائل العقيـدة وبــذلك ثبَّـت حــدود وصـالحيات اخلليفـة الــيت ينبغـي أال تتعــداها إحــدىأمـر اخلليفـة يف 

إىل ذلـك حممـد  يسـعىوالذي سيبعث من رماده من جديد كنموذج للمثقف املبدئي يف مواجهة السـلطة كمـا 
  .)76"(1996عابد اجلابري يف كتابه " املثقفون يف احلضارة العربية،

 الكالســيكيةإىل حممــد أركــون إىل رضــوان الســيد الــذي قــام بــالتحقيق والتقــدمي ألهــم املؤلفــات  العــروي مــن
هنـاك تأكيـد علـى أن الفقهـاء  .)77(للفقهاء املسلمني يف جمال الـدين والدولـة، ومـن املـاوردي إىل الطرطوشـي
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ــــم  شــــجاعةقــــدمني الكالســــيكيني كــــانوا أكثــــر جناعــــة وحصــــافة و األ م إلشــــكالية الــــدين والدولــــة، وأ يف قــــراء
تلـك  اإليديولوجية املعاصرة اليت تذكيها خطابات اإلسالم السياسـي أو الكتاباتيسبقون بالعديد من املرات، 

يوجـه  الـذين مـدى املـأزق والـيت تكشـف عـن عمـق اهلـوة وعـ .مثقفـون عـرب علمـانيون معاصـرون يذكيهااليت 
والـيت تنحـدر علينـا مـن كـل حـدب  املسـتقبلمسرية الفكر العريب املعاصر يف قراءته املؤدجلة للماضي واحلاضـر و 

خطــاب  إنتــاجالعــريب وعلــى مــدى قــرن كامــل مــن  اخلطــاباملــأزق الــذي مــن شــأنه أن يكشــف عجــز  وصـوب،
  0اجملالعقالين يف هذا 

م، فقـــد  لعـــرب، مـــن أن الغـــرب هـــوعنـــد أغلـــب املثقفـــني ا شـــكوى مثـــة  أصـــبحاحلاضـــر الغائـــب يف خطابـــا
إىل ذلك يف حبثـه عـن مـأزق  غليونوقد انتبه  .)78(الغرب منوذجاً للقياس وليس لالستثناس كما يرى اجلابري
مــل دور الــدين يف بنــاء  علمنــةالدولــة العلمانيــة الــيت تقــيس علــى الغــرب يف ســعيها إىل  الدولــة واجملتمــع، والــيت 

علــى أكمــل وجــه الــدين اإلســالمي، وهــذا مــا حــذَّر منــه هشــام جعــيط كمــا مــر  فعلــهالدولــة واجلماعــة وهــذا مــا 
أركـون وعلـى الـرغم مـن حصـافته الفكريـة وسـعة اطالعـه علـى إحـداثيات الفكـر اإلسـالمي، يظـل  لكـنمعنـا، و 

الــيت تظهــر يف خطابــه كإجنــاز و ) 79(أســري هــذا النمــوذج، فــال خمــرج إال بالعلمنــة الــيت يراهــا ممكنــة يف اإلســالم
، يف حـني قـاد غيـاب البورجوازيـة يف الواقـع العـريب احلديثةبرجوازي غريب قاد إىل وضع األسس للدولة العلمانية 

الفكـري عنـد احلركـات اإلسـالمية الـيت راحـت تبشـر بدولـة اخلالفـة، مـع أن دولـة  الرتاجـعإىل كل هذا التخبط و 
كتابــات احلــداثيني   أغلــب وهــذا مــا يشــكل قامســاً يف مــن املاضــي البعيــد، كمــا يــرى أركــون قــد أصــبحت  اخلالفــة

  .)80(من خارج الغابة والتعبري للجابري يف نقده للخطاب العريب املعاصر الطريقاليت تاهت يف حبثها عن 
مبزيــد مــن األســئلة الــيت ميكــن هلــا أن تقطــع مــع  الدولــةأركــون ســعيه إىل فــض االشــتباك بــني الــدين و  يســيِّج 

هــــل ميكــــن للبشــــر أن يقبلــــوا بــــأن يتســــلط علــــيهم بشــــر آخــــرون  :االســــتبداديةلدولــــة الدينيــــة وكــــذلك الدولــــة ا
م كمصائر روحية مثبتة وحمددة من قبل اهللا (الشيخ اإل بشخوصهمويتحكموا   املسـتنريالشـيخ  أو حيائيوحيا

للسـلطة أن تصــبح  نميكـكيـف، وضـمن أيــة شـروط،   يـرفض ذلـك كمـا الحظنـا يف خطــايب عمـارة والغنوشـي)؟
ــا وتســيطر علــى القلــوب والنفــوس عــرب الكــالم املــوحى؟ مرتبطــةســيادة عليــا  ال  لكنـــهو  ).81(بســيادة اهللا ذا

، فقــد فــاق اســـتبداد االســتبداديــنجح يف فــض االشــتباك بــني الدولــة واالســتبداد، لنقـــل بــني الدولــة العلمانيــة و 
الـرغم مـن سـخريته مـن الدولـة األتاتوركيـة العلمانيـة  علـىن و الدولة العلمانية ما عداها كمـا أسـلفنا، ولكـن أركـو 

بنقد النموذج العلماين لدولة شرق املتوسط على حد تعبري عبد الـرمحن منيـف  يقومالكاريكاتورية كنموذج، ال 
يركـز هجومـه  إنـه 0من وجهة نظرنا، إىل أنه حيتفظ باملثـال العلمـاين علـى حسـاب التـاريخ الفعلـي  يعودوذلك 
واحد وينسى أن اخلالفة زالت منـذ  بسؤالولة اخلالفة، وهذا ما يفسر كثرة أسئلته اليت ميكن اختصارها على د

)، وهناك من يذهب 82املؤقتة كما يكتب رضوان السيد( الفرعيةأمد بعد، وأن اخلالفة كانت من الشرعيات 
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أي يف اجتـاه تشـكيل دائـرة  :الوصـلأبعد من ذلك، قد سار باجتاه الفصـل ال  إىلمن الباحثني يف تاريخ الدولة 
الفقهـاء  قبـلوأن صـالحيات اخلليفـة قـد حـددت مـن  .)83(عن الدائرة الدينيـة ومفصـولة عنهـا بعيدةسياسية 

إىل العــز بــن عبــد الســالم يف  حنبــلمــن أمحــد بــن (فيمــا يتعلــق مبســائل العقيــدة والــذين حتــدوه يف أحيــان كثــرية 
ولكـــن أركـــون املتعلـــق  .اخلاصـــة جبهـــاز الدولـــة الســـلطاتيمـــا خيـــص والـــذي حصـــروا طاعتـــه ف )العصـــر اململـــوكي

  .حديثه يف نقد اخلالفة ليحصرعن ذلك  بالنموذج العلماين يسهو
  ؟أم"مشروع دولـة " عربية دولـة

حممد أركون مبأزق الدولة العلمانية الذي وضَّحه برهـان غليـون ومل يلتفـت إليـه، وبـنفس السـياق مل  يقتنع مل
" يف جتـاوز األزمـة، لنقـل أزمـة 1992عزيز العظمـة يف حبثـه عـن "العلمانيـة يف منظـور خمتلـف،تفلح مطارحات 

علــى الــرغم مــن مســاعيه لتجــاوز النمــوذج األورويب العلمــاين  ذلــكالدولــة العلمانيــة، ومل يــأت خمتلفــه باجلديــد و 
 واملؤسســي والسياســي (وجههــا املعــريف املتعــددةتــاه يف البحــث عــن وجــوه العلمانيــة  فقــد .)84(والقيــاس عليــه

التاريخ بــ" ولكنـه مل يـنجح يف إعـادة االعتبـار للعلمانيـة وال ملـا مسـَّاه الفاعلـةواألخالقي) وكـذلك قواهـا التارخييـة 
ا أن تـدعم مـا  مـن" يف حبثه عن الدالئل القاطعة على علمنـة السياسـة يف الفكـر اإلسـالمي والـيت  الفعلي شـأ

الذي سيبقى مبثابة احلاضـر الغائـب واملضـمر  هذا) عند علي عبد الرازق، 85"(ةالدالئل القاطعبـ" مساها أيضاً 
م االنتقائيــة  حبــثهميف معظــم خطابــات التقــدميني العــرب يف  عــن الــدين والدولــة والــدنيا، واملوجــه ملعظــم دراســا

  التاريخ معاً.و يف الرتاث 
"تكــوين العــرب السياســي ومغــزى الدولــة إىل" إعــادة فهــم الواقــع العــريب" راح األنصــاري يف كتابــه  ســعيه يف

املنقسـمني  العـرب" يهاجر يف االجتاه املعاكس وبعيداً عن املسـاجالت البيزنطيـة بـني املثقفـني 1994القطرية، 
كما أسلفنا بصورة انتقائية ليثبت مـا يسـعى   الرتاثعلى أنفسهم بني تيار يناحر العلمانية ويقرأ التاريخ العريب و 

، والــيت اعتربهــا األنصــاري خــري شــاهد علــى ديــينودولــة وأن الدولــة شــأن  ديــنأن اإلســالم  إليــه، وبــني مــن يــرى
نظـر األنصـاري، إن أعـراض األزمـة  وجهـة مـن .العرب اليت كثر احلديث عنها يف عقد التسـعينات املثقفنيأزمة 

ربيــة اإلســالمية منــذ مشــل احليــاة السياســية يف الدولــة الع الــذيوأن " االضــطراب  .متتــد مــن املاضــي إىل احلاضــر
ا جيب أن يرد يف  يف التـاريخ العـريب القـدمي، وأال يقصـر و إىل خلفيته التارخييـة الواقعيـة قبـل اإلسـالم  النهايةنشأ

ودولــة، ومــن  ديــنكالميــة ونظريــة بــني دعــاة الدولــة ومعارضــيها يف اإلســالم قــائلني إن اإلســالم   جمــادالتعلــى 
، يف تقــديرنا، لــيس يف املشــكلة). ويضــيف األنصــاري بقولــه " أســاس 86(ديــن يف األســاس اإلســالم قــائلني إن

، وطبيعـة تعاليمـه وشـريعته تسـتدعي وجـود دولـة، بـل دولـةأن اإلسالم مل يدع إىل إقامـة دولـة، فاإلسـالم ديـن و 
ن إن املشكلة األساسية متثلت، من حيث الواقع التارخيي، يف أنه كان علـى اإلسـالم أن يبـدأ يف إقامـة دولتـه مـ
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مشـال اجلزيـرة  منهـاباألحرى من نقطة الصفر حيث مل يكن يف املنطقة اليت ظهر فيها وانطلـق  ، أوالبدايةنقطة 
  .)87"(حىت حلكومة لنواة دولة، أو العربية وجود لدولة أو

احلاضــر، فقــد قامــت  يفعلــى " أســاس املشــكلة "، فكمــا كانــت املشــكلة يف املاضــي، هــي  األنصــاري يلــح
الصــفر، وتقــوم الدولــة القطريــة العربيــة احلاليــة وريثــة عهــد االســتقالل مــن الصــفر،  نقطــةســالم مــن الدولــة يف اإل

ولذلك ليس غريباً أن يرى األنصاري أن الدولة احلالية ما زالت متثل " مشروع دولة " ومل تصل بعد إمجاًال إىل 
  ).88(التقاليد والنظمو مرحلة الدولة املكتملة التكوين والنضج واملؤسسات 

ـا موضـع  قد رأى يف حبثه عن وجود الدولة القطرية أو العروي كان وتسـاؤل،  شـكالدولة القائمـة فعـًال، أ
" نضـج مؤسسـات احلكومـة والدولـة هـووهذا ما ينتهي إليـه األنصـاري، ومـن هنـا تركيـزه علـى أن املطلـوب أوًال 

ا يف املرحلة الراهنة األنصاري يف تصـويبه لنقـاط ضـعف وعجـز  ) ويف احلقيقة ومبقدار ما يصيب89"(ومرتكزا
  ).91-90الدائمة، فإنه حييلنا إىل إشكال كبري( القطريةالدولة 

  حارسة للدين ةـالدول هل
  واآلخر؟رؤيـة جديـدة للذات  نحو

 املثقفـنيكباحث عن الطريق مـن داخـل الغابـة ال مـن خارجهـا حبسـب تصـنيف اجلـابري خلطـاب   موقعه من
بتــأن يقطــع مــع اخلطــاب اإليــديولوجي الســائد ونزعتــه التحزبيــة  اخلطــى حيــثالســيد )، راح رضــوان 92(العــرب

ا أن حتـد مـن هـاجس األسـئلة الزائفـة الـيت  باجتاهالسجالية، ويدفع   تطبـعمزيد مـن االسـتدراكات الـيت مـن شـأ
الــيت تعــود إىل االنتقائيــة  للقــراءةتضــع حــداً  حبيــثخطابــات املثقفــني العــرب بشــأن العالقــة بــني الــدين والدولــة، 

ا أن تــدفع إىل إجابــات آنيــة  األســئلةاســتنطاق النصــوص التارخييــة وتســويرها مبزيــد مــن  املعاصــرة الــيت مــن شــأ
أغلــب نتاجاتــه، ودفعــه إىل تعــديل موقفــه أحيانــاً بشــأن الــدين والدولــة وإشــكالية  طبــعوغــري مالئمــة، وهــذا مــا 

مـا الوعي القـرن املنصـرم،  مـنعـدة  ينبتـواتر كبـري وعلـى مـدى عقـو ). وقـد عمـل يف هـذا اجملـال 93(التـارخيي 
اعتربهـا األنصـاري أبـرز عالمـة متميـزة  الـيتمـن خـالل ترؤسـه جمللـة االجتهـاد  من خالل أحباثه يف هذا اجملـال أو

مــن داخـــل اإلميـــان و الفكـــر اإلســالمي املعاصـــر "، فقــد ســـعى رضـــوان الســيد وعـــرب منهجيــة جـــادة  انعطافــةيف 
ـــة  مؤلفاتـــهجديـــدة للتـــاريخ اإلســـالمي وأضـــاف عـــرب  رؤيـــة إىلتعبـــري األنصـــاري  اإلســـالمي علـــى حـــد يف الدول

النظـــرة اإلســـالمية اجلديـــدة للـــذات  تأســـيسوالســـلطة واحلضـــارة رؤيـــة جديـــدة ال ميكـــن إغفاهلـــا يف جمـــال إعـــادة 
  ).94"(اآلخرو 

هيـــة العالقـــة بـــني الـــدين يقـــر رضـــوان الســـيد بـــأن ما التـــارخييوالدولـــة وإشـــكالية الـــوعي  الـــدينعـــن  حبثـــه يف 
ـا متثـل عــودة إلشـكالية قدميــة 95"(يف وعـي اجلماعــات اإلسـالمية املعاصــرة الصـدارةوالدولـة تعـود لتحتــل  ) وأ
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يف إشـكالية الـدين  مسبوقةيتوجه إليها وعرب أحباث عديدة وعرب حفريات غري  ليست باجلديدة. من هنا فهوو 
  .والدولة يف هذا اجملال

ويضـيف " كمـا  .)96"(ألمتنا مل يكتب حىت اليوم السياسيإن التاريخ  :نصاري بقولهاأل مع رضوان يتفق
ومـن  ).97"(كـان وراء عـدم تكـون دولـة بـاملعىن الكامـل لـذلك يف تارخينـا كلـه  اخللـفأنه ميكن القـول إن هـذا 

العـــريب  طـــاباخل، أن الـــدعوة امللحاحـــة إىل إعـــادة النظـــر يف عالقـــة الـــدين بالدولـــة كمـــا يعـــرب عنهـــا نظـــرهوجهـــة 
ــا  .اخلانقــةاملعاصــر، هــي شــاهد علــى أزمــة، فالــدعوة هــذه تــتم عــادة يف أوقــات األزمــات  ومــن وجهــة نظــره أ

فقـــد طرحـــت يف مواجهـــة الـــدعوة املتصـــاعدة  :التاليـــةطرحـــت يف العقـــود األخـــرية مـــن القـــرن املنصـــرم لألســـباب 
رضـوان وكمـا يعـرب عنـه واقـع  يلمحـه). ومـا 98يف ظل نظريـة احلاكميـة( أخرياً لعلمنة الدولة واجملتمع، وطرحت 

ديــن ودولــة، قــد انتقلــت مــن مرحلــة الــدفاع إىل  اإلســالمأن  الثلــث األخــري مــن القــرن العشــرين، أن الــدعوة إىل
املرحلـــة الـــيت تنامـــت مـــع عوملـــة  وهـــي ).99(بـــديل للســـلطة واحلـــاكم منـــوذجمرحلـــة اهلجـــوم وذلـــك مـــن موقـــع 

أن االجتــاه  ). ولعــل مــا يثــري االســتغراب هــو100(وظهورهــا علــى صــعيد عــاملي الراديكاليــةاحلركــات اإلســالمية 
عليها احلركات اإلسالمية  تقفالرامي إىل علمنة اجملتمع والدولة يقف بدون وعي منه على نفس األرضية اليت 

ث التعبــري عــن فاالجتــاه الـذي يســتعري معظــم بواعـ .ودولــة دينـاً الراديكاليـة منهــا واملعتدلــة والـيت تــرى يف اإلســالم 
) 101(رضـوان السـيد إليهاالشرتاكية، يرى يف الدولة حارساً لدين الربوليتاريا، وهذا ما انتبه  التجربةنفسه من 

  .األصولية اجلديدة بنزعتهاوما حذر منه برهان غليون يف نقده ملأزق الدولة العلمانية 
الســيد  رضــوانحــول الــدين والدولــة، يســعى ، ويف حماولــة منــه لتجــاوز املــأثور اإليــديولوجي الســائد كســابقيه

ـــدف  عـــل القـــائلني مـــن اإلحيـــائيني  الـــردإىل إثـــارة املزيـــد مـــن األســـئلة حـــول إشـــكالية الـــدين والدولـــة، وذلـــك 
بأن وظيفة الدولة هي حراسة الدين كما جـاء يف املـأثور  يعتقدوناإلسالميني بأن اإلسالم دين ودولة، والذين 

نظــر رضــوان الســيد، أن كــون الــدين اإلســالمي يتضــمن دينــاً وسياســة، فهــذا  ةوجهــفمــن  .الفكــري للمــاوردي
والـدنيا  الـدين، وهذا ما ركز عليه حممد أركون أيضاً ولكن السؤال املهم كمـا يـرى هـو: هـل األديانشأن سائر 

و" الصــورة " الســائدة  االعتقــادوما مــدى صــحة ؟مؤسســتان الــدعوة والدولــة تتضــمنهما مؤسســة واحــدة أو أو
 ؟شـهد توحـد الـدعوة والدولـة يف مؤسسـة واحـدة الراشـدينبني الباحثني العـرب املعاصـرين مـن أن عصـر النـيب و 

هـل صـحيح  :صحيح أن الشريعة كانت حتتاج للدولة من أجـل تطبيقهـا، مث هل :واألهم من كل هذه األسئلة
  ).102(؟الدين حرست الشرع أو اإلمامة أن الدولة أو

كـان لكـل   طويـلهـو فـك االشـتباك بـني الـدين والدولـة، فعلـى مسـار تـارخيي  يد،إليه رضـوان السـ يطمح ما
للـــدين كمـــا نـــذرها  حارســـةمنهمـــا مؤسســـته اخلاصـــة، عـــل أن األهـــم مـــن ذلـــك أن الدولـــة اإلســـالمية مل تكـــن 

  عــن اإلمامــة املــاورديوهنــا يلفــت نظرنــا الســيد إىل أن مقولــة  .حيــائيون اإلســالميوناملــاوردي، وكمــا ينــذرها اإل
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، فقـد كانـت الزراداشـتية كديانـة تـدين الساسـاينكحارسة للـدين وسائسـة للـدنيا، مسـتعارة باجلملـة مـن الـرتاث 
ارتبوجودها للدولة الساسانية، وما أن  ارت الزرادشتية، أما واقع اإلسالم فمختلف عن  ا الساسانية حىت ا

 يفن الســلطة السياســية مث إبوجودهــا.  تــارخيي طويــل ظلــت الدولــة اإلســالمية تــدين للــدين مســارذلــك، فعلــى 
  ).103(الدينالذي حرسها، وضاعت الدولة ومل يضيع  اإلسالم مل حترس الدين بل إن الدين هو

ألهـــم  العديـــدةإليـــه رضـــوان الســـيد يف حفرياتـــه الدقيقـــة يف تـــراث الـــدين واخلالفـــة وعـــرب حتقيقاتـــه  خيلـــص مـــا
نزاعــي  تــاريخ صــراعي أو هــو )الــدينوممثليهــا (ولــيس مــع  الكتــب،" أن تــاريخ الســلطة اإلســالمية مــع الشــريعة
وقـد  .، وقيام جمالني أحدمها سياسي واآلخـر شـرعيالشريعةأفضى إىل انفصال السياسة عن الفقه وأحياناً عن 

 .، واسـتمر التجـاذب علـى أطـراف اجملـالني حسـب تـوازن القـوى والظـروفمبجالـهسلم كل من الطـرفني لآلخـر 
القـوانني  ظهـورالسائدة عن أن االنفصال حديث مـع الـدخول الغـريب إىل العـامل اإلسـالمي، و  التارخييةفالصورة 

ظهـور حركـات " الصـحوة اإلسـالمية "  أنعلـى  املدنية، والـدول القوميـة، هـذه الصـورة حتتـاج إىل تعـديل كبـري.
الـدين بالدولـة  عالقـة مسـألة، وتطبيق الشريعة، يدل على أن اإلسالميةالداعية ـ بأساليب خمتلفة ـ لقيام الدولة 

مـــا تـــزال تبحـــث عـــن مســـتقر هلـــا، مســـتقر مـــا مكنتنـــا جتـــارب القـــرون املاضـــية مـــن  السياســـييف جمالنـــا الثقـــايف و 
السـلطة يف  أو الدولـةاألخطـر مـن ذلـك كلـه اهتـزاز فكـرة  :). ويضيف بكثري من احلصافة104"(إليه الوصول

املــؤرخني، وكتــاب نصــائح امللــوك، أن الســلطة  و ئدة لــدى الفقهــاء فالصــورة الســا .وعينــا الثقــايف ولــيس يف تارخينــا
مهــا معــاً، لكنهــا   مقتضــيات العــرف أو علــى مقتضــيات الــدين أو خلروجهــاكانــت دائمــاً منقوصــة الشــرعية، إمــا 

. وقـد أدى ذلـك إىل تعمـق " )غشوم خـري مـن فتنـة تـدوم حاكم(وسقوط اجملتمع  الفوضىكانت ضرورية ملنع 
الدولـة  الشـريعة أو تطبيـقأفكـار املهديـة، وأدى يف احلقبـة املعاصـرة إىل ظهـور فكـرة  الراشـدة أو " اخلالفة طوىب

واحلــديث، كانــت ومــا تــزال تــرى إمكــان الدولــة  القــدميفالبــد مــن االلتفــات إىل تيــارات هامشــية يف  .اإلســالمية
  )105(الدولة املدنية ،أوالسياسةالعقالنية، دولة احلزم و 

ايــة القــرن  قــل واملدنيــة، وســيادة منــوذج االســتبداد، هــودولــة الع غيــاب إن ، إىل تصــاحل املنصــرممــا قــاد يف 
الشيخ والليربايل، بصورة أدق، يف تصـاحل الشـيخ مـع الليـربايل، فكثـرياً مـا ردد الليـربايل العـريب أن ختلفنـا يرتـد إىل 

ن املنصـرم وبدايـة األلفيـة، اجتـاهني مـن القـر  القليلـةيف هذا السياق، شهدت األعوام و )، 106(بعدنا عن احلرية
الــيت ســاقها حممــد جــابر األنصــاري، مــن أن الســلطة االســتبدادية العربيــة هــي  الفرضــيةاثنــني، األول ينطلــق مــن 

أصــحاب هــذا  بعــضالدولــة، ومــا أن ترتاجــع كمــا حــدث يف العــراق، حــىت ترتاجــع الدولــة، وقــد ذهــب  حاضــنة
يف تــاريخ تطــور الدولــة، مــن دولــة  تارخييــةراه " الــيت رآهــا الــبعض ضــرورة دولة اإلكــبـــ" االجتــاه إىل تربيــر مــا مســي

). هــذا االجتــاه 107(اخلــارجي مــن آالم، حبجــة وجــود العــدو رافقهــااإلكــراه إىل دولــة املؤسســة، وذلــك مهمــا 
ر أخالقية الدولة " حيث أن حتريـبـ" العروي مساهابركاته على السلطة االستبدادية، يسقط ما  كلالذي يضفي  
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وهذا ما مل يصحوا عليه أصحاب هذا االجتاه إال مع وقع خطى  .باالنقراضالدولة من األخالق حيكم عليها 
  .األجنيبالغزو 

عــرب  مــاوهــذا  القطيعــة معــه، إىلالــذي يســعى عــرب حفرياتــه اجلديــدة يف جــذور االســتبداد  هــو الثــاين االجتــاه
   0عنه كل من كمال عبد اللطيف وحممد عابد اجلابري

، الســلطانيةقــراءة يف نظــام اآلداب  :كمــال عبــد اللطيــف يف كتابــه " يف تشــريح أصــول االســتبداد  يشــغل مــا
انطالقاً من أن اآلداب هي ثقافة سياسية تنشئها  ذلكو  مبدأ الطاعة وكيف مت " متجيد الطاعة" " هو1999

  .خلدمة مشروعها السياسي تتبناهااملؤسسة و 
بــل املوضــوعي للســلطة الباغيــة واملســتبدة عــرب التــاريخ، حبيــث أصــبح وجهــة نظــره أن الطاعــة هــي املقا ومــن

اجلـداالت اإليديولوجيـة  سـياقمبدأ الطاعة حبسـب رضـوان السـيد الـذي يستشـهد بـه كمـال عبـد اللطيـف، يف 
ويـرى عبـد  .واجلماعة، بل أصـبح منـاط إمجـاعهم السنةوالكالمية والسياسية جزءاً من العقيدة السياسية ألهل 

السياسي املـالزم للسـلطة يف تـاريخ اإلسـالم، وتشـهد نصـوص اآلداب  املبدأأن مفهوم الطاعة يعكس اللطيف 
 النصـوصيف الفلسفة السياسية السلطوية، من هنا هذا التمجيد للطاعة ومـدحها يف أغلـب  البالغةعلى أمهيته 

 .الرعيـة السـلطة الضـامنة لالسـتقرار نحمتـاإلسالمية، باعتبارها عـز امللـك واألداة الـيت متكـن املــَِلك مـن املــُلك، و 
عــن حقــوق الرعيــة، أثنــاء احلــديث عــن سياســة  الفصــوليقــول عبــد اللطيــف " عنــدما يــرد احلــديث يف بعــض 

ـا  ترتـبالعامة، فإن األمر ال يتعلـق بشـروط  عالقـة احلـاكمني بـاحملكومني، بقـدر مـا تشـري إىل عمليـة تـدبري بؤر
  ).108(املركزية"
إىل امللـك  نسـبة –لدارسني لآلداب السلطانية واحملققني هلا، أن مبدأ الطاعـة األردشـريي عند ا إمجاع هناك

رضــوان الســيد يف كتابــه "  الــدكتورحيضــر يف خمتلــف متــون اآلداب الســلطانية وقــد أحصــى  –الفارســي أردشــري 
ة امللـك مـن األردشـريي عـن الطاعـة الـذي جيعـل طاعـ الـنص" مـوارد حضـور  1997اجلماعة واجملتمع والدولة،

العربيـة فبلغــت ســتة وأربعــني موطنــاً منهـا مثانيــة مــواطن يف كتــب املــاوردي  الســمرطاعـة اهللا، يف كتــب السياســة و 
  ).109(وحده

"  جيعــلالســيد بكثــري مــن احلصــافة واالســتدراك، مــن القيــاس علــى الــنص األردشــريي الــذي  رضــوان حيــذر
.إخل " فمع إقراره بقدرة هـذا .حارسألن الدين أس وامللك  ،الدين وامللك توأمان ال ِقوام ألحدمها إال بصاحبه

ومرايـــا األمـــراء وكتـــب الفقـــه، إال أنـــه يـــرى أن الفقهـــاء  السياســـةالـــنص علـــى دخـــول اآلثـــار العربيـــة يف الســـمر و 
ـذا الـنص، مـن هنـا حتـذيره أيضـاً مـن القيـاس علـى الـنص األردشـريي، فثمـة  األقلواملتكلمني كانوا   فـارقتـأثراً 

تـدين للـدين بوجودهـا، ولـيس  اإلسـالميةخيي واضح بني الدين والدولة يف اجملـال العـريب اإلسـالمي، فالدولـة تار 
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ضــربت الزراداشــتية بعــد ســقوط امللــك الساســاين باعتبــاره  حيــثاحلــال يف احلالــة الساســانية،  العكــس كمــا هــو
  ).110(حارساً للدين

ا ممـــعبـــد اللطيـــف خطـــى رضـــوان الســـيد يف حتـــذيره  " يف تشـــريح أصـــول االســـتبداد " يتبـــع كمـــال كتابـــه  يف
استحضـار جتربـة مـن  فيـهيسميها عبد اللطيف مبزالق النص امللتبس، ويقصد بذلك " عهد أردشري "الـذي يـتم 

فمن وجهـة نظـره أن " الـنص امللتـبس  .العمليةأهم جتارب التاريخ اآلسيوي يف جمال الثقافة السياسية واحلكمة 
السياســـي والـــديين أن ينتبـــه إىل موضـــوع العالقـــة بـــني الـــدين  بـــنيإشـــكالية العالقـــة  " يفـــرض علـــى الباحـــث يف

وجهـة نظـره أن هـذه األحكـام املسـبقة  مـنو  .موضـوع ملـيء باألحكـام املسـبقة واآلراء اجلـاهزة والسياسة. وهـو
ضــايا، املتعــددة فتتضــاعف اإلشــكاليات وختــتلط الق صــعوباتهواجلــاهزة تشــكل عقبــة نظريــة جديــدة تضــاف إىل 

مـن هنـا نفسـر متييـزه  .الغشـاوة مسكـاً أمـام األعـني فـال يعـود الـدارس يـرى شـيئاً  فتـزدادوتنشأ األحكام املتحزبـة، 
التـــاريخ عـــن امللـــك  كتـــبصـــورتني أساســـيتني يف العهـــد األردشـــريي، الصـــورة التارخييـــة الفعليـــة الـــيت ترويهـــا   بـــني

والصـــورة الـــيت حفظهـــا  .الزرادشـــتية الديانـــةعـــاد إحيـــاء الفارســـي أردشـــري الـــذي وّحـــد املـــدائن يف دولـــة واحـــدة وأ
ا"العهد" يف صياغته العربية واليت مت  يف النسيج النصي ملرايا األمـراء والـيت أصـبحت منوذجـاً وقاعـدة يف  استيعا

  .)111العام جملتمع بال فنت ومؤسس على تعايل امللك واستبداده معا( السياسيالتدبري 
مـــن  وخوفـــهبري باســـتدراكات رضـــوان الســـيد وال بتحـــذيرات كمـــال عبـــد اللطيـــف حممـــد عابـــد اجلـــا يأبـــه مل

بأن أزمـة القـيم كانـت ومـا تـزال،  إقرارهاألحكام اجلاهزة واملسبقة واليت تقود عادة إىل أحكام إيديولوجية، فمع 
ـــة  ضـــوض العـــادل، الـــذي ظهـــر مـــع حتـــول اخلالفـــة إىل ملـــك ع للمســـتبدراح اجلـــابري حيفـــر يف اجلـــذور التارخيي

 .بن عبد امللك هشام"ملك غشوم خري من فتنة تدوم" وذلك يف أواخر العهد األموي، وبالضبط مع  غشومو 
دراســـة حتليليـــة لـــنظم القـــيم يف الثقافـــة  :العـــريبويف هـــذا الســـياق الحـــظ اجلـــابري يف كتابـــه " العقـــل األخالقـــي 

ك اإلســـالم، والســـؤال الـــذي يبحـــث مل يعرفـــوا مبـــدأ الطاعـــة وكـــذل اإلســـالم" أن العـــرب قبـــل  2001العربيـــة،
  ؟له هو: من أين جاء مبدأ الطاعة إجابةاجلابري عن 

حقـل  يغـزوعن جذور مبدأ الطاعة، يقف اجلابري عند عهـد أردشـري وكيـف قـدر لعهـد أردشـري أن  حبثه يف
طاعــة ال االجتــاه حنــو تنــامي )، ومــا يقلــق اجلــابري هنــا هــو112الثقافــة العربيــة ليجعــل مــن الــدين طاعــة رجــل(

مل يعــــرف يف األصــــل هــــذا النــــوع مــــن  الــــذيالكســــروية غــــري املشــــروطة وغزوهــــا للمــــوروث اإلســــالمي احملــــض 
  .)113الوالء(

************************  
  الهـوامش

  باحث من اجلمهورية العربية السورية. )*
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العربيــــة  الثقافـــةالعقــــل األخالقـــي العــــريب، دراســـة حتليليـــة نقديــــة لـــنظم القــــيم يف  :حممـــد عابــــد اجلـــابري ــــ1
  ).2001بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،(

ــــ2 القــــومي،  اإلمنــــاءبــــريوت، مركــــز (األخــــالق والسياســــة، ترمجــــة هاشــــم صــــاحل  ،اإلســــالم :حممــــد أركــــون ـ
1990.(  

  ). 1980بريوت، املركز الثقايف العريب، (مفهوم الدولة  :عبد اهللا العروي ـ3
ص  )1993النشـر،و بـريوت، املؤسسـة العربيـة للدراسـات (قـد السياسـة ن ،الدولة والـدين :برهان غليون ـ4

  .واإلشارة هنا إىل الطبعة الثانية من الكتاب 6
العربيــة  املؤسســةاإلســالم وأصــول احلكــم، دراســات ووثــائق حممــد عمــارة (بــريوت،  :علــي عبــد الــرزاق ـ 5

  .145) ص 2000للدراسات والنشر، 
  .146ص ،املصدر نفسه :علي عبد الرزاق ـ 6
  .146، صاملصدر نفسه ـ 7
  .150، صاملصدر نفسه ـ 8
والسـلطة  العلمانيـة، انظر تعليق حممد عمارة يف كتابه " الدولة اإلسالمية بني 154، صاملصدر نفسه ـ 9

  .208 ،207 ،205 ،200الدينية، الصفحات 
  . 180، صاملصدر نفسه :ـ علي عبد الرزاق 10
  .174، صاملصدر نفسه ـ 11
  .182، صملصدر نفسها ـ 12
، 14العدد 87، صمشكلة احلكم يف الفكر اإلسالمي احلديث، جملة االجتهاد :لشريفعبد اجمليد ا ـ 13

  .87، صهجرية 1412، 1992السنة الرابعة، شتاء 
  .91، صاملصدر نفسه :عبد اجمليد الشريف ـ 14
) وكانـت الطبعـة 1996ركز الثقايف العريب،اإليديولوجيا العربية املعاصرة (بريوت، امل :عبد اهللا العروي ـ 15

  .بريوتعن دار احلقيقة يف  1970األوىل من الكتاب قد صدرت يف العام 
االجتهــاد،  جملــةمفهــوم " الدولــة اإلســالمية " املعاصــرة يف فكــر حســن البنــا،  :ابــراهيم البيــومي غــامن ـ 16
  .147، ص14 العدد

  .147، صاملصدر نفسه :ابراهيم البيومي غامن ـ 17
 ورةظــــاحملاالحتــــواء التــــوفيقي للجــــدليات  :الفكــــر العــــريب وصــــراع األضــــداد :حممــــد جــــابر األنصــــاري ـ 18

  ).1991 بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،(
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) 1985، الطليعـةبـريوت، دار (دراسـة حتليليـة نقديـة  :اخلطاب العريب املعاصر :حممد عابد اجلابري ـ 19
علـــى احلاضـــر  الـــديين أو املاضـــيخطـــاب قياســـي إمـــا علـــى  طـــاب العـــري املعاصـــر هـــوفقـــد بـــني اجلـــابري أن اخل
  .57، صفك إساره من قبضة النموذج السلف هوخطاب سلفي بشقيه واملطلوب  األورويب، وبالتايل فهو

 اإلمنــــــاءبــــــريوت، مركــــــز (تارخييــــــة الفكــــــر العــــــريب اإلســــــالمي، ترمجــــــة هاشــــــم صــــــاحل  :حممــــــد أركــــــون ـ 20
  .278ص )1986القومي،

  .146مفهوم الدولة،  :ـ عبد اهللا العروي 21 
الشخصـــية العربيـــة اإلســـالمية واملصـــري العـــريب، ترمجـــة املنجـــي الصـــيادي (بـــريوت،دار  :هشـــام جعـــيط ـ 22
  .1974وقد صدر الكتاب بالفرنسية يف العام  .118)ص 1984الطليعة،
  .118املصدر نفسه،ص  :هشام جعيط ـ 23
  .360ص  )1997دار الكتاب العريب،  بريوت،(ة واجملتمع والدولة اجلماع :رضوان السيد ـ 24
  .120، صاملصدر السابق :هشام جعيط ـ 25
(بـريوت،  خليـلجدلية الدين والسياسة يف اإلسالم املبكـر، ترمجـة خليـل أمحـد  ،الفتنة :هشام جعيط ـ 26

لـــة االجتهـــاد، العـــدد جم يف، وانظـــر مراجعـــة صـــالح الـــدين اجلورشـــي للكتـــاب 13) ص 1991دار الطليعـــة،
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  اإلطار المرجعي لحقوق اإلنسان بين الفكر
  اإلسالمي والفقه الدستوري

   *طارق البشري
ق السياسية يف عامل اليوم "اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان" الـذي أصـدرته اجلمعيـة العامـة من أشهر الوثائ

  م.1948ديسمرب  10مم املتحدة يف لأل
ومل تصــدر هــذه الوثيقــة مــن فــراغ، فقــد ســبق لألمــريكيني يف حــرب االســتقالل الــيت شــنوها ضــد احــتالل  

وضــمنوه "أن كــل الرجــال  1776ل" يف يوليــه ســنة بريطانيــا لــبالدهم، ســبق هلــم أن أصــدروا "إعــالن االســتقال
م سواسية" وأشاروا إىل حق اإلنسان يف احلياة واحلرية واملساواة. م أمها   قد ولد

، أصــدرت إعالنــا حلقــوق اإلنســان وتضــمن "يولــد 1789مث ملــا كانــت الثــورة الفرنســية يف أغســطس ســنة  
عــالن أن صــار ذا شــهرة واســعة، وصــارت مبادئــه مــن النــاس أحــرار ومتســاوين يف احلقــوق". ومــا لبــث هــذا اإل

  األصول اليت انبىن عليها الفكر السياسي الغريب يف العصر احلديث.
مسـتندا لألصـلني السـابقني، فكـان وثيقـة دوليـة ذات إشـعاع  1948وجاء "اإلعالن العاملي..." يف سـنة  

عد صدور هـذا اإلعـالن عملـت األمـم املتحـدة على الدساتري والقوانني الوطنية اليت تصدر يف غالبية الدول. وب
إىل إجناز مهمة أكثر صعوبة، وهي حتويل مبادئ اإلعـالن إىل مـواد تتضـمنها معاهـدة دوليـة تقـرر التـزام الـدول 
املصدقة على هذه املعاهدة، التزامها قانونا بتطبيق هذه املبادئ أي حتويل املبادئ اخلاصـة حبقـوق اإلنسـان إىل 

لزمـــة. وأعـــدت مشـــروعي اتفـــاقتني، األوىل تتنـــاول احلقـــوق املدنيـــة والسياســـية والثانيـــة تعـــاجل أحكـــام قانونيـــة م
ـــة. ويف جتماعاحلقـــوق االقتصـــادية واال ـــة والثقافي صـــدقت اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم  1966ديســـمرب ســـنة  16ي

قـل. ومل يتـوافر دولـة علـى األ 35املتحدة على هاتني االتفاقيتني، ولكـن كـان تنفيـذ كـل منهمـا يتطلـب موافقـة 
بالنســبة لالتفاقيــة اخلاصــة "بــاحلقوق االقتصــادية  1976ينــاير ســنة  3هــذا العــدد إال بعــد عشــر ســنوات. يف 

  بالنسبة لالتفاقية اخلاصة "باحلقوق املدنية والسياسية". 1976مارس سنة  23ية والثقافية"، ويف جتماعواال
ري يف احليـاة واحلريـة واألمـن واحليـاة اخلاصـة، وحقـه وتتضمن االتفاقيـة املدنيـة والسياسـية حـق كـل كـائن بشـ

يف احملاكمة العادلة. ومحايته من العبودية ومن االعتقال، وحقه يف حرية الفكر والضمري والديانة وممارسـة الـرأي 
يـة كفالـة الظـروف املعيشـية جتماعوالتعبري عنه وحقه يف التنقل والتجمع. كما تتضمن االتفاقيـة االقتصـادية واال

األفضل، وحق الشخص يف العمل واألجر العادل وتوفري اخلـدمات الصـحية والتعليميـة لـه وتشـكيل اجلمعيـات 
  واالنضمام هلا.. إخل.

)2(  
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يســـهل القـــول بـــأن اإلســـالم كـــان ســـابقا هلـــذه الوثـــائق يف تقريـــر مجلـــة املبـــادئ الـــيت تضـــمنتها، محايـــة حلـــق 
لـذي تنبـئ بـه احلقيقـة التارخييـة. إن أصـل النصـوص واملبـادئ اإلنسان يف العيش احلـر الكـرمي، وهـذا هـو الواقـع ا

اليت وردت يف الوثائق اليت سبقت اإلشارة إليها، وهو األصل الذي صاغه اإلعالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان يف 
مادته األوىل بقوله "يولد مجيع الناس أحرار متساوين يف الكرامـة واحلقـوق.." هـذا الـنص املشـهور املتكـرر، هـو 

ته نص عبارة عمر بن اخلطاب إىل عمرو بن العـاص الـيت حيفظهـا صـبية املـدارس والكتاتيـب منـذ املئـات مـن ذا
م أحرارا" وأن أمحد عرايب، قال: "لقـد ولـدتنا أمهاتنـا أحـرارا". دون  م أمها السنني "مب تعبدمت الناس وقد ولد

الفرنسي إمنا كان يردد مقولـة مشـهورة لعمـر أن يكون قد طالع إعالن االستقالل األمريكي وال إعالن احلقوق 
  يعرفها صبية الكتاتيب.

) تشـري هـذه اآليـة 13يقول اهللا تبارك وتعاىل "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى.." (احلجـرات آيـة  
 إىل وحدة املنشأ للناس كافة، واحلديث موجه هنا للناس كافة ال للمؤمنني وحدهم. والرسول الكـرمي يوصـي يف
خطبــة الــوداع "أيهــا النــاس، إن ربكــم واحــد وإن أبــاكم واحــد، كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب" مث يؤكــد أن لــيس 

  لعريب على أعجمي وال ألمحر على أبيض "فضل إال بالتقوى". 
ــذا يتقــرر أصــل التســاوي بــني النــاس مجيعــا حســب خلقهــم األول وعناصــرهم األوىل، وأن التفاضــل يــرد  

إلرادي للبشر، وهو التقوى مجاع خاصـيت العمـل واإلميـان، والتعامـل والسـلوك. كـل ذلـك بعد ذلك من الفعل ا
  تأكد من ألف ومائتني من األعوام السابقة على اإلعالن األمريكي. 

وتســهل أيضــا املقارنــة بــني هــذا املبــدأ اإلســالمي وبــني مــا قامــت عليــه عقائــد البشــر وقــت نــزول الرســالة  
م األوىل، احملمديــــة، فكتــــب اهلنــــود الرب  امهــــانيمني باهلنــــد تقــــرر التفاضــــل بــــني النــــاس حســــب عناصــــرهم ونشــــأ

ـــم ويســـمون الغـــري برابـــرة، والرومـــان يتحلـــون بنظـــامهم  واليونـــان كـــانوا يـــرون أنفســـهم شـــعبا خمتـــارا، غـــريهم دو
البشـر.  القانوين وما يتيح هلم من ضمانات، يضنون به أن يكون نظامـا قانونيـا حاكمـا لغـري الرومـان مـن سـائر

م وحدهم شعب اهللا املختار وعرب اجلاهلية يرون كمال اإلنسـانية يف عـروبتهم دون  نواإلسرائيليو  يعتقدون أ
م الزواج من األعاجم.   األعاجم، ويأبون على بنا

ــا معروفــة أو أن   هــذه أهــون املالحظــات وأيســرها يف هــذا الشــأن الــذي نتحــدث عنــه. وهــي هيّنــة مبعــىن أ
ة املنــال ملــن ينشــد املعرفــة. إمنــا مــا حيتــاج إىل نظــر هــو أن حقــوق اإلنســان ميكــن تلخيصــها علــى معرفتهــا قريبــ

تنوعهــا وتعــددها يف أمــرين عــامني جــوهريني مهــا: حريــة إرادتــه وحرمــة شــئونه، أي أن يتــاح لــه مــن األوضــاع مــا 
ا يلتصـق بـه مـن شـئون، ميكنه من أن يعمل إرادتـه وفـق مـا تنـزع إليـه مشـيئته، وأن يكـون لـه حـرم حيـيط بكـل مـ

  ويشمل هذا اجملال احليوي إلعمال اإلرادة، ويأمن فيه أي عدوان أو اقتحام.
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ــا ليســت فقــط الزمــة للفــرد ليحيــا   هــذه احلقــوق ليســت الزمــة لإلنســان مبوجــب كونــه إنســانا فقــط، أي أ
فرهـا لألفـراد لكـي يقـوم ي رشيد، مبعىن أنه يتعني توااجتماعحياة صحيحة، ولكنها الزمة كضرورة إلقامة نظام 

  التنظيم اجلماعي هلم على متاسك وترابط وليؤدى وظيفته بفاعلية وكفاية ويسر.
ي ال تتماســك هياكلــه إال إذا كانــت لبناتــه قــد هيئــت مبواصــفات خاصــة تفيــد جتمــاعوذلــك ألن البنــاء اال 

أن نقــول بقيــام نظــام نيــايب القــدرة علــى التحمــل والبعــد عــن اخلــور واهلشاشــة ومثــال لــذلك، فإننــا ال نســتطيع 
حقيقـي، مهمــا كفلنــا أدق الضـمانات لصــحة العمليــة االنتخابيـة، دون أن يكــون الفــرد آمنـا علــى نفســه وعلــى 

  عياله ورزقه. ألن فقدان األمن سيقتحم باخلوف نفسه ليعدم إرادته قبل أن تتشكل.
)3(  

يـه إعالنـات حقـوق اإلنسـان، طبعـا إن وما حيتاج إىل نظر أيضا هو معرفة ما هـو املصـدر الـذي تعتمـد عل 
ا. ولكــن هــذا املصــدر وحــده ال يكفــي مســتندا إلعطائهــا  هلــا قــوة تأتيهــا مــن تأييــد النــاس هلــا واقتنــاعهم بفائــد
الدرجـة القصــوى املطلوبــة مــن االحــرتام واملشــروعية. ألن "تأييـد النــاس واقتنــاعهم" أمــر يــدور يف إطــار اخليــارات 

ـــذا فهـــي حمكومـــة البشـــرية الـــيت يلحقهـــا الت غيـــري ويـــرد عليهـــا اخلـــالف بـــني اجلماعـــات واملـــدارس واملـــذاهب. و
  وليست حاكمة كما يراد هلا أن تكون.

هذا هو املأزق الذي يقابل الفكـر الوضـعي العلمـاين، عنـدما يبحـث يف شـرعية األحكـام املطلـوب تقريرهـا  
إرادة الشــعب الــيت تتمثـل يف نوابــه املنتخبــني،  لتقسـيم أمــور اجلماعـة البشــرية وأوضــاعها. فالقـانون مــثال مصـدره

وهــو يتقــرر إذا وجــد نفــع فيــه، ويلغــى ويتعــدل حيثمــا وجــد النفــع يف اإللغــاء أو التعــديل. ولكــن بقيــت مشــكلة 
أمام الفكـر الوضـعي العلمـاين، وهـي أن مثـة أحكامـاً يتعـني أن يكـون هلـا قـدر مـن االسـتقرار وأال تكـون عرضـة 

يت قـــد تكـــون طارئـــة) والـــيت قـــد تتـــأثر بأحـــداث عارضـــة تـــؤثر يف ميـــزان األغلبيـــة واألقليـــة للتغـــريات الســـريعة (الـــ
ـــا أحكـــام  الربملانيـــة. هـــذه املشـــكلة واجههـــا الفكـــر الوضـــعي األوريب بتقريـــر أن مثـــة أحكامـــا "دســـتورية" أي أ

و تعــديلها إال بإتبــاع قانونيــة تعلــو علــى القــانون وحتكمــه، وهلــا قــدر مــن االســتقرار والثبــات فــال جيــوز إلغاؤهــا أ
إجــراءات خاصــة، وإال إذا تــوافرت أغلبيــة كبــرية غــري عاديــة لتقريــر التعــديل أو أن يســتفيت عليــه بــأن يطــرح، ال 

  أمام الربملان، ولكن أمام الناس كافة لتقرر أغلبيتهم ما تراه.
ي الـذي جتمـاعولكن هذا الوضع مل يكـف، فثمـة أحكـام تشـكل املرتكـزات الرئيسـية للنظـام السياسـي اال 

يقـــوم عليـــه الدســـتور، ولـــيس مـــن املنطقـــي أن تكـــون املرتكـــزات ممـــا ميكـــن للدســـتور نفســـه أن يّقوضـــها، ومثـــال 
ا اجلغرافية..  ذلك، شكل الدولة وهل يكون ملكيا أو مجهوريا، أو ما يتعلق باستقالل الدولة أو حدود سياد

ــا أحكــام تتعلــق بأصــل قيــام اخل هــذه املشــكلة حلــت بطريــق منــع تعــديل هــذه األحكــام بأيــ ة كيفيــة كانــت، أل



  62

الدولة ومتاسكها. لذلك فإن هذه األحكام ال تتعـدل وال تتغـري "بطريقـة مشـروعة" وهـي ال تتغـري إال بأحـداث 
  حتدث من خارج بناء الشرعية القانونية القائمة يف وقت ما، ومن حنو احلروب والثورات.

إذا كـان القـانون وضـعيا مبعـىن أننـا حنـن الـذين تنشـئه أنشـاء ولكن بقيت رغم كل ذلك مشـكلة، وهـي أنـه  
م، ومصـــدر  وخنلقـــه خلقـــا، وحنـــن الـــذين نلغيـــه ونعدمـــه وإذا كـــان الدســـتور هنـــا كالقـــانون يســـويه البشـــر بـــإراد
شـــرعيته مكســـوب مـــن رضـــائهم يف النهايـــة، وإذا كانـــت إرادة البشـــر متغـــرية، فمـــا الـــذي حيكـــم إرادة البشـــر يف 

ــا تســري مــع مــا يتحقــق  تغريهــا. ميكــن أن نقــول إن مــا حيكمهــا هــو صــاحل اجلماعــة يف كــل ظــرف خــاص، وأ
للبشــرية مــن نفــع متغــري مــع تغــري الظــروف واألحــوال. ولكــن يبقــى ســؤال هــو مــا املعيــار الــذي حنكــم بــه بــالنفع 

  والصالح. واملعيار الذي يتحدد به املفيد والضار من األمور؟
فلســفي، يتعلــق بالبحــث عــن املعيــار الــذي يوجــه اإلرادة البشــرية ويرشــد  هــذا الســؤال الــذي بلغنــاه ســؤال 

العقـــل البشـــري إىل النـــافع ليجتلبـــه والضـــار ليجتنبـــه، أي معيـــار احلســـن والقـــبح، والصـــحة والفســـاد. إن رجـــال 
ـم وضـعيون علمـانيون يفضـلون حكـم األرض علـى  َّ الفكر القانوين الوضعي بلغوا هذا السـؤال ووقفـوا عنـده، إ

شـــريع الســـماء، ويســـتبعدون "الغيـــب" مـــن أن يكـــون لـــه أثـــر يف تشـــريعات األرض. وهـــا هـــي احلاجـــة العمليـــة ت
واملنطقية تلجئهم للبحث عن معيار حاكم "للقيم العليا يف اجملتمع ويكون هو مصدر الشـرعية العليـا الـيت متيـز 

ضــعي هنــا عــن مقولــة فلســفية احلســن مــن القبــيح والصــحيح مــن الفاســد والنــافع مــن الضــار. تفتــق الفكــر الو 
ــا تلــك القــيم واملبــادئ  أمسوهــا "القــانون الطبيعــي" أو جمموعــة املبــادئ "املبــادئ األصــلية واألزليــة" وعرفوهــا بأ
املتضــمنة يف كيــان اجلماعــة البشــرية. وهــذه املبــادئ واألصــول والقــيم هــي الــيت حتكــم الشــرعية العليــا للجماعــة 

  حتكم السلوك والتعامالت إذا مل يوجد نص من قانون أو دستور. ولقوانينها ولدستورها، وهي أيضا 
هنا تتعني مالحظة، صنع الفكر الوضعي، لقد بدأ بأن أنكر غيـب السـماء فوجـد نفسـه يف النهايـة يبتـدع  

غيبا جديدا، "غيبا أرضيا"، أمساه "القانون الطبيعي" أو "قواعد العدالة" أو "املبادئ الدستورية العليا". ونسب 
  ىل هذا "الغيب األرضي" أنه مصدر "حقوق اإلنسان". إ

هـــذه احلقـــوق اجلوهريـــة حليـــاة اإلنســـان والســـتقامة نظـــام اجملتمـــع، أقـــوى مـــن أن تســـندها وتـــدعم وجودهـــا  
"وثيقــة دوليــة" أو نــص دســتوري "أو نســبة غامضــة إىل مصــدر مصــنوع أمســوه "القــانون الطبيعــي" هــي حقــوق 

ـــذا يصـــدق وصـــف األزليـــة  ذات قداســـة مســـتمدة يف األســـاس مـــن تشـــريع الســـماء ومـــن "غيـــب الســـماء"، و
واألصالة عليها، وهو الوصف الذي يقرره القانون الوضعي ولكنه يبحث له عن مستند فلسـفي خـارج الـدين، 

  فتكون النتيجة أنه خرج على الدين لينشئ دينا جديدا أمساه "القانون الطبيعي". 
)4(  
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عن أصول الشريعة اإلسالمية اليت تنزلـت إلينـا بـالقرآن الكـرمي وسـّنة النـيب  تقرير احلقوق يف اإلسالم يصدر 
وهـي تسـتمد شـرعيتها العليـا مـن قداسـة النصـوص الـيت شـرعتها وأقامتهـا فيصـال بـني  -عليـه الصـالة والسـالم-

عبـد هللا، احلق والباطل. لذلك كانت رعاية احلقوق املنصوصة وأداء الواجبات املقررة، كان يف ذلـك نـوع مـن الت
ي وترشـــيد التعـــامالت البشـــرية وكفالـــة العـــدل واملســـاواة بـــني جتمـــاععـــز وجـــل، مـــع لزومهـــا لضـــبط الســـلوك اال

  البشر. 
هنــا تتصــل جمموعــة احلقــوق والواجبــات املشــرعة يف أصــول اإلســالم، تتصــل باجلانــب اإلميــاين الــذي يــربط  

ماعـة اإلسـالمية، وهـي يف جمموعهـا تسـتهدف اإلنسان بربه، وتتصل يف الوقت نفسه بأصل انتماء املسلم للج
ــم ال يتفاضــلون إال بــالتقوى، مــن حيــث أن التقــوى مســلك  حتقيــق العــدل باعتبــار املســاواة بــني النــاس كافــة أ

ي احلميـد، وإطاعـة جتمـاعإرادي يصنعه اإلنسان مسئوال عنه، ومن حيث أن التقوى اتبـاع ألسـس السـلوك اال
ا واملنهي عما ينقضها. ألوامر اهللا ونواهيه، أي التزا   م بقيم العدالة واملساواة املأمور 

وهنـا أيضــا تتأكــد املســاواة كقيمــة لتحقيـق العــدل، مــن حيــث أن صــاحب الشـرع احلــاكم هــو اإللــه املعبــود  
من دون اخللق مجيعا، والنـاس إزاء ذلـك مجـيعهم سواسـية كأسـنان املشـط، وال يتألـه نـاس علـى نـاس. هـذا كلـه 

ـذا تبـدأ حقـوق اإلنسـان بالعبوديـة هللا وحـده. من حيث الشرع ية العليا ومعايري األحكـام الـيت يتبعهـا البشـر. و
ذه العبودية عينها.  م إزاء بعضهم البعض    ويستمد البشر سياد

  هذا هو الوعاء الفكري العام الذي ميكن أن نضع يف إطاره مبدأ "حقوق اإلنسان" يف اإلسالم.  
)5(  

ــا حقوقــا فرديــة فقــط، وهــو ال يســقط يف النزعــة ال يقــيم الفكــر ا  آلخــر نظــره إىل احلقــوق علــى أســاس كو
الفردية يف إدراكه هلذه احلقوق، إمنا يقيم رؤيته يف إطـار التكـوين املؤسـس للمجتمـع، واحلـق هنـا ال ينحصـر يف 

ــا الفــرد، إمنــا هــو نظــام وصــالحيات شــرعية ووظــائف  احلــق يف اإلســالم يــة، اجتماعنطــاق املزايــا الــيت يتمتــع 
  ية فضال عن كونه مزية فردية، وهو عنصر يف بناء هيئات اجملتمع ومؤسساته. اجتماعوظيفة 

إن الفكر اآلخذ عن اإلسالم مبين يف ظـين علـى أسـاس التكـوين اجلمـاعي للمجتمـع، ولـيس علـى أسـاس  
عي، ومـــن مث ينظـــر إليـــه علـــى التكــوين الفـــردي، ألنـــه يف الغالـــب األعــم ينظـــر إىل الفـــرد يف إطـــار وجـــوده اجلمــا

  أساس التكوينات املؤسسية اليت تشخص هذه اجلماعات. 
وإذا كـــان هـــذا هـــو التصـــور فقـــد قـــام النســـق احلقـــوقي للفـــرد يف اإلســـالم مصـــوغا يف "واجبـــات" فحقـــوق  

ء الزوجة يف األسرة حتـددها واجبـات الـزوج، وحـق الولـد يف الرتبيـة يكفلـه واجـب إنفـاق األب عليـه، وحـق إبـدا
الــرأي يعــرب عنــه بواجــب النصــيحة واجلهــر بكلمــة احلــق، وحــق التجمــع والــدعوة يفيــده واجــب األمــر بــاملعروف 

  والنهي عن املنكر.. وهكذا. 
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هذا األسلوب يف صياغة حق الفرد بأنه واجب على الغري إزاءه، وأنـه واجـب عليـه إزاء مجاعتـه، يتفـق مـع  
ه ذلـك مـن بيـان مـا علـى املنـدرجني يف هـذا التكـوين مـن واجبـات التكوين املؤسسي هليئات اجملتمـع، ومـا يفيـد

لغـــريهم مـــن األفـــراد أو للجماعـــة كلهـــا، وحنـــن نلحـــظ أن غالـــب احلقـــوق العامـــة الـــيت يصـــوغها الفكـــر الغـــريب 
ا يف الفكر اإلسـالمي تـرد يف فـروض الكفايـة، وقـد كـان مـن  ا من حقوق اإلنسان السياسية، نلحظ أ حيسبا

هللا سبحانه به على املسلمني أن يتفق فكرهم عن صياغة ما يسمى بفـرض الكفايـة، ليجمـع بـني أنبغ ما فتح ا
ـذه  احلق العام والواجب العام، ولـريبط بـني مسـئولية الفـرد ومسـئولية اجلماعـة، وليقـيم هـذا التضـامن العجيـب 

  الفكرة الفذة. 
د، مــدركا أن احلــق وااللتــزام وجهــان لعالقــة إن فقـه املعــامالت الغــريب، نظــر إىل عالقــات التعامــل بـني األفــرا 

واحدة، وأدرك يف هذا النطاق أن وجـه االلتـزام هـو مـا حيسـن أن يكـون عليـه املعـول يف النظـر والتقـدير، ولكنـه 
ي يف الوقـت اجتمـاعيف صدد احلقـوق العامـة مل ينظـر هـذه النظـرة ومل يـدرك فكـرة أن ممارسـة احلـق هـي واجـب 

  ك فكرة فروض الكفاية هذه. ذاته. ومل يستطيع أن يدر 
والصــياغة الغربيــة الليرباليــة للفكــرة احلقوقيــة، تنظــر إىل الفــرد كمــا لــو كــان مســتقال عــن اجلماعــة يف التصــور  

األصــلي، أي أنــه يف البــدء كــان فــردا، مث دخــل اجلماعــة متنــازال عــن بعــض حقوقــه لتحمــي اجلماعــة لــه حقوقــه 
، وهــو تصــور صــوري ألن الفــرد مل يكــن خــارج مجاعــة قــط، منــذ الباقيــة، فظهــرت فكــرة احلــق يف تصــور فــردي

مولده، ومنذ خلق اهللا اإلنسـان علـى األرض، وآدم عليـه السـالم نـزل األرض يف أسـرة، والفـرد ال يكـون خـارج 
مجاعة قط، حىت وفاته، وألن اندراج الفرد يف اجلماعة مل يفقد، وال يفقده حقوقا فردية له، بـل إنـه مل يكسـب 

ا أو مجاعيا إال يف كنف اجلماعة اليت محته ورعته وأبلغته إنسانيته وعلمته معـىن احلـق، واحلـق "عالقـة" حقا فردي
ا.    وال يقوم حق دون مجاعة تقوم "عالقة" احلق بني أفرادها وهيئا

ــذا التصــور الليــربايل، الــذي يؤكــد علــى احلــق إمنــا أقــام احلــق يف مواجهــة الغــري،   إن وضــع الفكــرة احلقوقيــة 
فقام تصور أن حق الفرد ينتهي عندما يبدأ حق غريه، وحريته تقف عندما تنهض حرية غريه.. وهكذا، فصـار 
وجـود "اآلخــر" يشـكل نوعــا مـن القيــد وهـو نــوع مـن االنتقــاص، لـذلك يصــعب تصـور الفكــرة احلقوقيـة الغربيــة 

  بدون مفهوم الصراع. 
دت احلـق حبسـبانه واجـب الغـري لـه، أو واجبـه خيتلف هذا الوضـع عـن صـياغة الفكـر اإلسـالمي، الـيت حـد 

  هو حنو مجاعته، وهي صياغة توقظ يف الفرد دائما مثريات "العطاء" ال مثريات "األخذ".
  

)6(  
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املســاواة بــني البشــر يقرهــا اإلســالم وحيــض عليهــا، فالنــاس سواســية كأســنان املشــط وال فضــل لعــريب علــى  
عـىن أن النـاس ال يتفاضـلون إال مبـا يف مكنـة كـل مـنهم مـن وجـوه أعجمي وال ألمحر على أسود إال بالتقوى، مب

ا يف العبادة والتعامـل، إمنـا  م مع سائر الناس، ألن التقوى املأمور  اخليارات اإلرادية يف عبوديتهم هللا ومعامال
ا تبعة الثواب والعقاب.    ترد يف جمال اخليارات املتاحة للناس واليت ترد بشأ

ـذا جتمـاعاة مقررة هكذا يف اإلسـالم، فـإن الضـوابط اإلسـالمية للتنظـيم االإذا كانت املساو   ي ال تكتفـي 
  التقرير، بل تتجاوزه لتؤكد على "العدالة" بوصفها اهلدف األصيل من تقرير املساواة. 

ــم دخــل يف قيامــه، وأن   ــم دون أن يكــون إلراد إن املســاواة تعــين منــع التمييــز بــني النــاس بســبب يلحــق 
م هــــذا الســــبب لــــديهم علــــى وجــــه االطــــراد دون أن يكــــون يف مكنــــتهم بالعمــــل اإلرادي أن يرفعــــوه أو أن يقــــو 

يتجاوزوه وتقوم هذه األسباب عادة لدى مجاعات من البشر تشرتك فيه، تلك هـي األسـباب املتعلقـة بـاجلنس 
شــكل احلــد األدىن ملــا أو لــون البشــرة أو اللغــة أو مــا يشــابه ذلــك. واملســاواة علــى هــذا الوصــف صــفة ســلبية ت

  يتعني أن يكون عليه وضع اإلنسان. 
م حمض أفـراد فيهـا، ال يتميـز أي فـرد فـيهم   واملساواة تعين أن تنظر اجلماعة إىل األفراد املكونني هلا حبسبا

عــن اآلخــرين إال أن تكــون أوصــافا مكتســبة كشــروط التعلــيم أو اخلــربة وحنــو ذلــك، أو علــى األقــل أن تكــون 
فارقــة وغــري لصــيقة بــالفرد دائمــا، كشــرط بلــوغ الفــرد ســنا معينــا ليــتمكن مــن أجــراء أعمــال معينــة أو أوصــافا م

للتعيني يف منصب معني، فالسن شرط غري مكتسب ولكنه شرط مفارق يطرأ على اإلنسان ويطرأ على الناس 
  مجيعا على سواء. 

ذا تصنع إنسانا "جمردا" من األوصاف اليت متيزه با  لفطرة عن غريه مـن أفـراد اجلماعـة ولكنهـا ال واملساواة 
يــا مســاويا لغــريه يف احلقيقــة والواقــع. وتفســري ذلــك أنــك إن اجتماعتكفــي وحــدها ألن تكفــل لإلنســان وصــفا 

ــم سواســية، فــإن هــذه التســوية ال تكفــل لكــل مــن املكلفــني قــدرا  ســويت بــني النــاس يف التكــاليف بــافرتاض أ
دامت ظروفهم الواقعية غـري متماثلـة. وذلـك كمـا نسـوى بـني الغـين والفقـري يف  مساويا من األعباء مع غريه، ما

منعهما من النوم يف شوارع املدينة، أو كما نسوى بني املريض وصحيح البدن يف إجيـاب التجنيـد عليهمـا. هنـا 
د أنـه يلزمنـا جند أن مبدأ املساواة مع أمهيته ولزومه مل يكف لتحقيق ما نصبو إليـه مـن مسـاواة حقيقيـة وهنـا جنـ

  ة. ـمبدأ آخر نقيمه لتحقيق التساوي الواقعي، أال وهو مبدأ العدال
واخلليفــة الراشــد أبــو بكــر رضــي اهللا عنــه جيهــر بأنــه ســيعطي الضــعيف أكثــر وســيعطى القــوي أقــل، وذلــك  

 حـىت يأخــذ لــألول حقــه ويأخــذ مــن الثــاين حــق الغــري عليــه. هــذا الــذي قــرره اخلليفــة الراشــد يكشــف عــن قصــد
ــدف حتقيــق التســاوي يف الواقــع مــن بعــد. هنــا جنــد "العــدل" وهــو  اخــتالف املعاملــة بــاختالف أوضــاع البشــر 



  66

قيمة إجيابية، وحنن مأمورون بإقامة العدل بنص أمر اإلجياب املوجه إلينـا يف القـرآن الكـرمي "إن اهللا يـأمر العـدل 
  واإلحسان..." اآلية.

ملســـألة إىل إقامـــة "العـــدل" وإشـــاعته وقـــرن القـــرآن الكـــرمي األمـــر إن اإلســـالم وجـــه غالـــب أوامـــره يف هـــذه ا 
بالعــدل يف احلكــم، قرنــه بــأداء األمانــات إىل أهلهــا "إّن اهللا يــأمركم أن تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا وإذا حكمــتم 
عـه بني الناس أن حتكمـوا بالعـدل.."، وإن اقـرتان احلكـم بالعـدل بـأداء األمانـة يفيـد أن العـدل حـق للمعـدول م

  يستأديه منا، وهو أمانة علينا أن نوفيها. 
والعــدل بــنص هــذه اآليــة الكرميــة واجــب إفشــاؤه "بــني النــاس"، فهــو حــق للنــاس مجيعــا كائنــا مــن كــانوا ال  

يـــنقص حقهـــم علينـــا وال مـــن أماناتنـــا هلـــم اخـــتالف جـــنس وال لـــون وال اخـــتالف ديـــن أو عقيـــدة أو مـــذهب. 
خطــاب هــذه اآليــة موجــه "لكــل مــن كــان أهــال لتحمــل األمانــة علــى  ويــذكر الشــيخ حممــد الصــادق عرجــون أن

ـــة العامـــة والواليـــة  عمومهـــا، ولكـــل مـــن تعـــرض للحكـــم بـــني النـــاس، ســـواء أكـــان هـــذا التعـــرض بطريـــق األمان
السياسية، أو بطريـق التقاضـي إليـه.. أو كـان بطريـق الفتـوى أو بطريـق الرياسـة العرفيـة كـرئيس األسـرة أو رئـيس 

ــا عامــة يف العمــل..". و  قــال القــرطيب أن هــذه اآليــة مــن أمهــات األحكــام "تضــمنت مجيــع الــدين والشــرع" وأ
م.    مجيع الناس تتناول الوالة ومن دو

فالعـــدل هـــو امليـــزان الـــذي تعتمـــد عليـــه السياســـة التشـــريعية، وهـــو اهلـــدف األعلـــى للسياســـة الشـــرعية يف  
  اإلسالم.

****************  
  من مجهورية مصر العربية، نائب رئيس جملس الدولة سابقا.*) مفكر وباحث قانوين 
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 :أرسالنرشيد رضا وشكيب 

  ومن صيغة الدولة البديلة" الموقف من الدولة العثمانية"
  *وجيه كوثراين

يســرد األمــري شــكيب أرســالن قصــة عالقتــه بالســيد رشــيد رضــا يف كتــاب "إخــاء أربعــني ســنة"، فيســتهلها 
ن شـاباً إم قيـل يل يف بـريوت  1895هــ وفـق سـنة  1312ي أتذكره أنـه يف سـنة بذكر البدايات فيقول: "الذ

ومـا مضـت أيـام حـىت جـاءين، وكنـت نـازًال  بـك (...). جتمـاعاالأديباً من طرابلس الشام يسـأل عنـك ويهمـه 
  يف فندق ببريوت يقال له "كوكب الشرق" (...)

ألوىل كان بدء احلـديث تعبـري السـيد رضـا عـن ولعـه بقـراءة وكان أن التقيا، مّرة أوىل وثانية وثالثة، يف املّرة ا 
ديوان شكيب أرسالن املسمى "بالباكورة" والذي كـان قـد نشـره عنـدما كـان يف السـابعة عشـرة مـن عمـره (أي 

  ).1887يف العام 
   بعد من ذلك، وكما يستنتج من قراءة السرية املشرتكة ودالالت النص:أعلى أن مقصد التعارف كان  

د األول: طلب رضا من أرسـالن أن حيّدثـه عـن اتصـال هـذا األخـري باملصـلحني اللـذين ذاع صـيتهما فالقص
اإلصــالح أوًال كــان مشــرتكاً منــذ  يف العــامل اإلســالمي الســيد مجــال الــدين األفغــاين والشــيخ حممــد عبــده. فهــمّ 

وثقى" الـيت كانـت تتسـّرب خفيـة املرجعية املباشرة هلذا اإلصالح، تتمثل يف أفكـار نشـرات "العـروة الـ البدايات.
يــأت هلــا فــرص  إىل بالشــيخني مجــال  االتصــالالــداخل العثمــاين، وعــرب أقنيــة اتصــال، تتمثــل بــأفراد مــن خنــب 

  الدين وحممد عبده.
مقابلتـه الثالثـة يف العـام  وهـو قصـد إجرائـي متعلـق بـاألول، فقـد عـّرب عنـه رشـيد رضـا يف :أما القصـد الثـاين 

مصـر لتأسـيس جملـة إصـالحية "وأوصـاه آنـذاك  إىلالسفر  إىلشكيب أرسالن بعزمه  إىل، عندما أسّر 1897
ويعلق أرسالن على ذلك "ألنه جيوز أن احلكومة يف حال معرفتها باخلرب أن متنع الشيخ رشيد  بكتمان اخلرب".

، وكــان هــذا اخلــارج إال بــإذن إىلمــن الســفر، فقــد كنــا يف عصــر الســلطان عبــد احلميــد ال نقــدر علــى الســياحة 
  ).145ن متعذراً كثرياً." (ص ذاإل

ما جرى من حديث بـني رشـيد رضـا وعبـد القـادر القبـاين صـاحب جريـدة  ويذكر أرسالن يف هذا السياق 
السياســـي العثمـــاين يف عالقتـــه باحلريـــات  جتمـــاعاالواحلـــديث يكشـــف مـــا كـــان عليـــه حـــال  "مثـــرات الفنـــون".

ولكنــه كــان يكشــف أيضــاً متــايزاٍت يف مواقــف خنــب ذاك ، كل عــامالسياســية والفكريــة، وقضــايا اإلصــالح بشــ
  .العصر وسلم األولويات فيها

  :1897الحوار بين رشيد رضا وعبد القادر القباني في العام 
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"عرض علي عبد القادر أفندي القباين أن أقيم يف بريوت وأتوىل رئاسة التحرير جلريدتـه، إذ أخربتـه بعزمـي  
تريـد أن تنتقـد  نقلت له أن احلرية اليت يف بريوت ال تسعين فقـال: أوفية يف مصر، حصحيفة إصال إنشاءعلى 

 إنوالرتبيـة والتعلـيم، قـال:  جتمـاعقلـت إمنـا أريـد إصـالح األخـالق واال؟ عبد احلميد أو أن ختوض يف سياسته
أبني أن لك أوسع احلرية يف هذا، قلت: إذا أردت أن أكتـب يف فضـيلة الصـدق ومضـار الكـذب ومفاسـده، فـ

قــــال: ال ال، عّجــــل ؟ أتنشــــر يل ذلـــك جريــــدتكم االســــتبداديالكــــذب يف األمـــم احلكــــم  شــــوفأكـــرب أســــباب 
  ).129، ص(إخاء أربعني سنة مصر وال خترب أحداً." إىلبالذهاب 

علــى وجــه العمــوم هــي الــيت يطرحهــا رشــيد رضــا يف حيثيــات ســفره، بــدءاً  االســتبدادأو إشــكالية  إنّ إذن،  
معاناة  إىليف أسلوب الرتبية والثقافة الصوفية السائدة وفقه احلشوية (كما يسميهم)  االستبدادا من معاناة هذ

ي دومشــــيختها والــــيت كانــــت تتمثــــل آنــــذاك يف دور أيب اهلــــدى الصــــّيا ســــلطنة العثمانيــــةذلـــك يف مؤسســــات ال
حيـز وعيهـا وجتليهـا  إىلالظـاهرة ولعّل أبرز من نقل هذه املعاناة من حيز معايشة  .وسياسته جتاه احلياة الثقافية

ا واستقراء نتائجها يف الطبائع والسلوك والثقافة اليومية هو عبد الـرمحن الكـواكيب يف كتابـه "طبـائع  وعقل أسبا
  ".االستبداد

رشيد رضا من  ن كان كل من رشيد رضا وشكيب أرسالن قد عاين الظاهرة وعّرب عنها كل من موقعه:إو  
الــذي يبغــي مــن هجرتــه ممارســة اإلصــالح مــن كــل وجوهــه الرتبويــة والدينيــة والسياســية، موقــع الفقيــه املهــاجر 

بيــــت إمــــارة، يف نظــــام الســــلطات األهليــــة يف الدولــــة  إىلوشــــكيب أرســــالن مــــن موقــــع املثقــــف املقــــيم املنتمــــي 
مـن أفكـار مجـال كـان يـتم تلقـي عناصـرها هذه الثقافـة   ثقافة إسالمية تنويرية. إىلالعثمانية ولكن املنتمي أيضاً 

الدين وحممد عبده أوًال، ومن خالل اطالع واسع وتدرجيي على تاريخ إسالمي عريق وحضـارة إسـالمية زاهـرة 
فضًال عـن حالـة التمـاس مـع احلضـارة  امليتها بفعل دورها الرائد يف مراحل معينة من التاريخ العاملي.عاكتسبت 

ة بـــني التـــواريخ واىل طــرح الســـؤال املهـــم والــدائم الـــذي صـــاغه املقارنــ إىلاحلديثـــة، األمــر الـــذي يـــدعو  وروبيــةاأل
  ؟ ملاذا تأخر املسلمون وتقدم غريهم أرسالن:

وكانـــت الدولـــة العثمانيـــة ال زالـــت تشـــكل يف هـــذه الثقافـــة املكونـــة لـــوعي أرســـالن معلمـــاً مـــن معـــامل هـــذا  
دد مصري هذه الدولة بالتقسيم أو الزوال يف خضم امل التاريخ. شاريع األوروبيـة املعلنـة وغـري املعلنـة فكيف إذا 

  يف نطاق ما مسي آنذاك "باملسألة الشرقية".
لــنالحظ هنــا أن البــدايات عنــد كــل مــن رشــيد رضــا وشــكيب أرســالن (وهــذه فرضــية مــن فرضــيات هــذه  

اجتـاه يشـدد علـى السياسـات  الورقة) كانت تشي باجتاهني جيري تبلورمها بشكل تدرجيي عند كل من الرجلني:
ـا عاإلصالحية للمجتمع وللدولة، وهو اجتاه رشيد رضا. واجتاه يشدد على وحدة الدولـة العثمانيـة ومن تهـا وقو

  جتاه الذي ميثله شكيب أرسالن.السياسي اإلسالمي وهو اال جتماعاالوكصيغة تارخيية ممكنة تؤمن استمرارية 



  69

قطعـاً أو تناقضـاً، فأولويـة اإلصـالح  يشـّكلمل  يف حاليت أرسالن ورضا الجتاهنيالتمييز بني ا أنهذا على  
ال تعـين غيـاب اهتمـام رضـا بوحـدة الدولـة ومنعتهـا. وأولويـة الوحـدة  عند رشيد رضا، وكمـا بـرزت يف البـدايات

ا. اخلالف أو  وقوة الدولة عند شكيب أرسالن مل تكن لتعين أيضاً إغفاًال ملشاريع اإلصالح فيها ويف جمتمعا
يف تقـدير  االخـتالفوهذا مـا سـيربز ويفسـر الحقـاً  يرتسم يف حيز األولويات واملداخل. هنياالجتاالتمييز بني 

  تداعيات بعض املواقف والسياسات عند كل منهما.
يعــرب شــكيب أرســالن عــن حالــة "التــآخي" بــني الــرجلني ويف ظــل مــا كانــت تســتنبطه البــدايات مــن أوجــه  

  اختالف بالفقرة التالية:
ــا  إىلرشــيد  "وبعــد أن وصــل الشـــيخ  مـــن  إيلّ (...) وكـــان يكتــب  إيلّ مصـــر، أصــدر جملتـــه املنــار وبعـــث 

ه وأفكـاره، ولـو مل يكـن بيننـا مـن رابطـة سـوى  ئـآخـر ويـرى ّيف أخـاً وفيـاً مشـاركاً لـه يف مباد إىلمصر مـن وقـت 
  ).146من مريدي األستاذ اإلمام فكان ذلك كافياً" (ص  االثننيكوننا حنن 

التغيرييـــة واإلصـــالحية يف  االجتاهـــاتري الـــذي مجعهمـــا، بـــل وّحـــدمها، ووّحـــد شـــىت علـــى أن احلـــدث الكبـــ 
عـن لقائـه رشـيد رضـا  أرسالنويكتب  .1908واليات الدولة العثمانية هو إعالن الدستور العثماين يف العام 

رشـيد رضـا وجاء عهد احلرية، جـاء السـيد  1908يف تلك املناسبة ما يلي: "وملا أعلن الدستور العثماين سنة 
حتـاد والرتقـي بتلـك البلــدة، وكـذلك جـاء مــّرة أو لزيـارة وطنـه ورأيتـه يف بــريوت واجتمعـت بـه طـويًال يف نــادي اال

بعضــها يف املنــار"  رمــرتني فســهر عنــد عمــي األمــري مصــطفى أرســالن فكنــت هنــاك فجــرت بيننــا أحاديــث ذِكــ
  ).147(ص
ديـد يف السـنتني األوليـني) إمجـاع رأي عـام وحريـات واحلق أن إعالن الدسـتور أطلـق يف البـدايات، (وبالتح 

فشــكل هــذا اإلعــالن مــن جهــة  واســعة والســيما يف جمــال النشــر واملطبوعــات وتأســيس اجلمعيــات واألحــزاب.
أوىل مرجعيــة للرهــان علــى إمكانــات التقــدم وآمالــه، وكمــا يعــّرب عــن ذلــك كتــاب نائــب واليــة بــريوت ســليمان 

ثنيـــة اشـــّكل مـــن جهـــة أخـــرى حـــافزاً للتعبـــري عـــن خصوصـــيات قوميـــة ودينيـــة و البســـتاين "عـــربة وذكـــرى" ولكنـــه 
ا علــــى درجــــة كــــربى مــــن الضــــعف والتفّســــخ، وملــــا كانــــت  وجهويــــة شــــىت. وملـّـــا كــــان إطــــار الدولــــة ومؤسســــا

السياســات األوروبيــة مجيعهــا متأهبــة الســتثمار هــذا الضــعف، فــإن التعبــري الصــريح عــن اخلصوصــيات وخــروج 
حيز الفعل السياسي الدويل، كان مثـرياً للنقـاش وحمفـزاً لـربوز اخلالفـات  إىلملطلبية يف الواليات برامج احلركات ا

أطروحــــة الالمركزيــــة  ويف طليعــــة هــــذه األطروحــــات: بصــــورة حــــاّدة بــــني اجلماعــــات وبــــني أطروحــــات النخــــب.
انـــة اللغـــة العربيـــة يف وحـــدودها، مث مشـــاركة األقـــوام األخـــرى والســـيما العـــرب يف أجهـــزة الدولـــة وهياكلهـــا، ومك

  الدولة اخل...



  70

ــــور اخلالفــــات يف املمارســــة   حــــول هــــذه األطروحــــات وصــــيغة فهمهــــا وتطبيقهــــا والتحــــّرك مــــن أجلهــــا، تث
حيـث تسـّلم احلكـم الثالثـي  1910فيـذهب حـزب اإلحتـاد والرتقـي احلـاكم، والسـيما بعـد العـام  والتوجهات.

لرتكيـة يف اإلدارة والرتبيـة واملؤسسـات والثقافـة، كمـا يـذهب طلعت ومجال حنو تغليب القومية او العسكري أنور 
 حنــو مزيــد مــن تشــديد القبضــة املركزيــة وإضــعاف مشــاركة األقــوام األخــرى والســيما العــرب يف إدارات الدولــة.
األمــر الــذي أثــار موضــوعة املســاواة يف املواطنــة العثمانيــة، أي التابعيــة العثمانيــة الــيت نــص عليهــا الدســتور والــيت 

ـا احلركـة املطلبيـة العربيـة.  وكـان رشـيد رضـا مـن أبـرز املعـربين عـن هـذا املنحـى يف املطالبـة "باملسـاواة" متسكت 
  درءاً ملا يسميه "عصبيات اجلنسيات".

الــذي بـدأ يــربز بوضـوح بــني النخــب  يف املوقـع االفــرتاقيعطينـا رشــيد رضـا يف جملــة "املنـار" صــورة عـن هــذا  
  ل الذي قام بني الكتاب األتراك والكّتاب العرب.ا، وبعض صور اجلدالرتكية والنخب العربية

، جــزء 12ــا مقالتــه الشــهرية املعنونــة "العــرب والــرتك" (املنــار، جملــد  االستشــهادمــن نصوصــه الــيت ميكــن 
  )914 – 913(ص  1910يناير  11، 12
األهـرام يفـاخر فيهـا العـرب يقول: "كتب أحد شبان الرتك املقيمني يف القطـر املصـري مقـاالت يف جريـدة  

ــم هــم وحــدهم الــذين أزالــوا احلكومــة  ، االســتبداديةبقوتــه وجنســه معــرباً عــنهم بامللــة املالكــة متبجحــاً بزعمــه أ
ـم هـم وحـدهم الـذين هلـم احلـق بـالتمتع بثمـرات الدسـتور الكاملـة _ ولـيس  وأزالوا منها الدستور واحلرية _ وأ

م مسـتعمرات للعرب وال لغريهم من األجناس أن  م يف مناصب الدولة وأعماهلم ألن واليا يطمعوا يف مساوا
فيجـــب أن يكـــون قصـــارى حـــظ العـــرب مـــن الدســـتور أن يســـرتحيوا مـــن أعبـــاء الظلـــم ! أو مســـتملكات للـــرتك

  ".إنكلرتاويتذوقوا طعم العدل فيكونوا من الرتك كأهل اجلزائر من فرنسا أو كأهل اهلند من 
يف جرائــد االســتانة فيقــول: " قامــت بعــض  هــذا االجتــاه العنصــريعراض مقــاالت ويتــابع رشــيد رضــا اســت 

ملـــة مالكـــة،  جرائـــد االســـتانة تضـــرب علـــى نغمـــة التغـــاير بـــني الـــرتك والعـــرب وتلغـــط بتلـــك الكلمـــات املنفـــرة "
مستملكات، استقالل العرب، اخلالفة العربية، بغض العرب للرتك، فضل الرتك على العرب، عجز العرب عن 

م، ت   غري ذلك من الكلم الدال على اجلهل بالتاريخ...". إىل -دوين لغتهم ونشر اإلسالم خارج جزير
يف  إســرافهان األســباب املتعلقــة حبكومــة العاصــمة فمنهــا إفيقــول:"و  ســوء التفــاهم"." بمث يســتعرض أســبا 

ــا عزلــت يف وقــت قصــري زهــاء بضــعة عشــر متصــرفاً  مــنهم، منهــا خبلهــا  عــزل أبنــاء العــرب مــن وظــائفهم حــىت أ
ا  ا على غريهم من العناصر األخرى، ومنها تعجلها بأمور تشعر بتعمـد  امنهو بالوظائف على طال وجودها 

ـــا يف إ ضـــعاف اللغـــة العربيـــة املرافعـــات يف حمـــاكم الواليـــات العربيـــة باللغـــة الرتكيـــة مـــع علمهـــا بـــأن النـــاس جيعلو
امـة) الـيت يقـدمها التجـار مـن أبنـاء العـرب ن عـل الكشـوف (البيـانالغالب حـىت وكـالء الـدعاوى (احملـامني) وكج

إدارة املكس (اجلمرك) باللغة الرتكية أو الفرنسية... وكعدم قبول عرائض الشكوى بالعربية حىت  إىليف بالدهم 
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يف جملــس األمــة، مــع أن املشــتكني مــن األمــة وهــي ذات لغــات متعــددة للعربيــة منهــا مكانــة خاصــة مــن حيــث 
اخل... ملزيد من التوّسع راجع كتابنـا: رشـيد رضـا، خمتـارات  ة.."فالدين الرمسي الذي يكفله مقام اخلال هي لغة

  .1979سياسية من جملة املنار، بريوت، دار الطليعة، 
  ؟موقف شكيب أرسالن من هذه التحوالت

الرتكيـــة متيـــز موقـــف شـــكيب أرســـالن يف هـــذه املرحلـــة بتجنـــب اخلـــوض يف الســـجال القـــومي بـــني النخـــب  
العربيــة، معطيــاً األولويــة ملوقــف تــدعيم السياســة اخلارجيــة للدولــة لكــي تــتمكن مــن مواجهــة الضــغوط األجنبيــة و 

  إضعافها أو تفكيكها. إىلاهلادفة 
اسـتثمار التناقضـات  إىلإذ جلـأت هـذه األخـرية  وهذا املوقف جيد بالفعل ما يفسره يف السياسـات الدوليـة.

ا _ حيث أمكن ذلـك _ يف اسـرتاتيجيتها.وا يةجتماعواالالسياسية  وقـد  لثقافية يف الداخل، وتوظيف معطيا
هـذه  إىلاستخدمنا ونشرنا يف أحباثنا السابقة العديد من الوثائق الدبلوماسية (والسيما الفرنسية)، اليت أشارت 

مراكــز النفــوذ يف املعطيــات واقرتحــت علــى مراكــز اختــاذ القــرار يف الــدول الكــربى اســتخدامها مــن أجــل متكــني 
 االقتصـــاد أنظر كتابنـــا: بـــالد الشـــام:(واليـــات الدولـــة العثمانيـــة، حـــىت حتـــني حلظـــة اقتســـام منـــاطق النفـــوذ فيهـــا

، وكتابنـــا أيضـــاً: وثـــائق املـــؤمتر العـــريب األول 1980 والســـكان والسياســـة الفرنســـية يف مطـــالع القـــرن العشـــرين
  .1980، بريوت 1913

  ثائق:وفيما يلي منوذج من هذه الو  
وهـــو عـــام هزميـــة تركيـــا يف البلقـــان،  1912يف خضـــم األجـــواء الـــيت ســـادت املـــدن العربيـــة املشـــرقية عـــام  

رة الالمركزيــة واإلصــالحات للواليــات العربيــة، والتوجــه حنــو الــدول امــن ليبيــا، وعــام املطالبــة بــاإلد واالنســحاب
"، كانـت تتـواىل تقـارير قناصـل الـدول ادينياالحتـأو الدعم أو ممارسة الضغط على " االستشارةاألوروبية لطلب 

يصــف قنصــل فرنســا يف  األجنبيــة علــى وزارات اخلارجيــة حاملــة وصــفاً للوضــع واقرتاحــات ومشــاريع للتــدخل.
احلالــة العامــة يف املــدن الشــامية وحيــاول أن يلــتقط الوجهــة السياســية الــيت يســري  M. Coulondreبــريوت 

  لك املدن.وفقها األعيان العرب املسلمون يف ت
 إىل االحتــادينيالعــرب يطــالبون حبقهــم يف مزيــد مــن املســامهة يف حكــم بالدهــم، واجتــاه حكــم  إنيقــول: " 

ا األزمة   الراهنة حدة". املركزية قد سبب سخطاً أسفر عن حركة انفصالية زاد
قانيـــة "واألزمـــة" نتجـــت يف رأيـــه عمـــا يلـــي:"إن التخلـــي عـــن طـــرابلس الغـــرب واجتيـــاح جيـــوش الـــدول البل 

  اجلامعة اإلسالمية. إىلنفوذ تركيا ومن مث  إىلاملتحالفة لألراضي العثمانية قد وجها ضربة قامسة 
"فطاملا أن األتراك يهملون رعيتهم ومل يعودوا أقوياء كفاية للذود عن راية النيب، فان العرب يتساءلون ملـاذا  

م إبقاءجيب    ربية قد بدأت تتبلور يوماً بعد يوم".وهكذا فان فكرة خالفة ع ؟الراية هذه يف عهد
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هــذه النزعــة العربيــة الــيت يالحظهــا، عنصــراً جديــداً يبــين عليــه رهانــه يف حتقيــق حركــة  إىلويضــيف القنصــل  
الـيت بـدأ أعيـان ينخرطـون فيهـا يف شـبكة العالقـة مـع  التجـارة العامليـةارتـبط حبركـة  هـذا العنصـر .انفصالية عربيـة

  .إليهاقل ينزعون الغرب، أو أخذوا على األ
: فـان مثـل تـونس االنفصـاليةذلك رمبا جيب أن نلمـح هنـا العنصـر الرئيسـي للحركـة  إىليقول: " باإلضافة  

لقـد بـات هـؤالء يـدركون أن  التفكري: إىلواجلزائر ومصر، يدعو املسلمني املوسرين وخصوصاً مالكي األراضي 
ز بالدهم من اخل ا أن  ن تـرد هلـا ازدهارهـا أفيهـا اإلدارة الرتكيـة و  ألقتهـامـود الـذي إدارة أجنبية وحدها بإمكا

  وقيمتها اليت ال تقدر".
ومســـيحي وتوزعهـــا يف والءات  إســـالميوبعـــد أن يســـتعرض األهـــواء السياســـية املوجـــودة وانقســـامها بـــني  

وف تــزداد الـيت ظهـرت معاملهـا بوضـوح سـ االنفصـاليةبـأن احلركــة  ئوفرنسـية، يسـتنتج: "كـل شـيء ينبـ إنكليزيـة
ائياً فكرة الوطن العثماين   ...)".(باستمرار يف حني تزول 

ـاسورية هي مثرة ناضـجة مبتنـاول الـذي يرغـب يف قطفهـا وإذا مل ننتبـه  إن"  سـوف تنفصـل عـن األصـل  فإ
  العثماين يف مستقبل قد يكون قريباً، لتسقط على أرض اجلريان" (يقصد اإلنكليز يف مصر).

اب اليت ينطق بـه تقريـر القنصـل الفرنسـي، وتقـارير أخـرى اختـذ شـكيب أرسـالن املوقـف ولعله، هلذه األسب 
ويف الوقت الذي كانت جتري فيه السـجاالت السياسـية الداخليـة بـني مركزيـة  املدافع عن وحدة أراضي الدولة.

طــرابلس  إىلالــذهاب  1911شــكيب أرســالن يف العــام  اختــاروال مركزيــة وبــني أحقيــة عربيــة وأحقيــة تركيــة، 
ويذكر يف تعليقاته يف كتاب "إخـاء أربعـني سـنة " أنـه  الغرب جماهداً ضد القوات اإليطالية اليت اجتاحت ليبيا.

سياســية" لكــي  أخــرىليبيــا عــرض عليــه اخلــديوي عبــاس حلمــي الــدخول يف "مشــروعات  إىلأثنـاء مــروره مبصــر 
ين إاعتــذرت لــه عــن قبــول أمــره وقلــت لــه ويعلــق أرســالن علــى هــذا الغــرض: " يثنيــه عــن مشــروعه "اجلهــادي".

ـــذه النيـــة، فـــال بـــد يل مـــن  إىلقاصـــد   إمتامهـــااجلهـــاد يف طـــرابلس، ومـــا خرجـــت مـــن بيـــيت يف جبـــل لبنـــان إال 
  ).149، صأربعني سنة إخاءبالعمل.." (

وخالصــة موقــف أرســالن يف هــذه املرحلــة اخلطــرية، حيــث جيــثم خطــران أساســيان علــى الدولــة (مــن جهــة  
 االحتـادينيمل أكـن موافقـاً يف تلـك األزمـة علـى منـاوأة  إينومن جهة البلقان)، تعرب عنهـا كلمـة أرسـالن: "ليبيا 

طي الصـدر األعظـم السـابق يف سـراي و نـاؤ ر زمام الدولة وحصلت بيين وبني فريد باشا األ أيديهمالذي كان يف 
إذ كنـت  ء احلـرب البلقانيـة وعدمـه.ووجـوب احلملـة علـيهم يف أثنـا االحتـادينيعابدين مشادة شديدة من أجـل 

ذلـــك احلـــد األقصـــى، حينمـــا يكـــون البلقـــانيون علـــى أبـــواب  إىلالداخليـــة  االختالفـــاتممـــن ال جييـــز املضـــي يف 
وكنــت أرى وجـــوب اهلدنــة بــني األحــزاب داخـــل الســلطنة العثمانيــة، ريثمــا ينعقـــد  االســتانة عاصــمة اإلســالم.

  ).151، صبعني سنةالصلح ويزول اخلطر على الدولة"(إخاء أر 
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يف  1913ويشــدد شــكيب أرســالن علــى هــذا املوقــف أيضــاً عنــدما انعقــد "املــؤمتر العــريب األول يف العــام  
يكتـب  باريس، مببادرة من اللجنة العليا حلزب الالمركزية يف مصر، والذي كان رشـيد رضـا عضـواً مؤسسـاً فيـه.

.) وكانت وجهـة نظـري أن مـؤمتراً كهـذا ال ينبغـي أن أرسالن يف سريته "كنت ساخطاً على عقد هذا املؤمتر (.
هلــا مــا هلــا مــن املطــامع يف ســورية، وال جيــوز أن يعقــد بينمــا الدولــة مشــغولة بــاحلرب  سيُعقــد يف عاصــمة كبــاري

العســكرية والسياســية، وأن ســوط أمهيــة  أمهيتهــاالبلقانيــة، وقــد فقــدت قســماً عظيمــاً مــن الســلطنة، وســقطت 
ورًة يف الـرتك وحـدهم، بـل يتنـاول مجيـع املسـلمني، ألن األوربيـني ال يعرفـون املسـلمني إال الدولة ال ينحصـر ضـر 

(شـــكيب أرســـالن، ســـرية ذاتيـــة، بـــريوت  أمـــة واحـــدة، إذا ســـقط بعضـــهم رأيـــت األوروبيـــني احتقـــروا اجلميـــع."
  ).109، ص1969

 إىلولكــن دون أن تتحــّول  يف هــذه املرحلــة متــر العالقــة بــني رشــيد رضــا وشــكيب أرســالن حبالــٍة مــن الفتــور 
 إذ حيــافظ الواحــد مــنهم علــى احــرتام اآلخــر وميتــدح مــا يف اآلخــر مــن إجيابيــات. مناكفــة أو ســجال عــدواين.

كاتــٍب يف   أهــمفقيــه يف العــامل اإلســالمي بــرأي أرســالن. وهــذا كاتــب عظــيم، بــل  أهــمفــذاك فقيــه عظــيم، بــل 
  رضا.العامل اإلسالمي ومن أهم رجال السياسة برأي رشيد 

والــذهاب بعيــداً يف مطــالبتهم باإلصــالح والالمركزيــة، تبقــى مســألة  االحتــادينيعلــى أن مســألة املوقــف مــن  
  خالفية، حيث جيتهد كل واحد منهما يف إجياد تفسري ذايت ملوقف اآلخر.

إذ يقــول "...  األتــراك. لالحتــادينيومــن ذلــك مــثًال، مــا يكتبــه أرســالن عــن تفســري "عــداوة" رشــيد رضــا  
االسـتانة وسـعى لـدى رجـال اإلحتـاد والرتقـي  إىلعلمت أن السيد رشيد رضا ذهـب بعـد إعـالن الدسـتور مبـدة 

يف تأســــيس مدرســــة باســــم دار الــــدعوة واإلرشــــاد، وهــــو املشــــروع الــــذي قــــام بــــه يف مصــــر بعــــد أن أخفــــق فيــــه 
حـىت قضـى يف االسـتانة  إجنازهـا بـذلوا لـه املواعيـد يف البدايـة، ولكـن مـاطلوه يف االحتادينيستانة، فيظهر أن باأل

مصـر معتقــداً أنـه ال يرجـى شــيء مـن اخلــري للعـرب مــن  إىلسـنة تاّمـة ومل يفــز بشـيء وخــرج مـن االسـتانة عائــداً 
  ).148، صأربعني سنة إخاءحتاد والرتقي وصار عدواً هلا ينتقد سياستها يف كل فرصة" (مجعية اال

، يوازنـه شـكيب أرسـالن االحتادينيسجاالت رشيد رضا مع  على أن هذا التقليل من األمهية السياسية يف 
كــل مــنهم "ملذهبــه السياســي" وقبــول الواحــد مــنهم لآلخــر، وحرصــهم املشــرتك علــى   إخــالصيف التأكيــد علــى 

علـى اإلسـالم يف   ئنه ال ميكـن أن يـواطأ، و بإخالصهيقول: "بالرغم مما وقع بيننا كان اعتقادي متيناً  اإلسالم.
م  كثــري وال قليــل وال يف املنــام، وأنــه مــع كراهيتــه لألتــراك يف آخــر األمــر يفضــلهم علــى اإلنكليــز مــن جهــة كــو

  ).155، صمسلمني" (إخاء أربعني سنة
 إجـراءاتإذ تشـري  يف املواقف سيتخذ طابعـاً دراميـاً خـالل احلـرب العامليـة األوىل. االختالفهذا على أن  

ما عنـــدما أعـــدم كوكبـــة مـــن النخـــب العربيـــة يف بـــريوت ودمشـــق، والســـي ،مجـــال باشـــا الدمويـــة يف لبنـــان وســـورية



  74

ذت صـورة هـذا احلكـم تتمـاهى يف بعـض مسـتويات خاألتراك حيث أ االحتادينيسخطاً عربياً قوياً على حكم 
العربيـة  قالوعي العريب املتشـكل مـع صـورة الدولـة العثمانيـة ككـل وحيـث بـدأ مسـار املطالبـة باإلصـالح واحلقـو 

مــأزق ال خـروج منــه إّال عــرب الرهـان علــى "اســتقالل عـريب" حممــول علــى  إىلمســاراً مقفـًال وأوصــل والالمركزيـة، 
" أو أوروبية كان ميهد له منذ سنوات، وكان بعض من خنب عربية وفعاليـات أهليـة قـد اسـتميل إنكليزية"وعود 

  يف القاهرة ويف احلجاز. إليه
مبـدى  األتـراك مرتبطـاً (وعلـى قاعـدة ثقافـة فقيـه مسـلم)عـن  االسـتقاللبالنسبة لرشيد رضا، يبقى  هعلى أن

 االحتـــاديونفـــإذا كـــان  محايـــة اإلســـالم وإنشـــاء دولتـــه. قـــاً لتصـــوره لـــدوره التـــارخيي:فاألمانـــة التارخييـــة لإلســـالم و 
ن مشـروع إ(املالحـدة) كمـا يصـفهم "قـد خـانوا اإلسـالم ونكلـوا بـالعرب"، ومل يعـد باإلمكـان الرهـان علـيهم، فـ

 احتمــاًال ملشــروع بــديل يف حــال ســقوط الدولــة العثمانيــة: 1916رشــيد رضــا يف العــام لحســني يقــدم الشــريف 
ـــــاط" ـــــة"ملـــــ االحتي ـــــار، اجمللـــــد،  ا جيـــــب إذا ســـــقطت الدول ـــــه _املن ـــــر، 6، ج20علـــــى حـــــد قول ، 1918 فرباي

  ).281ص
أعلـن الثـورة ، وكان الشريف حسـني قـد 1916يقول يف خطبته اليت ألقاها يف مىن مبناسبة األضحى عام  

"لكن العمل إلنقاذ الدولة نفسها من اخلطر قد أصبح فوق طاقته وطاقة غـريه،  واستقالل احلجاز عن الدولة:
 االســتقاللمــن الــبالد العربيــة، ليكــون ذلــك بيئــة حلفــظ  مــا ميكــن إنقــاذه فــرأى أن يبــدأ باملســتطاع وهــو إنقــاذ

ــــاهللا تعــــاىل" اإلســــالمي وعــــدم زوالــــه ملــــا خيشــــى ويتوقــــع أن حيــــل بالدولــــة ، (املرجــــع نفســــه العثمانيــــة والعيــــاذ ب
  ).285ص

يعـارض  هذا يف حني يذهب شكيب أرسالن مذهباً آخر يف تقـدير املوقـف خـالل احلـرب العامليـة األوىل. 
سياســـة مجـــال باشـــا الدمويـــة يف ســـورية، وحيـــذره مـــن مغبـــة هـــذه السياســـة وخماطرهـــا علـــى العالقـــات العربيـــة _ 

يقه طلعت باشـا لـردع زميلـه عـن هـذه املمارسـات، ولكنـه ميتنـع عـن التصـريح أو العمـل الرتكية، ويستنجد بصد
ضد الدولة العثمانية، ألن رأيه يتلخص دائماً يف تفضيل الدولة العثمانية على حكـم األجانـب، ومهمـا بلغـت 

مســؤولية  إىل اجملاعــة يف لبنــان ال تعــود إىلبــل أن شــكيب أرســالن يشــري يف مذكراتــه  أخطــاء احلكــام األتــراك.
ســرية  )نظــر: شــكيب أرســالنااحلصــار الــذي ضــربه احللفــاء علــى الســواحل الســورية واللبنانيــة ( إىلاألتــراك، بــل 

حركــــة  إيقــــاف إىلفــــأدى ذلــــك  )238 – 227، صذاتيــــة، ال ســــيما فصــــل "دور احللفــــاء يف جماعــــة لبنــــان"
  التبادل السلعي واملايل اليت يقوم عليها اقتصاد الساحل واجلبل.

العـــريب بصـــيغتيه  االســـتقاللشـــكيب أرســـالن خصـــومات حـــادة مـــن قبـــل طـــالب لهـــذه املواقـــف أثـــارت  
  ملواقفه وآرائه. شيوع تأويالت "وتقويالت" إىل، كما أّدت االنفصالالالمركزية أو 
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 مواقفـه، ولكـن مـربزاً اخلـالف يف وجهـيت النظـر. هذا احلال مدافعاً عن أخيه متفهمـاً  إىلويشري رشيد رضا  
قول: "لقد كان كثريون من الناس يزعمون أنه ليس له مبدأ أو مذهب يف السياسة ثابت، وإمنا يـدهن للدولـة ي

ولكــرباء رجاهلــا ألجــل املنفعــة، وأكثــر هــؤالء مــن حســاده أو خمالفيــه يف مذهبــه السياســي، وبعضــهم مــن كــانوا 
 لالحتـادينيلنظم والنثـر، مث مشـايعته كرون عليه مشايعته للحميديني يف عهد عبد احلميد الذي كان يطريـه بـاني

لتها وال لبالده مجللدولة يف  حالصنه مل يكن من طّالب اإلأعندما صاروا يف الدولة أصحاب النهي واألمر، و 
وعنـــدي أن مثلـــه يف هـــذا كمثـــل مســـلمي مصـــر واهلنـــد وغريمهـــا مـــن األقطـــار  الســـورية أو العربيـــة يف خاصـــتها.

 زمــام الدولــة تأييــدها علــى األجانــب ال الرضــى بســوء اإلدارة أو السياســة." البعيــدة يريــد مــن مشــايعة مــن بيــده
  ).197 – 196، ص(إخاء أربعني سنة

وحقيقــة األمــر أن الواحــد منهمــا كــان متفهمــاً ملوقــف اآلخــر، يف مســألة تعيــني األولويــات واألفضــليات يف  
  مسألة موقفهما من الدولة العثمانية.

الفلســطيين، ويســمع  –قان يف جنيــف مبناســبة انعقــاد املــؤمتر الســوري ، يلتقــي الصــدي1921ففــي العــام  
ســـورية، ومـــا كـــان مـــن معارضـــته لـــه  خبـــاراً تفصـــيلية لفظـــائع مجـــال باشـــا يفأرشـــيد رضـــا مـــن صـــديقه القـــدمي "

فيطلــب رشـــيد رضــا لــو تنشـــر هــذه الوقــائع لبيــان احلقيقـــة التارخييــة". ويكتــب شـــكيب  باملغاضــبة: باحلســىن مث
 املنــــار فصــــًال بعنــــوان " كــــوارث ســــورية يف ســــنوات احلــــرب مــــن تقتيــــل وتصــــليب وخممصــــة ونفــــي:أرســــالن يف 

مجـادي اآلخـرة،  30املنار، اجلـزء الثـاين،  -مشاهدات وجماهدات شاهد عيان هو األمري شكيب أرسالن ". 
 – 194نظـــر مقتطفـــات منـــه يف: إخـــاء أربعـــني ســـنة (صا( )هــــ، مـــن اجمللـــد الثالـــث والعشـــرين 1340ســـنة 
بعد أن رأيت أن النصيحة باحلسـىن جلمـال باشـا مل تـأِت  ومن تعليقات شكيب أرسالن يف احلاشية:. )205

األمــر الــذي أثــار نقمــة مجــال  بفائــدة، شــرعت أبــّني لرجــال الدولــة خطــر سياســة هــذه وأطــالبهم بردعــه عنهــا".
نــة شــكيب أرســالن لــدى ففكــر هــذا األخــري بــالبطش بــه وبأخيــه عــادل، ومــا ردعــه عــن ذلــك إالّ مكا عليــه.

  طلعت وأنور.
العـريب، مـن  االسـتقاللوعلى كل حـال، مل تتـأخر األوهـام الـيت بنيـت علـى وعـود احللفـاء يف أذهـان دعـاة  

ـلعبة دولية كـربى كـان مـن أبـرز حل عننكشاف الا ما يف  –ا اتفاقيـة سـايكس قا بيكـو ووعـد بلفـور وتـداعيا
ا خبيبــة أمــل مريــرة مــن حقيقــة مشــروع الشــريف حســني ووعــود مــؤمتري ســان رميــو ولــوزان. فيصــاب رشــيد رضــ

فيكتـــب: "ولكننـــا وجـــدنا أن عهـــد عصـــبة األمـــم الـــذي حيســـب  ويلســـون. ئاإلنكليـــز، ومـــدى مصـــداقية مبـــاد
طور عال من احلرية والسالم  إىلالرئيس ويلسون أنه غّري به يف نظام الدول واألمم ونقل البشر من طور سافل 

الشــعوب الضــعيفة بــني األقويــاء، بشــرط أن يســمى تصــرف كــل دولــة فيمــا تأخــذه منهــا قــد أجــاز تقســيم بــالد 
وزاد علــى ذلــك أن الشــعوب الراقيــة مــن أولئــك الضــعفاء والــيت يُعــرتف  وصــاية وتــوكيًال ال محايــة وال اســتعماراً.
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ن هلـا صـوت يسمح هلا بأن يكو  –أي بشرط أالّ تكون مستقلة  –باستقالهلا مؤقتاً بشرط قبول هذه الوصاية 
ا، ليكون ذلك حجة عليها"، (املنار، اجمللد    ).1919، عام 4، ج21يف اختيار الدولة املوكلة 

ويعود بعدها باحثاً عـن الدولـة الـيت ميكـن أن تنقـذ اإلسـالم واملسـلمني، فتقـرأ يف هـذا السـياق حمطتـني مـن  
  حمطات هذا البحث اجلديد يف املرحلة اجلديدة.

هـا عـن بطـل منقـذ يتصـوره يف مصـطفى كمـال، عنـدما كـان هـذا األخـري يقـود حركـة يبحـث في حمطـة أوىل: 
  التحرير والتوحيد ضد تقسيم تركيا، ويف إمكانية إجراء مصاحلة عربية _ تركية يف إطار خالفة إسالمية.

  جديدة هي قوة امللك عبد العزيز آل سعود. إسالميةيراهن فيها على قوة سياسية  حمطة ثانية: 
  : دافعني تربز حيثيات حتول رشيد رضا من جديد حنو األتراك من خالل طة األولى:في المح

انتصــارات مصــطفى كمــال يف التصــدي للمشـروع التقســيمي واإلحلــاقي الــذي رمستــه معاهــدة  الـدافع األول:
فبــدت صــورة مصــطفى كمــال كصــورة الســلطان "الغــازي" يف أذهــان مجاعــات واســعة مــن  (Sévres) ســيفر

   األمر الذي جدد يف وعي رشيد رضا إمكانية جتديد للخالفة اإلسالمية يف صورته.املسلمني، 
تراجع صورة الشريف حسني وتقهقر املشروع العـريب ليصـبح مشـروعات إلمـارات وممالـك يف  الدافع الثاين:

لــذي مّهــد وهــذا الــدافع هــو ا املشــرق العــريب، تــديرها السياســة الربيطانيــة ودبلوماســيوها املعتمــدون يف الشــرق.
  للمحطة الثانية، بعد أن خّيب مصطفى كمال أمله يف اخلالفة من جديد.

)، واليت ميكن أن نسميها "مرحلة ما قبل 23 – 20واملمتدة على سنوات أربع ( االنتقاليةيف هذه الفرتة  
ســي مشــروع سيا إىللــوزان " تتجــاذب النخــب العربيــة تيــارات فكريــة وسياســية شــىت، ينجــذب كــل واحــد منهــا 

يســتعيد فكــرة  إســالميتيــار  يف إطــار هــذا التجــاذب ميكــن متييــز تيــارات كــربى ثــالث: "دولــوي" (مــن دولــة).
القطيعـة  إىلتيـار علمـاين يـدعو و اخلالفة مبناسبة ما يقوم به مصطفى كمال، ويف هذا التيار ينتظم رشيد رضا، 

وم التاريخ الوسيط (مجاعة املقتطـف مع مؤسسات التاريخ اإلسالمي، ومنها مؤسسة اخلالفة، حتت غطاء مفه
تــارخيي، ينطلــق مــن الواقــع وتارخييــة  –ومــن أبــرزهم مــن رجــال السياســة عبــد الــرمحن الشــهبندر)، وتيــار واقعــي 

  األشياء النسبية.
مصـطفى كمـال  إجـراءاتوقـد وضـعت ، علي عبد الرازق، الـذي حـاولاألخري، وأبرز من مّثل هذا التيار  

 اؤل، أن يقـــرأ تارخييـــة اخلالفـــة كظـــاهرة سياســـية نســـبية، ال كمعطـــى ديـــين ثابـــت.مؤسســـة اخلالفـــة موضـــع تســـ
بــان الثــورة الكماليــة يف تركيــا، دار إ نظــر يف هــذا املوضــوع، كتابنــا: الدولــة واخلالفـة يف اخلطــاب العــريباتوسـع لل(

  ).1996الطليعة، بريوت 
  ؟يف نقرأ مواقع كل من رشيد رضا وشكيب أرسالنكيف هذا اإلطار،  
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يف هــذا الســياق، كتــب رشــيد رضــا جمموعــة مقاالتــه يف املنــار يف مســألة اخلالفــة والــيت أصــدرها يف   هنــذكر أنــ
كمــا   –كتابــه املعــروف: "اخلالفــة أو اإلمامــة العظمــى" ومنطلــق فكرتــه "أن مســألة اخلالفــة كــان مســكوتاً عنهــا 

  .الرتكي اجلديد أهم املسائل اليت يبحث فيها" االنقالبفجعلها  –يقول 
ويف رأيه أن قرار فصل اخلالفة عن السلطنة الذي اختذه مصطفى كمال بعـد أن أصـبح السـلطان العثمـاين  

فهـي  ، يستدعي البحث يف مسـألة اخلالفـة مـن جديـد، ال إللغائهـا ولكـن لتجديـدها.أمرهعاجزاً ومغلوباً على 
  ي".ورية على النموذج الراشدشمناسبة كما يقول للعمل على جتديد اخلالفة ال

ويف الشــريف حســني والــيت أمههــا كمــا يقــول: "إن  وهنــا بعــد أن يفّنــد "موانــع جعــل اخلالفــة يف احلجــاز " 
مســتعبدة لكثــري مــن  إســالميةامللــك املتغلــب علــى احلجــاز هلــذا العهــد يعتمــد يف تأييــد ملكــه علــى دولــة غــري 

فــــة يف بــــالد الــــرتك". وهــــذه ات اخلالجحــــحيــــاول أن يفّنــــد مر  شــــعوب املســــلمني وطامعــــة يف اســــتبعاد غريهــــا".
  املرجحات هي:

"أن الــرتك اآلن يف موقــف وســط بــني مجــود التقاليــد وطمــوح التفــرنج... وحضــارة اإلســالم وحكومــة  -1
  اخلالفة هي وسط بني اجلمود وبني حضارة اإلفرنج املادية ".

اهللا  يضــمن بفضــل، مــا ظهــر مــن عــزم احلكومــة الرتكيــة اجلديــدة وحزمهــا وشــجاعتها وعلــو مهتهــا أن -2
تعاىل جناحها يف إقامة هذا اإلصالح اإلسالمي بل اإلنساين األعظم بإقامة حكومة اخلالفة اجلامعـة بـني القـوة 

  املادية والفضائل اإلنسانية".
ن الدولـــة الرتكيـــة اجلديـــدة هـــي الدولـــة اإلســـالمية الـــيت برعـــت يف فنـــون احلـــرب احلديثـــة ويرجـــى إذا إ" -3

عـن جلـب األسـلحة  االسـتغناءئل الثروة والعمران أن متكنهـا مواردهـا مـن جنحت فيما تعين به من األخذ بوسا
ــا  وغريهــا مــن أدوات احلــرب بصــنعها يف بالدهــا فتــزداد قــوة علــى حفــظ حكومتهــا وبالدهــا وتكــون قــدوة جلريا

  وأستاذاً هلم".
ســالمي ن جعــل مقــام اخلليفــة يف بــالد الــرتك أو كفــالتهم لــه يقــوي هدايــة الــدين يف هــذا الشــعب اإلإ" -4

  الكبري وحيول دون جناح مالحدة املتفرجنني وغالة العصبية اجلنسية...".
والســيما مجعهــا لكلمــة  –"لــئن كــان جهــل العــرب والــرتك يف الــزمن املاضــي مبعــىن اخلالفــة ووظائفهــا  -5

ب سبباً من أسـباب تقاطعهمـا وتـدابرمها الـيت انتهـت بسـقوط السـلطنة العثمانيـة وباسـتيالء األجانـ –املسلمني 
اآلن سـيكون إن شـاء اهللا  إليـهعلى الباقي، فإن مـا نسـعى  لالستيالءعلى قسم كبري من بالد العرب والتمهيد 

ى األسباب جلمع الكلمة والتعاون على إحياء علـوم اإلسـالم ومدنيتـه مـع اسـتقالل كـل فريـق بـإدارة و تعاىل، أق
رع اإلسـالمي املنتخـب بالشـورى مـن أهـل احلـل بالده مستمداً السلطة مـن اخلليفـة اإلمـام اجملتهـد يف علـوم الشـ

  والعقد من العرب والرتك وغريمها من الشعوب اإلسالمية مبقتضى النظام الذي يوضع لذلك ".
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: "على إليهيتسرب اليأس  ، يقرتح رشيد رضا بالرغم من "ضعف أمله" ولكن دون أناالستعراضبعد هذا 
اخلالفــة يف مركــز الدولـة، فــإن مل يســتجيبوا فليســاعدوا علــى  حـزب اإلصــالح أن يســعى إلقنــاع الـرتك أوًال جبعــل

رب والــرتك والكــرد كاملوصــل املتنــازع عليهــا بــني العــراق عــجعلهــا يف منطقــة وســطى مــن الــبالد الــيت يكثــر فيهــا ال
مثلهـا مـن الـبالد املتنـازع فيهـا بـني سـورية واألناضـول وجتعـل شـقة حيـاد ورابطـة  إليهـاواألناضول وسورية ويضم 

  ل معنوي، يف مظهر فصل جغرايف فتكون املوصل امساً وافق املسمى".صو 
) أن يوظّـف 1924اخلالفـة (قبـل آذار  إلغـاءوالواقع أن رشيد رضا حياول خالل هـذه الفـرتة الـيت سـبقت  
از جنــإلمــن ا واالنطــالقاإلســالم  إىليف احتمــال عــودة مصــطفى كمــال  –ولــو كــان ضــعيفاً كمــا يقــول  –أمــًال 

هــذا األخــري يف اســتقالل "تركيــا"، وحتييــده عــن حــزب "املتفــرجنني" و"مالحــدة األتــراك" علــى حــد الــذي حققــه 
صديقه شكيب أرسالن يرى فيها أنه يف  إىليبعث برسالة  1923كانون الثاين (يناير) سنة   30تعبريه. ففي 

ط اإلخـاء الـديين" حال فشل مؤمتر لوزان املرتقب يصبح مـن الضـروري ومـن أجـل مصـلحة األتـراك "توثيـق روابـ
  بينهم وبني العرب.

الـرتك علـى  حال أكـتم عنـك أنـين مـا زلـت أرجـ إنـينحد ترجيح الرتك على اإلفرنج فيكتـب: " إىلويذهب  
ــا وأمسعونــا أذى كثــرياً ومل يعــذروا مــن تعلمــوا مــنهم   اإلفــرنج كافــة وأن ظلمونــا وحقرونــا وبغــوا علينــا وأعرضــوا عّن

ن يناهضون لغتنا وديننا وحيتقرون سلفنا الصاحل الـذي نفـاخر بـه مجيـع األمـم التعصب القومي (أي العرب الذي
أرجــح أن يعــود الــرتك ســائدين حــاكمني لبالدنــا علــى بقــاء اإلفــرنج فيهــا بــأي اســم مــن األمســاء  –يف صــاحلها) 

  أوصفة من الصفات.."
ال يستطيع أعداؤنا نقضـه"، اتفاقـاً نصافاً نبين عليه اتفاقاً ثابتاً إويضيف: " أمتىن أن جند عند عقالء الرتك  

 إىلميكـــن أن حيـــدث يف ظـــل انتصـــار األتـــراك والعـــودة  االتفـــاقويـــرى أن هـــذا  قائمـــاً علـــى "العـــدل واملســـاواة".
ي يف األرض". ويبقــــى أملــــه حــــىت حينــــه معلقــــاً علــــى مصــــطفى كمــــال، إذ اجتمــــاعإلســــالم "أعظــــم انقــــالب 

يكون رجـل العـامل  أنى كمال من اإلسالم ما أعلم ألمكنه يضيف: "لو عرف هذا الرجل العايل اهلّمة مصطف
..لكن هذا الرجل الكبري ال يعلم ومـن يل بـأن يعلـم وقـد كتـب بعـض زعمـاء اهلنـد .ال رجل الرتك فقط (...)،

  أنقرة". إىلمبثل ما يطالبين صاحب يل هنا من الرتك وهو الرتغيب يف الذهاب 
بالتوجـه  االهتمـاممقاالته يف موضوع "اخلالفة" يف سـياق هـذا ومن املؤكد أن رشيد رضا قد كتب جمموعة  
 إىل، إذ يقول خماطباً أرسـالن "قـد كتبـت مقـاًال طـويًال يف مسـألة اخلالفـة نشـرت منـه إقناعهماألتراك" بغية  إىل

ـا  م فـتعلم أنـه مل يكتـب مثلهـا يف اإلسـال إليـكاآلن سبع كراريس يف املنار مث طبعتها على حـدة وإنـين مرسـل 
م ال يستطيعون السيادة علـى العـامل مبنصـب  ا سترتجم بعدة لغات وسيعلم منها إخواننا الرتك أ وأين واثق بأ

  اخلالفة إالّ إذا تآخوا مع العرب".
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أنقــرة، يقــرتح رشــيد رضــا علــى  إىلوجوابــاً علــى مطلــب بعــض زعمــاء اهلنــد وصــاحبه الرتكــي، يف الــذهاب  
مـع القـوم أرجـى  االتفـاقة، إذ يقول: "وخالصـة القـول إن الفصـل يف أمـر شكيب أرسالن أن يتوىل هذه املهم

ما يرجي من مثلك ومن ذا الذي يقدر على ما تقدر عليه وله ما لك من املكانة عندنا وعندهم فـإن عجـزت 
  كان عجزك برهاناً على سوء نيتهم وفساد طويتهم".

خطواتــه التمهيديــة الــيت أشــرنا  عــرب يهيــئال طــويًال، ففــي هــذه الفــرتة كــان مصــطفى كمــ االنتظــارومل يــدم  
ائياً. 1924لقوانني آذار  إليها   واليت من ضمنها إلغاء اخلالفة 
ويكتــب شــكيب أرســالن يف تعليقــه علــى كتــاب صــاحبه رشــيد رضــا معــرباً عــن عجــزه يف مهمتــه الــيت كــان  

الـيت أراد مصـطفى كمـال  ئملبـادأمر كانت حتول دونـه ا إمتام"نعم عجزت عن  ":االحتادينيحيملها منذ عهد "
ــا ألتــى علــى اإلســالم مــن قواعــده:. وبعــد  بثهــا ال يف تركيــة فقــط، بــل يف كــل العــامل اإلســالمي والــيت لــو جنــح 

تـــاريخ هـــذا املكتـــوب بعـــدة ســـنوات جـــاءين مـــن يـــونس نـــادي رئـــيس جلنـــة األمـــور اخلارجيـــة يف أنقـــرة وصـــاحب 
الشــيخ رشــيد ولكــن كنــت أعلــم أن  إليهــاالتــآخي الــيت يشــري  سياســة إىلجريــدة "مجهوريــة" كتــاب يــدعوين فيــه 

يــونس نــادي تريــد تركيــة الكماليــة بنــاءه علــى قواعــد الالدينيــة ومــا يتفــرع منهــا، وكنــت  إليــهالتــآخي الــذي يرمــي 
بـــني العـــرب والـــرتك مـــا دام الـــرتك غـــري  االتفـــاق إىلمبعـــرفيت ألحـــوال تركيـــة أكثـــر مـــن غـــريي عاملـــاً بأنـــه ال ســـبيل 

يونس نـادي وقـد كـان  إىلفكتبت  هم هذه وما دامت احلكومة الرتكية هي يف يد هذه الفئة.ئ عن مبادمقلعني
إننــا شــاكرون لكــم حســن نيــتكم حبــق العــرب كمــا أننــا حنــن ال نريــد  زميلــي يف جملــس األمــة العثمــاين أقــول لــه:

نج فــإن العــرب سيخلصــون مــن بــالرتك إال خــرياً فأمــا اســتعدادكم ملعاونتنــا يف جهادنــا للــتخلص مــن حكــم اإلفــر 
مــا أن إبــني العــرب والــرتك  االنفصــالغــريهم ومــا جــرى مــن  إىلهــذا احلكــم ويتحــررون بأنفســهم دون احتيــاج 

هــذه هــي فاصــلة فيكــون فاصــلة صــغرى أو فاصــلة كــربى فأمــا إذا كــان الــذي فصــل بــني األمتــني هــي السياســة 
الالدينيـة ومـن  ئان الفاصـل مـا أنـتم فيـه مـن املبـادوإن كـ تغرياً مـن السياسـة. أسرعصغرى ألنه ال يوجد شيء 

 إىلهـــذا كـــان جـــوايب ليـــونس نـــادي وقتئـــذ فلـــم يعـــد بعـــدها  مظـــاهر التفـــرنج حبـــذافريها فهـــي الفاصـــلة الكـــربى.
  مكاتبيت".

ومهمــا يكــن فــإن أســباباً أخــرى ســتعمق هــذه "الفاصــلة بــني العــرب واألتــراك ذلــك أن األطمــاع اإلحلاقيــة  
عــن اإلســالم يف وعــي  االفــرتاقعناصــر  إىلالرتكيــة الــيت أخــذ مصــطفى كمــال ببنائهــا ستضــيف للدولــة القوميــة 

قومية للصراع وسـتربز مشـكالت احلـدود بـني القوميـات بصـورة حـادة ومتمثلـة  "النخب العربية اإلسالمية أبعاد
،  واالقتصـــــــادمنـــــــاطق ذات تعدديـــــــة ســـــــكنية قوميـــــــة وذات ثـــــــروات يف املوقـــــــع  بأطمـــــــاع مصـــــــطفى كمـــــــال يف

  .واملوصل كاإلسكندرون
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األخـرية يف فكـره السياسـي: تـأثري مشـروع عبـد العزيـز آل  احملطـة إىلذاك هو املسـار الـذي قـاد رشـيد رضـا  
علـــى صـــعيد فكـــرة اإلســـالمية والعـــامل اإلســـالمي بـــاقرتاح تأجيـــل البـــت يف مســـألة  واالكتفـــاءســـعود يف اجلزيـــرة، 

مســألة مركزهــا وبــرزت خالفــات املســلمني يف العــامل اإلســالمي ) 1926اخلالفــة، بعــد أن أثــار مــؤمتر القــاهرة (
ــا، وبطــرح صــيغتني  هــا حصــيغة مدرســة اجملتهــدين الــيت ســبق أن اقرت  هلــا: إعــداديتنيحــول موقعهــا ودورهــا ومكا
  .إليهوصيغة احلزب اإلسالمي اإلصالحي الذي دعا 

ا بعــد العثمانيــة) عــن مفارقــة الفتــة يف أمــا شــكيب أرســالن فتــنم مواقفــه وكتاباتــه يف هــذه املرحلــة (مرحلــة مــ 
  حال املقارنة بني مساره ومسار رشيد رضا يف كل من املرحلتني: العثمانية وما بعد العثمانية.

يف حـني كـان قبـل  ،هـا باخليانـةمتهيففي حني يبتعد رشيد رضا أكثر فـأكثر عـن سياسـات احلركـة العربيـة و  
يب أرســــالن يف مرحلــــة مــــا بعــــد العثمانيــــة أكثــــر فــــأكثر مــــن يقــــرتب شــــك ،ذلــــك مؤيــــداً هلــــا يف احلــــرب األوىل
ن أطروحات امللك فيصل، يف حني أنه كـان خـالل احلـرب األوىل معاديـاً م أطروحات اهلامشية العربية، والسيما

  هلا.
  رها شكيب أرسالن يف عدة مناسبات.سَّ فيوهذه املفارقة  
يهـاجم  1923من رشـيد رضـا مؤرخـة يف العـام  من ذلك على سبيل املثال تعليقه يف احلاشية على رسالة 

فيهـــا رضـــا "األمـــراء احلجـــازيني"، فيكتـــب أرســـالن يف التعليـــق: "كـــان كتـــاب الســـيد رشـــيد هـــذا قبـــل اســـتقالل 
واحلـق أن امللـك فيصـل الـذي هـو  .1932، واسـتقالل العـراق جـرى سـنة 1923العراق، ألنه مؤرخ يف سنة 
ا يف هــذا الكتــاب قــد قــام بنهضــة كبــرية لألمــة العربيــة، وهــو الــذي رشــيد رضــ إلــيهمأحــد األمــراء الــذين أشــار 

اإلنكليزي علـى  االنتداببدهائه ومرونته وحزمه وبصالبة الشعب العراقي يف وجه اإلنكليز متكن من فك قيد 
  ).320 – 319، صسنة .." (إخاء أربعنياالستقاللالعراق، وإدخال ذلك القطر العراقي يف دور 

) 1924، (1342ربيـع األول سـنة  24أرسل إىل شـكيب أرسـالن كتابـاً مؤرخـاً يف  وكان رشيد رضا قد
  يف احلجاز، ويدافع عن مواقفهم.السعوديني  النتصاريهاجم فيها الشريف حسني وأبناءه ويبارك 

ف ما يعتقد ذح إىلميتنع شكيب أرسالن عن نشر كل ما ورد يف الرسالة (يف إخاء أربعني سنة) ويضطر  
  الصدور" ويكتب تعليقاً يف احلاشية جاء فيه: أنه "يوغر

"كنت يف الصف املقاوم للملك حسني قبل احلرب وأيام احلرب كما يعلم ذلـك اجلمهـور منتقـداً سياسـته  
لــم (...) ومل قوكــان امللــك حســني عفــا اهللا عنــه وأنصــاره مــن العــرب حيملــون علــّي محــالت شــديدة باللســان وال

وكنــــت أحبــــه منــــذ كــــان زمــــيًال يل يف جملــــس األمــــة  غــــري امللــــك فيصــــل. ييكــــن مــــن هــــو عــــفٌّ اللســــان حبّقــــ
ســـتانة.." ويضـــيف أرســـالن أنـــه "عنـــد تأســـيس احلكومـــة املســـتقلة يف دمشـــق أعلنـــت وجـــوب تأييـــد فيصـــل باأل

كنـت ضـد امللـك حسـني وأوالده يف خـروجهم   بـأنين أصـحايبىل إحتت لوائـه، وكتبـت يف الصـحف و  واالنضواء
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ما زحف ابـن سـعود و عرفها اخلاص والعام، ألن القضية تكون حينئٍذ بني عريب وأجنيب، لعلى الدولة ألسباب ي
على احلجاز ونشبت احلرب بينه وبني احلسني خفـت أن تقـع مـذابح وتنـزل بأهـل احلجـاز مصـائب وأن تسـيل 

اة ـن دعـوم مــفكنـت ذلـك اليـ ،سـالمإلمت بنـا أعـداء اشـالدماء يف باحـة املسـجد احلـرام فيحتقرنـا األجانـب وي
  ).361وابن سعود.." (إخاء أربعني سنة.. ص  نيـني احلسـلح بـالص

  خالصة ومحاولة مقاربة معرفية نقدية.
دة حملطــات أساســية مــن حمطـات مواقــف الــرجلني، جتــاه الدولــة احــىت اآلن، كــان مبثابـة اســتع إليــهمـا عرضــنا  

ما لفضاء اإلسـالم يف العثمانية،  جانبـه األيـديولوجي السياسـي، وبصـورة خاصـة أّرخنا هلا تأسيساً على تصورا
وهــذا املفهــوم جيــد مرجعيتــه  السياســي. –يف اجلانــب الــذي خيــتص بتصــورمها ملفهــوم الدولــة ونطاقهــا اجلغــرايف 

مــن تــداخل  تلــك الصــيغ ويف مــا يقــوم بــني شــىتاملشــرتكة يف تارخييــة الدولــة اإلســالمية، املتمثلــة يف الواقــع بصــيغ 
  والوظائف عرب مراحل التاريخ اإلسالمي. وتناوب، يف األدوار

يف الرؤيـة بـني الـرجلني، بـل  االخـتالفالتبـاس، فـان  إىلملا كان هذا التناوب والتداخل مؤديني يف الـوعي و  
أوًال، التبـاس الـذاكرة التارخييـة املتمثلـة حبشـد  االلتبـاسعند الرجل الواحـد بـني مرحلـٍة وأخـرى، يتغـذى مـن هـذا 

معرفيـــاً، بـــل  ولـــيس أيـــديولوجياتارخييـــة والفقهيـــة واآلداب الســـلطانية الـــيت تتعامـــل معهـــا هائـــل مـــن النصـــوص ال
الحقـة ومدّوخـة للعقـول تويتغذى ثانيـاً مـن العجـز عـن مالحقـة ومتابعـة انعطافـات تارخييـة عامليـة غـري منتظـرة م

وبنـاًء  ع القرن العشرين).كاسحة (أواخر القرن التاسع عشر ومطال  إمربياليةولألفكار يف مرحلة اتسمت بعاملية 
  لتعميق معرفتنا بإشكاليات تلك املرحلة: االستنتاجاتعدد من  إبداءعليه ميكن 

يســـاعد علـــى فهــم هـــذا التعبـــري يف املواقـــف واآلراء عنــد كـــل منهمـــا: فصـــيغة  االلتبـــاسدراســة ذاك  إن -1
لبشــرية للعــامل اإلســالمي. ويــأيت السياســية وا –الدولــة يف الــوعي التــارخيي ملتــبس، وكــذلك نطاقهــا يف اجلغرافيــة 

ويضــاعفه، فينشــأ لــدى  االلتبــاسمفهــوم الدولــة القوميــة القــادم مــع أفكــار العامليــة الغربيــة ليزيــد مــن درجــة هــذا 
النخب نوع مـن تصـورات شـىت وتربيـرات مفتوحـة لشـرعنة نشـوء عصـبيات الـدول احلديثـة أو احملدثـة يف التـاريخ 

القومية، وسواء تأسيساً على مرجعية الفقيه (شأن رشيد رضا) أو  باسمم أو العريب املعاصر سواء باسم اإلسال
  .على مرجعية دارس التاريخ اإلسالمي واملتابع للعالقات الدولية (شأن شكيب أرسالن)

السياســــي عنــــد كــــل مــــن الــــرجلني  –نــــه تــــربز يف كــــل مرحلــــة مــــن مراحــــل العمــــل الفكــــري أالحــــظ ي -2
طــرداً   االهتمــامســود علــى حســاب أخــرى، وأحيانــاً تطردهــا مــن جمــال اهتمامــات أو منظومــات مــن األفكــار ت

كليــاً، فــإذا أخــذنا منظومــة األفكــار الــيت تتعلّــق بالدســتور واحلريــات، وجمــال الســلطة املدنيــة، ومفهــوم املواطنــة 
ـــا بالنســـبة لرشـــيد رضـــا وهـــو منـــوذج دال، أن منظومـــة األفكـــار   تـــهمسيمـــا  الـــيت طابعهـــا العـــاموحقوقهـــا، الحظن

 فكره حىت سنوات احلرب األوىل، بل كانت سبباً ودافعاً هلجرته ملصر، وكانت يفملنظومة الدستورية" سادت "ا
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جمــاًال مشــرتكاً للقيــام بنشــاط سياســي مطلــيب (دميقراطــي) مــع ليرباليــني وعلمــانيني وكــان هــذا بــدءاً مــن تأســيس 
  اد السوري.. اخل...حتاال إىلحزب الالمركزية اإلدارية،  إىلمجعية الشورى العثمانية، 

 الشـورى، إال عنـدما نّبهنـا األوروبيـون إىلومعروف نصه الشهري الذي يقول فيـه إننـا مل نتنبّـه حنـن املسـلمني 
للمشــروطة العثمانيــة  االنتصــارعــرب دســاتريهم وجمالســهم التمثيليــة، كمــا هــي معروفــة مواقفــه أيضــاً مــن أجــل  هلــا

  (الدستور).
حـــتالالت املباشـــرة، وانكشـــاف الوجـــه السياســـي التوســـعي ألوروبـــا وبعـــد اال غـــري أنـــه، بعـــد احلـــرب األوىل،

ا اهتمام صـارخ بالدولـة،  وللغرب عموماً، ُيسكت عن هذه األفكار، بل تغيب من خطاب املنار، وحيل مكا
أي دولة تنطلـق مـن دعـوة دينيـة وتسـتقوي بعصـبية غالبـة، وكـأن التـاريخ يف هـذا املنطـق يعيـد نفسـه، يف تطبيـق 

  دورات ابن خلدون املتصورة يف نشوء الدول وتعاقب أجياهلا وأسرها.
فهــل يعــّرب هــذا املنحــى مــن التحــّول يف أفكــار رشــيد رضــا عــن حالــة تراجــع يف اســتيعاب الفكــر الدســتوري 
وفكـرة السـلطة املدنيــة وثقافـة املــواطن، وهـو اسـتيعاب بــدا جليـاً مــع اجليـل األول والثـاين مــن النهضـويني العــرب 

حصـــر الثقافـــة السياســـية لديـــه يف عصـــبية الدولـــة اإلســـالمية ويف تأســـيس  إىلســـلمني، فـــانتهى هـــذا الرتاجـــع وامل
  ؟احلزب اإلسالمي املمهد للخالفة

ـا كتـاب علـي عبـد  نتذّكر اليـوم، كـم كانـت خطـرية بـل مميتـة، وحنـن نكتـب هـذا الكـالم، الضـربة الـيت مـين 
ه العلمية اليوم، بل ألمهيته املعرفية املنهجية آنذاك، فهـي أول حماولـة الرازق، "اإلسالم وأصول احلكم" ال ألمهيت

يف التـــاريخ العـــريب املعاصـــر، تتصـــّدى ملعاجلـــة إشـــكالية العالقـــة بـــني الـــدين والسياســـة وبالتحديـــد بـــني اخلالفـــة 
ج علــم السياســة ، بــل لعلهــا أو حماولــة لدراســة بــدائل الدولــة العربيــة مبنــاهإيديولوجيــةوالســلطة معاجلــة معرفيــة ال 

  ، ال بوسائل الفقه التقليدية..جتماعواال
ـــا مـــن قضـــايا احلريـــات املدنيـــة  دوأمـــا بالنســـبة لشـــكيب أرســـالن، فيبـــ أن املســـألة الدســـتورية ومـــا يـــرتبط 

 إىلانتســـابه الـــرغم مـــن علـــى  منـــذ البـــدء،اهتمامـــه  والسياســـية وحقـــوق املواطنـــة يف الـــداخل، مل تشـــغله ومل تثـــر
مية اإلصــــالحية احلديثــــة املتمثلــــة جبمــــال الــــدين األفغــــاين وحممــــد عبــــده. لقــــد أخــــذ مــــن هــــذه املرجعيــــة اإلســــال

واالســتقالل ولـيس طبيعــة هـذه الدولــة وعالقتهــا املرجعيـة، علــى مـا يبــدو يل، فكـرة اجلامعــة والوحــدة والتوحيـد، 
السياسـي يف العـامل، وتقـاطع وفقـاً لتحـوالت التـاريخ  ص. أما جمال تطبيق (فكرة الوحدة)، فيبدأ بالتنـاقباجملتمع

 إىلاجملـــال العـــريب،  إىلاجملـــال العثمـــاين،  إىلســـالمي، إلاملشـــاريع بـــني الـــداخل واخلـــارج، بـــدءاً مـــن جمـــال العـــامل ا
وأمــا شــروط تطبيــق الفكــرة، فتتمثــل يف وعيــه السياســي منــذ الفــرتة احلميديــة وحــىت  اجملــال اإلقليمــي والقطــري.

عايــة لقضــايا دويف ممارســة أســلوب النشــر وال .ســتعماريةالمناهضــة السياســات اســتقالالت العربيــة يف حتقيــق اال
 lA NATIONاألجنبيــة، ولعلــه يف هــذا الســياق، تــأيت نشــرته املعنونــة بالفرنســية يف سويســرا بالعــرب 
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ARABE”  1931جملة "مغرب" يف باريس للدفاع عن قضية املغـرب يف أوروبـا يف العـام  إنشاءواقرتاحه .
مبنظومـــات مـــن األفكـــار عنـــد رجـــل كشـــكيب أرســـالن، أو عـــن  االهتمـــامنتحـــدث عـــن حصـــرية  هـــذا وعنـــدما

غلبتهــا علــى أخــرى، فإمنــا اهلــدف هــو إبــراز املســكوت عنــه يف اخلطــاب أو الالمفّكــر بــه. فهــو عنــدما حيــاول 
 يلبـث مث ال حيصـر اإلجابـة بغيـاب "روح التضـحية" عنـد املسـلمني.؟ ملاذا تأخر املسـلمون اإلجابة على سؤال.

جيبــويت "أن  ئقــار  إىل ةيقــول يف إحــدى رســائله املوّجهــ أن حيصــر غيــاب التضــحية يف جمــال اإلعــالم والنشــر.
هم ذاملسلمني حيبون الشورى، والفـتح كثـرياً، ولكـن بشـرط أن ال يـدفعوا شـيئاً وبشـرط أن أصـحاب اجلرائـد تلـذ

لمني معـــدوماً فـــال ميكـــن هلـــذه األمـــة أن تتقـــّدم ومـــا دام روح التضـــحية يف املســـ باألحبـــاث اللطيفـــة جمانـــاً (...).
وردت يف، جنيــب البعيــين، مــن أمــري البيــان شــكيب  _ "رســالتنا "ملــاذا تــأخر املســلمون" أكثرهــا يف هــذا املعــىن.

  .179، صكبار رجال العصر.." دار املناهل، بريوت  إىلأرسالن 
نفسـه، يقـول يف  يفصـو فسـه، والتمجيل بيهم، يشدد شـكيب أرسـالن علـى املوقـف ن إىلويف رسالة أخرى 

) "فكأن أهم اجلهـاد هـي يف تصـحيح أفكـارهم (أفكـار الغـربيني) قبـل أن تصـري أفعـاًال، 1931رسالته: (آب 
وهذا يتوقف على الدعاية، وهذه تتوقف على املال وبذل املال يف هذا السبيل يتوقف على العلم، وهذه أمـور 

يعتبــون علــى اهللا ملــاذا خــذهلم وجعــل النصــارى واليهــود  مهني قيمتهــا.غــري فــا –النــادر  إالال يــزال املســلمون _ 
للمصــاحل  إمهــاهلمأن كــانوا متــدينني، ويف  اإلهليــةوالــوثنيني أعلــى مــنهم، وال ينظــرون أنفســهم يف إمهــاهلم لألوامــر 

  ).282، صكانوا غري متدينني.. يريدون كل شيء بال تعب وال تضحية.." (املرجع نفسه  إنالدنيوية 
يكون صحيحاً توصيف شكيب أرسالن هلذه الظاهرة يف جماهلا املعني واليت قد تكون ممتدة حىت اليـوم،  قد

فلمــاذا هــذه احلصــرية يف تعيــني أســباب قــد  ب حــول أحاديــة حصــر األســباب.صــولكــن التســاؤل ينبغــي أن ين
 وتشجيع العلـم إلعالميف جمال ا حجام عن "التضحية"وإذا كان اإل ؟تكون من باب النتائج ال من باب العلل

أي التضــحية بــالنفس، كــان وال  االستشــهادقائمــاً، وال يــزل فالتضــحية يف جمــاالت أخــرى، ويف طليعتهــا جمــال 
  ؟السؤال ال يزال قائماً ومفتوحاً ؟ فلماذا إذن تأخر املسلمون! يزال قائماً 

*********************  
  .*) مفكر وأستاذ التاريخ احلديث باجلامعة اللبنانية
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  اإلسالم بين األحادية والتعددية
   *الطيب تيزيين

)1(  
تتســع الدراســات اإلســالمية راهنــاً وتكتســب أبعــاداً وأمــداء متعــددة يف ســياق تعــاظم اهلجــوم ضــد اإلســالم 
والســـجال بينـــه وبـــني أطـــراف معظمهــــا يتحـــدد مـــن اآلخـــر، ويف هــــذا وذاك، تفصـــح عـــن نفســـها مشــــكالت 

وهذا من طبائع األمور فالواقع مبثابته حالـة مفتوحـة، يضـع  ؛ أخرى قدميةومعضالت نظرية جديدة، إضافة إىل
أمام البشر من املهمات واألسئلة والتساؤالت ما جيـب اإلجابـة عنـه، ويف حـال عـدم االسـتجابة لـذلك حيـدث 
خلــــل واضــــطراب يتحــــوالن إىل أزمــــة يف ظــــروف معينــــة قــــد تطــــرح أســــئلة خطــــرية، باالعتبــــار التــــارخيي واملعــــريف 

مــن أيــن نبــدأ فــي ولعــل أخطــر هــذه األســئلة يتحــدد يف مثــل الصــيغة التاليــة:  بيســتيمولوجي)(األتأسيســي ال
ـا أكثـر املراحـل قلقـاً  تصويب الموقــف، مــن الواقــع أم مــن الــنص؟ وميكـن النظـر إىل املرحلـة املعاصـرة علـى أ

  اخلصوص.وإثارة وإشكالية يف التاريخ اإلسالمي عموماً، واإلسالمي العريب على حنو 
فلقـد رفعـت العوملـة معركتهــا مـع اإلسـالم علـى ســقفها، وذلـك يف سـياق املهمـة الكــربى الـيت وضـعتها علــى 

ا مثمـرة تارخييـاً وبنـاءة  (مثــل العقالنيــة والتاريخيــة والقــيم الدينيــة عاتقها: تفكيك اهلويات اليت دللت على أ
ـا معيقــة للتقــدم مـن طــرف، وإحيـاء  المســتنيرة والمحفــزة علــى التقــدم البشــري) اهلويــات الــيت دللـت علــى أ

مــن طــرف آخــر. ومثــة مالحظتــان  (مثــل الطائفيــة والمذهبيــة الدينيــة الضــيقة والعشــائرية وغيرهــا)البشــري 
اثنتـــان تعمقـــان النظـــر إىل مـــا حنـــن اآلن بصـــدده. تقـــوم املالحظـــة األوىل علـــى أن موقـــف العـــداء العـــوملي علـــى 

كواحــد العــز بــن عبــد الســالم والتصـدي لـه، ويف هـذا السـياق يــربز اسـم  املصـاحل، وضـرورات النظـر يف ذلـك،
  من أبرز من أسس لقاعدة ونظر هلا.

، إذ تضـع كــالوسوهنتيغتــون فتتحدد يف أن العوملة، بلسان بعض ممثليها من أمثـال المالحظة الثانية أما 
ــا تنتقــي منــه مــا يســتجي ب ملصــاحلها وظيفيــاً، ويف هــذا اإلســالم أمامهــا كهــدف اســرتاتيجي ينبغــي ترويضــه، فإ

فهـي تبحـث هنـا وهنـاك  "اإلســالم"احلال تقوم بعملية تلفيقية وانتقائية تنتج مبقتضاها ما يـروق هلـا حتـت اسـم 
ا وضعت يدها أخرياً على ما  "إسالمية"وهنالك عن شذرات  م، لتعلن أ يطلقها بعض اإلسالميني يف كتابا

فبمقتضـى  "اإلرهــاب" جرى تسويقها يف معظـم بقـاع العـامل، وهـي مقولـة يسوغ مقولتها الشاملة اجلامعة واليت
بعــد أن ينتجــه، معرضــاً بــذلك العــامل  أي اإلرهــاب""هــذا األخــري جيــري تقســيم الــبالد والعبــاد إىل فريــق ميارســه 

إىل االضطراب والفوضى والتحارب مـن طـرف، وفريـق آخـر يـدفع ضـريبته يف أمنـه وثروتـه ومسـتقبله مـن طـرف 
قـد تقـدم مـا يرغـب فيـه املنـافحون عـن العوملـة  "الشــذرات المختــارة"، والطريف الواقعي يف ذلك أنه تلك ثان
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ومقولتهـــا يف اإلرهـــاب، مـــن رؤيـــة متخلفـــة رجعيـــة عـــن العصـــر بقضـــاياه املختلفـــة مـــن االقتصـــاد إىل السياســـة 
"فــــي مــــن حيــــث هــــو و م""اإلســــالة فــــاملرأة اخل...، وحينــــذاك جيــــري تقــــدمي تلــــك الشــــذرات بوصــــفها ـفالثقافــــ

  .جوهره"
إن تلك الرؤيـة االنتقائيـة وامللفقـة لإلسـالم الـيت تقـدمها إيـديولوجيا العوملـة والـيت جتـد بعـض أسسـها الكـربى 
لدى جمموعات من املستشرقني يف الغرب منذ النصف الثاين من القرن التاسع عشـر، تفصـح عـن نفسـها عـربة 

، أمــا العمليــة األوىل فتقــوم علــى انتــزاع الفكــر اإلســالمي املتكــون يف عمليتــني اثنتــني كلتامهــا تقــود إىل األخــرى
ويف التجادل والتثاقف معه، وفصـله مـن سـياقه التـارخيي لصـاحل الرؤيـة االنتقائيـة وامللفقـة  "فترة النزول"أعقاب 

تتعلــق املـذكورة واملناهضـة للفحـص التـارخيي، حبيـث يبـدو هـذا الفكـر وكأنـه لقـيط يتحـرك دون ضـوابط ونـواظم 
حبقلــه التــارخيي ومرجعيتــه الفكريــة لكــن العمليــة الثانيــة تســري باجتــاه آخــر، وإن ظلــت ذا عالقــة مبســار العمليــة 
األوىل، أمــــا هــــذا االجتــــاه فهــــو ذو نســــيجي قيمــــي، أي يتمثــــل بكونــــه حكــــم قيمــــة، هــــا هنــــا ســــيقال مــــا قالــــه 

املقولـة التاليـة: الشـرق شـرق، والغـرب  مستشرقون أمثال ارنست رنيان ودي بور، ومـا صـاغه الشـاعر كيبلنـغ يف
ا  "بنيــة"وال يلتقيــان. أمــا أال يلتقيــا، فــألن كــًال منهمــا ميثــل  ؛غــرب بعقالنيتهــا وأنســاقها  "البنيــة الغربيــة"بــذا

وانصــياعها للقــانون والضــوابط اجملتمعــة املثمــرة للتقــدم؛ "والبنيــة الشــرقية" بعاطفيتهــا وانفالشــها وخروجهــا علــى 
  ابط.مثل تلك الضو 

واملهم يف ذلك أن يقال كذلك، إن البنية الغربية تتأسس على الدميقراطية واحـرتام حقـوق اإلنسـان واإلقـرار 
أي مبــا ال تقــر بــه البنيــة الشــرقية، مبــا فيهــا اإلســالم وليــُد الشــرق وصــانعه، مبعــىن مــا يف هــذا  ،بالتعدديــة واحلريــة

أكــرب املوضــوعات الــيت حتولــت إىل نقطــة ســجال بــني املعقــد مــن املســألة، نكــون وجهــاً لوجــه أمــام واحــد مــن 
املفكــــرين اإلســــالميني، وبــــني كثــــري مــــن املستشــــرقني واملفكــــرين واملثقفــــني العــــرب، املوضــــوع املعــــين يتمثــــل يف 

موقــف اإلســالم منهــا واملقصــد باإلســالم هنــا الــنص األصــلي املعــرب عنــه بــالقرآن الكــرمي والســنة  ويف "التعدديــة"
ريق من أولئك إىل القول بأنه اإلسالم "دين التوحيد" وهذا أقصى ما يُعرف بـه ويعـرَّف؛ ممـا النبوية وقد جنح ف

وعلـى هـذا، يصـبح حمـاًال أن ينظـر  لـــ"توحيديته"يفضي إىل القول بأن مفهوم "احلقيقة عنده إن هو إال جتسيد 
بيــة علــى هــذا التــاريخ، ومــن مث إىل تلــك احلقيقــة املتعاليــة وفــق التــاريخ اإلنســاين وشــروطه ومقتضــياته، لتظــل متأ

  م زائف.ـليظهر ما يبدو حقيقاً واقعياً من حيث هو وه
يف ضـــوء ذلـــك املوقـــف اإلطالقـــي والتجريـــدي والالتـــارخيي، يكتـــب فهمـــي جـــدعان ُمعلنـــاً مـــا يلـــي: تنتمـــي 

ضـــع لقـــانون أصـــًال إىل عـــامل األزل واألبديـــة الـــذي يفـــارق متامـــاً وقـــائع التـــاريخ ويعلـــو عليـــه، وال خي "الحقيقـــة"
الصـــريورة الصـــارم، وهـــي حـــني تتجســـد يف اإلنســـان فإمنـــا تعـــانق الزمـــان وحتـــل فيـــه.. والـــذي يقـــع ضـــحية هـــذا 
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ــا مــن أفــق املطلــق. إن مــا حــدث يف تــاريخ  ــا األوىل الــيت جاء ــا ســتفقد براء التجســد هــو احلقيقــة نفســها أل
ت املتفاوتة يف اخلطورة والعمق اليت متت يف اإلسالم ال يشذ عن هذه القاعدة وإال فكيف نفسر تلك االحنرافا

قـال معظـم مفكـري اإلسـالم احملـدثني  دعهوده وأزمنته املتباعدة فضًال عن املتقاربة؟ ويتابع الكاتـب مقـرراً: "لقـ
ــــم مل يكونــــوا ولــــن يكونــــوا  أن (املســــلمني ليســــو مســــلمني) والكلمــــة صــــائبة متامــــاً لكــــن األصــــوب أن يقــــال إ

ــم ســيظلون دومــاً بعيــدين عــن جتســيد اإلســالم  مســلمني أبــداً، مبعــىن الــوحي يف  –احلقيقــة، أو اإلســالم  –أ
الــوحي تفــارق  –الزمــان، ألن مــا يــدخل يف الزمــان ال يلبــث أن تعرتيــه صــروفه وأقــداره وألن احلقيقــة  –التــاريخ 

انطي (نسـبة ، إن ذلك النص الذي ينطلـق صـاحبه مـن موقـع أفالطـوين وآخـر كـ)1(عامل اإلنسان وتعلو عليه"
كليهمــا يف آن واحــد، ويف أحســن األحــوال،   وبـــ"اإلسالم" الحقيقــة""بـــ إىل كــانط الفيلســوف األملــاين)، يطــيح

يرى الباحث فهمي جدعان أن احلقيقـة اإلسـالمية موجـودة، ولكنهـا غـري قابلـة للتجلـي والتمظهـر يف املسـتوى 
للبشـر  "لنا"أي غري قابل ألن يكون توحيداً  ذاته" "فياإلنساين، ومن مث يغدو "التوحيد" يف اإلسالم توحيداً 

واحلال كـذلك، مسـتحيًال ومـن ضـروري القـول أن االنطـالق مـن مثـل ذلـك  "التعددية"لذا يغدو احلدث على 
باالعتبــار الفلســفي ذلــك ألن الوجــود إن نظــر إليــه مطلقــاً، فهــو مغلــق؛  "العــدم"يفضــي إىل مفهــوم "التوحيــد"

  بة عدم ال ميكن حتديده وضبطه إال مبعىن السلب.واملطلق املغلق هو مبثا
ـا األوىل"  ـا تفقـد "براء ا، ومـن يـرى أ ا ولـذا وإذا كان هنالك من خيتزل اإلسـالم إىل حقيقـة مطلقـة بـذا
حني تتجسد يف اإلنسان حموًال اإلسالم على هذا الطريق إىل حالة متعالية على الوجـود واإلنسـان، فـإن اجتاهـاً 

ن القـــرآن والســـنة ليؤكـــد علـــى أن "التوحيـــد" واإلقـــرار بـــه وحـــدمها يؤسســـان للخـــالص يف حيـــاة آخـــر انطلـــق مـــ
إن اهللا ال يغفــر أن يشــرك بــه ويغفــر مــا ﴿: مــن ســورة النســاء) 48(رقــم املسلم. فقد جـاء يف اآليـة الكرميـة 

ت رايتـه  إسـالمي جيمـع حتـ "توحيد"يف هذا املستوى من املسألة، ميكن التحدث عن  ﴾دون ذلك لمن يشاء
كل مـن يعلـن انتمـاءه لإلسـالم، بغـض النظـر عمـا قـد يتكـون مـن اختالفـات يف الـرأي حـول نقطـة أو أخـرى، 
 ؛فهو مستوى قابل للتحقق يف حياة البشر (املسلمني) نظراً إىل أن "حقيقة هذا التوحيد هي يف متنـاول هـؤالء

  خصيص، ومن مث لألنسنة يف حقلها.السابقة، املطلقة، اليت ال جمال للتشخيص والت "الحقيقة"بعكس 
وإذا بلغنــا هــذه احللقــة املركزيــة يف التأســيس للتوحيــد اإلســالمي، الــذي يطــال احلقلــني الالهــويت واإلنســاين، 

ولعلنا نرى أن هذا الـنص إن  "النص المقدس"نكون قد وجلنا مستوى التعددية يف  –يف الوقت ذاته  –فإننا 
فقــد حتــول إىل نــص الهــويت تقــوم العالقــة بينــه وبــني أولئــك علــى ســبيل  اســتنكف عــن الولــوج يف حيــاة البشــر،

"دعــوة و  "هــدى للنــاس"الســلب، وهــذا مــا ال نواجهــه يف الــنص القــرآن الكــرمي عمومــاً وخصوصــاً: أنــه أتــى 
وملـا كـان البشـر خمتلفـي املصـاحل واألفهـام، ويعيشـون يف جمتمعـات خمتلفـة  "إلــى الصــراط المســتقيم"و  للحق"
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يف األهــــداف القريبــــة والبعيــــدة  –بقــــدر أو بــــآخر  –ذلك ـوين االقتصــــادي والسياســــي والتعليمــــي وكــــيف التكــــ
اخل..، فقـــد غـــدا مـــن الضـــرورة مبكـــان أن يـــأيت ذلـــك الـــنص الكتـــاب فُيقـــرأ بتلـــك التعدديـــة يف  (االســـتراتيجية)

ا من كونه "أتى رمحة للنا   س".األنساق املذكورة وغريها، لكي حيقق الدعوة اليت أتى 
القـرآن الكـرمي قـّدم نفسـه عـرب عمليـة جتـادل بـني  –على ذلك، يستطيع الباحث التأكيـد علـى أن الكتـاب 

"منتميــاً إلــى علــى كونــه  –يف هــذا  –املطلــق والــزمين، والغيــيب واإلنســاين، ومــن مث بــني الــوحي والتــاريخ، مؤكــداً 
ا مـا اقـرتب مـن مالحظتـه بعـض البـاحثني، بقدر ما هو ملتصق بـاألرض التصـاقاً كثيفـاً وعميقـا، وهـذ السماء"

، ويظهر ذلك جلياً يف اآلية القرآنية الكرمية التالية: "ولو شاء ربك جلعـل ) 2(رمبا كان جاك بريك من ضمنهم
النـــاس أمـــة واحـــدة"، وبـــالتوافق الـــوظيفي الـــداليل فقـــد أدرك بعـــض الصـــحابة أمهيـــة تلـــك الرؤيـــة مـــن النـــاحيتني 

فاخلليفـة الرابـع يشـري إىل ذلـك ضـمناً  "التعدديــة"إىل أخذه بعني االعتبار ضمن مفهـوم النظرية والعملية فنبهوا 
"حّمــال حــني يعلــن: القــرآن إمنــا هــو خــط مســطور بــني دفتــني، ال ينطــق إمنــا يــتكلم بــه الرجــال" ومــن مث، فهــو 

رة وكــــان الرســــول الكــــرمي قــــد وضــــع يــــده بعمــــق علــــى فكــــرة التعدديــــة، منطلقــــاً يف ذلــــك مــــن فكــــ )3(أوجــــه"
و  "التعدديـــة"علـــى ضـــوء معمـــق، فالفكرتـــان كلتامهـــا  "األحاديـــة"ودورهـــا يف التأســـيس ملفهـــوم  "االخـــتالف"

رناً ـس نسق فكري أو آخر يراد له أن يكون منفتحاً غـري مغلـق، ومــروريتني لتأسيـالن حالتني ضـمتث "األحادية"
تشرتك الواحدة منهمـا الثانيـة، مبقتضـاها تقومان على عالقة جدلية متضايفة  –إىل ذلك  –غري متشدد، ومها 

إن هــذه اخلصوصــية للعالقــة املــذكورة تســتمد مســوغها مــن  –يف هــذا الســياق  –ويف ضــوئها ومهــم أن يُقــال 
  اليت تقصد أن تكون التعددية تشخيصاً لألحادية، وأن تكون هذه األخرية ناظماً لتلك. "الحكمة اإللهية"

(وهـــو المبـــدأ تكمـــن يف مبـــدأ التوحيـــد اإلســـالمي  "األحاديـــة"عيـــة يف هـــذا احلـــال، يصـــح القـــول بـــأن مرج
يف اجملتمـــع اإلنســـاين، يف  "التعدديـــة"، يف حـــني تكمـــن مرجعيـــة األقصـــى والكوجيتـــو المنهجـــي والنظـــري)

مـــع  ؛اجلماعـــة اإلســـالمية، مبـــا ينشـــأ فيهـــا ومنهـــا مـــن مشـــكالت اقتصـــادية وسياســـية وثقافيـــة وتعليميـــة وغريهـــا
حالة نسبية من انغماس املقدس يف البشري العادي وبشخص النبوة املشرفة، وهـا هنـا يظهـر  اإلشارة إىل وجود

املـأثور النبــوي يف صــيغة مكثفــة الفتــة، حيـث يؤكــد النــيب الكــرمي علــى ضـرورة معرفــة واقــع احلــال احملــدد واملفصــل 
العموميــة واإلمجاليــة، الــذي يعيشــه أعضــاء اجلماعــة املــذكورة، كــي ال يبقــى املــرء يف حالــة عامــة مــن النصــوص 

 "االجتهــاد"ونعــين بــذلك  "المحــدد والمفصــل"الــيت بواســطتها ميكــن بلــوغ ذلــك  "اآلليــات"وهــذا يقــود إىل 
يوضـــح مــن هـــو ذلـــك  "حـــديث الرويبضـــة". فاحلـــديث النبــوي الشـــهري بــــ"التفســـير"ورمبـــا كــذلك  "التأويـــل"و

ـم النـاس، وتصـنع املسلم الذي يكتفي باملبادئ واجلمل والشعارات العامة، مهمالً   ما ميس اخلصوصات الـيت 
  .)4(جانباً هاماً من تارخيهم
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)1(  
وتظهر يف مستويني  (القرآن والسنة)نصل اآلن إىل نقطة دقيقة يف مسألة التعددية" يف األصل اإلسالمي 

فسـه كمنظومـة فيفصح عن نفسه بصيغة العالقة بـني املـذاهب املختلفـة يف اإلسـالم ن اَألوَّلاثنني، أما املستوى 
من املبـادئ واالعتقـادات وسـواه مـن املنظومـات الدينيـة وغـري الدينيـة، هـا هنـا نواجـه وضـوحاً مقطوعـاً بـه حـني 

مببـادئ عامـة واحـدة، وبأفهـام متماثلـة  ﴾الناس أمة واحــدة﴿يعلن القرآن الكرمي أن اهللا ذاته مل يشأ أن جيعـل 
دقيقـاً وطريفـاً هلـذه "املشـيئة الربانيـة" فيقـول: "لـو كـان القـرآن  ومبصاحل متطابقة ويقدم فخر الدين الرازي تعليالً 

حمكماً بالكلية ملا كان مطابقـاً إال ملـذهب واحـد، وكـان تصـرحيه مـبطًال لكـل مـا سـوى هـذا املـذهب وذلـك مـا 
. وحنــن نــرى تلــك االختالفــات ضــمن اإلســالم ذاتــه ماثلــة يف )5(ينفــر أربــاب املــذاهب عــن قبولــه والنظــر فيــه"

 ؛رين اثنــني واحـد معــريف يتجسـد يف درجــة التقــدم املعـريف العلمــي لـدى الشــخص املسـلم صــاحب العالقــةمصـد
  ية وغريها يف حياة هذا األخري.جتماعوآخر يتجلى يف املصاحل االقتصادية والسياسية واال

ا كان املستوى أما املستوى الثاين فيعلن عن نفسه يف العالقة بني اإلسالم وغريه من األديان واملذاهب، فإذ
يتعلق بالنسق الواحد ذاته حبيث يظهر حواراً مع الذات، فإن املستوى الثاين هو مبثابة حوار بـني الـذات  اَألوَّل

واآلخـــر، وهنـــا يلـــح القـــرآن علـــى أن مـــا حيـــتكم النـــاس إليـــه وهـــو العقـــل هـــو نفســـه املعيـــار املنهجـــي ملصـــداقية 
تلتقـــي عليهـــا األطـــراف  "كلمـــة ســـواء"ميـــع للوصـــول إىل وبـــذلك تـــربز الـــدعوة حلـــوار عقلـــي مـــع اجل "اآلخـــر"

املتقاطبـة. فمعرفـة االخـتالف واإلقـرار بــه ميـثالن مـدخًال إىل احلـوار، علـى أســاس مـن الّنديـة واالحـرتام، وحيــث 
ا إىل األمـام يف سـبيل تقـدم  ، يغدو لزاماً على اجلميع أن يقروا بالنتائج الصائبةالغييظهر الرشد من  ويدفعوا 

شــرية ومنائهــا، وملــا كــان التقــدم يف العلــم واملعرفــة مفتوحــاً، فقــد تعــّني علــى مــن قــارب الصــواب واحلقيقــة يف الب
إذ لعلهــا أو لعلــل بعضــها قــد جــرى  ؛مرحلــة أو حلظــة مــا مــن التــاريخ، أن يــدقق ثانيــة يف مواقفــه عمقــاً وســطحاً 
"ذلــك ألن عنــت أو تشــدد أو ممانعــة  جتــاوزه وغــدا غــري قــادر علــى االســتجابة ملقتضــيات ذلــك التقــدم، دومنــا

  يف ضوء مبدأ تغريُّ األحكام بتغري األزمان. الحكمة ضآلة المؤمن"
فقـد تعـني علـى منتجـي هـذا األخـري مـن مفكـرين وفقهـاء  "الفكــر اإلســالمي"و  "اإلســالم"وإذا ميزنا بني 

ال  ، فهــم كــذلك رجــال""كــان أســالفهم رجــاالً وجمتهــدين أن يكونــوا أكثــر تواضــعاً يف إنتــاجهم الفكــري، إذ 
يصح وضعهم فوق الشك املعريف والنقد واملراجعة، بـل هنالـك مـن يـرى ضـرورة النظـر العقلـي النقـدي لكـل مـا 

  دف التعميق أوًال، وتقريبه من اآلخر بكيفية عقلية مرنة ثانياً. "الفكري الديني"و  "الدين"يصدر عن 
يـة وسوسـيو ثقافيـة وأخالقيـة ومعرفيـة أسـهمت يف اجتماع لكن واقع احلال التارخيي، أدى إىل نشوء أوضاع

تراجــع اإلبــداع العقلــي يف النظــر إىل العالقــة بــني األحاديــة والتعدديــة، وكــان ذلــك مبثابــة التأكيــد املضــخم علــى 
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مما أوقف عملية ضخ الدماء النقية واالستفزازات احملفزة على التجدد وإعـادة  ؛األحادية على حساب التعددية
والبنــاء: لقــد رُفــض االخــتالف يف الــرأي ضــمن اإلســالم ذاتــه، وترهــل احلــوار بــني اإلســالم واآلخــرين مــن النظــر 

دعـــاة التيـــارات السوســـيولوجية والفلســـفية واألخالقيـــة، بـــل لعلـــه حتـــول أحيانـــاً إىل صـــراع مفتـــوح قطفـــت مثـــاره 
  وى املستنرية احلّية يف الوطن.العجفاء خنب فقهية دينية وأخرى علمانية، حيث حولته إىل فزاعة يف وجه الق

ومثــة أخــرياً مســألة ذات مســاس مباشــر وعميــق مبحــور العالقــة بــني األحاديــة والتعدديــة يف اإلســالم، وهــي 
املتعددة أو التعددية القرائية فمن موقع كون النص القرآين قائماً على بنية تستدعي التأويل يف  قراءاتمسألة ال

، فــإن احتمــال ) 6(بالتوجــه إليهــا تأويليــاً كــي تفهــم مقاصــدها الدقيقــة أحــوال غــري ضــئيلة بــل تطالــب كــذلك
ملسألة واحدة أصبح وارداً وقد أشرنا فيما سبق إىل أنه تلقف النص القـرآين لـدى قارئـه يـتم  قراءاتنشوء عدة 

ا عـــــادة عـــــرب قـــــانتني اثنتـــــني، علـــــى األقـــــل، مهـــــا قنـــــاة املســـــتوى الفقهـــــي املعـــــريف، وقنـــــاة املصـــــاحل الـــــيت تســـــوغه
اإليــديولوجيا، إضــافة إىل القنــاة الــيت يظهــر فيهــا املســتوى النفســي واألخالقــي واإلثــين. يف هــذه احلــال، يصــح 

ا انتماءهم له، متتلـك حـّداً معينـاً مـن الشـرعية قراءاتال ُكلّ القول بأن   ، اليت تنطلق من اإلسالم ويعلن أصحا
ــا جتــد يف اإلســالم عمومــاً ويف الــنص ال ؛النصــية قــرآين بنحــو خــاص مرجعيتهــا وهنــا ال يصــح املفاضــلة مبعــىن أ
  بينها.

ــا جتــد (المعرفــي التأسيســي)إذا مــا وضــعت يف مســتوى النظــر اإلبســتيمولوجي  قــراءاتلكــن تلــك ال ، فإ
نفســــها أمــــام الســــؤال التــــايل: أي منهــــا لديــــه القــــدرة علــــى حتقيــــق االســــتجابة حليــــاة النــــاس املاديــــة االقتصــــادية 

يـة التارخييـة، وهنـا جتماعة وغريها؟ هـا هنـا جنـد أنفسـنا أمـام سـؤال املصـداقية املعرفيـة وااليجتماعوالسياسي واال
، وإذا قلنا إنه قّلة من هـذه األخـرية اسـتجابة لتلـك املصـداقية هـي الـيت تـرفض قراءاتتربز األفضلية بني تلك ال

التسـامح، يف حـني أن أكثرهـا  التعددية لصاحل أحادية قطعية وحيدة اجلانب ومفعمـة بـالتكفري والتشـدد ورفـض
استجابة للمصداقية املذكورة هـي الـيت تنظـر إىل األحاديـة والتعدديـة مـن حيـث مهـا وجهـان اثنـان ملوقـف واحـد 

األطراف، وعلى التسامح والـدعوة املفتوحـة حلـوار عقـالين دميقراطـي  ُكلّ مؤسس على العلم واحرتام اآلخر من  
 .)7(مستنري

****************  
  هوامش

  مفكر سوري وأستاذ الفلسفة جبامعة دمشق، له دراسات يف الرتاث العريب ويف نقد احلداثة العربية. -*
، 1979أســـس التقـــدم عنـــد مفكـــري اإلســـالم يف العـــامل العـــريب احلـــديث، بـــريوت  :فهمـــي جـــدعان -1
  .50- 46ص
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(القـاهرة، سـبتمرب /  حينما كنـت أعيـد قـراءة القـرآن، ترمجـة وائـل غـايل. ضـمن جملـة: انظر: جاك بريك -2
  .34، ص1995أيلول 
  .66، ص1963، دار املعارف مبصر 5جزء : تاريخ الطربي -3
 – 173، صتعريـــف حممـــد رشـــيد رضـــا. جبـــزئيني، اجلـــزء الثـــاين، مصـــر ،جـــاء يف االعتصـــام للشـــاطيب -4
ويكـذب قال: "قبل الساعة سنون خداعاً، يصـدق فـيهن الكـاذب،  -صلى اهللا عليه وسلم-، أن النيب 174

قـالوا: مـا الرويبضـة يـا رسـول اهللا؟  –فيهن الصادق، وخيون فيهن األمني، ويؤمتن اخلائن، وينطق فيها الرويبضـة 
  .»هو الرجل التافه احلقري يف أمور العامة«قال: 
، ويف هذا السياق، يرى طه حسني أنـه ال غرابـة يف 107، صتفسري، اجلزء الثاين: فخر الدين الرازي -5

ذاهب القـوم يف القــرآن بـاختالف املوضــوعات وبـاختالف املقامــات أيضـاً، إمنــا الغرابـة يف مــذهب أن ختتلـف مــ
). ولعلنـــا نـــورد يف هـــذا احلقـــل أن عليـــاً بـــن أيب 105، ص، القـــاهرة4(طـــه حســـني: مـــرآة اإلســـالم، ط واحـــد"

رآن، طالــب كــان يأخــذ علــى الصــحايب ابــن عبــاس أنــه حيــاجج خصــومه (أي خصــوم علــي مــن اخلــوارج) بــالق
ضــمن: (ويــدعوه إىل غــري ذلــك: "فخاصــمهم وال حتــاججهم بــالقرآن فإنــه ذو وجــوه ولكــن خاصــمهم بالسنة"

  ).51، ص1، جـ1973االتقان يف علوم القرآن، بريوت  –السيوطي 
يتضح ذلك خصوصاً من "آية التأويل" اليت يربز التأويل فيهـا ذا طـابع إشـكايل بسـبب االخـتالف يف  -6

" فيها: ال يعلم تأويله إال اهللا، والراسخون يف العلم يقولون آمنا! انظـر حـول ذلـك: طيـب إعراب حرف "الواو
  .261 – 235، ص1997دمشق، دار الينابيع  –تيزيين: النص القرآين أمام إشكالية البنية والقراءة 

  انظر حول كيفية تصيري الشريعة معرفة مؤرقة حافزة على التقدم عموماً: -7
De Boer – Geschichteder Philosonhie im Islam , Stuttgart 1951 

p.40. 
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  نحو تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحية
   *الشاهد البوشيخي

  مقدمة في الواقع الحالي لالهتمامات المصطلحية:
املصـــطلح عنـــوان املفهـــوم، واملفهـــوم أســـاس الرؤيـــة، والرؤيـــة نظـــارة اإلبصـــار الـــيت تريـــك األشـــياء كمـــا هـــي؛ 

ا الطبيعية، أو تريكها على غري ما هي: مصغرة أو مبكرة، حمدبة أو مقعرة، مشـوهة  بأحجامها وأشكاهلا وألوا
  النسق واخللقة، أو ملونة بألوان كاحلمرة والزرقة.

ولقـــد كـــان مـــدار وحـــي الـــرمحن جـــل وعـــال، منـــذ آدم حـــىت حممـــد عليهمـــا الصـــالة والســـالم، علـــى حفـــظ 
إنـا حنـن نزلنـا ﴿ أو تبديل؛ فتفسد الرؤية ويقـع اإلفسـاد يف األرض مصطلح الذكر من أن يصيب مفهومه تغيري

وإنــه يف أم ﴿). والتطــابق بــني الكتــاب وأم الكتــاب يف املــأل األعلــى تــام 9(احلجــر: ﴾الــذكر وإنــا لــه حلــافظون
) والتطـــابق بـــني الكتـــاب، وديـــن اهللا، وفطـــرة اهللا، وخلـــق اهللا، يف 4(الزخـــرف: ﴾الكتـــاب لـــدينا لعلـــي حكـــيم

 ﴾فــأقم وجهــك للــدين حنيفــاً فطــرة الــيت فطــر النــاس عليهــا ال تبــديل خللــق اهللا ذلــك الــدين القــيم﴿ن تــام الكــو 
  ).56(األعراف  ﴾وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها﴿) ومن غّري فقد أفسد 30(الروم:

ل املصـطلح، وإمنا مدار عمل الشيطان وحزبه، منذ إبليس إىل قيام الساعة، على حماولة تغيري املفهـوم وتبـدي
م فليغـــرين خلـــق اهللا﴿أي تغيـــري الـــدين، والفطـــرة، واخللـــق  )، ويف احلـــديث القدســـي: 119(النســـاء: ﴾وألمـــر

ـم أتـتهم الشـياطني فاجتـالتهم عـن ديـنهم" (أخرجـه مسـلم يف كتـاب اجلنـة،  "خلقت عبادي حنفـاء كلهـم، وإ
ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار).   باب الصفات اليت يعرف 

ا اجلهود اليت بذهلا املستكربون يف األرض، املعبدون الناس للطاغوت، قـدمياً وحـديثاً، إال صـور مـن تلـك وم
احملاوالت لتغيري املفهوم وتبديل املصطلح، وهذا فرعون ومؤمن آل فرعون يف القدمي، يتنازعـان مفهـوم مصـطلح 

وقـــال ﴿)، 29(غــافر: ﴾بيل الرشــادقــال فرعــون مــا أريكــم إال مــا أرى ومــا أهــديكم إال ســ﴿"ســبيل الرشــاد" 
) وكـذلك األمـر يف أغلـب املصـطلحات الـيت تقـوم 38(غـافر: ﴾الذي آمن يا قوم اتبعوين أهدكم سبيل الرشاد

عليهــا احليــاة، كــاخلري والشــر، والعــدل والظلــم، واحلــق والباطــل، والســالم واإلجــرام،.. غــّريت مفاهيمهــا وليــت 
إين أخــاف أن ﴿اد، وهــو يقــول عــن موســى عليــه الصــالة والســالم أعناقهــا كمــا لــوى فرعــون عنــق مفهــوم الفســ
  ) 26(غافر: ﴾يبدل دينكم وأن يظهر يف األرض الفساد

وكـــأين جبميـــع الـــذين أنعـــم اهللا علـــيهم مـــن النبيـــني والصـــديقني والشـــهداء والصـــاحلني يف املنطـــق اإلبليســـي 
  مفسدون.

ا، قــد ويل وجهــه كليــة، أو كــاد، شــطر املصــطلح "االهتمــام باملســألة املصــطلحية اليــوم حيثمــا كــان، يف أمتنــ
عــن ذلــك مؤسســة أو فــرد، مــن جمــامع إىل جامعــات، ومــن معاهــد إىل  –أو ال تكــاد تشــذ  –الوافــد، ال تشــذ 
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جلان ومنظمات، كلها تتسابق، بتنسـيق أو بـدون تنسـيق، متنافسـة يف تلقـي املصـطلح الوافـد. ومـن رجاهلـا مـن 
بقلبــه وقالبــه، معــىن ومبــىن. ومــن رجاهلــا مــن يُلبســه الــّزي العــريب كيفمــا كــان؛  يســتقبله اســتقبال الفــاتح املنقــذ،

مـــن يقفونـــه يف حـــدود األمـــة  –وهـــم القلـــة النـــادرة  –العتبـــارات شـــىت، دون أي مـــس ملفهومـــه. ومـــن رجاهلـــا 
احلضـــــارية للســـــؤال، والتثبـــــت مـــــن اهلويـــــة، وحســـــن النيـــــة، ودرجـــــة النفـــــع، وقـــــد يتعقبونـــــه يف خمتلـــــف اجملـــــاالت 

، شــــعبان 2التخصصــــات الــــيت قــــد يكــــون عشــــش فيهــــا، أو بــــاض وفــــرخ بغــــري حــــق" (أخبــــار املصــــطلح ع:و 
  م).1996هـ / يناير 1426

أمام االهتمام مبصطلح الـذات الـذي هـو خـزان املمتلكـات، والـذي جيـب أن يكـون علـى رأس األولويـات، 
تقــدر أمــر املصــطلح قــدره، وملــا فــال يكــاد لألســف حيظــى بــأدىن التفــات، وذلــك وحــده دليــل علــى أن األمــة ملــا 

  تفقه طبيعة اإلشكال املصطلحي وملا تتصور املسألة املصطلحية التصور املطلوب.
  مفهوم المسألة المصطلحية:

الذي يتبادر إىل الذهن أوًال، هو هذا اهلم املصطلحي الذي محله مكتب تنسيق التعريب يف العـامل العـريب، 
العلــوم (األليكســو) التابعــة جلامعــة الدولــة العربيــة، ومــا ينســق، أو يفــرتض أن التــابع للمنظمــة العربيــة والثقافــة و 

  ينسق بينه من جمامع لغوية ومعاهد ومؤسسات، وجلان عليا أو دنيا للرتمجة والتعريب.
ـــا: قضـــية الرتمجـــة والتعريـــب  واملفهـــوم الـــذي يســـتخلص مـــن هـــذا اهلـــم للمســـألة املصـــطلحية ببســـاطة هـــو أ

  اليوم يف العامل العريب. للمصطلحات األجنبية
فاملصطلح الذي هو يف البؤرة هو املصطلح األجنيب، أي مصطلح غري الذات الذي دخـل حـديثاً، أو يريـد 

  الدخول يف الذات، بسبب االستعمار وما حلقه من موجات التحديث والعصرنة والتقدم والتنمية...
مـا مـن علـوم أجنبيـة، أو يلحـق واإلشكال: الـذي يعـاجل هـو إشـكال التعريـب للتعلـيم واإلدار  ة ومـا يتصـل 

  ما من بقية جماالت احلياة العامة املتأثرة باالستعمار، وما حلقه من موجات.
والتصور الذي يقف خلف ذلك كله، هو أن الشرط األساسي لنهضتنا عرباً وتسـريعها، وهـو اسـتيعاب مـا 

  لدى الغري من جديد بالعربية.
  عليه مآخذ، أمهها: – على وجاهته –وهذا املفهوم 

أنه يرتك مساحات شاسعة من املسألة املصطلحية خارج االعتبار، بل يرتك األهم واألوىل بأن يكون  – 1
هو اهلّم املقدم، وهو مصطلحات الذات؛ إذ على أساسها، ويف ضوء مفاهيمها، والرؤية احلاصـلة منهـا، جيـب 

  ت.استيعاب ما لدى الغري، واستقبال مصطلحات غري الذا
أن اإلشــكال فيــه جزئــي، يقتصــر علــى مــا تعانيــه األمــة فيجعــل مــا تغــرَّب لفظــا معّربــاً، ويهمــل مــا هــو  – 2

أدهــى مــن ذلــك وأمــر، وهــو مــا تعانيــه األمــة مــن أمــر املصــطلح األصــل، الــذي بــه قامــت، وعليــه قامــت، ولــه 
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جــت للنــاس، وبــه كــان قامــت. املصــطلح الــذي بــه كانــت األمــة الوســط بــني النــاس، وبــه كانــت خــري أمــة أخر 
رجاهلا شهداء على الناس: مصطلح القرآن والسـنة البيـان، إذ هـي ال تفهمـه اليـوم حـق القهـم، وال تقـوم بـه أو 

  عليه أو له، وال تقيمه كما أمرت، صدقاً وعدًال كما ينبغي له.
ويف التـاريخ،  ومثل ذلك يقال عما تعانيه من أمر املصطلح الفـرع، الـذي ميثـل خالصـة تفاعلهـا مـع التـاريخ

املصطلح الذي ميثل كسبها وإسهامها احلضاري يف خمتلف اجملاالت: مصـطلح العلـوم والفنـون والصـناعات؛ ال 
  تعلمه هو كذلك حق العلم، وال تقومه حق التقومي، وال توظفه حق التوظيف.

يقـع التعريـب أن التصور الذي يقف خلق هذا املفهوم ال ميثل حقيقة أوليات شروط النهضـة؛ إذ قـد  – 3
ــا كلهــا منــذ عشــرات الســنني  الكامــل وال تنــتج عنــه النهضــة املطلوبــة، ومــا مثــال الــدول العربيــة الــيت عربــت حيا

  عنا ببعيد.
ذلك ما يتبادر إىل الـذهن أوًال، وذلكـم مـا يسـتخلص منـه، ومـا عليـه، ولـيس هـو املفهـوم املـراد مـن املسـألة 

  املصطلحية فما املفهوم املراد؟
"املســـألة املصـــطلحية يف هـــذه النظـــرات، ليســـت هـــي تعريـــف اللفـــظ  يف نظـــرات ســـابقة مـــا نصـــه:لقـــد قيـــل 

املصـطلح، وال وضـع املصــطلح املقابـل ملصــطلح، وال اقـرتاح مصــطلح جديـد ملفهــوم جديـد أزادن بــه فـرش عــامل 
  .املصطلح، وكل ذلك من البحث يف املصطلح"

اً تعريف علـم املصـطلح، وال البحـث يف قضـايا علـم واملسألة املصطلحية يف هذه النظرات، ليست هي أيض
  املصطلح، وال دراسة مصطلحات علم املصطلح، وكل ذلك أيضاً من صميم البحث يف املصطلح.

إمنا املسألة املصطلحية يف هذه النظرات، هي تلكم املسألة اليت تستلزم كل ذلك، وتوظـف كـل ذلـك وغـري 
 ؟ومــاذا هــي اآلن ؟حلضــارية املســتعملة للمصــطلح: مــاذا كانــتذلــك، ممــا لــه صــلة بــذلك، يف تعريــف الــذات ا

ـا  ؟وماذا ينبغي أن تكون ا املسألة املصطلحية احلضارية باملفهوم، ال باملفهوم العلمي اخلاص أو األخص. إ إ
ــــدف الفهــــم الصــــحيح، فــــالتقومي الصــــحيح، فــــالتوظيف الصــــحيح،  املســــألة الــــيت تبحــــث مصــــطلح املاضــــي، 

دف االستيعاب العميق، فالتواصل الدقيق، فالتوحد على أقـوم طريـق، وتستشـرف وتدريس مصطلح احل اضر 
ــدف اإلبــداع العلمــي الرصــني، واالســتقالل املفهــومي املكــني، والتفــوق احلضــاري  آفــاق مصــطلح املســتقبل، 

  ).3ص نظرات يف املسألة املصطلحية(املبني"
  ومن هذا النص يستفاد:

رج منه أي اهتمـام مـن اهتمامـات املصـطلح، أو هـّم مـن مهومـه؛ سـواء تعلـق سعة املفهوم: حىت ال خي – 1
  بأصل الذات، أو بالنابت من الذات، أو بالوافد على الذات.
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كليــة اإلشــكال: الــذي يعاجلــه وعمقــه وخطورتــه؛ ألنــه "يتعلــق ماضــيا بفهــم الــذات، وحاضــراً خبطــاب   – 2
دوة املصـطلح النقـدي وعالقتـه مبختلـف العلـوم" جملـة كليـة من كلمـة افتتـاح "نـ(الذات، ومستقبًال ببناء الـذات"

  ).12ص هـ،1409)، 4اآلداب عدد (
ـــة التصـــور: الـــذي يقـــف خلفـــه وحضـــاريته ملّســـه األبعـــاد واجلوانـــب كلهـــا يف األمـــة، واســـتهدافه  – 3 مشولي

  توظيفها مجيعها يف نقل األمة من الواقع املهني، إىل املوقع املكني باألفق املبني.
  المسألة المصطلحية: أبعاد

للمسألة املصطلحية يف التصور احلضاري الشـامل أبعـاد ثالثـة متكاملـة: بعـد املاضـي، وبعـد احلاضـر، وبعـد 
  املستقبل:

  عالقة المسألة المصطلحية بماضي الذات: – 1
  وهي عالقة الفهم فالتقومي فالتوظيف، وضرورة ذلك بينة لذي عينني؛ ألسباب أمهها:

و ذاتنــا؛ إذ املســتقبل غيــب، واحلاضــر علميــا ال وجــود لــه، فلــم يبــق إال املاضــي الــذي هــو أن تراثنــا هــ – 1
مستودع الذات وخزّان املمتلكات، مبـا هلـا ومـا عليهـا مـن ملحوظـات ومالحظـات، فكيـف نعـرف إذن الـذات 

   ؟إذا مل نفقه الرتاث
ـا، وأ – 2 بـواب كـل علـم مصـطلحاته، بـل أن مفتاح الرتاث هو املصطلحات، وإمنـا تـؤيت البيـوت مـن أبوا

ــا خالصــة البحــث فيــه كــل عصــر ومصــر؛ ببـــدايتها يبــدأ الوجــود العلــين للعلــم، ويف تطورهــا يــتلخص تطـــور  إ
  العلم.
ــا تعــرف غــري املعــّرف، وهــو األغلــب،  – 3 أن املفتــاح هــو الدراســة املصــطلحية للمصــطلحات؛ ذلــك بأ

أصـــحاب النظـــارات امللونـــة، أو الـــذين يدرســـون وتـــدقق مـــا عـــرف فلـــم يعـــرف، وهـــو األقـــل، وتصـــحح أخطـــاء 
  الرتاث بالطائرة، أو الذين ال يقوم منهجهم على اإلحصاء، فتند عنهم أشياء وأشياء.

لكــن تلــك الضــرورة ال تلــيب بأســرع مــا ميكــن، وال بأضــبط مــا ميكــن، إال إذا قــام مــنهج الدراســة املصــطلحية 
  على ثالث دعائم:

اء، فالدراســــة املعجميــــة، فالنصــــية، فاملفهومــــة، علــــى منــــط خــــاص يكفــــل أوًال: العلميــــة؛ وأساســــها اإلحصــــ
الوصول إىل نتائج ميكن علمياً أن يطمأن إليها، وال تكون من قبيـل رأي ربيعـة بـن حـذار يف شـعر الزبرقـان بـن 

  ).107 ص بدر أنه "كلحم أسخن، ال هو أنضج فأكل، وال هو ترك نيئاً فينتفع به" (املوضح للرزباين
املنهجيــة؛ وأساســها تقــدمي الدراســة الوصــفية بشــروطها علــى الدراســة التارخييــة بشــروطها، حيــث حيــني  ثانيـاً:

ا.   أوا
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ثالثــاً: التكامليــة؛ وأساســها التنســيق؛ حــىت ال يركــب البــاحثون بعضــهم بعضــا، وألجــل ذلــك أســس معهــد 
كـــل األحنـــاء" (نظـــرات يف الدراســـات املصـــطلحية.. لـــو جيـــد علـــى مهـــه ظهـــرياً، فيقـــدر علـــى إيصـــال الغـــذاء إىل  

  ).4-3ص املسألة املصطلحية
  عالقة المسألة المصطلحية بحاضر الذات:

خـــرط القتـــاد؛ إذ  –كمـــا يقـــال   –وهـــي كمـــا تقـــدم عالقـــة االســـتيعاب، فالتواصـــل، فالتوحـــد، ودون ذلـــك 
ري االنصــراف شــبه تــام عــن االســتيعاب ملصــطلحات الــرتاث، واالنصــراف شــبه تــام إىل اســتقبال مصــطلحات غــ

الـذات، والعجـز شــبه تـام عـن التواصــل الـدقيق بـني أجــزاء الـذات، والعجـز شــبه تـام عـن إنتــاج اخلطـاب املوحَّــد 
  املوّحد للذات، والعجز شبه تام أيضاً عن استيعاب ما جيري يف الذات أو خارج الذات.

  ومن أهم أسباب ذلك، مما ذكره الذاكرون أو غفل عن ذكره الغافلون:
  راك الشامل للمسألة املصطلحية بأبعادها احلضارية أو شبه االنعدام.انعدام اإلد – 1
  تعدد مصادر الوضع املصطلحي. – 2
 نظرات يف املســألة املصــطلحية(انفصــال مصــادر الوضــع وجهــة التنســيق، عــن جهــات القــرار والتنســيق – 3
  ).6-5ص

  عالقة المسألة المصطلحية بمستقبل الذات:
  آفاق مصطلح املستقبل، وتتلخص يف ثالث:وهي كما تقدم أيضاً استشراف 

ضــــرورة اإلبــــداع املصــــطلحي لبنــــاء ذات املســــتقبل أو مســــتقبل الــــذات، وال إبــــداع مصــــطلحي بغــــري  – 1
اإلبداع العلمي، وإمنا ُيسمى َمْن َوَلد، وال والدة طبيعية بغـري أبـوين: اللغـة األم، والـرتاث األب، ومـن شـذ شـذ 

  اريخ من اجتهادات األمم القاصية.يف الضياع، وإمنا يأكل ذئب الت
ضـــرورة االســـتقالل املصـــطلحي حلـــوار الـــذات لغـــري الـــذات، وال اســـتقالل للمصـــطلح بغـــري اســـتقالل  – 2

  مفهومه، وإمنا حياور من له اعتبار، وال اعتبار للنسخ إال مبقدار شدة مطابقتها لألصل.
  طلحات العرب.ولذلك البد من التأكد من النسب يف تدوين املصطلح يف سجل مص

ضــرورة التفــوق املصــطلحي كيفــاً وكمــاً، لشــهود الــذات علــى غــري الــذات، وال تفــوق للمصــطلح بغــري  – 3
تفوق أهله، وإن السماء ال متطر تفوقاً وال إمامة.. بـل البـد مـن السـبق يف عـامل األسـباب، وإتيـان البيـوت مـن 

  األبواب.
  مجاالت الدراسة المصطلحية:
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تصور العادي املعروف للمسألة املصطلحية، هو جمـال العلـوم املاديـة، وأقصـى امتـداد لـه اجملال املألوف يف ال
مــا  ايــة جمــال العلــوم اإلنســانية. أل مظنــة احلضــور الطبيعــي للمصــطلح الوافــد  –ــذا الرتتيــب  –ينتهــي عنــد 

  الذي هو يف البؤرة.
ــذا الرتتيــب املخــالف أمــا يف التصــور احلضــاري الشــامل للمســألة املصــطلحية فــإن اجملــاالت  تصــري ثالثــة، و

  للمألوف!: جمال الشرع وعلومه، مث جمال اإلنسان وعلومه، مث جمال املادة وعلومها.
فأمــا جمــال الشــرع وعلومــه، فهــو رأس األمــر وعمــوده وذروة ســنامه، ومصــطلحه املصــطلح الشــريف، وأشــرفه 

ســـتنبطة منهمـــا واخلادمـــة هلمـــا، وعلـــى قـــدر مصـــطلح القـــرآن، مث مصـــطلح الســـنة البيـــان، مث مصـــطلح العلـــوم امل
. ولـئن كـان يف  حاجة األمـة إىل جتديـد التـدين، تكـون حاجـة املصـطلح يف هـذا اجملـال إىل جتديـد الفهـم والتبـنيُّ

إبطـال السـحر وإحقـاق  األفق منهج يلوح وكأن به بعضاً من خصائص عصا موسـى عليـه الصـالة والسـالم يف
سة املصطلحية؛ ذلك بأنه يتصدى أساساً لضبط املفاهيم املكونـة ألي نسـق، احلق يف الفهم، فهو منهج الدرا

ـا يف بيانـه السـنة.  والدين يف جانبـه املعنـوي التصـوري نسـق مـن املفـاهيم، أصـلها يف كتـاب اهللا عـز وجـل، وبيا
ه مــن متكــن مــن تلــك املفــاهيم، ومــن نســقها العــام، متكــن مــن الصــورة الصــحيحة هلــذا الــدين، ومــن تشــوه لديــ

هـــ ينــاير 1418، رمضــان 4أخبار املصــطلح ع:(شــيء منهــا أو منــه تشــوهت لديــه الصــورة العامــة هلــذا الــدين
1998.(  

وأمــا جمــال اإلنســان وعلومــه، فحاجــة املصــطلح فيــه إىل اجلمــارك احلضــارية شــديدة، لغلبــة املصــطلح الوافــد 
ة اآلخـر ومنهـاج اآلخـر؛ قـائم علـى على مساحات كبرية منه؛ ذلـك بـأن البحـث يف هـذا اجملـال قـائم اآلن برؤيـ

االنطالق من مفهـوم مـادي لإلنسـان، ورسـالة ماديـة لإلنسـان، وعالقـات ونشـاط مـادي لإلنسـان، ومـن مث ال 
  ...ميكن أن يُدرس إال مبنج مادي، وال يتصور له إال تاريخ ومستقبل مادي

  إنه يف النظر القدمي حيوان ناطق، وما هو حبيوان، ولكنه إنسان.
  يف النظر احلديث ابن قرد، وما هو بابن قرد، ولكنه ابن آدم عليه السالم.وإنه 

وإن مفـــرق الطريـــق هـــو هـــذا املنطلـــق؛ فشـــتان بـــني مـــن يـــدرس نفـــس اإلنســـان، وجمتمـــع اإلنســـان، وتـــاريخ 
ومــن يــدرس نفــس اإلنســان،  (كــان ابــن قــرد أو لــم يكــن ابــن قــرد)اإلنســان.. علــى أنــه حيــوان مــن احليــوان 

ان، وتاريخ اإلنسان... على أنه إنسـان، هـو ابـن آدم النـيب عليـه الصـالة والسـالم؛ لـه خصوصـية وجمتمع اإلنس
اخللـــق، وخصوصـــية الوظيفيـــة، وخصوصـــية التكـــرمي والتفضـــيل، وخصوصـــية العلـــم والعبـــادة، وخصوصـــية الـــنفس 

  واجملتمع والتاريخ واملصري...
نزل إليها الكتاب وامليزان، وأمـرت بإقامـة الـوزن وإن األمة املرشحة إلنصاف اإلنسان، هي هذه األمة اليت أُ 

ــا جيــب أن  ــذه القواميــة بالقسـط كانــت وتكــون هلـا الشــهادة علــى النـاس، و بالقسـط وعــدم إخســار امليـزان، و



  97

يتم على يدها إنصاف البشرية، بإعادة اآلدمية املسلوبة للعلوم اإلنسانية كلها؛ فيصري علم النفس، علـم نفـس 
اإلنســان ال احليــوان... وهكــذا يف خمتلــف اجملــاالت  اجتمــاع، علــم جتمــاعيــوان، ويصــري علــم االاإلنســان ال احل
  والتخصصات.

وأما جمال املادة وعلومه فهـو جمـال السـيادة للمصـطلح الوافـد؛ ويقصـد بـه اجملـال الـذي اختـذ املـادة موضـوعاً 
طبقـات األرض وأجـواز الفضـاء، وعلـوم  له "كانت صلبة أو سائلة أو غازية، كعلوم الفيزياء والكيمياء، وعلـوم

  ).35ص 33اهلندسة والصيدلة... وغري ذلك (جملة اهلدى ع:
وهو هـو اجملـال الـذي انصـرف إليـه جـل االهتمـام كمـا تقـدم، لكنـه مـا زال بعيـداً عـن أن يـتم يف مصـطلحه 

  احلسم، ألسباب كثرية تقدمت يف عالقة املسألة املصطلحية حباضر الذات.
مــن مصــطلح هــذا اجملــال ســيكون متــأثراً بالتوجــه احلــايل لعلــوم اجملــال "  –وإن قــل  –اً مــا وال شــك أن قــدر 

وهــي مســخرة اآلن لإلنســان احليــوان...، مبيزانــه يصــرفها كيــف يشــاء، ومبيزانــه حســب مفهومــه للنفــع والضــر، 
ـا مـا يشـاء؛ ال حـرج عليـ ـا مـا يشـاء ويهـدم  ا من يشـاء، ويبـين  ا من يشاء ويضر  ه أن حتـرق آالف ينفع 

األطنــان مــن احلبــوب، ولــو مــات آالف البشــر جوعــاً يف اجلنــوب، مــن أجــل أن تســتقر األســعار..، وال حــر ج 
عليــه أن ينفــق كثــرياً مــن األمــوال والطاقــات واألوقــات، مــن أجــل أن يكــون قــادراً علــى تــدمري أكــرب قــدر مــن 

  !!.!الكائنات يف أسرع األوقات
أئمــة العلــوم لتحــدد وظيفــة العلــوم: كــل العلــوم، فيمــا ينفــع النــاس وميكــث يف أمل يــأن هلــذه األمــة أن تصــنع 

  األرض؟ وحتمي العلوم من سلطة السحرة والكهان واملخلدين إىل األرض.. 
زمــان ومنــه  –وبانتصــار الصــالح علــى الفســاد يف وراثــة األرض، وباســتدارة الزمــان  ،تفــرح البشــرية ذويومئــ

لســــماوات واألرض؛ فتكــــون الســــيادة يف األرض للعلــــم، وتكــــون اإلمامــــة يف كهيأتــــه يــــوم خلــــق اهللا ا  –العلــــم 
-35ص ،33جملـــة اهلـــدى ع:()28(فـــاطر  ﴾إمنـــا خيشـــى اهللا مـــن عبـــادة العلمـــاء﴿األرض ألهـــل العلـــم، و 

36.(  
  المسألة المصطلحية والشهود الحضاري لألمة:

  ).143(البقرة:  ﴾سوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على النا﴿قال اهللا تعاىل: 
فموقع األمة هو الشهادة على النـاس، وهـو جعـل مـن اهللا رب النـاس، ملـك النـاس، إلـه النـاس، كمـا جعـل 

  آدم يف األرض خليفة وكما جعل إبراهيم إماماً للناس، وكما جعل البيت مثابة للناس، وكما جعل وجعل...
) 2(الطـــالق: ﴾وأشــهدوا ذوي عـــدل مــنكم﴿ ي األمــور الصـــغريةـو فـــوال شــهادة بغــري أهليـــة للشــهادة، ولـــ

  ؟)، فكيف بالشهادة على الناس كل الناس282(البقرة: ﴾ممن ترضون من الشهداء﴿
  وشروط األهلية في اآلية:
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اللغـة  أن تكونوا أمة؛ وال أمة بغري وحدة مـا يـُـَؤّم، وال وحـدة مـن يـَـُؤمُّ ومـن يـُـَؤّم. إذ مـدار األم كلـه يف أوًال:
  األمة كلها على الوحدة يف ذلك القصد.على القصد، ومدار 

(آل  ﴾كنـــتم خـــري أمـــة﴿أن تكونـــوا وســـطا؛ وال وســـطية بغـــري خـــرية، كمـــا نصـــت اآليـــة األخـــرى:  ثانيــــاً:
)، وإمنـــا 26(القصـــص: ﴾إن خـــري مـــن اســـتأجرت القـــوي األمـــني﴿) وال خـــرية بغـــري قـــوة وأمانـــة 110عمـــران:

ـا -صـلى اهللا عليـه وسـلم- توسد األمانة لألقوياء ال للضعفاء. قال رسول اهللا : "يـا أبـا ذر، إنـك ضـعيف، وإ
  أخرجه مسلم يف كتاب اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها).(أمانة"

ومــع ذلــك، كــل ذلــك ال يكفــي ألداء الشــهادة، إذ البــد مــن الشــهود أي احلضــور ألداء الشــهادة. وحيــث 
املقـــال، ومـــن أمـــة ال مـــن أفـــراد، وعلـــى النـــاس مجيعـــاً ال علـــى تكـــون الشـــهادة بـــاخلرية؛ أي باحلـــال أساســـاً قبـــل 

بعضــهم، فــإن الشــهود واحلضــور البــد أن يكــون حضــارياً، أي حضــوراً باإلمامــة يف كــل اجملــاالت، وعلــى مجيــع 
  املستويات، ويف كل األوقات.

كيــف تنتقــل   هــذا الشــهود احلضــاري، هــذا املوقــع العلــي، كيــف يتصــور املســري واملصــري إليــه مــن هــذا الواقــع؟
كيــــف تنتقــــل مــــن اجلمــــود واجلحــــود إىل االجتهــــاد   ؟األمــــة األشــــالء مــــن مشــــهودية الواقــــع إىل شــــاهدية املوقــــع

  .. ؟كيف وكيف وكيف  ؟والشهود
"عبثاً حناول إصالح احلال قبل إصالح العمل، وعبثاً حناول إصالح العمل قبل جتديد الفهم، وعبثا حناول 

! لكثـــرة املوانـــع وقلـــة األســـباب؛ فكـــم مـــن !ومـــا أشـــق ذلـــك يف األمـــة اليـــوم جتديـــد الفهـــم قبـــل جتديـــد املـــنهج..
ا وراكمتها قرون الضعف واالحنطاط يف األمة ال تزال مسـتمرة التـأثري ، وكـم مـن !ترسبات منهجية فاسدة أفرز

مقـــذوفات منهجيـــة صـــبها الغـــرب صـــبا علـــى رؤوس نابتـــة األمـــة، أو نفثهـــا يف روعهـــا، فهـــي فاعلـــة فيهـــا فعـــل 
  اجتاه عام، أو شبه عام. –لألسف  –الواقع  ، وليس يف!سحرال

  إنه ال بد من منهج لفهم الذات الكتشاف الذات.
  والبد من منهج خلطاب الذات لتوحيد الذات.

  والبد من منهج لتجديد الذات لشهود الذات على غري الذات.
يف  –بكفــاءة وقــوة  –هم وكــل ذلــك ممــا يــدخل يف التصــور احلضــاري الشــامل للمســألة املصــطلحية، ويســ

  حل معضالته املنهج العام واخلاص للدراسة املصطلحية.
  المسألة المصطلحية وتحديات العولمة:

م بقوة، وإلقائهـا بقـوة  إن السؤال اليوم يف حتديات العوملة هل املسلمون اليوم قادرون على أخذ مصطلحا
 ضـاري الشــامل للمسـألة املصـطلحية. لكــن ممـا جيــبيف هـذا العـامل املتحضــر؟! ذلـك هـمَّ اهلمــوم يف التصـور احل

  أن يعلم:
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) أن للمصـــطلح اإلســـالمي، يف أصـــله القـــرآين، خصوصـــية مفهوميـــة غـــري قابلـــة للتغيـــري والتبـــديل، وذلـــك 1
ــا اللفــظ يف القــرآن الكــرمي، والســياقات الــيت وضــع فيهــا؛ حــىت إنــك لــو حاولــت  بســبب الطريقــة الــيت اســتعمل 

ك القرآن خارجه. وهذا من إعجازه املصـطلحي، فهـو كتـاب حيمـل معجمـه فيـه، وحيمـي تغيري داللة لفظ لفظ
ومتـــت كلمـــات ربـــك صـــدقاً وعـــدًال ال مبـــدل ﴿معجمـــه بـــه، وال ســـبيل إىل الـــتمكن مـــن معجمـــه مـــن خارجـــه 

  ).115(األنعام: ﴾لكلماته
وذلـك مـن إعجـاز القـرآن ) أن طبيعة املصطلح اإلسالمي، يف أصله القرآين، عاملية، ال حتتاج إىل عوملـة، 2

الكــرمي أيضــاً، فلــو أخــذت مــثًال معلقــة لبيــد، أو أي معلقــة مــن املعلقــات وهــن هــن املختــارات، وقارنتهــا بســورة 
العلق مثًال لوجدت يف املعلقة اإلنسان املّعني،واملكان املّعني، والزمان املّعني، بينما يف السورة ال جتد أثراً ملعني: 

نســـان نفســـه، والزمـــان مطلـــق، إال زمـــن األفعـــال الـــيت أطلقـــت حبـــذف مفاعيلهـــا، اإلنســـان مطلـــق، وبلفـــظ اإل
وذلــك جعــل  مــع أن أول الســورة مســرحه غــار حــراء، ومــا بعــده مســرحه املســجد احلــرام. واملكــان غائــب البتــة.

املصــــطلحات الــــيت وردت بالســــورة ال أثــــر فيهــــا للمحليــــة؛ فمصــــطلح اخللــــق، ومصــــطلح اإلنســــان، ومصــــطلح 
مصــطلح الطغيــان، ومصــطلح االســتغناء، ومصــطلح الصــالة، ومصــطلح اهلــدى، ومصــطلح التقــوى، التعلــيم، و 

ومصــطلح الطاعــة، ومصــطلح الســجود، ومصــطلح االقــرتاب.. كلهــا عامليــة منــذ البدايــة، ال أثــر فيهــا ملكــة، أو 
ــا مــن اهللا جــل ج قــريش، أو بــين هاشــم، أو بــين خمــزوم، أو احلجــاز، أو العــرب. اللــه رب والســبب يف ذلــك أ

  الناس، ملك الناس، إله الناس مجيعاً.
) أن طبيعــة مفهــوم املصــطلح اإلســالمي يف أصــله القــرآن مشوليــة يصــغر أمامهــا كــل كبــري، ومتتــد إىل آفــاق 3

وأعماق، ليس من السهل أن تذاق، بله أن تطاق، وذلك معىن القول السابق: إن اإلسالم وحده الذي ميلك 
  اس مصطلحات السحرة، وإمنا حتتاج إىل من يأخذها بقوة، ويلقيها بقوة.املصطلحات القادرة على افرت 

  خاتمة في مستعجالت المسألة المصطلحية:
  وأحسب أن أمهها تسع:

  ضرورة التصور احلضاري الشامل للمسألة املصطلحية. – 1
  ضرورة حل معضلة النص الرتاثي يف خمتلف العلوم، توثيقاً وحتقيقاً وتكشيفاً. – 2
  رة اعتماد منهج الدراسة املصطلحية، يف الكشف عن مفاهيم املصطلحات. ضرو  – 3
ضـــرورة إجنـــاز املعجـــم املفهـــومي للقـــرآن الكـــرمي، ويـــراد بـــه املعجـــم الـــذي حيـــدد مفـــاهيم ألفـــاظ القـــرآن  – 4

الكــرمي ومواقعهــا يف النســق املفهــومي الكلــي للقــرآن الكــرمي، لــيمكن الوصــول إىل الفهــم الكلــي النســقي للقــرآن 
  الكرمي.
  ضرورة إجناز املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية العربية. – 5
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ضرورة التزام منهجية مستوعبة ملا لدى الذات وغري الذات يف وضع املصطلحات، وقد قيل عن هذا  – 6
 –وال ينبغي أن يواجه  –ال يواجه  –السائد أو غري السائد  –يف نظرة سابقة، ما نصه: "إن املصطلح الوافد 

مبنهج العثور إنـه البـد مـن خطـة علميـة شـاملة حامسـة، ملواجهـة مـا أمسـاه بعضـهم بــ"الطوفان املفهـومي"، خطـة 
  تقوم:

  على إحصاء ممتلكات الذات، مث تقوم:أوًال: 
  :على استيعاب ما لدى اآلخر من علم بعلم، يف خمتلف التخصصات، مث تقومثانياً: 

خـارج الـذات، حسـب حاجـات الـذات، وذلـك يعـين فيمـا يعـين ثالثاً: على االقـرتاض احلضـاري بعلـم، مـن 
  صرف اجلهد يف:

  جمال النص الرتاثي أوًال، ألنه َجملى الذات وخزَّان املمتلكات.
ا املدخل الوحيد للتمكن من الفهم السليم للمفـاهيم،  مث جمال لغة النص ثانياً، والسيما االصطالحية؛ أل

  القرتاض احلضاري السليم.الذي عليه ينبين التقومي السليم، فا
مث جمال مـنهج دراسـة الـنص مقامـاً ومقـاًال ثالثـاً؛ ألنـه اهلـادي إىل اسـتنباط اهلـدى الـالزم للحضـور والشـهود 

  احلضاري، مما ال حاجة إىل اقرتاض األمة له من خارج الذات.
له، مث بتتبع آثاره فينا مث جمال الوافد من خارج الذات رابعاً، واستيعابه عند أهله، بالتخصص فيه بلغات أه

بالـــدرس العلمـــي ال بـــاخلرص، ألن ذلـــك الـــذي مينعنـــا مـــن أن نظلـــم أو نُظلـــم، ويؤهلنـــا للشـــهادة علـــى النـــاس 
  ).8-7 ص نظرات يف املسألة املصطلحية(بعلم"
  ضرورة توحيد جهة البت يف الوضع واالستعمال للمصطلحات. – 7
  الثقافة باملصطلح اإلسالمي للوقاية من أخطار العوملة وغريها.ضرورة إلزام اإلدارة واإلعالم والتعليم و  – 8
ضـــرورة إنشـــاء جهـــاز داخلـــي للتمشـــيط املصـــطلحي (بلغـــة العســـكريني) يف خمتلـــف العلـــوم وتأســـيس  – 9

  مكاتب مجركية، يف كل نقط التماس احلضاري، تأميناً لسالمة الذات.
********************  

  غربية.من اململكة امل ي*) باحث وأكادمي



  101

 المعرفة حصيلة الشراكة بين "األنا" و"اآلخر"

  *عبد النيب اصطيف
لناس أعـداء مـا جهلـوا" كمـا يقـول املثـل العـريب، واجلهـل يولـد العـداوة، وحـىت يزيـل املـرء هـذه العـداوة بينـه ا"

العـامل مـن حولـه، وبني حميطه الطبيعي واإلنسـاين فـإن عليـه أن يلجـأ إىل املعرفـة احلقيقيـة: معرفـة نفسـه، ومعرفـة 
  ومعرفة من يَعمر هذا العامل أيضاً.

  ؟ولكن كيف يعرف املرء نفسه، وكيف يعرف العامل من حوله
"، فـدون هـذا اآلخـر ال ميكـن أن يعـرف The Otherمـن البـّني أن كلتـا املعـرفتني حباجـة إىل "اآلخـر" "

ال يراهـا دون االسـتعانة بـاآلخر، أو  املرء نفسـه، حـىت أن مثـة أجـزاء مـن جسـمه كرأسـه، ووجهـه وتعبـريه وغريهـا
ـــا" تقـــوم مقامـــه، أي أنـــه ال يســـتطيع أن يكـــّون صـــورة متكاملـــة عـــن نفســـه دون املشـــاركة  مبجموعـــة مـــن "املراي
الفاعلــة مــن جانــب "اآلخــر" يف اســتكمال هــذه الصــورة. واألمــر نفســه ينطبــق علــى "اآلخــر" الــذي حيتــاج إىل 

"األنا" و"اآلخر" معرفته اليت تيّسرها  املة. وبدل أن يوظف كل من"آخر" يستعني به ليعرف نفسه معرفة متك
يف النيـــل مــــن  -إذا مـــا رغبنــــا يف اســـتخدام مصـــطلح ميخائيــــل بـــاختني outsidedness )1(تـــهلـــه خارجيّ 

ــا، ويعــّرض نفســه بالتــايل لــردة فعــل مماثلــة  اآلخــر، واســتغالله، واحتوائــه، واهليمنــة علــى مقدارتــه والــتحكم بــه و
خــر، فإنــه يســتطيع أن يتبــادل هــذه املعرفــة مــع اآلخــر، فتكــون بــذلك هــدايا توطّــد األواصــر اإلنســانية مــن اآل

ـب املـرء األمـان  ا تؤسسها على الثقة املتبادلة القائمة على املصاحل املتبادلة يف املعرفة الذاتية اليت  وتعمقها أل
  والطمأنينة والسالم الداخلي.

عرفـــة تكـــون مصـــدراً للصـــداقة والـــود واالحـــرتام املتبـــادلني، وبـــني معرفـــة تكـــون والفـــارق كبـــري بالتأكيـــد بـــني م
  وة بني " األنا " و" اآلخر ".امصدر خوف وقلق وبالتايل عد

ن حاجــة املــرء إىل آخــر يســتكمل مبشــاركته الفعالــة معرفتــه لنفســه معرفــة متكاملــة ال تقتصــر علــى إواحلقيقــة 
و"حنـــن" َمـــن "حنـــن" نتيجـــة  وجـــود "اآلخـــر" املختلـــف واملبـــاين، هـــذا اجلانـــب، فتحديـــد هويـــة "األنـــا" تقتضـــي

ا.   اختالفنا عن "اآلخرين"، وال ننسى أن األمور تعرف بأضدادها، أكثر مما تعرف بصفات خاصة 
عن هذا الوعي، ال يتمان إال من خـالل اكتسـاب أداة مهمـة  واإلفصاحعما تقدم فالوعي باهلوية،  وفضالً 

ية تقتضي وجـود اآلخـر، فدونـه لـيس مثـة مـن حاجـة إىل هـذه اجتماعاليت هي مؤسسة  ةالطبيعيجداً هي اللغة 
يف تبــادل املعرفــة  ويشــرعان" اآلخــر"و" األنــايعيــة ال توجــد إّال عنــدما جيتمــع "أن اللغــة الطب ذلــك .أصــالً  اللغــة

ائيــة دون أن طويلــة مــن عمــره يف تلــك اجلزيــرة الن ســنواتوالتعــاون علــى إنتاجهــا. لقــد أمضــى حــي بــن يقظــان 
الـيت هـي اللغـة الطبيعيـة، وكـان يتواصـل مـع خملوقـات اهللا األخـرى  يـةجتماعاالحيس باحلاجـة إىل هـذه املؤسسـة 

 اللغــةولكــن كــل ذلــك تبــدل بعــد قــدوم أبســال الــذي كــان التواصــل معــه مســتحيًال دون تعلــم  شــىت،بوســائل 
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باحلاجــة املاســة إىل  يقظــانيت أحــس حــي بــن هــذه األداة الــيت كــان أبســال قــد اكتســبها مــن قبــل، والــ-الطبيعيــة
ا بعد لقائه أبسال أي بعد قيام "   :"اآلخر" و" األنامن " ،من حي وأبسال مؤلف" إنساين جمتمعاكتسا

قد تعلمها من بعض احليوانات وجير يـده علـى  كان  بأصوات ]أبسال أي[يؤنسه ]بن يقظان حيّ [ فكان"
البشر والفرح به حىت سكن جأش أبسال وعلم أنه ال يريد به سوءاً.  ويظهررأسه، وميسح أعطافه ويتملق إليه 

ويسائله  يقظانبن  حملبته يف علم التأويل قد تعلم أكثر األلسن ومهر فيها فجعل يكلم حيّ  قدمياً وكان أبسال 
ممـا يسـمع وال يـدري مـا  يتعجـببن يقظان كله  عن شأنه بكل لسان يعلمه ويعاجل إفهامه فال يستطيع، وحيّ 

  ).2(هو عليه غري أنه يظهر له البشر والقبول"
ــا مــع أبســال، أحــس يقظــان باحلاجــة امللّحــ بــن شــعر حــيّ  ومثلمــا ة إىل اكتســاب اللغــة الطبيعيــة ليتواصــل 

  بن يقظان: م حيّ أن عليه أن يعلّ  األخريهذا 
أوًال  الكـالميمـه والدين فسيكون له بذلك أعظم أجر وزلفى عند اهللا. فشـرع أبسـال يف تعل والعلم الكالم"

ــــا مقرتنــــاً  وحيملــــهبـــأن كــــان يشــــري إىل أعيــــان املوجــــودات وينطــــق بأمسائهــــا ويكـــرر ذلــــك عليــــه،  علــــى النطــــق 
  .)3(تكلم يف أقرب مدة" حىتباإلشارة، حىت علمه األمساء كلها، ودرجه عليها قليًال 

ضـرورة تفعيـل هـذه املؤسسـة  اإلنساين (بني حي بن يقظان وأبسال) وراء جتماعكان اال  لقدأخرى  وبعبارة
اللغــة  كانــتيف اجلزيــرة، حــىت يــتمكن كــل مــن حــي بــن يقظــان وأبســال مــن معرفــة اآلخــر. وهكــذا   يــةجتماعاال

  يف إنتاجها. شريكنيالطبيعية أداة التواصل واملعرفة اليت غدا كل من حي بن يقظان وأبسال 
واحليــوان، ولكنــه وجــد نفســه عــاجزاً عــن الطبيعــة  مــعاكتفــى حــّي بــن يقظــان بســبل التفــاهم املختلفــة  لقــد

، واضــطر هــذا األخــري إىل تعلــيم حــّي اللغــة الطبيعيــة ليــتمكن مــن اجلزيــرةالتواصــل مــع أبســال عنــدما نــزل إىل 
  جمدياً، وهكذا كان. تواصالً التواصل معه 

مـن  وعلى الرغم من أن املرء يسعد بوهم ما يرى أنـه وحـدة يف نفسـه، فـإن هـذه الـنفس تنطـوي علـى أكثـر
ـــا مـــرت مبراحـــل خمتلفـــة مـــن الطفولـــة واحلداثـــة والشـــباب  نفـــس. وإذا مـــا مت النظـــر إليهـــا مـــن منظـــور تـــارخيي فإ

ـــا وال جي ـــا حتمـــل االســـم عموالكهولـــة والعجـــز يشـــّكل كـــل منهـــا نفســـاً خاصـــة  هـــا بـــالنفوس األخـــرى غـــري كو
  ف عن اآلخر.نفسه، وتسكن اجلسد ذاته، أما ما خال ذلك فإن كًال منها متميز وخمتل

ــا يف حقيقــة األمــر مــزيج معقــد مــن اهلويــات اجلمعيــة الــيت نوعنــدما  نظــر إىل هويتنــا الفرديــة آنيــاً فإننــا جنــد أ
تأتلف يف النفس اإلنسانية على حنو عجيب ميكنها من أن تسمح لواحـدة منهـا بالسـيادة علـى سـائر اهلويـات 

ورمبـا االبـن، (بـني جواحنـه األب والـزوج ورب األسـرة األخرى يف ظرف زماين ومكاين حمدد. فالرجـل منـا جيمـع 
يف البيت، وهو املدير أو املستخدم، أو ما يسنده له اجملتمـع مـن وظيفـة يف شـبكة العالقـات  أوالصهر وغريمها)

يــة الــيت يتحــرك فيهــا. وهــو السياســي، وهــو الرياضــي، وهــو الكاتــب، وهــو املتســوق، وهــو جتماعالوظيفيــة واال
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وهــو كــل ذلــك حــىت عنــدما ال يفكــر بــه إال عنــدما تتنــازع علــى هــواه هويتــان  ...ســتمع، وهــواحملاضــر، وهــو امل
تقفــان علــى طــريف نقــيض. واملفارقــة أن اإلنســان لطاملــا حســب أنــه جــرم صــغري، وفيــه انطــوى عــامل واســع وغــين 

  ومتنوع. وفيما ينسب لإلمام علي كرم اهللا وجهه:
  كرب.وفيك انطوى العامل األ وحتسب أنك جرم صغري

املعرفـــة اإلنســـانية: معرفـــة الـــذات ومعرفـــة اآلخـــر، والـــوعي باهلويـــة واإلفصـــاح عنهـــا، ومعرفـــة ومعـــىن هـــذا أن 
 ،مجيعهــا إال مــن خــالل شــراكة يف إنتــاج املعرفــة بــني "األنــا" و" اآلخــر" الــنفس اإلنســانية تارخييــاً وآنيــاً، ال تــتم

رفيـة مـع اآلخـر الـذي حتتاجـه ليكـون هلـا مـرآة تعـي فليس مثة ذات ميكن أن تعرف نفسها دون إقامة شراكة مع
ـا لتنطـوي علـى هـذا اآلخـر، بـل علـى كثـرة  ا هذه النفس وتفصح عنها، مثلما حتتاجه لتميـز نفسـها إزاءه، إ
منــه. ولعــل يف صــيغة إنســان العربيــة املشــتقة مــن األنــس مــا يشــري علــى حنــو خفــي إىل هــذه الصــلة مــع اآلخــر. 

  لف والنون حتمل عالمة التثنية وإن كانت تدل على املفرد.فالصيغة بانتهائها باأل
ولكن الشراكة املعرفيـة بـني "األنـا" و "اآلخـر" ال تقتصـر علـى املسـتوى الفـردي مـن العالقـات اإلنسـانية يف 
هــذا العــامل. ومثــة مســتوى مجعــي هلــا تشــهد عليــه اإلجنــازات اإلنســانية الــيت حتققــت للبشــرية حــىت يومنــا هــذا. 

ا، وإن محلت أمسـاء وصـفات مسـتمدة مـن لغـة مـا، أو أمـة مـا،  واملتأمل يف تاريخ احلضارات اإلنسانية يتبني أ
ا  أو قارة ما، أودين ما، حضارات مّولدة (باملعىن الذي تداوله العرب بالعصر العباسي) تـدين بوجودهـا ونشـأ

ــا يف احلقيقــة مؤسســة علــى شــر  اكة معرفيــة تتجــاوز حــدود الزمــان ومنوهــا وتطورهــا إلســهام األمــم األخــرى، وأ
واملكان واللغة واجلنس والعرق والدين واللون. وهذا صحيح بالنسبة للحضارات العريقة القدمية صـحته بالنسـبة 
للحضــارات احلديثــة، واحلضــارة العربيــة اإلســالمية أكــرب شــاهد علــى ذلــك فقــد أســهمت فيهــا شــعوب وقبائــل 

امتــد إســهامها قرونــاً ومل حتــل احلــدود واحلــواجز دون املســعى اإلنســاين انتشــرت يف خمتلــف بقــاع العــامل القــدمي و 
  لالرتقاء باملعرفة البشرية اليت قطف القدماء مثارها يف القدمي كما نقطف حنن وغرينا مثارها اليوم.

ومـــا يعـــرف بــــ"احلضارة الغربيـــة" الـــيت ينســـب هلـــا عـــادة فضـــل العنايـــة اخلاصـــة مبعرفـــة اآلخـــر ثقافـــة وتارخيـــاً 
تمعــاً، مدينــة يف ماضــيها البعيــد، وعصــورها القدميــة والوســيطة، وحاضــرها الــراهن للحضــارات األخــرى، وال وجم

ســيما للحضــارات الشــرقية الــيت منحتهــا الكثــري ممــا تكتمــت علــى أصــوله، بــل ســعت إىل إخفائــه، حــىت عهــد 
  قريب.

  وما يشار إليه باملكونات األساسية للحضارة الغربية وهي:
  سي، أو املوروث اليوناين_الروماين؛* املّكون الكال

  * واملكّون الديين، أو املوروث اليهودي املسيحي؛
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ـا يف أيـام السـلم واحلـرب، لـيس  * واملكّون التارخيي، واملتمثل بتجارب األمم والشعوب األوربية اليت مـّرت 
وال سيما الشرق األدىن يف احلقيقة مبنأى عن تأثريات احلضارات األخرى. وأكثر من هذا فإن حضور الشرق، 

قدمياً، والشرق العريب الحقاً، فيهـا حضورصـارخ يصـعب جتاهلـه، أو إنكـاره، أو التكـتم عليـه. بـل إن املـرء جيـد 
م هلـذا الشـرق. وحسـب املـرء أن يشـري يف هـذا السـياق  أن الباحثني الغربيني أنفسهم باتوا يقرون بدين حضـار

-1991( )4(أدنـوي يف الثقافـة اليونانيـة يف العصـر البـدائي األول" –إىل كتب فـالرت بريكـريت "األثـر الشـرق 
), وتشـارلز 1991( )5(آسيوية للحضـارة الكالسـية"-), ومارتن برنال "أثينا السوداء: اجلذور األفرو1992

)، 1994( )6("بينغلـــيس "األســـاطري اليونانيـــة و بـــالد الرافـــدين: توازيـــات وتـــأثري يف الرتاتيـــل اهلومريـــة وهســـيود
ليت صدرت يف العقد األخري من قرننا هذا. وبينما يبني األول منهما بطالن ما يسمى عادة بـاملعجزة اليونانيـة ا

النامجة عـن العبقريـة اخلاصـة باليونـانيني، وأن الثقافـة اليونانيـة قـد بـدأت ازدهارهـا الفريـد يف ظـل التـأثري السـامي 
ا مدينة مبوقعها الذي تسن مته الحقاً يف شرقي املتوسط للثقافات الشـرقية اجملـاورة هلـا، (نسبة إىل الساميني) وأ

ـا -يسعى الثاين منهما إىل الكشف عن جذور احلضارة الكالسـية، ويردهـا إىل األصـول األفـرو آسـيوية ويعـين 
على وجه التحديد حضارات بالد النيل والشام والرافدين اليت حجبت وبشـكل مـنظم منـذ القـرن الثـامن عشـر 

ات وتــأثريات ألدب بــالد الرافــدين بــدواع عرق يــة عنصــرية. يف حــني ينــاقش الثالــث منهــا مــايعثر عــل مــن مشــا
غفـــي األســـاطري اليونانيـــة والســـيما يف ملحمـــيت هـــومريوس وشـــعر هســـيود، متفحصـــاً طبيعـــة التـــأثري الرافـــدي يف 

رافديـــة ميكـــن أن تنّمـــي فهمنـــا األعمـــال الدينيـــة األســـطورية اليونانيـــة، ومبينـــاً أن معرفتنـــا األفكـــار واملـــتخلالت ال
  لرتاتيل هومريوس ألبولو وأفرودايت وأثينا، وألعمال هسيود.

والــدين الغــريب للحضــارات الشــرقية ال يقتصــر علــى العصــرين البــدائي والقــدمي، بــل يشــمل كــذلك العصــور 
يـة اإلسـالمية الـيت  الوسطى (أو عصور الظلمات) اليت ال مياري أحد اليوم يف الدين األوريب فيها للحضارة العرب

كانت احلضارة املهيمنة يف شرق العامل القدمي وغربه. وهاهو إ، ل، رانيال يكتب يف مؤلفه ذي العنـوان املـوحي 
  "املاضي املشرتك: أصول اآلداب الشعبية الغربية":

مــن  "إن اجلانـب األكــرب مــن املعــارف اإلغريقيــة الــيت تضــمنت العلـم والفلســفة، وصــلنا عــن طريــق البيــزنطيني
خــالل الرتمجــة العربيــة عــن اإلغريقيــة. وقــد منـّـى العــرب هــذه املعــارف، وانتقلــت عــنهم يف العصــور الوســطى إىل 
اللغــة الالتينيــة. لقــد كانــت إســبانيا وصــقلية جســرين للمشــروعات الضــخمة للرتمجــة يف القــرن الثــاين عشــر الــيت 

  ).7"(كانت آنذاك يف مرحلة بدائيةانتقلت عربها املعارف العلمية من العرب إىل غرب أوربة، اليت  
اإلسـالمي فيـه، -أما الدين األوريب لآلخر يف عصر النهضة، فالكل مّقر بـه، ذلـك أنـه لـوال اإلسـهام العـريب

اإلسـالمية الـيت أسـهمت فيهـا مجيـع األمـم -ملا رأى هذا العصر النور، ألنه قام على أساس من احلضـارة العربيـة
ـا، والشعوب اليت انضوت حتت راية ا إلسالم واختـذت مـن العربيـة لغـًة هلـا تفكـر، وتعـّرب، وتتواصـل فيمـا بينهـا 
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مث تــدون فيهــا معارفهــا وعلومهــا. وعنــدما ينتقــل املــرء إىل العصــر احلــديث الــذي شــهد تســنم الغــرب ذروة ســنام 
ى حسـاب وكـان ذلـك بـالطبع علـ( التقدم الصناعي والفين مثلما شهد متتعه بـأعلى مسـتويات الرخـاء والرفاهيـة

األمــم والشــعوب األخــرى وال ســيما عــامل اجلنــوب أو العــامل الثالــث خــالل فــرتة اهليمنــة االســتعمارية املباشــرة أو 
ايــة املطــاف إىل العوملــة املعاصــرة يف ظــل مــا يســمى بالنظــام  خــالل مرحلــة مــا بعــد االســتعمار الــيت أفضــت يف 

اً، وتوقفه عن االستعانة باآلخر كمـا كـان شـأنه حـىت عصـر العاملي اجلديد) فإنه رمبا يتوقع اكتفاءه بنفسه معرفي
النهضــة. ولكــن الواقــع يشــري إىل غــري ذلــك، وهــذا مــا يؤكــده بعــض البــاحثني الغــربيني أنفســهم الــذين اســتفزهم 
فيما يبدو التمركز املسرف حول الذات الذي طبع الفكر الغريب حىت عهد قريب جـداً فـانطلقوا يوثقـون الـدين 

يطّوق عنق الغرب والذي خيفيه البعض حمفوزاً بعقدة التفوق الغريب على سائر العامل. وإذا ما أراد  املعريف الذي
املرء أن يكتفي بإشارات برقية إىل مسعى هؤالء الباحثني فإنـه ميكـن أن يـذكر مؤلفـات كـل مـن رينهـارت مـاي 

)؛ 1989(عـام  )8لـه"(رقية يف أعمااألملاين الذي يؤلف يف "مصادر هيدغر املخبوءة: التأثريات اآلسيوية الشـ
) ويكشـف فيـه عـن 1990( )9(وهارولد كاورد األمريكي الـذي يكتـب عـن "جـاك ديريـدا والفلسـفة اهلنديـة"

الــدين الــذي أخفــاه ديريــدا (وال ســيما فيمــا يتصــل بآرائــه يف اللغــة) عــن قرائــه ومريديــه؛ وغراهــام بــاركس الــذي 
عالقــــة نيتشــــه بــــالفكر اآلســــيوي وحيمــــل عنــــوان "نيتشــــه والفكــــر حيــــرر كتابــــاً جيمــــع فيــــه مجلــــة أحبــــاث تنــــاقش 

وميكنه كذلك أن يذكر مؤلفات أخرى من مثـل كتـاب جـاك غـودي ذي العنـوان  .)1991( )10(اآلسيوي"
)، الــذي يكشــف فيــه زيــف دعــوى فــرادة الغــرب وتفوقــه حــىت يف 1996() 11(املــوحي "الشــرق يف الغــرب"

ــــ ــــرى فيهــــا ســــر تقدمــــه، عن ــــيت ي ــــد داليمــــري "مــــا وراء األمــــور ال ــــّني أنــــه مــــدين فيهــــا للشــــرق؛ وكتــــاب فري دما يب
كالرك "تنـوير شـرقي: احلـوار   ،)؛ وكتاب ج، ج1996( )12(االستشراق: مقاالت يف احلوار عرب الثقافات"

وغريها من الكتب اليت تؤكد أن لـيس مثـة مـن ثقافـة صـرفة، وأن مجيـع ) 13(ما بني الفكرين اآلسيوي والغريب"
  ، وأن "عبقرية الغرب" املزعومة جمرد سراب.Hybridمّولدة  الثقافات

ذلـــك أن احلضـــارات اإلنســـانية (الـــيت هـــي مجلـــة املعـــارف والعلـــوم والفنـــون اجلميلـــة والتطبيقيـــة والصـــناعات 
ـا، ولـو  وغريها من ناتج النشاط البشري)، ومهمـا أغرقـت يف "تفردهـا" و"أصـالتها" هـي حضـارات مولّـدة، وأ

حمــددة، أو شــعب حمــدد، أو قــارة حمــددة، أو جهــة مــن جهــات العــامل القــدمي، أو عقيــدة مـــن نســبت إىل أمــة 
اية املطاف غري حصيلة التفاعـل والـتالقح بـني الـذات واآلخـر أكثـر  العقائد السماوية أو األرضية، ليست يف 

  .)14(مما هي نامجة عن عبقرية خالصة صافية مل يداخلها عنصر خارجي أجنيب عنها
ا، أو ومعـىن هــ ذا أن أحــداً ال يســتطيع أن يــزعم اليــوم أن حضـارة مــا، مهمــا كانــت منزلتهــا يف نظــر أصــحا

ـا دون سـائر احلضـارات، أو أن تنظـر إىل  يف نظر اآلخرين، تستطيع أن تـدعي لنفسـها مكانـة متميـزة تسـتأثر 
عرفــة اإلنســانية جهــد إنســاين نفســها نظــرة الســيد الســامي وتنظــر إىل غريهــا نظــرة العبــد؛ ومعــىن هــذا أيضــاً أن امل
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ـا لـذلك حبـرية مشـرتكة  مشرتك تعاقبت عليه األمم والشعوب، كل يف مرحلة مـا مـن مراحـل منوهـا وتطورهـا، وأ
  يد، بوصفها املوروث اإلنساين املشرتك.يغرف منها من يشاء، ويستقي منها من ير 

ها، نتـــاج ـاعـــاع، وعلـــى تنـــوع صنّ لقـــد كانـــت احلضـــارة اإلنســـانية عـــرب العصـــور، وبـــاختالف األمكنـــة والبقـــ
"، أســـهمت كـــل أمـــة أو شـــعب فيهـــا مبقـــدار إىل أن بلغـــت مـــا بلغتـــه يف عصـــرنا  "شـــراكة إنســـانية غـــري مباشـــرة

  الذي يشهد لوناً أنانياً من الشراكة اليت يفيد منها العامل املتقدم وحده. احلاضر
اجلامعيـة والعلميـة والبحثيـة املتقدمـة والسـيما واحلقيقة أن الناظر إىل املشاريع البحثيـة يف خمتلـف املؤسسـات 

ا قائمة علـى شـراكة فعليـة بـني خمتلـف األمـم والشـعوب. فالعنصـر  يف دول الشمال، ميكن أن يدرك بسهولة أ
يف هذه املؤسسات ينتمـي أفـراده إىل أقطـار  -وهو العامل األكثر خطورة يف مشاريع البحث العلمي -البشري

والشــمال واجلنــوب، ولطاملــا شــكت دول العــامل الثالــث، ودول اجلنــوب، مــن هجــرة  خمتلفــة مــن الشــرق والغــرب
األدمغــة والعقــول مــن ديارهــا إىل دول العــامل األول، أو دول الشــمال، مثلمــا شــكت مــن احتفــاظ هــذه الــدول 

يــة للبقــاء فيهــا مبوفــديها إىل الــدول املتقدمــة علميــاً وتقنيــاً للدراســة والتأهيــل تغــويهم بشــىت الســبل املاديــة واملعنو 
واإلسهام يف تنمية املعرفة يف حقول ختصصهم. هذه التنمية اليت تقـوم علـى شـراكة بـني منتجـي املعرفـة بصـرف 
النظـــر عـــن جنســـهم أو لغـــتهم أو ديـــنهم أو وطـــنهم، وإن كانـــت علـــى حســـاب دول اجلنـــوب الـــيت تنفـــق فيهـــا 

ايــة املطــاف يف إنتــاج وبعبــارة أكثــر دقــة ختســر فيهــا خــري مــا خبأتــه ملســتقبلها مــن أمــوا ل وعقــول توظــف يف 
ـــا تطبيقـــات وخمرتعـــات وجتهيـــزات  املعرفـــة الـــيت توضـــع بدايـــة يف خدمـــة الـــدول املتقدمـــة، وبعـــدها تبـــاع ويتَّجـــر 

ـا املعرفيـة والعلميـة وتصـنفها علـى توآالت حتقق رخاًء خرافياً للمجتمعات اليت  نتجهـا وحتتكـر لألسـف مرتكزا
ـــا معلومـــات اســـرتاتي جية ال تنقـــل إال إىل الـــدول احلليفـــة أو الصـــديقة أو الـــيت تـــدور يف فلـــك الـــدول املنتجـــة أ

  للمعرفة.
مباشــرة" واضــحة خنطــط هلــا ونعــّد وننفــذ   ولــذا فــإن مــن الطبيعــي أن نعــزز هــذه الشــراكة بــأن جنعلهــا "شــراكة

ربيــة املتوســطية" وغريهـــا. كمــا نفعــل يف أنــواع الشــراكات األخــرى الــيت نــرّوج هلـــا اليــوم مــن مثــل "الشــراكة األو 
  وبالتايل فإن علينا:

أن ندعو إىل شراكة معرفية بني منتجي املعرفة والعلم يف الشرق والغرب معاً، يف اجلنـوب والشـمال معـاً،  -
  ويف كل أرجاء العامل.

وأن نــدعو باملقــدار نفســه إىل توظيــف حصــيلة هــذه الشــراكة ومــا تنتجــه مــن معرفــة يف خدمــة اإلنســان  -
  النظر عن جنسه ولونه ولغته ودينه وسنه. بصرف 

  مظلة حيتمي. يةوأن حنارب مبدأ احتكار املعرفة حتت أ -
  وبعبارة خمتصرة لنصدع بدعوة جديدة هي الشراكة املعرفية.
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  صفوة القول
اية املطاف السؤال األكثر أمهية وهـو علـى أي أسـاس نـوّد هلـذه الشـراكة أن تقـوم بـني منتجـي  :ويبقى يف 

  فة من خمتلف األمم والشعوب؟املعر 
ـا  لقد تبني لنا بكل وضوح أن الشراكة املعرفية حقيقة من حقائق حياتنا اإلنسانية يف املاضي واحلاضر، وأ
تكــاد تكــون األمــل األكثــر وعــداً مبســتقبل أفضــل للبشــرية. وهلــذا فــإن علينــا أن نفكــر يف هــذه الشــراكة تفكــرياً 

ا ختطيطاً وتنظيم اً وتنفيذاً وفاعلية بغرض خدمة مصاحل مجيع األطراف اليت جتمع هـذه الشـراكة جاّداً ونرتقي 
فيما بينها. كما أن هذه الشراكة ينبغي أن تؤسـس علـى قاعـدة مـن الثقـة املتبادلـة الـيت ال تتـأّتى إّال مـن خـالل 

مة هذه الشـراكة علـى متّسك مجيع األطراف باملبادئ والقيم واملعايري اإلنسانية، أو بعبارة أخرى، من خالل إقا
أساس أخالقي جيّسد حصيلة ما أمجعـت عليـه البشـرية مـن قـيم عـرب الزمـان واملكـان، وبعبـارة أخـرى إن كـل مـا 
تســعى إليــه هــذه الشــراكة ينبغــي أن يكــون للجميــع: تقــدماً ورفاهيــة وخــرياً ودميقراطيــة وأمنــاً وســالماً، وعنــدها 

  سه.يكون كل منا خبري مادام جاره ينعم باخلري نف
*****************  
  الحواشي

  باحث وأكادميي من اجلمهورية العربية السورية. -*
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 دار املـــدى، دمشـــق،( وتعليـــق أمحـــد أمـــني حتقيـــق ،والســـهروردي طفيـــلبـــن يقظـــان البـــن ســـينا وابـــن  حـــي -2
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Culture in the Early Archaic Age, translated by Margaret E. Binder 
and Walter Burkert(Harvard University Press, Cambridge, Ma., 

1992) 



  108

5- Martin Bernal, 
Black Athena: the Afro-Asiatic Roots of Classical Civilization. 
Volume I, The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985 
(Vintage Books, London, 1991) 

 
6- Charles Penglase, 
Greek Myths and Mesopotamia: Parallels and Influence in the 

Homeric Hymns and Hesiod 
(Routledge, London,199 
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)the University of Chicago Press, Chicago and London, 1991). 

11- Jack GOODY, 
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  أولوية المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية
  احلفيظ حممد اهلامشي* عبد

  تمهيد:
ثر باهتمــام كبــري مــن البــاحثني والدارســني، بعــدما أكــدت حضــورها علــى أخــذت الدراســة املصــطلحية تســتأ

مستوى البحث العلمـي واألكـادميي، فامتـدت أفقيـا ومشلـت جمموعـة مـن احلقـول املعرفيـة املرتبطـة أساسـاً بعلـوم 
  اإلنسان كما امتدت عموديا لتسرب أغوار هذه احلقول، وتقدم نتائج طليعية للوصول إىل حقائقها ودقائقها.

ولـــيس مـــن قبيـــل التّقـــول االدعـــاء أن دراســـة املصـــطلح عـــودة إىل الواقـــع العلمـــي الصـــحيح، وكشـــف لغطـــاء 
الغفلة املعرفية اليت مشلت كثرياً من الدراسات والبحوث سنني عددا، كما أنـه لـيس مـن التزيـد احلكـم مبصـداقية 

  الدراسة املصطلحية يف تقومي أولوية البحث العلمي.
املنطلـق حريصـون أن جتـد هـذه الدراسـة وضـعها الطبيعـي وسـبيلها األمثـل لتعطـي أكثـر وعليه فإننا من هذا 

  وحتقق ما انتدبت مهتها له.
يف ضوء هذا التصور أتوخى التنبيه إىل خصوصية الدراسة املصـطلحية عـرب مـا حيقـق هـدفها وجينبهـا العثـار، 

املـنهج كمـا يقـول األسـتاذ الشـاهد وذلك من خالل املـنهج الكفيـل حبـل عقـدها، وفـك مغالقهـا، ألن مشـكلة 
أمتنــا األوىل ولـن يــتم إقالعنــا العلمــي وال احلضـاري إال بعــد االهتــداء يف املــنهج للــيت  هــي مشــكلة"البوشـيخي: 

، ومـــنهج الدراســـة )1("هـــي أقـــوم، ومبقـــدار تفقهنـــا يف املـــنهج ورشـــدنا فيـــه يكـــون مســـتوى انطالقنـــا كمـــاً وكيفـــا
ـــا، حـــىت ال تســـقط النتـــائج ضـــحية التمحـــل املصـــطلحية البـــد أن يـــتالءم وخصوصـــ يتها، ويتجـــانس مـــع مقوما

  واإلجحاف.
يقول النسون: "ليست هناك مناهج تصـلح لكـل شـيء، وإمنـا هنـاك مبـادئ عامـة، وفيمـا عـدا ذلـك فكـل 

  .)2(مشكلة خاصة ال حتل إال مبنهج خاص يوضع هلا تبعاً لطبيعة وقائعها والصعوبات اليت تثريها"
  هج الدراسة املصطلحية؟فما هو إذن من

  قبل اإلجابة عن هذا السؤال، البد من حتديد أوىل ملصطلحي: املنهج والدراسة املصطلحية.
  أوًال: تعريف المنهج:

ا وردت أحيانـاً مبعـىن )3(من خالل تتبعنا للفظة "منهج" أو "منهاج" يف املعاجم اللغوية القدمية ، نالحظ أ
ـذا املعـىن األخـري تـرددت أيضـاً يف بعـض معـاجم )5(أي الطريق الواضـح، وأخرى بإضافة الواضح )4(الطريق ، و

ـــه تعــاىل: )6(االصــطالح ، )7(﴾لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ومنهاجــا﴿، وهــذا مــا عنــاه رب العــزة مــن خــالل قول
، إال أن مصــطلح "املــنهج" مل يظــل حبــيس )8("فاملنهــاج هــو الطريــق املوصــل للغايــة ووضــوحها ومتامهــا وكماهلــا"
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، بــل جتــرد مــن بســاطته بعــد تطــور العلــوم واملعــارف، وتــداخل حقوهلــا، وكــذا بســبب )9(التعريــف الفطــري هــذا
ـا إىل الدقـة واملوضـوعية، فلبسـت حقيقتـه أكثـر مـن ثـوب، ومـد  الرغبة يف تنويـع االنتاجـات املعرفيـة، والسـمو 

بيقــه حتــرج كــل داخــل، نفــوذه يف أكثــر مــن صــوب، وبــدأت مســؤولية حتديــده ترهــق كــل كاهــل، ومشــروعية تط
فتعــددت لــه التعريفــات، ومضــت تلهــث يف حصــر أدواتــه االســتعماالت، مــن ذلــك مــا أشــار إليــه حســن عبــد 

حـني نسـتخدم لفـظ "مـنهج"  –احلميد عبد الرمحن مستفسـراً يف قـول: "مـا الـذي نقصـده علـى وجـه التحديـد 
ن قيـاس شـبه واسـتقراء واسـتنباط... اخل. هل املقصـود هـو جمموعـة العلميـات العقليـة املنطقيـة مـ ؟أو "منهجية"

تلــك العمليــات الــيت يلجــأ إليهــا العقــل البشــري الكتســاب املعرفــة والربهنــة علــى احلقيقــة؟ أم املقصــود جمموعــة 
ة إىل أخــرى خــالل حبثــه؟ وهــذه ـلـــث حبســبها مــن مرحـالوســائل واخلطــوات اإلجرائيــة العمليــة الــيت ينتقــل الباحــ

"باملنهج" الطريقـة اخلاصـة بكـل  –أخرياً  –ر، أم املقصود ـمن علم إىل آخ –حلال بطبيعة ا –الوسائل ختتلف 
  .)10("باحث يف طرح وتناول املشكالت املوضوعة قيد البحث؟..

وبينما يرتدد حسن عبد احلميد عبد الرمحن يف اخلروج جبواب من أسئلته احلائرة، تعمد مـىن عبـد املـنعم أبـو 
قـــدمي معتـــربة املنهاجيـــة "علـــم بيـــان الطريـــق والوقـــوف علـــى اخلطـــوات أو الوســـائط الفضـــل إىل اســـتلهام املعـــىن ال

ــا الوصــول إىل الغايــة علــى أفضــل وأكمــل مــا تقتضــيه األصــول واألحــوال" ، وجيعلــه )11(والوســائل الــيت يتحقــق 
ى حممــد السرياقوســي "بالتأكيــد هــو أقصــر طريــق معبــد حمــدد املعــامل يوصــل إىل شــيء مطلــوب الوصــول إليــه علــ

، أمــا حممــد ســعيد البــوطي فهــوي يــرى "املــنهج لــيس أكثــر مــن ميــزان يلجــأ إليــه )12(حنــو أيقــن وأســهل وأســرع"
. وهكــذا )13(اإلنسـان، يف تقــومي أفكـاره، ابتغــاء التأكــد مـن صــحة قراراتـه، وســالمتها مــن الشـوائب واألخطــاء"

الكشــف عــن احلقيقــة يف العلــوم تنوعــت التحديــدات حــىت أصــبح معــىن اصــطالح "املــنهج" الطريــق املــؤدي إىل 
ــــيمن علــــى ســــري العقــــل وحتــــدد عملياتــــه حــــىت يصــــل إىل نتيجــــة  بواســــطة طائفــــة مــــن القواعــــد العامــــة الــــيت 

. ومن مث أصبح العلم الذي يبحث يف الطـرق الـيت يسـتخدمها البـاحثون لدراسـة املشـكلة والوصـول )14(معلومة
بح كلمـة "مـنهج" عمليـة إال إذا فهمناهـا مرتبطـة مبوضـوع أو وطبعـاً "ال تصـ )15(إىل احلقيقة هو "علـم املنـاهج"

  .)16(ظاهرة حمددة"
  ثانياً: تعريف الدراسة المصطلحية:

ا الدراسة اليت تتخذ املصطلح موضوعاً هلا، وتسعى إىل "ضبط املعرفة العلمية.. وإعـادة صـياغة النمـاذج  إ
  .)17(اللغوية يف أنساق داللية وعالئقية"

توقــــف عنــــد املصــــطلح يف دقــــائق مكوناتــــه وأصــــوله املرجعيــــة الســــتجالء القصــــد منــــه إلزالــــة الدراســــة الــــيت ت
التباسه، الدراسة اليت متكن من الدخول الطبيعي إىل العلوم وفهمها فهماً سليماً ما أمكن الدراسة اليت تستلزم 

هـاز املصـطلحي فيما تستلزم أيضاً وجود على ضرورة استلزام االسم للمسمى، وتكشف فيما تكشـف عـن اجل
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. الدراسة املصطلحية هي الدراسة اليت تسعف يف تـذوق وفهـم اجلوانـب اإلبداعيـة يف )18(والرؤية الكامنة خلفه
ـــا "الســـبيل  الـــنص وحتـــدد درجتـــه العلميـــة والفنيـــة، وتقـــدم احملصـــلة النهائيـــة يف التعامـــل مـــع األثـــر املـــدروس.. إ

علــم والــنظم يف اجلهــات احمليطــة بــه املغذيــة لــه، والــيت عليهــا األســلم الــذي يؤهــل للخــوض يف األســس املعرفيــة لل
  .)19(يعول يف تأسيسه ووجوده"

ـــا باختصـــار الدراســـة الـــيت ترفـــع شـــعار الوضـــوح والدقـــة والضـــبط، وتلتـــزم بـــه حلـــني رفـــع املتلبســـات وحـــل  إ
احتيــال... وتــزيح الســليم، فتتبــني قــرائن االســتعمال املصــطلحي بغــري مواربــة وال  اإلشــكاالت املعرتضــة للفهــم

الغمــــوض الكثيــــف الــــذي يلــــف النصــــوص، بفعــــل تــــراكم املفهومــــات املتعــــددة الــــيت ميكــــن أن تتحملهــــا جــــراء 
  االستعمال املكثف ملصطلح ما على أوجه خمتلفة..

من هذا املنطلق فإن البحث فيها ال ميكن أن يعتمد على املوهبة العلمية أو القـدرة الواسـعة علـى اإلطـالع 
ـــا غايتهـــا يف الفهـــم  فحســـب، وإمنـــا البـــد فيهـــا مـــن التـــزام بقواعـــد وضـــوابط منهجيـــة خاصـــة قمينـــة بـــأن تبلـــغ 

  .)20(والتفسري والقدرة على توقع الظاهرات
  فما هو إذن منهج الدراسة املصطلحية؟

  ثالثاً: منهج الدراسة المصطلحية:
عدديــة ال يســتطيع فيهــا أي مرحلــة ت –كمــا قيــل   –رغــم أننــا ال خنتلــف مــع الطــاهر وعزيــز يف "أننــا نعــيش 

، ألنــه "مل يعــد مــن املمكــن اإلميــان بوجــود منهــاج قــائم )21(منهــاج أن يــزعم لنفســه الســيادة والتفــرد بــأي جمــال"
، كمـــا "أن املقــاييس املنهجيــة ليســـت يف )22(علــى مبــادئ دائمــة يلـــزم اخلضــوع هلــا قيمـــا يتعلــق مبســائل العلــم"

  .)23(سينها وتعويضها بأفضل منها"مأمن من كل نقد إذ ميكن إعادة فحصها وحت
إال أنه و"كمبدأ عام للتنهيج على الباحث أن يتبىن منهجاً أساسياً ويكمله إذا اقتضت الضـرورة مبـنهج أو 

، ويف واقع الدراسة املصطلحية ما دام البحـث يف املصـطلح يف بدايتـه فإنـه )24(منهجني آخرين بصفة تكميلية"
حــوال املـنهج الوصـفي الــذي يتـيح إمكانيــة ضـبط التعامـل مــع الـنص يف إطــار ال ميكـن أن يتجـاوز حبــال مـن األ

احلــدود الــيت تنبثــق مــن الــنص ذاتــه ولــيس مــن خارجــه، وبنــاء عليــه يــؤدي إىل نتــائج مرضــية ســواء علــى مســتوى 
الكــم أم الكيــف، فهــو مــن حيــث الكــم يكشــف عــن واقعيــة الــنص وأبعــاده الدالليــة املختلفــة، وهــو مــن حيــث 

  .)25(طرنا يف اجملال املعريف للنصالكيف يؤ 
  وهذا ما جيرنا بدًء على حتديد وتعريف املنهج الوصفي كما هو يف البحث العلمي.

  المنهج الوصفي: –أ 
يقــول حســن عبــد احلميــد عبــد الــرمحن: "وأهــم مــا تتميــز بــه املرحلــة الوصــفية، والــيت هــي املرحلــة األوىل يف 

ــا مرحلــة الــرتاكم   –ويقــول أيضــاً  )26(املعــريف األويل، الــذي تنطلــق منــه يف بنــاء العلــم"تــاريخ كــل علــم هــو كو
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: "هـــي املرحلـــة األوىل يف قيـــام أي علـــم، وفيهـــا يقـــوم العقـــل البشـــري -واحلـــديث دائمـــاً عـــن املرحلـــة الوصـــفية 
ة توطئــــة لوضــــعها موضــــع  ــــدف تصــــنيفها يف جمموعــــات متشــــا بوصــــف خمتلــــف ظــــواهر العلــــم وموضــــوعاته 

  .)27(رحلة الالحقة من تطور العلم.."التجريب يف امل
ـا تكشـف  املنهج الوصفي إذن خطوة أوىل يف يكل جمال معريف يتأسس، ألن طبيعـة الدراسـات الوصـفية أ
يف معظمهـــا عـــن ماهيـــة الظـــاهرة والظـــواهر املختلفـــة، واملـــنهج الوصـــفي مـــنهج عـــام حيـــوي أشـــكاًال مـــن املنهـــاج 

  الفرعية منها:
  منهج المسح: – 1

عترب واحداً من املناهج األساسية فيـه وهـو عمليـة نتعـرف بواسـطتها علـى املعلومـات الدقيقـة املتعلقـة الذي ي
مبوضــــوع البحــــث، ويعتمــــد علــــى جتميــــع البيانــــات واحلقــــائق، ولــــيس قاصــــراً علــــى جمــــرد الوصــــول إىل احلقــــائق 

ميكـن أن يـؤدي إىل حـل واحلصول عليهـا.. ولكنـه ميكـن أن يـؤدي إىل صـياغة مبـادئ هامـة يف املعرفـة... كمـا 
للمشـــاكل العلميـــة، وميكـــن مـــن اكتشـــاف عالقـــات معينـــة بـــني خمتلـــف الظـــواهر الـــيت قـــد ال يســـتطيع الباحـــث 

  .)28(الوصول إليها بدون مسح
  منهج دراسة الحالة: – 2

ويهــتم جبميــع اجلوانــب املتعلقــة بالشــيء املــدروس، ويقــوم علــى التعمــق يف دراســة املعلومــات املرتبطــة مبرحلــة 
ــا، وتتضــمن طريقتــه التحليــل الشــامل والــدقيق لتطــور  معينــة مــن تــاريخ حياتــه أو دراســة مجيــع املراحــل الــيت مــر 
ووضع الشيء املدروس، وخيتلف هذا املنهج عن مـنهج املسـح يف أن دراسـة احلالـة تتطلـب الفحـص التفصـيلي 

جتميـع البيانـات  –احلـال يف املسـح كمـا هـو   –لعدد قليل وممثل من احلاالت.. ولكن دراسة احلالة ال تتطلب 
  .)29(الكمية من عدد كبري من احلاالت

  منهج اإلحصاء: – 3
وهــو الــذي يزودنــا بطريقــة لتصــنيف البيانــات الــيت مجعــت يف دراســة مــا، فاإلحصــاء كمــا يعــرف كــل باحــث 

ا ستشكل لغة تشـبه يتضمن شيئاً من الرياضيات، وإذا ما أخذت الرياضيات يف االعتبار بالطريقة املناسبة فإ
وعلى هذا فإننا نستطيع احلديث عن اإلحصـاء باعتبـاره لغـة وصـفية يهـدف  )30( اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية..

إىل تقريـــر درجـــة الدقـــة الـــيت تبـــدو عليهـــا البيانـــات واالســـتنتاجات اخلاصـــة بدراســـة مـــا. "وهنـــاك وظيفـــة أخـــرى 
رســم اســتنتاجات عامــة مــن البيانــات مــن أجــل تشــكيل لإلحصــاء يف البحــث قــد تكــون أكثــر قيمــة، أال وهــي 

كمـا أن اإلحصـاء ال   )32(تعميمات ميكن االعتماد عليهـا، ومـن أجـل اختيـار صـالحية مثـل هـذه التعميمـات"
يستطيع أن يكون يف عون الباحث ودراسته، إذا كانت هذه الدراسـة تعـاين مـن األخطـاء الداخليـة يف تصـميم 

بالنسـبة للمـواد ذات  ن نشري إىل أن الطرق اإلحصائية تستخدم بفعاليـة عـادة، لكن "جيب أ)33(البحث نفسه
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الطبيعة الكمية.. وعلى ذلك فإن معرفة اإلحصاء تكون مفيدة يف منهج املسح ولكن اإلحصـاء مهـم بالنسـبة 
، وعلـى كـل حـال يقـول أمحـد بـدر: "إن اسـتخدام احلسـابات اإلحصـائية، )34(ملناهج البحث األخرى كذلك"

لنــا نقــرر باطمئنــان قبــول النتــائج املبنيــة علـــى البيانــات اجملمعــة أو القيــام مبحــاوالت أخــرى يف للوصـــول إىل جتع
ائية قاطعة"   .)35(نتائج 

  الوصف المستمر على مدى فترة طويلة: – 4
  وهي دراسة تتبعية ملراحل معينة من النمو أو التطور.

  المنهج التحليلي: – 5
لعلوم اخلاصة به، وهي اليت تعتمد على قواعد أو أنسقة حمددة ترتكز عليهـا يف ويتبىن كقدرة لشرح أغلب ا

، ويعطـــي أوليـــة للقواعـــد واألنســـقة الـــيت حيلـــل يف ضـــوئها )36(التحليـــل كـــالعلوم القانونيـــة واللغويـــة واالقتصـــادية
ينتهــي مبقارنــة بــني شــارحاً هلــا أوًال، مث حيــدد يف بــاب تــايل الظــاهرة أو القضــية موضــع البحــث حجمــاً وأبعــاداً، و 

، )37(القضــية موضــوع البحــث أو الظــاهرة، وبــني القاعــدة أو التنســيق، ليحقــق اهلــدف الــذي مــن أجلــه يبحــث
غري أن املنهج ميكن أيضاً أن يشكل بذاته جهـازاً مسـتقًال ضـابطاً للبحـث بشـروطه وأدواتـه سـواء مبعيـة منـاهج 

  أخرى مكملة أم بإمكانياته اخلاصة.
بطبيعتهــا تتكامــل متعــددة ومتنوعــة علــى أســاس أن يكــون هنــاك مــنهج مســاند يف التصــور إن هــذه املنــاهج 

  .)38(العام ملخطط البحث تصميمه
فاملنهج الوصفي بعد هذا االستعراض املقتضـب لـبعض فروعـه "يعتمـد علـى جتميـع احلقـائق واملعلومـات، مث 

  .)39(مقارنتها وحتليلها وتفسريها للوصول إىل تعميمات مقبولة
  واقع المنهج الوصفي في الدراسة المصطلحية: –ب 

وصــــفيته تتجلــــى يف كشــــفه أو يف حماولــــة كشــــفه عــــن املــــراد مــــن املصــــطلحات يف املــــنت املــــدروس أو املتــــون 
املدروســـة يف فــــرتة زمنيــــة بعينهــــا ليســــت ذات امتــــداد تــــارخيي، أمــــا إذا وجــــد االمتــــداد التــــارخيي فإنــــه ال بــــد أن 

التـــارخيي، ألن املصـــطلح قطعـــاً ســـيكون خضـــع لضـــرب مـــن التطـــور، إمـــا يف يصـــحب املـــنهج الوصـــفي املـــنهج 
الداللة وإما يف االستعمال، اتسـاعاً وضـيقاً ومشـتقات... اخل، وهـذا املـنهج ال مينـع صـاحبه مـن أن يقـارن بـني 

دى الدالالت لأللفاظ يف املؤلف نفسه أو يف املؤلفات اليت لكاتب مثًال، أو بني االسـتعمال الـذي اسـتعمل لـ
الشخصية املدروسة، واالستعمال الذي اسـتعمل بـه لـدى غـريه لكـن ينبغـي أن تكـون البـؤرة دائمـاً هـي الداللـة 
االصـــطالحية للمصـــطلح يف املـــنت املـــدروس أو لـــدى الشخصـــية املدروســـة، هـــذه هـــي البـــؤرة ومـــا ســـواها مـــن 

يف ذاته إذ مرحلة املقارنات اهلوامش يكون يف اهلامش، ويكون بقدر خدمته للموضوع املدروس ال ألنه هدف 
تــأيت بعــد، واملــنهج املقــارن يف الدراســة بــني الــدالالت يــراد بــه أساســاً مقارنــة الداللــة يف احلقــل املعــريف املــدروس  
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كالنقـــد العـــريب مـــثًال، وغـــري النقـــد العـــريب فهـــو إذن مرحلـــة تـــأيت بعـــد املرحلـــة الوصـــفية واملرحلـــة التارخييـــة، أمـــا 
  لعريب ال ندخلها ضمن املنهج املقارن.املقارنات داخل النقد ا

الوصــــفية أيضــــاً ال تعــــارض وال ينبغــــي أن تعــــارض التوقــــف عنــــد حتقيــــق بعــــض النصــــوص، أو نقــــد بعــــض 
ـا، مـثًال الكتـاب يف  النصوص أو التاريخ لبعض الدالالت اليت النصوص نفسـها املوجـودة يف الكتـاب تسـمح 

تعود إىل القـرن الثالـث ونصوصـاً إىل القـرن الثـاين ونصوصـاً إىل  بداية القرن الرابع، لكن لنفرض أن فيه نصوصاً 
القــرن األول وأخــرى اســتعملت يف العصــر اجلــاهلي اســتعملت بعــض املصــطلحات، وإن كــان قــد ظهــر ضــرب 
مــن التطــور يف داللــة املصــطلح عــرب هــذه النصــوص إذا صــنفت ضــمن الكتــاب فينبغــي تســجيلها يف الواقــع مــن 

  صطلح داخل الكتاب نفسه.باب األمانة يف وصف امل
ـــا تعـــىن  ـــا تكـــوين بطاقـــة هويـــة للمصـــطلح داخـــل املؤلـــف، أي أ الدراســـة املصـــطلحية للمصـــطلح تعـــين أ
بتشخيص وبلورة وبيان وتوضيح كل ما له صلة باملصطلح يف ذلك الكتاب من أي جهة، وهنا تنطرح العالقة 

ات االخـــتالف، املصـــطلح ضـــد املصـــطلح الـــيت للمصـــطلح، وتنطـــرح اخلصـــائص، عالقـــات االئـــتالف، وعالقـــ
الفالين، املصطلح بينه وبني اآلخر عموم وخصوص مطلق، بينه وبني املصطلح الفالين تقاطع مـن وجـه عمـوم 

  وخصوص من وجه.. إخل.
ــذا املصــطلح ال جنــدها يف املصــطلح  كــذلك اخلصــائص الــيت هــي صــفات معينــة أو أحكــام معينــة خاصــة 

التميـز يف الداللـة أو يف االسـتعمال، كـذلك مـا اسـتعمل مـن مشـتقات مـن املـادة،  اآلخر متيزه عن نظـريه سـواء
وضـــمائم يف املصـــطلح الواحـــد يف املســـتعمل الواحـــد مـــن املـــادة، أي كيـــف تركـــب ســـواء الضـــميمة الوصـــفية أم 

  الضميمة اإلضافية أم الضميمة اإلسنادية، أم أي نوع من أنواع الضمائم؟ 
ركب عليهـا املصـطلح وظهـرت واسـتعملت اسـتعماًال اصـطالحياً كـل هـذا أيضـاً أيضاً أشكال الرتكيب اليت 

  داخل يف بيان بطاقة اهلوية للمصطلح وداخل يف الدراسة الوصفية ويف الدراسة املصطلحية للمصطلح.
إن أمهيــــة املــــنهج الوصــــفي يف الدراســــة املصــــطلحية تتجلــــى يف الكشــــف عــــن الواقــــع املصــــطلحي يف املــــنت 

شف عن الواقع الداليل واملعنوي هلذه املصطلحات يف جانبه اجلزئي والكلي، ومن شـأن دراسـة  املدروس، والك
  كهذه أن حتقق للمصطلح ضمن منت حمدد مجلة من النتائج اإلجيابية أمهها:

ــا  – 1 ضــبط عناصــر املــنت املــدروس بطريقــة علميــة أو اقــرب بكثــري إىل العمليــة واملوضــوعية، وذلــك لكو
على االستقرار واالستقصاء دون إغفال شارد أو نافر إال ما ال غناء فيـه وال فائـدة أو سـها  تستند يف األساس

  عنه الفكر وأخطأه النظر.
ضبط العالقات الرتكيبية القائمـة بـني العناصـر املصـطلحية احملصـاة، مـع الرتكيـز خاصـة علـى عالقـات  – 2

االقـــرتان والتعـــاطف واإلطـــالق واإلضـــافة... إخل. التضــاد والـــرتادف، والتقابـــل والتنـــاظر، والعمـــوم واخلصـــوص، و 
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ومـــن شـــأن هـــذه العالقـــات املختلفـــة أن تســـاعد علـــى بلـــورة فكـــر بنيـــوي ونســـقي ينظـــر إىل املصـــطلح يف كـــل 
مظاهره، وعالقاته، معترباً املعجم كاملادة الواحدة، واملادة كاملصطلح الواحد، ويف ذلـك مـن التكثيـف والتـدقيق 

  ما فيه.
ـاضبط الدال – 3 ا النصـية، الشـيء الـذي  الت املسـتنبطة مـن خـالل التتبـع الـدقيق جلزئيا ومراعـاة سـياقا

  يساعد على استخالص أحكام تقريرية تنعت املصطلحات والقضايا استناداً إىل حقائقها الوجودية والواقعية.
  ضبط عملية املقارنة بني املصطلحات والنصوص من خالل: – 4
  لنصية.املقارنة الداخلية ا –أ 

املقارنــة اخلارجيــة بــني بعــض نصــوص املــنت املــدروس ومصــادرها األوىل علــى مســتوى التوثيــق ومراعــاة  –ب 
املتنني معاً، والرتكيز باألساس على منت الكتـاب املـدروس، إال عنـد الضـرورة القصـوى، كـأن  السياق النصي يف

  .)39(و التباسهيكون النص غامضاً يف هذا األخري، فيعمد إىل أصله لرفع غموضه أ
وبعــد هــذا وبــه يســتطيع الباحــث تكــوين بطاقــة هويــة عــن كــل مصــطلح مــن املصــطلحات املدروســة بشــكل 
حيدد عناصره وجيلي جماالته، ويكشف أحواله ومواصفاته وخصائصه يف نسق نصي واحد، دون االنسـياق مـع 

ــا "تــٍنب مبســط حلركــة الفكــر أو املــنهج التــارخيي الــذي مل حيــن أوانــه، ألن املــنهج التــارخيي طري قــة حبــث نعــين 
التـــاريخ يف كـــل الظـــواهر اإلنســـانية والطبيعيـــة، ونعـــين حبركـــة التـــاريخ: الثالثيـــة الـــيت ميكـــن أن نبســـطها مـــن بـــاب 
التقريــب يف تســاؤالت ثالثــة مرحليــة: كيــف نشــأ؟ كيــف تطــور؟ كيــف آل؟ مبعــىن أي ظــاهرة ختضــع يف حبثهــا 

 كيـــف تطـــورت، مث كيـــف آلـــت، أي مـــا هـــي النتـــائج واآلثـــار الـــيت للمراحـــل الـــثالث، كيـــف نشـــأت الظـــاهرة مث
  .)40(ترتبت عليها؟

) ألن رصـــد التطـــورات يقتضـــي عقـــًال العلـــم بـــاملتطور يف كـــل خطـــوة مـــن تلـــك منهجيا("وال ميكـــن البـــدء بـــه
ـــا مؤلفـــاً أو مؤلفـــاً، فهـــل فعـــل ذلـــك قبـــل التـــاريخ للمصـــطلحات؟" ، )41(اخلطـــى، بـــل لكـــل مكـــون مـــن مكونا

لمياً) ألن تلك الدراسات وذلك الرصد للتطورات لن تكون نتائجه علميـة بـاملعىن الصـحيح للكلمـة، إال ع("و
االســـتيعاب التـــام للمـــادة، وال ســـبيل إليـــه هنـــا بغـــري  –ال شـــك  –إذا اســـتوىف شـــروط الدراســـة العلميـــة وأوهلـــا 

لــيت جتمعــت أثنــاء الدراســة، هــذا . فاإلحصــاء ميــدنا بوســيلة فعالــة لوصــف البيانــات واملعلومــات ا)42(اإلحصــاء"
وتصف البيانـات اإلحصـائية سـلوك املصـطلحات أو صـفات املصـطلحات وذلـك بنـاء علـى دراسـة حمـددة مـن 
احلــاالت الســياقية وميكــن الوصــول إىل التعميمــات عــن طريــق جتميــع املالحظــات والقياســات لعــدد مــن تلــك 

  احلاالت.
  خاتمة:
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فهرســت فعــًال مجيــع أمــاكن ذكــر املصــطلح، يف مجيــع املصــادر، يقــول األســتاذ الشــاهد البوشــيخي: "فهــل 
ولــدى مجيــع املــؤلفني، وعــرب مجيــع القــرون؟ مث إن فهرســت بإحصــاء آمــني فهــل خضــع كــل نــص فيهــا للتحليــل 
ـــــارخيي يف دراســـــة  ـــــة لتـــــاريخ كـــــل مصـــــطلح؟ إن املـــــنهج الت ـــــب الصـــــور الكلي ـــــل الالزمـــــني؟ وهـــــل مت تركي والتعلي

  .)43(اء يف إبانه وبشروطه وإال فال سبيل منهجياً وعلمياً إىل اعتماد نتائجه"املصطلحات مهم جداً إذا ج
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  توزيع دار القلم، بريوت لبنان.
  م.1981هـ /1410"البحث العلمي مناهجه وتقنياته": حممد زيان عمر، دار الشروق، جدة  
  ،1407حوليــــات كليــــة اآلداب، جامعــــة الكويــــت، احلوليــــة الثامنــــة: الرســــالة الرابعــــة واألربعــــون – 

م. "املراحــــل االرتقائيــــة ملنهجيــــة الفكــــر العــــريب اإلســــالمي (املــــنهج يف النســــق 1987 – 1986هـــــ/1408
  الفقهي اإلسالمي)" حسن عبد احلميد عبدالرمحن.

 /م مطبعــة أكـــدال، 1983-2"يف املنهجيــة واحلــوار" (مــن سلســلة إســـالميات) " رشــدي فكــار، ط
  الرباط، توزيع مكتبة وهبة بالقاهرة، واملشعل باملغرب.

 ت: معجـــم يف املصـــطلحات والفـــروق اللغويـــة": للكفـــوي، قابلـــه علـــى نســـخة خطيـــة وأعـــده "الكليـــا
  م، مؤسسة الرسالة بريوت.1992هـ/1412-1للطبع ووضع فهارسه: عدنان درويش وحممد املصري ط/

  :م نــــدوة: 1988هـــــ/1409، الســــنة 4جملــــة كليــــة اآلداب والعلــــوم اإلنســــانية بفــــاس، عــــدد خــــاص
  ه مبختلف العلوم"."املصطلح النقدي وعالقت

  .خمتار الصحاح": للرازي، عين برتتيبـه: حممـود خـاطر بـك، راجعتـه وحققتـه: جلنـة مـن علمـاء العربيـة"
  م.1981هـ/1401دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان 

 مصطلحات النقد العريب لدى الشـعراء اجلـاهليني واإلسـالميني، قضـايا ومنـاذج": الشـاهد البوشـيخي" 
  م، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، توزيع مطبعة القلم.1993هـ/1413-1ط/
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  املصطلح النحوي يف كتاب سيبويه: دراسة منوذجية": عبدالعزيز امحيد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات"
  (حبث مرقون). 1991-1990العليا، العام اجلامعي: 

 يـان) البـن وهيـب الكاتـب": عبـد احلفـيظ اهلـامشي، املصطلح النقدي يف كتاب: (الربهـان يف وجـوه الب
  م (حبث مرقون).1990-1989رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، العام اجلامعي:

  املصـــطلح النقـــدي يف كتـــاب (العمـــدة) البـــن رشـــيق القـــريواين": حممـــد امهـــاوش، رســـالة لنيـــل دبلـــوم"
  م (حبث مرقون).1992-1991الدراسات العليا، العام اجلامعي 

  معجـــم مفــــردات ألفـــاظ القــــرآن" للراغـــب األصــــفهاين، حتقيـــق وضــــبط: نـــدمي مرعشــــلي، دار الفكــــر"
  للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت لبنان.

  معجــم مقــاييس اللغــة" البــن فــارس، حتقيــق وضــبط: عبدالســالم هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر"
  م.1979هـ/1399والتوزيع، بريوت لبنان 

 م، نشر وكالة املطبوعات بالكويت.1977-3مي" عبدالرمحن بدوي، ط/"مناهج البحث العل  
 .املناهج املعاصرة يف الدراسة األدبية، دراسة نقدية إلشكالية املنهج" مسري حجازي"  
 /م، دار 1989فربايــر  3"مـنهج البحـث يف األدب واللغــة": النسـون وماييـه، ترمجــة حممـد منـدور، ط

  العلم للماليني، بريوت لبنان.
 نهج الرياضــــي بــــني املنطــــق واحلــــدس": حممــــد السرياقوســــي، دار الثقافــــة للطبــــع والنشــــر بالقــــاهرة "املــــ

  م.1982
  املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية" عبد اهللا العروي، عبد احلق كيليطو، ع. الفاسي، حممد عابـد"

  م، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء.1986-1اجلابري، ط/
 مـع مصـادر التنظـري اإلسـالمي بـني املقـدمات واملعوقـات": مـىن عبـد املـنعم أبـو  "حنـو منهجيـة للتعامـل

م، املعهــــد العــــاملي للفكــــر اإلســــالمي، القــــاهرة سلســــلة املنهجيــــة 1996هـــــ/1417الفضــــل. الطبعــــة األوىل 
 .13اإلسالمية 

**********  
  الهوامش

.أكادميي وباحث من اململكة املغربية) *(  

صـــطلح النقـــد العـــريب القـــدمي"، جملـــة كليـــة اآلداب بفـــاس، عـــدد "مشـــكلة املـــنهج يف دراســـة م )1(
م، أيضـــاً "مصـــطلحات النقـــد العـــريب لـــدى الشـــعراء اجلـــاهليني 1988– 1409-4خـــاص 

  .21ص واإلسالميني"
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  .81ص "منهج البحث يف اللغة واألدب" النسون وماييه، )2(
ج). )3(   مق، أ، مخ، مص مادة (
ج). )4(   كما يف: مق: مادة (
ج).كما يف: مخ ومص م )5(   ادة (
  .528ص ومقف. 524ص ن: كل. )6(
  .50سورة املائدة، آية: )7(
"حنو منهاج للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي بني املقدمات واملعوقـات". مـىن عبـد املـنعم  )8(

  .180ص أبو الفضل املنهجية اإلسالمية والعلوم السلوكية والرتبوية
  الفطري هنا مبعىن اخلالص البسيط. )9(
احلوليـة:  –ملنهجية الفكر العـريب اإلسـالمي" حوليـا كليـة اآلداب بالكويـت "املراحل االرتقائية  )10(

، ن: كـــذلك بعـــض التعريفـــات الـــيت أوردهـــا عمـــر حممـــد الطالـــب يف  11 ص 44الرســـالة:  8
  .12 ص كتابه "منهاج الدراسات األدبية احلديثة"

  .181"حنو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظري اإلسالمي"...ص:  )11(
  .13 ص اضي بني املنطق واحلدس"،"املنهج الري )12(
"أزمــــة املعرفــــة وعالجهــــا يف حياتنــــا الفكريــــة املعاصــــرة"، ضــــمن املنهجيــــة اإلســــالمية والعلــــوم  )13(

  .57ص السلوكية والرتبوية
  .5ص "منهج البحث العلمي"، عبدالرمحن بدوي، )14(
، "عـرف ديكـارت املـنهج بأنـه جمموعـة 26 ص "أصول البحث العلمي ومناهجه"، أمحد بدر )15(

ــا الدقيقــة املــرء مــن أن يفــرتض صــدق مــا هــو كــاذب القو  اعــد املؤكــدة والســهلة الــيت متنــع مراعا
وجتعل العقل يصل إىل معرفة حقه جبميـع األشـياء الـيت يسـتطيع الوصـول إليهـا بـدون أن يبـذل 

  .13ص جمهودات غري نافعة" ن: "املنهج الرياضي بني املنطق واحلدس"،
 1ج مســـري حجـــازي، ،بيـــة دراســـة نقديـــة إلشـــكالية املـــنهج""املنـــاهج املعاصـــرة للدراســـات األد )16(

  .6ص
  .5-4ص املصطلح النقدي يف كتاب "العمدة" البن رشيق القريواين، حممد امهاوش، )17(
  .10ص "مصطلحات النقد العريب لدى الشعراء اجلاهلني واإلسالميني"، )18(
  .23ص "املصطلح النحوي يف كتاب سيبويه دراسة منوذجية" عبدالعزيز امحيد، )19(
  .5ص تقدمي الطاهر وعزيز، –املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية" " )20(
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  5ص املرجع السابق، )21(
  5ص السابق، )22(
  .5"املنهجية يف األدب والعلوم اإلنسانية"، ص )23(
  .47ص "يف املنهجية واحلوار" رشدي فكار، )24(
املصطلح النقدي يف كتاب "الربهان يف وجوه البيان" البن وهب الكاتب عبد احلفيظ اهلامشي  )25(

  .6ص –
املراح االرتقائية املنهجية الفكر العريب اإلسالمي... حوليات كليـة اآلداب بالكويـت، احلوليـة:  )26(

  .22-21ص ،44، الرسالة،8
  .13-12ص املرجع السابق، )27(
  .318-317ص "اصول البحث العلمي ومناهجه" )28(
  .247السابق، صاملرجع  )29(
  .318-317 ص "البحث العلمي مناهجه وتقنياته" )30(
  .335ص املرجع نفسه، )31(
  .319ص أصول البحث العلمي ومناهجه، )32(
  .298-297 ص املرجع السابق، )33(
  .315ص السابق، )34(
  92ص "يف املنهجية واحلوار"، )35(
  .51ص املرجع السابق، )36(
  42ص "يف املنهجية واحلوار"، )37(
  .182ص "أصول البحث العلمي ومناهجه"، )38(
  .14ص "املصطلح النقدي يف كتاب العمدة البن رشيق"، )39(
  .24ص "يف املنهجية واحلوار" )40(
  .28-27ص النقد العريب لدى الشعراء اجلاهليني واإلسالميني"، "مصطلحات )41(
  .28ص املصدر السابق، )42(
  .28ص السابق، )43(
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  حقوق الملكية الفكرية
  من منظور إسالمي

  *بركات حممود مراد
  المقدمة:

قـــاالت شــهدت الســـنوات األخـــرية اهتمامــا كبـــريا ميكـــن لنــا أن نرصـــده يف كثـــري مــن املـــؤمترات واألحبـــاث وامل
حـــول موضـــوع "امللكيـــة الفكريـــة" مـــن خمتلـــف جوانبـــه، نتيجـــة التطـــورات العامليـــة الراهنـــة وكتجـــل مـــن جتليـــات 
العوملــة، ذلــك أن حقــوق امللكيــة الفكريــة تكتســب اآلن أمهيــة كبــرية عنــد وضــع السياســات الدوليــة والوطنيــة يف 

  . ية فضال عن الثقافيةجتماعامليادين القانونية واالقتصادية واال
فقــد أصـــبحت موضــوعا يفـــرض نفســه يف العالقـــات التجاريـــة والثقافيــة بـــني الــدول، كمـــا أصــبح هلـــا تـــأثري  

خطري اقتصاديا وتكنولوجيا، مما دفع إىل التفكري يف البحث عن سبل لتوفري احلماية القانونية هلذه املوضوعات 
والعالمـات التجاريـة إضـافة إىل حقـوق التـأليف احليوية والتجـارة اإللكرتونيـة  امثل براءات االخرتاع والتكنولوجي

  األديب والفين يف خمتلف اجملاالت العلمية واإلنسانية. 
ويقصــد بامللكيــة الفكريــة يف معناهــا العــام املعاصــر احلقــوق الــيت يوفرهــا القــانون واملرتتبــة علــى أي نشــاط أو  

 -والصـــناعية، وقـــد ســـعى العـــامل الغـــريب  جهـــد فكـــري يـــؤدي إىل ابتكـــار يف اجملـــاالت األدبيـــة والفنيـــة والعلميـــة
إىل االهتمــام بســن القــوانني وتوقيــع االتفاقيــات الــيت حتمــي هــذه احلقــوق، يف ظــل  -خاصــة يف العصــور احلديثــة

ثـــورة املعلومـــات واملعـــارف، خاصـــة يف جمـــاالت التكنولوجيـــا احليويـــة، واملـــواد اجلديـــدة، وعلـــوم الفضـــاء والطاقـــة 
  االت الكونية الفائقة.اجلديدة واملتجددة، واالتص

فإذا كانت هذه احلقوق الفكرية تشمل جماالت احلقوق الصناعية، والتجارية، وحقـوق التـأليف واملصـنفات 
ــا قــد أصــبح ضــرورة ملحــة خاصــة يف ظــل عــرض صــناعي جتــاري زراعــي  الفنيــة، فــال غــرو أن يكــون االهتمــام 

  متطور، يغذيه العقل وتسريه اآللة وحتكمه التكنولوجيا.
وعلى الرغم من سرعة التحوالت اليت انتابت العامل املعاصر، واخنراط كثري من دوله يف االتفاقيات املتصـلة  

حبقــوق امللكيــة الفكريــة، خاصــة الــدول العربيــة واإلســالمية، إال أنــه علــى املســتوى العقــدي والتشــريعي البــد مــن 
مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة" فـال بـد مـن  معرفة حقيقة هذا األمر، خاصة حني نعاجل موضوع "موقف اإلسـالم

الكشــف عــن البواعــث والــدوافع واآلليــات الــيت تتخفــى وراء هــذه املوضــوعات احليويــة املعاصــرة، والــيت هــي يف 
بعض جوانبها جتليات لظاهرة العوملـة، الـيت اجتاحـت العـامل يف العقـود األخـري مـن القـرن العشـرين وبدايـة القـرن 

ن مفهوم "حقوق امللكية الفكريـة" حيمـل اآلن دالالت غربيـة كثـرية، ويسـّوق دوليـا الواحد والعشرين، خاصة وأ
  من أجل استغالله ماديا وفكريا لصاحل احلضارة الغربية املهيمنة.
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ـذا   إن فكرة محاية امللكية الفكرية وحق املؤلف واملبدع واملبتكر علـى النحـو الـذي يـروج لـه هـذه األيـام، و
هتمــام يــأيت اهتمامنــا ببحــث هــذا املوضــوع، خاصــة فيمــا يتصــل برؤيــة اإلســالم، وموقفــه الــزخم مــن املتابعــة واال

التشريعي من هذه احلقوق، وخباّصة إن دخول الدول الناميـة، ومـن بينهـا الـدول العربيـة واإلسـالمية يف منظومـة 
ـــة للملكيـــة الفكريـــة يلقـــى عليهـــا تبعـــات تتحملهـــا عنـــد شـــروعها يف االســـتفادة مـــن مثـــار العلـــم  احلمايـــة الدولي

والتكنولوجيا املتقدمة، وهي تبعات ثقال، إال أن نقل هذه التبعـات قـد يكـون دافعـا هلـذه الـدول علـى تشـجيع 
ــا اعتمــادا علــى تفــتح  البحــث العلمــي لــديها وحماولــة تــوطني التكنولوجيــا احملليــة الــيت تواجــه مشــكالت التنميــة 

  عقول أبنائها.
  مدخل:

 )1(قدم اإلنسان نفسه، وعرفها منذ بدء حياته ورعاها بالتطوير على مـر السـننيإن احلقوق الفكرية قدمية 
ا  قـد بـرزت بصـورة ملموسـة يف أعقـاب الثـورة الصـناعية، مث تبلـورت فيمـا مضـي  -أي احلقوق الفكرية -إال أ

  ).2(من العقود حىت أضحت من أبرز مميزات هذا العصر الذي نعيش، ومعيار التقدم فيه
ذا النوع مـن احلقـوق مبكـرا جـدا، إذ سـنت القـوانني حلمايتهـاوقد جاء اهت ، وجعلـت )3(مام دول أوروبا 

، وإن جـــاء ذلـــك )5(، وكـــذلك فعلـــت معظـــم الـــدول العربيـــة)4(منـــه مـــادة تـــدرس يف معاهـــد العلـــم والبحـــث
  .)6(متأخرا بعض الشيء

المية علـــى أمهيـــة االبتكـــار ويف احلقـــل اإلســـالمي، ويف جمـــال االبتكـــار الـــذهين أكـــد فقهـــاء الشـــريعة اإلســـ
، باعتباره شرطا أساسيا لإلبداع الذهين الـذي جيـب تـوفره يف العـامل فقـد اشـرتط ابـن رشـد )7(بالنسبة للمؤلف

يف العـــــامل مخســـــة شـــــروط هـــــي: الـــــذهن الثاقـــــب، الشـــــهوة الباعثـــــة، العمـــــر الطويـــــل، واخلـــــربة،  )8(يف مقدمتـــــه
ا. واألستاذية، وهي شروط أغلبها ضرورية وال يتوف   ر اإلبداع الذهين، للعامل بدو

كمــا أكــد "أبــن املقفــع" علــى إدراك العــرب األقــدمني ألهــم خصــائص التــأليف الــيت تتمثــل يف االبتكــار أو   
اإلبداع الـذهين، وحـدد بصـورة مباشـرة إىل ضـرورة جلـوء العـامل إىل اخـرتاع املعـاين أي التـأليف واالبتكـار لألمـور 

  كتابتها، ألن احلوادث والوقائع ال تنتهي وال تقف عند حد.   و مل يسبق سابقاحملدثة اليت مل يقع قبلها أ
وهنــاك تــالزم بــني اهتمــام اإلســالم باإلنســان وأمهيــة الفكــر، وبالتــايل تتــأتى أمهيــة امللكيــة الفكريــة مــن أمهيــة  

تبــة الســامية الفكــر حيــث يعــد التفكــري أهــم مظهــر مــن مظــاهر وجــود اإلنســان، إذ بــالتفكري يتبــوأ اإلنســان املر 
ويتميز عن عامل احليوان. كذلك يواجه اإلنسان كل مـا حولـه ليكتشـف منـه مـا يسـاعده علـى التكيـف والبقـاء 
وإنشـــاء احلضـــارات. ولقـــد جعـــل اهللا اإلنســـان خليفتـــه يف األرض ومحلـــه األمانـــة الكـــربى، مـــن أجـــل أن حيقـــق 

إنــا عرضــنا لــه تلــك األمانــة، قــال تعــاىل: مســئوليته مــن خــالل التفكــري ويقــوم بالتكــاليف الــيت فرضــت عنــد قبو 
ـــه كـــان ظلومـــا  األمانـــة علـــى الســـموات واألرض واجلبـــال فـــأبني أن حيملنهـــا وأشـــفقن منهـــا ومحلهـــا اإلنســـان إن
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ذا ميكن القول إن التفكري نعمة وهي فطـرة، واإلسـالم ديـن الفطـرة، لـذا تـأيت أمهيـة صـور نعمـة  ))9جهوال و
  التفكري.

ـــه نظـــرت الشـــريعة اإلســـالمية إىل املؤلـــف أو املبتكـــر نظـــرة تقـــدير ويف جمـــال احلـــث علـــى  العلـــم واالنتفـــاع ب
وإجالل، فأصبغت عليه لفظ العامل، حيث ورد هذا التمجيـد والتعظـيم مـن شـأنه يف كثـري مـن اآليـات القرآنيـة 

، كمـا )10(رجـات"واألحاديث النبوية، قال سبحانه وتعاىل: "يرفع اهللا الذين آمنـوا مـنكم والـذين أتـوا العلـم د
أوجبت الشريعة اإلسالمية على الناس الـتعلم واالنتفـاع بالعـامل، ومل يُعـاد اإلسـالم التوسـع يف املعرفـة اإلنسـانية، 
بل حث أتباعه على البحث والنظر ومعرفة التاريخ واالعتبار بـاألمم واأليـام، بـل حـث علـى أخـذ احلكمـة مـن 

ا.أي وعاء خرجت، ألن احلكمة ضالة املؤمن أي   )11(نما وجدها فهو أحق الناس 
وفيما يتصل بتطور احلياة العلمية تركت الشريعة اإلسالمية جماال رحبا واسعا للعقـل البشـري كـي يتحـرك يف 

ية تبعا لثبات أو تغري تلك السنن، وهذا التغيـري الـدائم يف احليـاة ومـا يقابلـه مـن جتماعدائرة السنن الكونية واال
ا.تغيري السنن والقوانني ا اإلسالم وال يريد أن يقف أمامها أو جيمد اجملتمع اإلسالمي دو    اعرتف 

ويف ســـبيل حتريـــك وتفعيـــل الفكـــر اإلســـالمي يف داخـــل ثوابتـــه مـــن األصـــول والقواعـــد العامـــة عـــد اإلســـالم 
 االجتهــاد عمــال صــحيحا وحمببــا يف حــاليت الصــواب واخلطــأ، بــل إنــه وعلــى الــرغم مــن أن الفقــه اإلســالمي يف
-عصــر الرســالة كــان مبنيــا علــى الــوحي اإلهلــي ممــثال يف القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــريفة، إال أن الرســول 

  )12(، كان جيتهد يف مسائل معينة تشريعا ألمته.-صلى اهللا عليه وسلم
ر الدينيـة ومـن هنـا تـأيت أمهيـة أعمـال الفكـر واالرتقـاء بـالنظر يف األمـور الكونيـة والطبيعيـة فضـال عـن األمـو  

ا وردهــا إىل أهلهــا،  والعقائديـة. هــذا مــن ناحيـة، ومــن ناحيــة احلقـوق الــيت حيــرص اإلسـالم علــى حفظهــا وصـو
فإننــا جنــد فقهــاء القــانون اإلســالمي قــد جــروا علــى تقســيم احلقــوق املاليــة إىل قســمني رئيســيني، األول: قســم 

  )13(احلقوق العينية، والثاين: قسم احلقوق الشخصية.
درجـــوا علـــى رد احلقـــوق املاليـــة إىل إحـــدى القســـمني املـــذكورين. إال أن التقـــدم والتطـــور يف خمتلـــف  ومـــن مث

منــاحي احليــاة، قــد قــذف حبقــوق جديــدة مل تكــن مألوفــة مــن قبــل، مثــل حــق املخــرتع علــى مــا اخــرتع، وحــق 
لـى مـا املكتشف على ما اكتشف، وحق املصمم علـى مـا صـمم، وحـق الرسـام علـى مـا رسـم، وحـق املؤلـف ع

وضع من مصنفات، وذلك يف حقول املعرفة املتعـددة، مـن علـوم أو آداب أو فنـون، سـواء مت التعبـري عـن هـذه 
  املصنفات يف مظهر الكتابة أو الصوت أو الرسم أو احلركة أو الشكل.

ـا تقـع علـى أشـياء معنويـة أو  ومن الواضـح أن هـذا التقسـيم اجلديـد للحقـوق يتمثـل يف حقـوق وصـفت بأ
رة أخرى يتمثـل يف "حقـوق تـرد علـى أشـياء غـري ماديـة" لتعلقهـا بإنتـاج الفكـر أو ابتكـاره أطلـق عليهـا غـري بعبا

  )14(تسمية، واألكثر انتشارا "حقوق امللكية الفكرية".
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ويبدو أن ظهور امللكية الفكرية وحقوقها قد برز بصورة ملموسة يف القرن التاسع عشر على هامش الثورة  
ـــا الصـــناعية، وقـــد أ كتمـــل تبلـــور تلـــك احلقـــوق يف ظـــل العصـــر التكنولـــوجي احلـــديث، ممـــا أدى إىل تأكيـــد كيا

واستقرار نظامها القانوين، وقد أضحت من أبرز مميزات هذا العصر الذي نعيش ومعيار التقدم فيه، وذلـك مـا 
يـة وأمريكـا واليابـان يفسر لنا سر االهتمـام املبكـر مـن الـدول بتلـك احلقـوق، وقـد جـاء اهتمـام دول أوروبـا الغرب

ـذا النــوع مــن احلقـوق مبكــرا جــدا، وجعلــت منهـا مــادة تُــدّرس يف كليــات احلقـوق وســنت التشــريعات املنظمــة 
  ألحكامها.

وقــد اتبعــت الــدول العربيــة وكثــري مــن الــدول اإلســالمية دول الغــرب يف هــذا األمــر، فأصــدرت التشــريعات 
ا.   املنظمة هلا، كما أخذت تدرسها يف جامعا

وقد شهدت السنوات األخرية اهتماما كبريا ميكن لنا أن نرصده يف كثري مـن املـؤمترات واألحبـاث واملقـاالت 
الــيت تتنــاول موضــوع امللكيــة الفكريــة مــن خمتلــف جوانبــه، تبعــا للتطــورات اهلائلــة الــيت حــدثت وحتــدث يف العــامل 

ـــة كـــربى عنـــد وضـــع السياســـات أمه -وتكتســـب –اآلن، ذلـــك أن حقـــوق محايـــة امللكيـــة الفكريـــة اكتســـبت  ي
يــــة والثقافيــــة. فقــــد أصــــبحت امللكيــــة جتماعالدوليـــة والوطنيــــة يف امليــــادين القانونيــــة واالقتصــــادية والتجاريــــة واال

  موضوعا يفرض نفسه يف العالقات التجارية بني الدول، وأصبح هلا تأثري خطري اقتصاديا وثقافيا وتكنولوجيا.
ــــا لنشــــري إىل أن ا ــــا نتوقــــف هن ــــا، ممــــا يفــــتح البــــاب أمــــام ولعن ــــا وتقني لعــــامل اآلن يشــــهد تطــــورا هــــائال علمي

موضوعات جديـدة، وجمـاالت ختصـص مل يكـن العـامل منتبهـا إليهـا، وأن هـذا دفـع إىل التفكـري يف البحـث عـن 
يــة ســبل لتــوفري احلمايــة القانونيــة هلــذه املوضــوعات واجملــاالت اجلديــدة مثــل الــرباءات العلميــة، والتكنولوجيــا احليو 

ــا، واملــؤثرات اجلغرافيــة والتجــارة اإللكرتونيــة والعالمــات التجاريــة، واألداء الســمعي والبصــري، وقواعــد  وتطبيقا
ا الدول املتقدمة يف املقام األول. تم    البيانات، وهي موضوعات وجماالت 

ين باعتباره ابتكارا فنيا ومتتاز حقوق امللكية الفكرية عن غريها من أنواع احلقوق بأن هلا جانبني، أحدمها: ف
  لصاحبها، واآلخر: عملي باعتبار أن لصاحبها احلق يف استغالل ذلك اخللق أو االبتكار الفين.

وبعبـارة أوسـع، فــإن حقـوق امللكيـة الفكريــة تعطـي صـاحبها احلــق يف أن تنسـب إليـه أفكــاره، وأن يكـون لــه 
تعديلــه أو اإلضــافة إليــه، هــذا مــن جهــة، ومــن  احلــق يف اطــالع غــري عليهــا، أو عدمــه. كمــا يكــون لــه احلــق يف

جهة أخرى فإن حقوق امللكيـة الفكريـة تعطـى صـاحبها احلـق يف اسـتغالهلا ماليـا، سـواء اختـذ ذلـك االسـتغالل 
صــورة االســتعمال أو البيــع أو الرتخــيص لغــريه باالســتغالل. فمــثال حيــق لصــاحب االخــرتاع أن يقــوم باســتغالل 

  )15(بذلك إىل غريه.اخرتاعه بنفسه أو أن يعهد 
ــا تــرد علــى نتــاج ذهــين أيــا كــان نوعــه، فمحلهــا املعرفــة أو التعبــري  ونطــاق احلقــوق الفكريــة واســع جــدا، كو

  الذي ميلكه شخص ما، ومع ذلك ميكن ردها إىل أنواع رئيسة هي: 
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  .)17(، واجلديد يف العلوم والتكنولوجيا، والتأليف والنشر الفكري واألديب)16(احلقوق الصناعية
يف احلقيقــة يعــد االهتمــام حبقــوق امللكيــة الفكريــة يف الســنوات األخــرية، مــن نتــائج العوملــة، الــيت دلــف إليهــا 

والــيت أصــبحت واقعــا ال ميكــن إنكــاره، فقــد ظهــر  )18(العــامل يف العقــود املاضــية واألخــرية مــن القــرن العشــرين
ن املــوارد البشــرية، أي مــوارد أصــحاب العقــول مصــطلح "املــوارد الذهنيــة" ليعــرب عــن نوعيــة بالغــة اخلصوصــية مــ

املفكرة واملبدعة، وبدء استخدام هذه املوارد بشكل مستقل، وباعتباره أكثر املوارد قيمة وأمهيـة وباعتبـاره مـوردا 
  نادرا قائما على النخبة القادرة على حتويل املكونات والعناصر واألجزاء إىل كل متكامل ومتوافق ومتفاعل.

جتســيد العقالنيــة، وتفعيــل املنهجيــة العلميــة، ومــن مث حتويــل عمليــة العقلنــة مــن الــوعي بالــذات  ومــن مث فــإن
إىل عملية تفعيل الذات املبدعة، ومبا يعمل على تعظيم قيمة اإلنسان، ومبا يعنيه ذلك من أنـه العنصـر الفاعـل 

  وتوظيفه.من عناصر اإلنتاج، والذي رمبا أصبح حيتاج إىل تأكيد اقتصاديات استخدامه 
كمــا كــان مــن نتــائج العوملــة ظهــور رأس املــال الثقــايف، أو مــا ميكــن أن نطلــق عليــه املــوارد الثقافيــة الــيت مــن   

خالهلا ال تنتج الثقافة وحـدها، ولكّنهـا تتـداول، وتنتشـر وتـزداد بشـكل ملمـوس وحمسـوس، ويصـبح رأس املـال 
نمــوذج اجلمــاعي، القــادر علــى التفاعــل مــع حداثــة الثقــايف، ميتلــك ذلــك البعــد الــداليل الــذي يقــدم اإلطــار وال

  جتاوز الكثريين مرحلتها إىل ما بعدها، ووضع مفكروهم ومّنظروهم نظريات الطريق الثالث.
ومـــن مث احتـــاج األمـــر إىل وعـــي جديـــد، وإىل ثقافـــة جديـــدة كاملـــة، لقـــد أصـــبح رأس املـــال الثقـــايف حبكـــم  

ممتد دون توقف، ومن مث يتحول إىل طاقة تنوير متحررة فتشكل  االتساع املفرط للعوملة، قادرا على صنع وعي
ـــــا  "الضـــــمري الكبـــــري" معـــــه وبـــــه وفيـــــه تتشـــــكل وتتحـــــد القـــــوة والقـــــدرة الســـــائدة للجماعـــــات البشـــــرية واجتاها

فضال عن تناقص الفرتة الزمنية مـا بـني حتويـل االكتشـاف العلمـي أو الفكـرة الثقافيـة، أو اإلبـداع  )19(العلمية
، واحلصــول علــى مــردودات وعائــد )20(مــن جمــرد اكتشــاف إىل منــتج مطــروح للتــداول والتعامــل معــه الــذهين،

ســـريع منـــه، وبأربـــاح غـــري مســـبوقة، ومبعـــدالت إنتـــاج وتســـويق ومتويـــل ومـــوارد بشـــرية غـــري مســـبوقة، ووفـــق آخـــر 
  .)21(تقنيات، وأحداث األساليب

 Trab Relatedاملتصــلة بالتجــارة "الرتيــبس" كــل هــذا أدى إىل االتفاقيــة املنظمــة للملكيــة املعنويــة   

Asepects of Inetellectual Property Right Trips  ،وهـي مـن أخطـر االتفاقيـات
وأكثرها صعوبة للدول الناميـة، ومـن بينهـا الـدول العربيـة واإلسـالمية، والـيت مت التوصـل إليهـا مـع اتفاقيـة اجلـات 

  كخلف هلما.  )22(التجارة العاملية م واجلاتس، وعلى إثرمها جاءت منظمة1994عام 
ومــــن املعــــروف أن االعتــــداء علــــى أي حــــق مــــن حقــــوق امللكيــــة الفكريــــة انتهــــاك حلقــــوق مالــــك احلــــق،  

واجملتمعات ال ختلـو مـن ضـعاف النفـوس واللصـوص واملسـتغلني ألعمـال غـريهم، وهـم الـذين حيبـون أن حيمـدوا 
الهلا دون تـرخيص أو إذن مسـبق، ويكـون هـذا االسـتغالل مبا مل يفعلوا، فيأخذوا حقوق غريهم ويقومـوا باسـتغ
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أيضـــا مشـــوها حبيـــث تكـــون املنتجـــات املقلـــدة ذات جـــودة رديئـــة وأســـعار خبســـة، وهـــذا أمـــر ال خـــالف عليـــه، 
  فيجب أن يعاقب كل معتد.

أمــا الوجــه اآلخــر مــن القصــة، فــإن الشــروط القاســية والتعســفية الــيت ميليهــا صــاحب احلــق علــى املســتعمل  
قابل املغاىل يف تقديره، أمر غري مرغوب فيه أيضا، وبالتايل البد من التوازن ما بني الشمال واجلنـوب، وبـني وامل

الــدول املتقدمــة والــدول الناميــة والــيت تشــمل الــدول العربيــة واإلســالمية، خصوصــا أن هــذه الثمــار، الــيت يقــوم 
هي نتيجة أعمال اجلنـوب الـيت  -تحدة األمريكيةوعلى رأسه أوربا والواليات امل -بقطفها اآلن الشمال املتقدم
ـــا يف مراحـــل تارخييـــ كثـــري مـــن دول العـــامل   -ومـــا يـــزال -ســـابقة، فضـــال عـــن الثـــروات الـــيت مت اســـتنزافها  ةقـــام 

  )23(املتقدم، وبالتايل جيب أن يكون املقابل عادال وليس جمحفا.
الساحتني الوطنية والدولية أمرا أكثر إحلاحا يف ومن هنا أصبح أمر احلماية القانونية للملكية الفكرية على  

ظــل انفجــار ثــورة املعلومــات واملعــارف، حــىت أنــه مل تعــد تشــرق علــى اإلنســانية مشــس يــوم إال وحيــرز اإلنســان 
تقـــدما مـــا يف فـــروع املعـــارف والعلـــوم، خاصـــة يف جمـــاالت التكنولوجيـــا احليويـــة واملـــواد اجلديـــدة وعلـــوم الفضـــاء 

  املتجددة وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.والطاقة اجلديدة و 
أي أن حجم اإلبـداع العلمـي والفـين واألديب غـري املسـبوق قـد زاد وتغـري نوعـا بطريقـة هائلـة وواكـب ذلـك  

تطور هائل يف تكنولوجيا نقل املعلومات وتداوهلا. ومع تقدم تقنيات االتصال الدويل أصبح واضحا للمجتمع 
م اإلنساين أن احلماية الو  طنية وحدها ال تكفي إذ قد تتعدد صور االعتداء على حقـوق املـؤلفني خـارج أوطـا

  يف وقت ضاقت فيه املسافات أمام انتقال األفكار واإلبداع.
لقد كانت احلماية الدولية يف بداية األمر تتقرر يف التشريعات الوطنية عن طريـق الـنص علـى مبـدأ املعاملـة  

املصـنف األجنـيب املنشـور يف الـوطن إذا كانـت دولـة املؤلـف تسـبغ نفـس احلمايـة  باملثل أي إسباغ احلمايـة علـى
علــى املصــنف الــوطين إذا نشــر لــديها.. إال أن هــذه احلمايــة اجلزئيــة مل تعــد كافيــة. مــن هنــا ظهــرت احلاجــة إىل 

  شكل شامل للحماية على املستوى الدويل.
مايــة امللكيــة الفكريــة يراعــى الوفــاء بالتزامــات كمــا باتــت احلاجــة ملحــة اليــوم إىل وضــع مشــروع متكامــل حل  

الدول العربية واإلسالمية وفقا التفـاقييت اجلـات والـرتبس، كمـا يراعـي أيضـا احلفـاظ علـى مصـلحة األمـة العربيـة 
ا رياح العوملة يف ظل مبدأ حرية التجارة.   واإلسالمية من أن تعصف 
  رؤية تاريخية وفلسفةلحقوق

  حمايتهاالملكية الفكرية وسبل 
كـان لالختالفــات والتباينـات العديــدة والتشـريعات الــيت تطبقهــا الـدول حلمايــة حقـوق امللكيــة الفكريــة وإىل 
األضرار اليت حلقت بالعديد من الدول وأفرادها، وذلـك ملـا ميلكونـه مـن بـراءات االخـرتاع، والعالمـات التجاريـة 
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اعتداءات على حقوقهم الفكريـة، إمـا بالتقليـد أو وشىت صنوف امللكية الفكرية من خالل ما يتعرضون له من 
م اجلــاهزة، كــان هلــذه املســائل، دور كبــري يف إحلــاح عــدد مــن الــدول الصــناعية  باالقتبــاس أو االســتخدام ملنتجــا
الكــربى، وبصــورة خاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، لوضــع القضــايا املتعلقــة حبقــوق امللكيــة الفكريــة املــرتبط 

ى جدول املفاوضات متعددة األطراف يف "جولة أورجواي"، وقد كانت نتيجة املفاوضات يف هذا بالتجارة عل
املضـــــمار التوصـــــل إىل اتفاقيـــــة حقـــــوق امللكيـــــة الفكريـــــة املرتبطـــــة بالتجـــــارة املعروفـــــة اختصـــــارا باســـــم "تـــــريبس" 

TRIPS  اءات االخـرتاع وقد غطت االتفاقية حقوق املؤلف وما حكمها وحقوق امللكية الصناعية شـاملة بـر
  )24(أو التصميمات الصناعية التخطيطية واألسرار الصناعية وتصميمات الدوائر املتكاملة.

 )25(لقــد هــدفت هــذه االتفاقيــة إىل تــوفري محايــة دوليــة وفعالــة حلقــوق امللكيــة الفكريــة املرتبطــة بالتجــارة 
ه احلمايـــة وحبيـــث تصـــبح تـــدابريها وذلـــك مـــن خـــالل وضـــع وحتســـني القواعـــد والضـــوابط واملعـــايري املطلوبـــة هلـــذ

ـــا فعالـــة ضـــد أي اعتـــداء علـــى حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة علـــى أن تكـــون هـــذه التـــدابري منصـــفة وعادلـــة  وإجراءا
  معقدة أو باهظة التكاليف، وحبيث ال تتحول يف الوقت نفسه إىل قيود معيقة للتجارة.

وتســوية املنازعــات املتعلقــة حبقــوق امللكيــة  كمــا تضــمنت االتفاقيــة اإلجــراءات الكفيلــة والفعالــة للحــد مــن  
الفكريــة املرتبطــة بالتجــارة. وتشــمل هــذه االتفاقيــة كــل مــا يتصــل حبقــوق املؤلــف ومــا حكمهــا وحقــوق امللكيــة 
الصناعية، من براءات االخـرتاع، والعالمـات التجاريـة، والتصـميمات الصـناعية، والتخطيطيـة ومحايـة املعلومـات 

  واملعارف التقنية.
  :TRIPSاتفاقية حقوق الملكية الفكرية في إطار دورة الجات  -1

حاولــت الــدول املتقدمــة (األوروبيــة واألمريكيــة) علــى وجــه اخلصــوص البحــث عــن محايــة أكثــر يف جمــاالت  
امللكية الفكرية باعتبارها املصدر األول يف هذه اجملاالت، وانصبت هذه احملاولـة يف مفاوضـات دورة أورجـواي. 

الواليات املتحدة األمريكية يف هذه املفاوضات منهجا يتمثل يف التفاوض الثنائي مع الدول كل  وقد انتهجت
على حدة، واستخدام وسائل متعددة للموافقة علـى مـا تريـده مـن محايـة فعالـة حلقـوق امللكيـة الفكريـة مبـا فيهـا 

  إنتاج وتصدير هذه الربامج. برامج الكمبيوتر، باعتبار الواليات املتحدة األمريكية الدولة الرائدة يف
ا مصــــنفات أدبيــــة وفقــــا التفــــاقييت "بــــرن" و   واســــتقر األمــــر علــــى ضــــرورة محايــــة بــــرامج الكمبيــــوتر حبســــبا

وصـدر الشـكل النهـائي لنتـائج  WTO"باريس"، وقد أسفرت املفاوضات عن إنشاء منظمة التجـارة العامليـة 
زراء التجـارة يف العـامل يف مـراكش بـاملغرب، وتضـمن و  اجتمـاعم بعـد 1994إبريـل عـام  15دورة أورجواي يف 

دولــة علــى هــذه  118فيهــا اتفاقيــة التجــارة املرتبطــة جبــواب حقــوق امللكيــة الفكريــة، وقــد وقعــت  I-Cملحــق 
  االتفاقية.
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من االتفاقية إىل أن احلماية تتاح ألي اخرتاع سواء أكان يف صورة منـتج أم عمليـة  27/1وأشارت املادة  
 جمــاالت التكنولوجيــة، كمــا أشــارت االتفاقيــة إىل متتــع بــرامج احلاســب اآليل باحلمايــة ســواء أكانــت تصــنيعية يف

ــا أعمــال أدبيــة. وقــد بــدأ التوقيــع علــى اتفاقيــات اجلــات  Sourceبلغــة املصــدر  أم بلغــة اآللــة علــى اعتبــار أ
  )26(م.1995اعتبارا من يناير عام 

ليــــة للــــدول الناميــــة تصــــل إىل مخســــة أعــــوام لاللتــــزام بنصوصــــها ويالحــــظ أن االتفاقيــــة تســــمح بفــــرتة انتقا 
، وقـد )27(باإلضافة إىل فرتة أخرى تصل إىل مخسة أعـوام إضـافية بالنسـبة لـبعض املنتجـات الدوائيـة والزراعيـة

ــــا يف 1/1/2000دخلــــت االتفاقيــــة يف حيــــز التنفيــــذ يف  م بالنســــبة 1/1/2005م علــــى أن يبــــدأ العمــــل 
  والدوائية. للمنتجات الزراعية

  حقوق الملكية الفكرية في تشريعات الغرب: -2
األصـــل مـــن الناحيـــة التارخييـــة أن امللكيـــة باعتبارهـــا ســـلطة اســـتئثارية مطلقـــة يف حـــدود القـــانون تقـــع علـــى  

األشــياء املاديــة كالعقــارات واملنقــوالت. وقــدميا كــان نقــل امللكيــة يف القــانون الرومــاين يقــرتن بطقــوس رمزيــة تفيــد 
م الشيء املادي الذي يراد نقـل ملكيتـه. ومل يكـن يتصـور أن تقـع امللكيـة علـى هـذه القـيم املعنويـة لسـبب تسلي

  واضح بسيط أن أدوات ووسائل وتقنيات حفظ اإلنتاج الذهين مل تكن قد توصلت إليها اإلنسانية بعد. 
 القـرن اخلـامس عشـر، إذ عـن وظهرت احلاجة الفعلية امللحة حلماية امللكية الفكرية مـع اخـرتاع الطباعـة يف 

طريــــق هــــذه التقنيــــة املذهلــــة الــــيت غــــريت التــــاريخ العقلــــي اإلنســــاين أمكــــن حفــــظ اإلنتــــاج الــــذهين للمبــــدعني 
وأصــبحت إمكانيــة تــداول هــذا اإلنتــاج وانتشــاره علــى نطــاق واســع إمكانيــة متــوفرة بســهولة. وقــد ترتــب علــى 

الـذهين، وترتـب عليـه أيضـا جانـب سـليب هـو تعـرض هـذا  ذلك جانب إجيـايب هـو يسـر انتشـار املعرفـة واإلنتـاج
اإلنتاج الذهين لغري صـاحبه أو بتعديلـه أو تشـويهه دون إذن صـاحبه أو باالسـتيالء علـى مـا يـدره هـذا اإلنتـاج 

  من عائد مادي اعتداء على حقوق صاحبه. وهنا برزت األمهية امللحة لتوفري احلماية القانونية حلق املؤلف.
ســتيالء علــى اإلنتــاج الــذهين للغــري كــان أمــرا مســتهجنا ومشــينا يف احلضــارات القدميــة، ومثــة حقيقــة أن اال 

إشارات متعددة تدل علـى ذلـك إال أن احلاجـة إىل احلمايـة القانونيـة حلـق املؤلـف مل تظهـر إال عنـدما اكتسـب 
  ولوجيا الطباعة.هذا احلق أمهية اقتصادية فائقة بفعل تطور تكنولوجيا نقل وتوزيع املؤلفات أي تكن

وإذا كــان األمــر كــذلك عنــدما اخــرتع جــوتنربج تقنيــة الطباعــة يف القــرن اخلــامس عشــر فمــا بالنــا اليــوم وقــد  
انفجرت حولنا ثورة االتصاالت واملعلومات اليت ألغت حواجز املعرفة بني البشر وتطورت تطـورا هـائال تقنيـات 

الوثائق وإرساهلا عـرب الفـاكس والربيـد اإللكـرتوين وتسـجيل نقل األفكار وحفظها وتداوهلا يف جماالت استنساخ 
الصور السمعية والبصرية وتكنولوجيا احلاسبات الشخصية ونشر املعلومات وتداوهلا عن طريق شبكة اإلنرتنت 
وشـــبكات البـــث اإلذاعـــي املســـموع واملرئـــي كثيـــف اإلشـــعاع والشـــبكات الرقميـــة وغـــري ذلـــك مـــن مظـــاهر ثـــورة 



  129

أيت كـــل يـــوم جبديـــد مـــذهل األمـــر الـــذي جيعـــل األفكـــار ســـهلة التـــداول مـــن ناحيـــة وجيعـــل االتصـــاالت الـــيت تـــ
االعتداء على حقوق املؤلفني واملبدعني املادية واملعنوية أمرا يف غايـة اليسـر إن مل يكـن مثـة تنظـيم قـانوين حمكـم 

، وحــق اجملتمــع يف ينظمهــا ويعطــي لكــل ذي حــق حقــه: حــق املبــدع يف نســبة إبداعــه إليــه ويف اســتغالله ماديــا
  االستفادة من مثرات الفكر واإلبداع واملعرفة.

ويرجــع ظهــور الــوعي بضــرورة التنظــيم القــانوين حلــق املؤلــف إىل أوائــل القــرن الثــامن عشــر عنــدما صــدر يف  
م القانون املعروف باسـم قـانون امللكيـة والـذي يعـد أول قـانون يُعـين حبقـوق املؤلـف واقتصـر 1710إجنلرتا عام 

محايــة الكتــب وحـــدها دون غريهــا مــن أشـــكال حفــظ اإلبــداع العقلــي. واشـــرتط القــانون إلســباغ محايتـــه  علــى
  بعض إجراءات التسجيل واإليداع.

م أصـدر امللـك لـويس السـادس عشـر يف فرنسـا عـدة مراسـيم حتـدد قواعـد طباعـة الكتـب 1877ويف عام  
مصـنفه، ويف الواليـات املتحـدة صـدرت عـدة  ونشرها، ونصـت املراسـيم علـى حـق املؤلـف األديب واملـادي علـى

قوانني متعلقة حبماية حق املؤلف يف أواخر القرن الثـامن عشـر، وصـدر أول قـانون فيـدرايل حلمايـة حـق املؤلـف 
ايــة القــرن التاســع عشــر 1791عـام  م الــذي عــىن بتــوفري احلمايــة للخــرائط والكتــب والرســوم البيانيــة. ومل تــأيت 

ملؤلــف شــاغال تشــريعيا علــى مســتوى التشــريعات العامليــة حبيــث تضــمنت تشــريعات إال وأصــبحت محايــة حــق ا
  )28(خمتلف الدول نصوصا تُعين بتوفري احلماية هلذا احلق.

م أول اتفاقيـة متعـددة األطـراف حلمايـة حـق املؤلـف هـي اتفاقيـة بـرن، مث تعـددت 1886وقد وقعت عام  
ذه االتفاقيات هي تلك اليت أبرمت يف منطقة األمريكتني مثـل يف القرن العشرين االتفاقيات اإلقليمية، وأهم ه

م، وبيـــونس 1906م، وريـــو دي جـــانريو 1902م، واتفاقيـــة مكســـيكو عـــام 1889اتفاقيـــة مونتفيـــديو عـــام 
  م. 1946م، واتفاقية واشنطن عام 1928م، وهافانا عام 1911م، وكراكاس عام 1910أيرس عام 

م، وعــــدلت يف بــــاريس عــــام 1952حلــــق املؤلــــف يف جينيــــف عــــام  مث أبرمــــت االتفاقيــــة الدوليــــة الكــــربى
  م، هذا فضال عن العديد من االتفاقيات الدولية األخرى اليت تنظم خمتلف جوانب امللكية الفكرية.1971

  حقوق المؤلف القانونية: -3
 مـايل ، حـق عيـين)29(إن حق املؤلف يف إنتاجه الفكري املبتكر كما يقـول الـدكتور "حممـد عبـد الظـاهر" 

متقوم وليس حقا جمردا، ذلك أن عالقة املؤلف بإنتاجـه الفكـري عالقـة مباشـرة وظـاهرة مـن نـاحيتني إحـدامها: 
من ناحية كونه انعكاسا للشخصية املعنوية هذه، إذا اختذت هلا حيزا ماديا كالكتاب وحنوه، به تستويف وتقـدر 

ء ذاتـه، مـادة أم معـىن. وحـق املؤلـف حـق مـايل ويظهر أثرها ووجودهـا، وهـي عالقـة منصـبة مباشـرة علـى الشـي
  منصب على ملك يعطي لصاحبه يف جانب منه مزايا مالية وميكن تقوميه باملال.
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هــــو حــــق متقــــرر ال جمــــرد، ألن احلــــق اجملــــرد ال يتغــــري حكــــم حملــــه  -كمــــا يقــــول الباحــــث  -وحــــق املؤلــــف 
قاط والتنــازل؛ فــاملؤلف إذا أســقط حقــه باإلســقاط أو التنــازل عنــه، أمــا حــق املؤلــف فيتغــري حكــم حملــه باإلســ

املايل يف إنتاجه، أصبح اإلنتاج مباحا بعد أن كان ملكا حاجزا ال حيق ألحد االنتفاع به والتصـرف فيـه تصـرفا 
  ).30(نافذا إال بإذنه

مـة وإزاء عدم اقتناع الغالبية من الفقهـاء والقضـاء مبـدى كفايـة تشـريع بـراءات االخـرتاع لتـوفري احلمايـة الالز  
لــربامج الكمبيــوتر املعلوماتيــة علــى ســبيل املثــال، كــان االجتــاه صــوب تشــريعات حــق املؤلــف للبحــث فيهــا عــن 

م بإمكانيـة تطبيـق قـانون حـق املؤلـف علـى 1985يوليـو عـام  3هذه احلماية. ففي فرنسا مثال اعرتف تشـريع 
د الــربامج املقــررة حلــق املؤلــف علــى بــرامج الكمبيــوتر، ويشــري الفقــه الفرنســي إىل أن القضــاء هنــاك كــان يقبــل مــ

  .)31(هذه الربامج
م إىل أن "الربنــامج 1985مــن قــانون امللكيــة الفكريــة الفرنســي الصــادر عــام  13/9وقــد أشــارت املــادة  

  املوضوع من قبل عامل أو أكثر أثناء أداء عملهم، يثبت لرب العمل كل حقوق املؤلف، على هذا الربنامج".
ض الفرنســـية علـــى الطـــابع االبتكـــاري لـــربامج احلاســـب اآليل مـــن خـــالل ثالثـــة وقـــد أكـــدت حمكمـــة الـــنق 

م. وقــد ســايرها بعــد ذلــك 1986أحكــام صــادرة عــن اجلمعيــة العموميــة للمحكمــة يف بــاريس يف مــارس عــام 
معظم حماكم املوضوع، اليت أكدت أن برامج الكمبيوتر تعد مصنفا مبتكرا، إذ حتتوي على اختيار لوسيلة مـن 

  وسائل املطروحة ملعاجلة املشكلة املثارة، كما يتميز الربنامج بأسلوب خاص مييزه عن غريه.بني ال
ويعد هذا األسلوب مثرة جهد فكري شخصي ينتسب إىل القائم به (املنتج)، مما جيعل مـن الصـعب علـى  

ــــا وللوصــــول إىل النتيجــــة الــــيت توصــــل إليهــــا  الغــــري إعــــادة وصــــف هــــذا الربنــــامج بالشــــكل ذاتــــه، وبالطريقــــة ذا
  .)32(املربمج
م ونـّص صـراحة يف املـادة األوىل منـه علـى أن يعـد مـن املصـنفات األدبيـة 1994مث جاء تشريع مايو عـام  

بــرامج الكمبيــوتر، ووســعت املــادة الثانيــة مــن نطــاق الــربامج احملميــة حبــق املؤلــف إذ مل تقصــرها علــى مــا يتوصــل 
 ذلـك الــربامج الــيت يتوصـل إليهــا العمــال بنـاء علــى تعليمــات رب إليـه العامــل أثنــاء أداء عملـه، بــل أضــافت إىل

العمـل، مبعـىن أن الـربامج الـيت يتوصـل إليهـا العامـل عرضــا أثنـاء أداء عملـه، تعـد مصـنفات حيميهـا حـق املؤلــف 
باإلضافة إىل ذلك فإن لرب العمل أن خيصص جمموعة مـن العمـال للتوصـل إىل بـرامج كمبيـوتر، فـإذا مت ذلـك 

ه الربامج تعـد أيضـا مصـنفات وتشـملها احلمايـة، بـل إن املشـروع الفرنسـي وإمعانـا منـه يف محايـة بـرامج فإن هذ
ــــرقم 1998الكمبيــــوتر املعلوماتيــــة، قــــد أصــــدر تشــــريعا عــــام  ــــات  536 -98م ب بشــــأن محايــــة قواعــــد البيان

  .)33(وأدراجها ضمن املصنفات اليت حيميها تشريع حق املؤلف
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يـــات نصوصـــا صـــرحية، حمظـــور الـــتحفظ عليهـــا، يف شـــأن املعلوماتيـــة حبيـــث يعـــد وقـــد أفـــردت هـــذه االتفاق 
انتهاكـــا حلقـــوق املؤلـــف ويســـتدعي مـــن مث تطبيـــق القـــوانني الوطنيـــة اجلنائيـــة واملدنيـــة علـــى حـــد ســـواء. وألزمـــت 

ـــــدول األعضـــــاء بفـــــرض جـــــزاءات قانونيـــــة علـــــى حـــــل أو تفكيـــــك   Cricumventionاالتفاقيـــــة ال

Neutralisation م للحقــوق الــيت كفلتهــا التــداب ري التقنيــة الفعالــة الــيت يضــعها املؤلفــون يف معــرض مباشــر
ا أو حيظرها القانون (مادة   ).11هلم هذه االتفاقية، واليت حتد من القيام بأي أعمال مل يرخصوا 

وألزمت االتفاقية الدول األعضاء بفرض جزاءات قانونية مناسبة وفعالـة ضـد كـل شـخص يقـوم بعمـل مـن  
ا أن تــؤدي أو تســمح أو تســهل أو ختفــي ا ا مــع العلــم أو مــع إدراك أن هــذه األفعــال مــن شــأ ألعمــال حصــر

  اعتداء على حق حتميه االتفاقية اجلديدة أو اتفاقية برن.
جاء فيه أن امللكية الفكريـة هـي تلـك املعرفـة أو  )34(ويف أمريكا نشر العامل األمريكي "تشارلز مان" حبثا 

الــذي ميلكــه شــخص مــا، وجــرى العــرف علــى أن هلــا ثالثــة ميــادين: هــي حقــوق النشــر، وبــراءة ذلــك التعبــري 
االخـرتاع، والعالمـة التجاريـة (ويف بعـض األحيـان يضـاف إليهــا شـكل رابـع هـو أسـرار املهنـة) واألغـاين حمفوظــة 

ـا الت جاريـة املسـجلة، وهـي أشـياء احلقوق، واألدوية اليت هلا براءات اخرتاع، واملشروبات اخلفيفة اليت هلـا عالما
مألوفــة منــذ زمــن بعيــد علــى الســاحة األمريكيــة، غــري أن تنــامي التكنولوجيــة الرقميــة دفــع بامللكيــة الفكريــة إىل 
ـا أي شـيء ميكـن بيعـه يف صـورة  منطقة جديدة وجيـدر بنـا يف الوقـت الـراهن أن نعـرف امللكيـة الفكريـة علـى أ

ا املنتج األساس)35(أصفار وآحاد   يف عصر املعلومات.  . إ
وأشــــكال امللكيــــة الفكريــــة الثالثــــة تتزايــــد أمهيتهــــا، إال أن حقــــوق النشــــر تــــأيت يف املقدمــــة. ومــــن الناحيــــة  

القانونيــة، حتكــم حقــوق النشــر احلــق يف عمــل نســخ مــن عمــل بعينــه. وهــي متــنح املبــدعني احتكــارات حمــددة 
م. فلعدد معني من السنني ال ميكن ألي إن سان سوى والت ديـزين أن يبيـع أفـالم ميكـي مـاوس بشأن إبداعا

  املتحركة، دون احلصول على إذن بذلك.
وهــذه االحتكــارات الــيت هــي ذات قيمــة علــى الــدوام حتقــق أرباحــا وفــرية، وعلــى مــدار الســنوات العشــرين  

بقـا ط–املنصرمة، متت صناعة حقوق النشر مبا يوازي ثالثـة أضـعاف النحـو الـذي حققـه نشـر االقتصـاد ككـل 
ها.  ملا ذكره حتالف امللكية الفكرية، وهو مجاعـة مهنيـة متثـل اسـتوديوهات السـينما ودور نشـر الكتـب ومـا شـا

 400م سـامهت املـادة احملفوظـة كحقـوق نشـر مبـا يزيـد علـى 1997وتشري مصـادر االئـتالف إىل أنـه يف عـام 
  د. مليار دوالر يف االقتصاد القومي األمريكي وكانت أهم صادرات البال

ورمبـا تقلـل هـذه األرقـام بالفعـل مـن قيمـة حقـوق النشـر، فهـذه األيـام هنـاك اعتقـاد علـى نطـاق واسـع بــأن  
أجهزة الكمبيوتر الشخصي، وتلفزيون الكيبـل، واإلنرتنـت، ونظـم التلفونـات تتجمـع يف خرطـوم ضـخم سـوف 

  ية.يف غرف املعيشة األمريك -امللكية الفردية–ات ـيرش كميات مهولة من البيان
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وبينمـــا حيـــدث ذلـــك، فإنـــه طبقـــا للســـيناريو التقليـــدي ســـيكون الفـــائزون االقتصـــاديون هـــم هـــؤالء الـــذين  
م األصفار واآلحاد، وليس من يضـعون املعـدات الـيت تقـوم بنسـخها وبثهـا وعرضـها، وألن حقـوق النشـر  حبوز

ا    مفتاح الثروة يف عصر املعلومات.هي اآللية اخلاصة بتأكيد امللكية، فإنه ينطر إليها بشكل متنام على أ
  حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي: -4

يشـتمل فنيـا علـى  Intellectual Propertyتعبـري: "امللكيـة الفكريـة" هـي ترمجـة التعبـري اإلجنليـزي  
وامللكيــــــة األدبيــــــة والفنيــــــة  Industrial Propertyنــــــوعني مــــــن امللكيــــــة مهــــــا: امللكيــــــة الصــــــناعية 

Literature and Artisics Property  حيـث يشـمل امللكيـة الصـناعية: بـراءة االخـرتاع والنمـاذج
والرســـوم الصـــناعية وأمســـاء احملـــالت التجاريـــة واإلشـــارات وغريهـــا. أمـــا امللكيـــة األدبيـــة والفنيـــة فتشـــمل ملكيـــة 

  .)36(القصص واألشعار والكتابات العلمية وغريها
أهـل القـانون ويعنـون بـه "أن لصـاحب اإلنتـاج الفكـري حـق ومصطلح "امللكية الفكرية" مـن مصـطلحات  

االختصــاص باســتعمال مثــرات إنتاجــه مكيفــة مــا يرتتــب علــى ذلــك مــن حقــوق باعتبارهــا حقــوق عينيــة، مبعــىن  
ا حقوق ملكية أشياء معنوية على نسق ملكية األشياء املادية".   كو

تارهــا وال جيــوز لغــريه مباشــرة هــذا احلــق دون أي أن للمؤلــف احلــق يف اســتغالل مصــنفه ماليــا بأيــة طريقــة خي 
إذن كتايب منه أو مـن خيلفـه. وهـذه النظريـة الـيت تعـىن باملضـمون االقتصـادي أو املـادي حلـق املؤلـف أساسـا قـد 

خـــالل القــرن الســابع عشـــر  -)37(كمـــا يــذهب إىل ذلــك الباحـــث عــدنان الصــمادي  –نشــأت، أول األمــر 
دمها رجال الفقه والقـانون سـالحا قويـا يف حماربـة أعمـال التقليـد، قبـل أن والثامن عشر، يف أملانيا حيث استخ

ا ليمتد إشعاعها بعدئذ إىل بلدان أوربا القارية وغريها من الـبالد الـيت حـذت  تنتقل إىل فرنسا حيث عظم شأ
  حذوها يف مناجعها التشريعية.

م بعـــد قيـــام الثـــورة 1871ر عـــام وإذا كـــان أول قـــانون حلمايـــة حـــق املؤلـــف يف فرنســـا قـــد صـــدر يف ينـــاي 
م وكـان عبـارة عـن تشـريع حلمايـة 1710الفرنسية، فـإن أول قـانون يف إجنلـرتا قـد صـدر سـابقا علـى ذلـك عـام 

م حلمايـة الرسـوم والنمـاذج والتماثيـل 1911املؤلفات األدبية واملوسيقية والفنية مث صـدر القـانون األسـاس عـام 
  ).38(نحت والصور الفوتوغرافيةوالرسوم الزيتية وأعمال اهلندسة وال

" أبــرز ممثــل لالجتــاه الفقهــي الــذي ذهــب إىل إســقاط أحكــام امللكيــة Pouilletولعــل النقيــب بوليــت " 
على حق املؤلف، على اعتبار أن امللكيـة مبفهومهـا احلـديث مل تعـد قاصـرة علـى األشـياء املاديـة، بـل أصـبحت 

  ها على األشياء املعنوية اليت هي نتاج ذهن إنسان.تشمل أكثر األشكال تنوعا مما جيعل ممكنا ورود
ـــذا املعـــىن، وهـــو احتكـــار حـــق التصـــرف للمبتكـــر واملؤلـــف إال بعـــوض املـــال   ومصـــطلح امللكيـــة الفكريـــة 

مشروطا حىت ولو كان بيعا أو هبة أو تعليما، ومنع نسخه وتصويره والتصرف به كـامال مـن قبـل مالـك الوعـاء 
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ـــذا الشــكل مـــن قبـــل  -كمـــا ذكرنـــا مــن قبـــل  -طلح غـــريب حــديث الــذي حيـــوي هــذا الفكـــر، مصــ مل يبحــث 
العلماء والفقهاء عند املسلمني، ألن الفكر ال ميكن أن يكون مقطوع اجلذور، ألنه حكـم علـى واقـع ملمـوس 
ال يــتم إال مــن خــالل التغذيــة الراجعــة (املعلومــات الســابقة) وال يســتطيع أحــد أن ينســب هــذا الفكــر لــه دون 

  عضه إىل غريه. نسبة ب
ولكــن نظــرا لســيادة قــوانني احلضــارة الغربيــة علــى احلضــارة اإلنســانية، وانتشــار مفــاهيم العوملــة الــيت أخــذت  

ا معظم بلدان العامل الثالث ومن بينهـا الـدول العربيـة واإلسـالمية، فقـد أخـذت   يمن مشاال وجنوبا وتستظل 
التجارة العاملية (اجلات)، تصدر قوانني محايـة امللكيـة الفكريـة كثريا من الدول العربية، يف ظل توقيع معاهدات 

  تباعا يف العصر احلديث، مسايرة يف هذا االجتاه للعامل الغريب.
م، ونظــر لقــدم القــانون وعــدم 1910ففــي األردن مــثال صــدر القــانون حلمايــة حــق املؤلــف يف مــارس عــام  

م القــانون 1992الــيت شــهدها األردن، فقــد صــدر يف عــام مواكبتــه للتطــورات الثقافيــة والعلميــة والتكنولوجيــة 
  الذي ينظم محاية املؤلف يف خمتلف جوانبه.

ـا دعيـت   وكانت مصر الدولة العربية األوىل الـيت اتصـلت بالفعاليـات الدوليـة اخلاصـة حبقـوق املؤلـف، إذ أ
ا اشرتكت يف مـؤمتر رومـا وبل1925عام  غـراد حـول حقـوق املؤلـف عـام م لالنضمام إىل اتفاقية (برن)، كما أ

م، وعقب ذلك حماوالت إلصدار قانون حبماية حق املؤلف وذلك بتقدمي مشروع جمللـس الشـيوخ عـام 1928
م أي بعـــد قرابـــة نصـــف قـــرن مـــن اتفاقيـــة بـــرن، مث دخلـــت 1954م، إال أنـــه صـــدر أول قـــانون عـــام 1948

م حيـــث أدخـــل مبوجبـــه 1992لعـــام  38م وأخـــريا التعـــديل الـــذي مت لقـــانون رقـــم 1975تعـــديالت يف عـــام 
ايــة عــام  )39(مؤلــف احلاســب اآليل يف نطــاق احلمايــة القانونيــة م أخــذ جملــس الشــعب املصــري 2001ويف 

مـادة مـن أجـل وضـع قـانون جديـد يواكـب تطـور  200يدرس مواد جديدة حلقوق امللكية الفكريـة تزيـد علـى 
  األحداث العاملية اجلديدة.

ومســي بقــانون محايــة حــق املؤلــف واســتبدل بقــانون عــام  1974قــانون عــام  أمــا الســودان فقــد صــدر أول 
م، مث تــــــواىل إصــــــدار القــــــوانني اخلاصــــــة حبمايــــــة امللكيــــــة الفكريــــــة وحــــــق املؤلــــــف يف خمتلــــــف البلــــــدان 1996
ونالحــظ أنــه كلمــا تتطــور وســائط املعرفــة تكــون هنالــك دائمــا حاجــة إىل إجــراء التعــديالت، ممــا  )40(العربيــة

يف الغالب اختالف يف الدول حول حتديد نطـاق هـذه احلمايـة الـيت تسـعى الـدول إىل توفريهـا، وخـري ينتج عنه 
) دولــــة علــــى اتفاقيــــات 125م عنــــدما وقــــع ممثلــــو (1994شــــاهد علــــى ذلــــك مــــا حصــــل يف منتصــــف عــــام 

  وثيقة حيث اختلفت اآلراء حول مفهوم اإلنتاج السمعي والبصري على وجهتني: 35(اجلات) على 
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ــا فرنســا، لــذا قــررت االتفاقيــة اســتبعاد املشــكلة، وجهــة   النظــر األمريكيــة ووجهــة النظــر األوربيــة، الــيت قاد
وهذا يوضـح أمهيـة موضـوع حتديـد حقـوق املؤلـف، وهـذا االخـتالف نـاتج الرتبـاط هـذا التحديـد وتـأثره باهلويـة 

  .)41(رير التجارة الدوليةالثقافية من جهة، وخضوعه من جهة أخرى العتبارات عديدة منها اعتبارات حت
وعلــى كــل حــال فإننــا عنــدما نؤكــد علــى ضــرورة احلمايــة وأمهيتهــا يف منــع االنتهــاب وســوء االســتغالل إمنــا  

نؤكــد يف الوقــت ذاتــه علــى املنــع والتقليــل مــن احتمــاالت صــدام الثقافــات وشــعور بعضــها بــالظلم والقهــر جتــاه 
تأكيد احرتام اآلخر املختلف، ال نفيه واستغالله.. وهـو يف  بعضها اآلخر. كما أننا نسهم يف الوقت نفسه يف

تقديرنا أمر يستحق أن بنـذل فيـه جهـدا ووقتـا حـىت خيـرج عملنـا مكـتمال حمققـا لألهـداف السـامية الـيت نسـعى 
  إىل حتقيقها.

للملكيــة والواقـع أن دخـول الــدول الناميـة ومــن بينهـا الــدول العربيـة واإلســالمية يف منظومـة احلمايــة الدوليـة  
الفكريــة يلقــى عليهــا تبعــات تتحملهــا عنــد شــروعها يف االســتفادة مــن مثــار العلــم والتكنولوجيــا املتقدمــة وهــي 
تبعــات ثقــال، إال أن نقــل هــذه التبعــات قــد يكــون دافعهــا هلــذه الــدول علــى تشــجيع البحــث العلمــي لـــديها 

  ا اعتمادا على تفتح عقول أبنائها.وحماولة توطني التكنولوجيا احمللية اليت تواجه مشكالت التنمية 
ـا تـؤدي يف   هل تتجه العوملة فعال عندما تطبق يف جمال القانون والعالقات الدولية إىل إزالة احلواجز؟ أم أ

املقــام األخــري إىل تكــريس املزايــا وحصــر مثــار التقــدم يف دائــرة ضــيقة؟ وهــل هلــذا كلــه صــلة مبــا جــرى يف مـــؤمتر 
م مـن مطالبـة الـدول الناميـة الـدول املتقدمـة بتعويضـها عـن سـنوات 2001اية عـام  دوربان يف جنوب إفريقيا

االســتغالل واالســتعمار والــرق؟ فــإذا كــان اجلميــع يطــالبون بــالتعويض، فلمــاذا نعــوض احلاضــر فقــط وال نعــوض 
  التاريخ؟ إن احلديث يف ذلك يطول وخيرج عن حدود احلماية الدولية للملكية الفكرية.

  ملكية الفكرية بينحقوق ال -5
  النظامين االشتراكي والرأسمالي:

ــدف أساســا إىل حتقيــق املنافســة، فإنــه مــن الطبيعــي أن تقــل أمهيتهــا يف النظــام   ملــا كانــت احلقــوق الفكريــة 
االشرتاكي. إال أنه يرتتب على ذلك إهدار للحقوق الفكرية أو عـدم تشـجيع االبتكـار واالخـرتاع واملخرتعـني، 

ـا األفـراد، يف ظـل النظـام االشـرتاكي متتلكهـا الدولـة وكل ما يف األ مـر أن االبتكـارات واالخرتاعـات الـيت يقـوم 
مقابــل جــوائز تقديريــة أو أدبيــة أو مكافــآت ماليــة تعطــى للمخــرتع. يف حــني تبقــى تلــك االخرتاعــات، يف ظــل 

ماليـــا مـــدة معينـــة، وحرمـــان  النظـــام الرأمســـايل ملكـــا لصـــاحبها، الـــذي لـــه حـــق احتكارهـــا واالســـتئثار باســـتغالهلا
  اجملتمع من استغالهلا طوال هذه املدة.

يســتطيع أن يســتأثر باخرتاعــه لنفســه وحيتكــره لصــاحله املــدة الــيت حيــددها  -يف النظــام الرأمســايل -فــاملخرتع  
 -يف النظــام االشــرتاكي -، يف حــني أن املخــرتع )42(القــانون، وبالتــايل يتصــرف بــه بكافــة التصــرفات القانونيــة
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ال يســتطيع أن يســتأثر باخرتاعــه لنفســه وال حيتكــره لصــاحله أيــة مــدة، وال يســتطيع التصــرف بــه بــأي صــورة مــن 
الصور، بل عليه أن يرده إىل الدولة لقاء مكافأة حمددة يف القانون لتقوم هي باستثماره لصاحل اجملتمع. ولذلك 

ني املخـــرتع واإلدارة يقـــدم مبقتضـــاه األول ســـر عبـــارة عـــن عقـــد بـــ -يف النظـــام الرأمســـايل -فـــإن بـــراءة االخـــرتاع 
اخرتاعــه إىل اجلمهــور ليصــبح باإلمكــان اإلفــادة منــه صــناعيا، مقابــل حقــه يف احتكــار اســتغالله واإلفــادة منــه 

  .)43(خالل فرتة معني، متمثال ذلك يف الوثيقة املسماة بالرباءة الصادرة عن اجلهة اإلدارية املختصة
ي، فإن براءة االخرتاع، متنح من السلطة العامـة للمخـرتع، وللمخـرتع احلـق يف نسـبة أما يف النظام االشرتاك 

االخرتاع إليه باإلضافة إىل مكافأة مالية عنـد التطبيـق، مقابـل نـزع ملكيـة االخـرتاع منـه، وتعميمـه علـى مصـانع 
  .)44(الدولة لتصنيعه

يـاره وتفكيكـهق -فهذا "إجيور ميخالتسيف" أحد كبار علماء االحتاد السـوفييت   قـد أمضـى أفضـل  -بـل ا
مراحـــل حياتـــه العلميـــة وهـــو يطـــور مراكـــب مأهولـــة لألحبـــاث حتـــت امليـــاه العميقـــة وأجهـــزة استشـــعار بالصـــدى 

 10الصــويت (ســونار) مــن أجــل الغواصــات الســوفيتية، وكــان كــل مــا نــال عليــه جــزاء عملــه البــاهر مرتبــا يعــادل 
  دوالرات، ووسامني من ميخائيل غورباتشوف.

ـــا بعـــض اخرتاعاتـــه املســـجلة. ويـــدعى   واآلن أصـــبح بإمكانـــه تســـويق اخرتاعاتـــه لـــدى الشـــركات الـــيت أثار
"ميخالتســــيف" أن مثانيــــة أمــــريكيني أصــــابوا الغــــىن جــــراء اكتشــــافاته الــــيت ختــــص طريقــــة لتحــــرى الغواصــــات يف 

مـل مـن قبـل  األعماق السحيقة من احمليطـات، ويـدعى أيضـا أن االخرتاعـات غـري العسـكرية غالبـا  مـا كانـت 
  .)45(كبار املسؤولني السوفيت الذين مل يكونوا يعون الفائدة منها

ويغــادر الكثــري مــن املخرتعــني روســيا إىل الغــرب حبثــا عــن حيــاة أفضــل، وتثــري هــذه الظــاهرة قلــق املســؤولني  
كنولوجيا، ويقـول "فيتـايل الروس إضافة إىل ظاهرة حماولة املستثمرين األجانب استمالة العلماء الروس وشراء الت

إسوخني" الذي يدير مكتب براءات االخـرتاع الـروس: "مشـكلتنا الكـربى اآلن هـي منـع املخرتعـني مـن إرسـال 
أفضل أفكارهم للخارج". كما الحظ املسؤولون يف مكتبة براءات االخرتاع والتقنيات لعموم روسيا زيادة كبرية 

بحثـون يف قـوائم املخرتعـات املسـجلة حبثـا عـن فـرص ملخرتعـات يف عدو الروس الذين يعملون كواجهـات ملـن ي
  .)46(جمزية
وال أدل علــى ذلــك مــن نزيــف العقــول الــذي عانــت منــه دول العــامل الثالــث وعلــى رأســها الــدول العربيــة  

م حسبما يشري 1972م إىل 1960واإلسالمية لصاحل العامل الرأمسايل الغريب. فمن املدهش أنه يف الفرتة من 
) %25عــامل مــا بــني مهندســني ( 230000هــاجر مــن خمتلــف الــدول الناميــة قرابــة  CNUCED تقريــر

)، وذلــك إىل ثالثــة دول فقــط وهــي أمريكــا %10) وخمتصــني يف العلــوم الطبيعيــة والكيماويــة (%20وأطبــاء(
ذات الداللـة وكندا وبريطانيا، وهي عادة أكـرب الـدول املسـتقبلة هلجـرة األدمغـة مـن الـدول الناميـة، ومـن األمـور 
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عامل من هؤالء العلماء يف خمتلف التخصصات، خاصـة يف  90000أن تسـتأثر الواليات املتحدة األمريكية بـ
اهلندســة النوويــة والوراثيــة والكيميــاء وعلــوم الفلــك والفضــاء وعلــوم اجليولوجيــا وامليكروبولوجيــا واســتخدام الليــزر 

  .)47(اجلسور والسدود واإللكرتونيات الدقيقة فضال عن تكنولوجيا بناء
  حقوق الملكية الفكرية صناعة غربية: -6

على الرغم من سرعة التحوالت اليت انتابت العامل املعاصـر، واخنـراط كثـري مـن دولـه يف االتفاقيـات الدوليـة  
البُّد املتصلة حبقوق امللكية الفكرية، خاصة الدول العربية واإلسالمية، إال أنه على املستوى العلمي والتشريعي 

من معرفة حقيقة هذا األمر، خاصة حني نعاجل موضوع "موقـف اإلسـالم مـن حقـوق امللكيـة الفكريـة" فـال بـد 
مــن الكشــف عــن البواعــث والــدوافع واآلليــات الــيت ختتفــي وراء أمثــال هــذه املوضــوعات احليويــة املعاصــرة والــيت 

يف العقود األخرية من القرن العشرين وبداية  هي يف بعض جوانبها جتليات لظاهرة العوملة، اليت اجتاحت العامل
القرن الواحد والعشرين، خاصة وأن مفهوم "حقوق امللكية الفكرية" حيمـل اآلن دالالت غربيـة كثـرية، ويسـوق 

  دوليا من أجل استغالله ماديا وفكريا لصاحل احلضارة الغربية املهيمنة.
عـاين ودالالت ختـالف إطـاره الشـرعي والقـانوين حـني وسيتضح لنا أن هذا املفهوم العوملى املعاصـر حيمـل م 

ا باطل".   يتم معاجلته يف إطار التشريع والفقه اإلسالمي، فهو ميكن اعتباره "كلمة حق يراد 
ـذا   إن فكرة محاية امللكية الفكرية وحق املؤلف واملبدع واملبتكر علـى النحـو الـذي يـروج لـه هـذه األيـام، و

  .)48(تمام، إمنا هي من إفرازات الفكر الرأمسايل الغريبالزخم من املتابعة وااله
كمــا أن فكــرة امللكيــة وطــرق محايتهــا بــاملفهوم الغــريب الســائد اليــوم، يف حقيقتــه ليســت محايــة حلــق املؤلــف   

مـن خـالل  مواملبتكر أو املبدع بقدر ما هي التفاف على املؤلفني واملبدعني ومصـادرة جهـودهم وسـرقة إبـداعه
جلعالــة علــى جهــودهم بــدعوى حقــوق املؤلــف واملبــدع. فهــذه اجلعالــة أو الــثمن املعطــى للمــؤلفني أو إغــرائهم با

ــا خدعــة مــن املتنفــذين ًأصــحاب رؤوس األمــوال يف النظــام الرأمســايل للقرصــنة الفكريــة،  املبــدعني، ال تعــدو كو
ـــ ا هلـــم. ويظهـــر ذلـــك فيمـــا ومصـــادرة اإلنتـــاج الـــذهين للمـــؤلفني واملبتكـــرين، حتـــت غطـــاء رســـم أو جعالـــة يؤدو

  حيصل من صراعات بني الشركات الرأمسالية الكربى على إنتاج املؤلفني املبتكرين.
ـا هـذه   وكذلك احلال يف الصراع الـدائر يف احملـاكم بـني حمـامي الشـركات علـى بـراءة االخـرتاع، ومـن أحـق 

  !!د واملراقب ال أكثرالشركة أم تلك، وال يعدو دور املؤلف أو املبدع احلقيقي موقع الشاه
وكذلك فإن ربط امللكية الفكرية بقضايا التنمية االقتصادية، على اعتبار أن التنمية االقتصـادية تتوقـف يف  

ــــا علــــى النـــــاتج الــــذهين لـــــذوي العقــــول املبدعــــة يف جمـــــال العلــــم واألدب والفـــــن  العديــــد مــــن جوانبهـــــا وجماال
ايــة امللكيــة الفكريــة بكافــة أشــكاهلا. فهــذا الــربط يعــد مــن واالخــرتاع، وتشــجيع كــل ذلــك إمنــا يتوقــف علــى مح

ا. )49(كما يؤكد الباحث  -املغالطات    اليت ختفى حقيقة األمر على محاية املؤلف وامللكية الفكرية وصو
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أي يف جمـــال محايـــة حـــق  -".. ويرجـــع هـــذا التشـــابه  :)50(ويتأيـــد ذلـــك بقـــول الباحـــث "نـــواف كنعـــان" 
اعتماد معظم القوانني العربيـة يف هـذا اجملـال علـى القـانون الفرنسـي واالتفاقيـات الدوليـة إىل  -املؤلف ووسائلها

اخلاصــــة حبمايــــة حــــق املؤلــــف"، وقــــول "عبــــداهللا مــــربوك": "يف جمــــال محايــــة احلــــق األديب للمؤلــــف عــــدد مــــن 
  .)51(االتفاقيات الدولية اليت ال ينكر دورها يف جمال تلك احلماية"

ا مما نصت عليه االتفاقيـات الدوليـة،  واملتتبع إىل جمموعة  القوانني والتشريعات حبق املؤلف ومحايته، جيد أ
خبصوص امللكية الفكرية حقوقا ومحاية. سواء يف جمال (قانون محاية املؤلف) أم (قانون العالمات التجارية) أم 

اية التصاميم الدوائر املتكاملة) أم (قانون براءات االخرتاع) أم (قانون الرسوم والنماذج الصناعية) أم (قانون مح
  (قانون املؤشرات اجلغرافية) أم (قانون املنافسة غري املشروعة واألسرار التجارية).

فهـــذه القـــوانني وغريهـــا ممـــا عنيـــت بـــه املنظمـــات الدوليـــة كمنظمـــة "اليونســـكو" ومنظمـــة "الويبـــو" ومنظمـــة  
ـا، والـيت حرصـت علـى دعـم ا واتفاقيا ومحايـة امللكيـة الفكريـة مبفهومهـا الغـريب، كمـا عملـت  "األلسكو" وجلا

ــذه القــوانني يف جمــاالت  علــى تعميمهــا يف مجيــع أحنــاء العــامل بشــىت الوســائل واألســاليب. حــىت غــدا التعامــل 
امللكيــــة الفكريــــة ومحايتهــــا، عرفــــا شــــائعا يف معظــــم البلــــدان والــــدول يف اجملــــاالت الصــــناعية والتجاريــــة واألدبيــــة 

اوالفنية،     .)52(كما أن العديد من بلدان العامل أصبح بينها تعاونا يف جمال امللكية الفكرية ومحيا
وحاصــل القــول إن حــق امللكيــة الفكريــة بكافــة أشــكاهلا وطرائــق محايتهــا، ومــا حتظــى بــه مــن اهتمــام دويل  

ن لـــه األثـــر البـــالغ يف وحملـــي، ممـــا ال خيلـــو عـــن أغـــراض اســـتعمارية، وإن أفـــاد منـــه املؤلفـــون واملبـــدعون، وإن كـــا
تشجيع االبتكار واإلبداع العلمي حبيـث ازدهـرت بـه فنـون الصـناعة والتجـارة، وزاد يف تنميـة املظـاهر املدنيـة يف 
ـــذا املفهــوم الســـائد اليـــوم خـــارج  احلضــارة املعاصـــرة، مل يكـــن لــه وجـــود يف العصـــور الغـــابرة، وال يتــأتى وجـــوده 

ا تنبثـق مـن الرؤيـا نطاق احلضارة الغربية بقيمها الرأمس الية وأساسها العلماين، حيث إن معظم قوانينها وتشريعا
ـــ (ميثــا ةاملتعلقــ )53(الرأمساليــة املعاصــرة يف إطــار (اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان) خاصــة املــادة حقــوق  قب

  املؤلف) الذي اعتمده االحتاد الدويل جلمعيات املؤلفني وامللحنني.
ذا اخلصوص حيث يقول: "وكان آخـر هـذه التعـديالت  )54(الدكتور كنعان ويدل على ذلك ما أورده 

م، والـــيت تشـــكل يف الوقـــت احلاضـــر أساســـا للعالقـــات 1971يوليـــو عـــام  24وثيقـــة بـــاريس الـــيت صـــدرت يف 
  القائمة يف جمال حق املؤلف بني أكثر من سبعني دولة".

الرغبة يف أن تكفل يف مجيع البلدان محاية حقـوق مث يوضح قوله باهلامش: "إن الدول املتعاقدة إذ حتدوها  
املؤلـــف يف األعمـــال األدبيـــة والعلميـــة والفنيـــة.. واقتناعـــا منهـــا بـــأن نظامـــا حلمايـــة حقـــوق املؤلـــف يالئـــم مجيـــع 
األمم. ويضاف إىل النظام العاملي حلمايـة حقـوق املؤلـف سيسـهل انتشـار نتـاج العقـل البشـري، ويعـزز التفـاهم 
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ذن حقيقـــة (حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة) يف الوقـــت الـــراهن، والـــيت دارت بشـــكل أو بـــآخر بـــني الـــدويل". فهـــذه إ
  أدوات اهليمنة الغربية.

وقــــد زاد االهتمــــام العــــاملي حبقــــوق امللكيــــة الفكريــــة ومحايتهــــا بازديــــاد اهليمنــــة االســــتعمارية الغربيــــة بزعامــــة  
ايــة القــرن العشــرين بعــد ان تهــاء احلــرب البــاردة، واحنســار االحتــاد الســوفييت عــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف 

التـــأثري يف املوقـــف الـــدويل، وتفـــرد أمريكـــا دوليـــا، حيـــث أنشـــأت أمريكـــا منظمـــات عامليـــة اســـتحدثتها للـــرتويج 
للعوملــــة لتجعــــل منهــــا آلــــة اســــتعمارية لبســــط نفوذهــــا وتركيــــز هيمنتهــــا عامليــــا، وأبــــرز تلــــك املنظمــــات منظمــــة 

WIPOامليــة للملكيــة الفكريــة، والــيت جعلتهــا جــزءا مــن منظمــة الـــ "اجلــات ، أي املنظمــة العGATT أي "
منظمة التجارة العاملية اآلن، حيث يتعني على كل دولة تريد الدخول يف منظمة التجارة العاملية، تطبيـق قـوانني 

  امللكية الفكرية، أو ُحترم تلك الدولة من دخول منظمة التجارة العاملية.
ظمــة "الويبــو": "أهــم املنظمــات العامليــة يف جمــال محايــة حــق املؤلــف، وهــي منظمــة دوليــة وقــد قيــل عــن من 

حكومية متثل إحدى الوكـاالت املتخصصـة التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة... ومـن أهـم نشـاطات تلـك املنظمـة 
يــع أحنــاء العــامل علــى دعــم محايــة امللكيــة الفكريــة، بفرعيهــا: امللكيــة الصــناعية، وامللكيــة األدبيــة والفنيــة، يف مج

وملا كان أمـر امللكيـة الفكريـة وحقوقهـا وطرائـق محايتهـا علـى النحـو  )55(أساس التعاون الدويل يف هذا اجملال"
الذي أحملنا إليه آنفا، ومـا دمنـا بصـدد البحـث يف املسـألة علـى ضـوء اإلسـالم، فـال بـد مـن التعامـل مـع املسـألة 

ــــا مســــألة مســــتحدثة، ال مــــن حيــــث  واقعهــــا وموضــــعها، وإمنــــا مــــن حيــــث داللتهــــا يف االســــتعماالت علــــى أ
ا إمنا هي من إفرازات احلضارة الغربية وقيمها املادية.   السياسية والقانونية والفكرية بكافة فروعها وجماال

"مل يكــن للملكيــة الفكريــة وحقوقهــا  :ومــن هنــا فلــيس غريبــا أن جنــد الباحــث "إحســان عبــد املــنعم" يقــول 
هـــا االســـتعماالت الرائجـــة اليـــوم، وجـــود يف احلضـــارات القدميـــة، كمـــا مل يكـــن هلـــا وجـــود يف بـــالد وســـبل محايت

اإلسالم أو لـدى فقهـاء املسـلمني، بـل كـان وجودهـا مرتبطـا بعهـد الثـورات األوروبيـة احلديثـة منـذ القـرن الثـامن 
  .)56(ية"عشر بدءا بالثورة الفرنسية على خالف بني املؤرخني لتطور حقوق امللكية الفكر 

وحنن نوافق الباحث على أن املسألة امللكية الفكرية ومحايتهـا يف اإلسـالم مسـتحدثة مل يكـن هلـا وجـود يف  
يقتضي األمر يف حبثها  -الفقه اإلسالمي، باملعىن السائد يف أيامنا هذه، ومبضامينها العاملية يف املواثيق الدولية 

 حبثها علـى حتقيـق مناطهـا وإدراك واقعهـا لتكييفهـا شـرعيا للتوصل إىل حكم شرعي فيها، أن ينصب اجلهد يف
يف غيبة الشريعة اإلسالمية وسيادة القوانني الوضـعية املسـتقاة مـن القـوانني الغربيـة. مث وبعـد إدراك واقعهـا بعيـدا 

دلــة عــن التــأثر بوجهــة النظــر الغربيــة فيهــا، البــد وأن يبحــث يف حكمهــا يف األدلــة الشــرعية املتفــق عليهــا، فاأل
الشرعية متضمنة لكل ما يتعلق بأفعال البشر من أحكـام ضـابطة لسـلوكها يف احليـاة، ومـا ينشـأ مـن معـامالت 

م يف    هم البشري.اجتماعونظم حيا



  139

  حماية حق المؤلف دوليا وإسالميا: -7
ا الراهنـة يف العصـر احلـديث مل تعـرف   عنـد على الرغم من تأكيدنا على أن حقوق امللكية الفكريـة بصـور

العــرب واملســلمني يف عصــورهم الغــابرة، إال أننــا جنــد لــديهم إرهاصــات هلــذه املســألة وجــذور حتــافظ علــى هــذه 
ا األدبيــة، فــال ينكــر أحــد أن للعــرب يف تــارخيهم الفكــري الطويــل مالمــح مــن  احلقــوق، علــى األقــل يف صــور

، ممـا يشـري إىل معرفـة العـرب حبـق مـن يؤلـف تقدير واحرتام حلق املبتكر التفرد يف جمال الشعر واألمثال واخلطابة
أو يبتكـر وال سـيما يف جمـال الشـعر، إذ أن أوائـل مـا وصــلنا مـن الشـعر اجلـاهلي يبـدأ بـاإلقرار عطـاء األقــدمني، 

  .)57(وهو عطاء غري حمدود "وما أرانا أن نقول إال معادا"
بضـرورة محايـة حـق املؤلـف  وتسجل لنا كتب الرتاث من حوادث سرقات الشعر.. بل يكون أو من نـادى 

  من العرب قبل املؤمترات احلديثة اليت تدعو إىل محاية حق املؤلف من أنشد الشعر:
  بشعري أتاك المادحون ُمّرددا. فإنما راـأجزنى إذا أُنِشدَت شع

وقـــد عــــرف العــــرب يف اجلاهليـــة أنواعــــا متعــــددة مـــن الكتابــــات فيهــــا العهـــود واملواثيــــق واإلمــــالء والرســــائل  
  .)59(أما اهتمام اإلسالم بالكتابة فظاهر ال حيتاج إىل تفصيل )58(هاوغري 
حيـــث  -يف العصـــور اإلســـالمية القدميـــة -فــإذا توقنـــا عنـــد "الوراقـــة" وهـــي عمليـــة نســـخ الكتـــب، وكتابتهـــا  

 )60(أصـبحت عمليـة مالزمــة النتشـار الكتابــة والتـأليف، بــل حتولـت بعــد جمـيء اإلســالم إىل صـناعة إســالمية
ــا مــن العمليــات الــيت القــت رواجــا، وقــد مارســها الكثــري مــن وكــذلك  أصــبحت عمليــة تقليــد اخلطــوط وحماكا

العلماء والكتاب دون حـرج. وأصـبح النسـاخ والـورّاقني طبقـة هلـا شـأن يف نشـر العلـم، وتـؤثر بـال شـك يف حـق 
  .)61("العامل، املؤلف أو املبتكر، حيث يذكر أن أحدهم قال: "آفة العامل خيانة الوراقني

لذا كان العلماء األوائل حيرصون على نسخ كتبهم بأنفسهم حيث عرف علماء املسلمون النسخ كوسـيلة  
. بـل وإعـداد املـداد حرصـا )62(إلبراز مؤلفات ختطها أيديهم على الورق بعد بذل اجلهد يف التفكري والكتابـة

م مــن التحريــف أو الســرقة، إذ مــن النســاخ مــن كــان خيــون أ مانتــه العلميــة، فقــد ذكــر أبــو عبــداهللا علــى مؤلفــا
  الصفار أن وراق أيب العباس املصري خانه واختزل عيون كتبه وأكثر من مخسمائة جزء من أصوله.

م  ، وال نعـرف إال مـا  )63(ولكن مل نعثر على أمثلة تعكس كيفية محايـة حقـوق أولئـك العلمـاء يف مؤلفـا
ملهــا املتمثلــة يف اإلجــازة والعــرض واملناولــة، ولقــد ذكــر الــذهيب كــان يشــرتطونه يف العلــوم الشــرعية عــن طريقــة حت

ــــار، ومطــــر  ــــه، ومــــن هــــؤالء مالــــك بــــن دين ــــاتون مــــن النســــخ ويرتزقــــون ب ــــذين كــــانوا يقت الكثــــري مــــن النســــاخ ال
  .)64(الوراق
م، وكان خمرتعها هـو األملـاين "جـوتنربغ" وكـان 15مث ظهرت الطباعة اليت يرجع تارخيها إىل منتصف القرن  

م مث انتقــل هــذا الفــن إىل إيطاليــا وفرنســا وإجنلــرتا مث 1455أول كتــاب طبــع هــو اإلجنيــل باللغــة الالتينيــة عــام 
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م، ويف أواخــر هــذا القــرن ظهــرت أول مطبوعــات عربيــة يف 16انتشــر انتشــارا ســريعا يف معظــم أوربــا يف القــرن 
اق" أليب عبداهللا حممـد املعـروف بالشـريف أوربا وبالذات يف روما لكتاب "نزهة املشناق يف ذكر األمصار واآلف

  األدريسي، وبعده كتاب قانون ابن سينا يف الطب.
مث بدأت الطباعة بعد ذلك تنتقل إىل بالد الشرق األوسط، حيـث ظهـرت أول مطبعـة يف اسـتانبول وهـي  

يـــة م حيـــث طبـــع أول كتـــاب بالعرب 1490مطبعـــة األســـتانة العربيـــة أنشـــأها رجـــل يهـــودي امســـه حرســـوف عـــام 
م، مث 17(ملخـــص تـــاريخ اليهـــود اليوســـيفوس) مث ظهـــرت مطبعـــة أخـــرى يف طـــرابلس وهـــي عربيـــة أوائـــل القـــرن 

حلــب مث االســتانة، مث انتشــرت يف بــالد الشــام ومصــر إىل أن ظهــرت املطبعــة الشــهرية الــيت أنشــأها حممــد علــى 
اق والـــــيمن والســـــعودية م، مث انتشـــــرت املطـــــابع يف فلســـــطني واألردن والعـــــر 1819باســـــم مطبعـــــة بـــــوالق عـــــام 

  والكويت وقطر.
ونظــرا ألن الطباعــة ظهــرت يف الغــرب لــذلك ظهــرت الدراســات والقــوانني واألحبــاث واالتفاقيــات الدوليــة  

  املتصلة حبقوق امللكية الفكرية يف الغرب يف بداية العصر احلديث.
  الحق األدبي في ميزان الشريعة: -1

لفــات نوعــان: األول حــق خــاص وهــو حــق املؤلــف نفســه، وهــو مــا ومبــدئيا فــإن احلقــوق الــواردة علــى املؤ  
يسـمى بـاحلقوق األدبيـة واملاليـة، والثـاين حــق عـام وهـو حـق األمـة حلاجتهـا إىل مــا فيـه مـن علـوم ومعـارف مثــل 

  .)65(حق االقتباس، والرتمجة، وحق الوالية العامة أو الدولة عند رفض نشر مؤلف ما
ريعة اإلسـالمية عامـة، فواضـح ال لـبس فيـه فاملبـادئ العامـة والقواعـد الكليـة أما احلق األديب: يف ميـزان الشـ 

مـن العبـث والتحريـف أو االنتحـال  )66(يف اإلسالم تؤكد وحتفـظ وتصـون احلـق األديب للمؤلـف علـى مؤلفاتـه
  أو السرقة.

ا نقصـده بـاحلق أما احلق املايل ففيه وجه اإلشكال الذي سوف نتناولـه يف اجلـزء الثـاين مـن البحـث، أمـا مـ 
األديب فهــو هنــا مســائل معنويــة تــرتبط بشــخص املؤلــف وجتعــل لــه حرمــة وحتــرتم جهــده ومسعتــه وحــق نشــره. إن 
علمـــاء اجلـــرح والتعـــديل وغـــريهم مـــن علمـــاء الشـــريعة أكـــدوا علـــى قواعـــد أخالقيـــة مـــن حيـــث األمانـــة العلميـــة 

ا.   والصدق يف الكتابة ونسبة األقوال إىل أصحا
ذلك من تلك الشروط والضـوابط والقواعـد الـيت وضـعها الشـيخان البخـاري ومسـلم رمحهمـا وال أدل على  

جهـم، باإلضـافة إىل قواعـد التحمـل واألداء والتلقـي  اهللا وغريمها من أصحاب السنن ومـن الـذين سـاروا علـى 
يضـع هلـا عقوبـة صـرحية، وحترمي الكذب والسرقة واخليانة. واإلسالم وهـو حيـرم السـرقة املاليـة أي السـرقة املاديـة و 

حيــرم أيضـــا الســـرقات األدبيـــة وإن مل يـــرد نـــص صــريح يف ذلـــك، إال أن قواعـــد الشـــريعة اإلســـالمية حتـــرم ذلـــك، 
م  ولعــــل يف دائــــرة التعزيــــر وعقوباتــــه املخولــــة إىل تقــــدير اإلمــــام أو القاضــــي مــــا يكفــــل للعلمــــاء محايــــة مصــــنفا
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م، والشــريعة اإلســالمية تعطــي وىل األمــر اختــاذ املناســب مــن اإلجــراءات حلمايــة هــذه احلقــوق األدبيــة  ومؤلفــا
  .)67(واألخالقية

  حق المؤلف والكمبيوتر: -2
ويثار هنـا التسـاؤل حـول إمكانيـة نسـخ صـورة لالسـتعمال الشخصـي مـن بـرامج الكمبيـوتر بعـد أن انتشـر  

أن تشـــريعات حـــق  ذلـــك الكمبيـــوتر الشخصـــي علـــى إثـــر ثـــورة املعلومـــات يف العصـــر احلـــديث؟ فمـــن املعـــروف
املؤلــف مل جتــرم أخــذ صــور مــن املصــنفات إذا كانــت بغــرض االســتعمال الشخصــي وغــري خمصصــة لالســتعمال 

  .)68(اجلماعي
ونرى أن األمر ذاته ينطبق على برامج الكمبيوتر، ويتحرر الشخص من احلصول علـى إذن املنـتج (مؤلـف  

كانــت بغــرض االســتعمال الشخصــي أو حــىت العــائلي الربنــامج) عنــد الرغبــة يف نســخ صــورة مــن الربنــامج، إذا  
وإن كـان بعـض  )69(على أساس أن عرض الربنامج على العائلة ال يعـد عرضـا للجمهـور بـاملعىن احملـدد قانونـا

ــــذكر الباحــــث حممــــد عبــــد  الفقــــه قــــد اعــــرتض علــــى اســــتثناء نســــخ الربنــــامج لالســــتعمال العــــائلي علــــى مــــا ي
ســتاذ عمــل نســخة مــن الربنــامج لتلميــذه، ولكــل شــركة عمــل نســخة حبجــة أن ذلــك يبــيح لكــل أ )70(الظــاهر

لكل فرع من فروعها، ولكل خبري حسايب أن ينقل نسخة من براجمه احلسابية اليت يستخدمها لكل عميل من 
  عمالئه.

ويــرى الباحــث أن هــذا االعــرتاض ميكــن تالشــيه إذا حــددنا املعــىن املقصــود بالعائلــة، إذ جيــب حصــرها يف  
واألبناء فقط دون أولئك املرتددين حىت ولو كانت هناك صالت قرابة، ولذلك قضـى الـبعض بضـرورة الوالدين 

  .)71(متتع بيوت األطفال (احلصانات) باالستثناء أو الرابطة أو اجلمعية حيث يدخل الناس وخيرجون حبرية
  وسائل تحقيق الحماية: -3

فكريــة (حــق املؤلــف) بوســيلة فــرض عقوبــات جنائيــة تكفــل القــوانني املعاصــرة محايــة فعالــة حلــق امللكيــة ال 
وأخرى مدنية توقع على من يعتدي على هذا احلق، ومن ناحية أخرى جيعل املشرع للمؤلـف أو املبتكـر الـذي 
يعتـــدي علـــى حقـــه طلـــب إزالـــة آثـــار ذلـــك االعتـــداء وذلـــك مبطالبـــة تعـــويض األضـــرار الـــيت ترتبـــت نتيجـــة هـــذا 

  االعتداء.
الميا: محايـــة حـــق املؤلـــف ال تقـــف يف حـــد محايـــة الدولـــة، وإمنـــا تتعـــدى إىل عنايـــة محايـــة حـــق املؤلـــف إســـ 

العائلــة الدوليــة هلــذا احلــق، وذلــك عــن طريــق التشــريعات الوطنيــة وتنظــيم هــذه احلمايــة إقليميــا ودوليــا، كمثــال 
ف يف الـدول للرعاية الدوليـة حلـق املؤلـف نضـع مـا جـاء بنصـوص مشـروع االتفاقيـة اإلسـالمية حلمايـة حـق املؤلـ

  .)72(اإلسالمية، واليت وضعتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم
  حماية حق المؤلف طبقا لمشروع االتفاقية اإلسالمية لحماية حقوق المؤلفين:
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م باسـم مشـروع االتفاقيـة 1994قدم املشروع للمنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم يف خطتهـا لعـام  
مية. بينـــت إحـــدى مـــواد املشـــروع أمهيـــة محايـــة حقـــوق املـــؤلفني وذلـــك بـــالنص علـــى اآليت: "إدراكـــا مـــن اإلســـال

الدول اإلسالمية املتعاقدة ألمهية نظام حلماية حقوق املؤلفني يالئم مجيع الدول األعضاء لذلك كانت احلاجة 
ية النافذة دون أن متـس مبـا مـن شـأنه لتجد هذه احلماية اتفاقية حمددة تكفل استكمال الوثائق اإلقليمية والدول

أن يشــجع علــى اإلبــداع وعلــى نشــر املصــنفات الــيت ميكــن أن تســهم يف بنــاء صــرح احلضــارة الروحيــة واملاديــة 
  للعامل اإلسالمي".

  حددت االتفاقية المصنفات المحمية في:
  الكتب والكتيبات وغريها من املواد املكتوبة.  -1
 لدينية. احملاضرات واخلطب الدينية وغري ا -2

 املؤلفات املسرحية.  -3

 املصنفات املوسيقية سواء أكانت مصحوبة بكلمات أم ال.  -4

 مصنفات تصميم الرقصات والتمثيل اإلمياين.  -5

املصــنفات اإلذاعيــة ذات اخلصــائص اإلبداعيــة واملصــنفات الســينما فوتوغرافيــة وغريهــا مــن املصــنفات  -6
 السمعية والصوتية. 

 رة والنحت والنقش واحلكاية الفنية.أعمال الرسم والتصوير والعما -7

أعمــــال التصـــــوير الفوتـــــوغرايف مبــــا يف ذلـــــك األعمـــــال الــــيت يســـــتخدم فيهـــــا أســــلوب شـــــبيه بالتصـــــوير  -8
 الفوتوغرايف. 

 أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية أو صناعية.  -9

الطوبوغرافيا وفن الصور واخلرائط اجلغرافية والتصاميم واألعمال التشكيلية املتصلة باجلغرافيا و  -10
 العمارة والعلوم. 

  مصنفات الفلكلور وبصفة عامة املصنفات املندرجة يف عداد الرتاث الثقايف التقليدي. -11
) محاية احلقوق املالية للمؤلف، وذلـك مبنحـه هـذا احلـق شخصـيا أو ملـن يفوضـه، وحصـر 4وتقضي املادة( 

ضــافة للحــق األديب مــن أن ينســب املصــنف حــق استنســاخ املصــنفات يف أي شــكل أو عرضــه للجمهــور. باإل
المسه وحقـه يف التعـديل. وكـذلك أوضـحت االتفاقيـة نقـل حقـوق املؤلـف حيـث ذكـرت يف هـذا الشـأن: "بأنـه 

  جيوز التنازل بال مقابل كليا أو جزئيا عن احلقوق املالية للمؤلف". 
لــة للتصــرف أو التقاضــي حيــث أمــا مــن شــأن احلقــوق املعنويــة، فــذكرت االتفاقيــة أن هــذه احلقــوق غــري قاب 

قيـــدت اســـتفادة الورثـــة مـــن هـــذا احلـــق األديب وانقضـــاء احلقـــوق املاليـــة. ونظمـــت االتفاقيـــة كيفيـــة إدارة حقـــوق 
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املؤلـــف بقيـــام الـــدول واألطـــراف يف هـــذه االتفاقيـــة بإنشـــاء أجهـــزة وطنيـــة تعمـــل علـــى التطبيـــق الفعلـــي للقـــوانني 
يع التنميــة الثقافيــة الوطنيــة مــع تــرك األمــر للتشــريعات الوطنيــة يف  الوطنيــة الــيت حتمــي اإلبــداع الفكــري، وتشــج

  كيفية حتقيق هذه احلماية الفعالة للحقوق املادية واملعنوية للمؤلفني.
  وأوضحت االتفاقية وسائل حماية حق المؤلف ولخصتها في اآلتي:

ا ما يلي:  -1   تنشأ جلنة دولية حكومية حلقوق املؤلف يناط 
  كالت املتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية. أ) دراسة املش

  ب) إعالم الدول األطراف عن تطور محاية حقوق املؤلف. 
ج) تقـدمي توصـيات إىل املـدير العــام بشـأن مـا ترجــو اللجنـة حتقيقـه مـن أنشــطة يف إطـار املنظمـة اإلســالمية 

  للرتبية والعلوم والثقافة. 
دول األعضـاء يف هـذه االتفاقيـة عنـد االقتضـاء جتـاه تتألف اللجنة الدولية احلكومية من نصف عدد ال -2

وكــذلك ال تــؤثر يف املعاهــدات  )73(غريهــا مــن الــدول وفقــا لالتفاقيــات الدوليــة اخلاصــة حبمايــة حــق املؤلــف
  النافذة بني الدول املتعاقدة والتشريعات الوطنية. 

ا تؤكد أمهية محاية حـق  بشأن هذه االتفاقية املقرتحة من قبل املنظمة اإلسالمية :وخالصة القول العربية أ
ا إعماال لتلك املفاهيم اليت تناولناها يف هذه املسألة اليت كفلت هذه احلقـوق  املؤلف يف الدول اإلسالمية، وإ
ــذه احلمايــة واإلســالم  اهلامــة يف اإلســالم، بــل إن األولويــة تكــون قصــوى وحنــن نــرى اهتمــام مجيــع التشــريعات 

  .)74(رعاية مصاحل العباد بالطبع أكثر حرصا على
****************  

  شـالهوام
  جامعة عني مشس. -أستاذ الفلسفة اإلسالمية، قسم الفلسفة واالجتماع، كلية الرتبية -*
ــــة املصــــرية، اإلســــكندرية عــــام  -1 ــــراءات االخــــرتاع، التجرب ــــة الصــــناعية وب انظــــر أمحــــد علــــي عمــــر: امللكي

 م. 1988دار اجليب، عمان عام  32ة ص م. وعامر الكواين: امللكية الفكري1993

 م. 1971د. حممد حسين عباس: امللكية الصناعية واحملل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة عام  -2

3- Stephen P.ladas, "Patenrs, Trademards, and Related Rights 
National and international prodection" 

 (ل). ق، صالسابد. حممد حسين عباس  -4

منشـــأة املعـــارف  7د. ســينوت حلـــيم دوس: تشــريعات بـــراءات االخـــرتاع يف مصــر والـــدول العربيــة ص -5
 م. 1988اإلسكندرية عام 
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ا ونطاقهــا وعناصــرها وأمهيتهــا، جامعــة  -6 انظــر د.صــالح ســلمان أمســر زيــن الــدين: امللكيــة الفكريــة نشــأ
 م. 2001جرش كلية الشريعة، نوفمرب عام 

ومــا بعــدها  21اف كنعــان: حــق املؤلــف النمــاذج املعاصــرة يف حــق املؤلــف ووســائل محايتــه صد. نــو  -7
 م. 1987

 ، مطبعة السعادة بالقاهرة. 310انظر ابن رشد: املقدمة اجلزء األول والثاين ص  -8

 . 72سورة األحزاب آية -9

 . 11اجملادلة آية  10

/ 2كتب بريوت، ابـن ماجـة بـاب احلكمـةدار ال 382ص 3الرتمذي: مع شرحه حتفة األحوذي ج -11
281 . 

عليه السالم أخذه الفداء من أسـرى بـدر، وإذنـه للمتخلفـني عـن غـزوة تبـوك بالبقـاء  هفمن اجتهادات -12
مصـــر دار القلـــم.  173-171ص 4يف املدينـــة ملـــا قـــدموه مـــن أعـــذار. انظـــر: ابـــن هشـــام: الســـرية النبويـــة ج

  م.2001كية الفكرية يف الفقه اإلسالمي، األردن نوفمرب عام د.أسامة حممد عثمان خليل: املل :وانظر

د.عبــد الفتــاح عبــد البــاقي: موســوعة القــانون املــدين املصــري، نظريــة العقــد واإلرادة املنفــردة،  :انظــر -13
 م.1984عام  3ص

 30ص 1د. صــبحي حممــد حممصــاين:النظرية العامــة للموجبــات والعقــود يف الشــريعة اإلســالمية ج -14
 م. 1973العلم للماليني. عام دار 

ا ونظامهــا وعناصــرها, األردن جامعــة جــرش نــوفمرب عــام  -15 د. جــورج جبــور: يف امللكيــة الفكرية:نشــأ
م، وانظـــــر: عـــــدنان الصـــــمادي: امللكيـــــة الفكريـــــة حـــــق اإلبـــــداع العلمـــــي والعالمـــــة التجاريـــــة، األردن 2001
 م. 2001

 م. 1883ماية امللكية الصناعية عام انظر املادة األوىل من اتفاقية باريس حل -16

 . 5، 4د. صالح الدين الناهي، املرجع السابق  -17

ينطلـق دعـاة العوملـة مــن افـرتاض أن العوملـة تتـيح فرصــا كثـرية ملاليـني مـن البشــر يف شـىت أحنـاء العــامل،  -18
ـــــات اجل ـــــاد تبـــــادل التكنولوجي ـــــد معـــــدالت التجـــــارة، وزي ديـــــدة، وتـــــدفق علـــــى أســـــاس أن العوملـــــة تســـــمح بتزاي

وتوثــق االرتبــاط بــني الشــعوب عــرب اإلعــالم واإلنرتنــت، وكــل ذلــك مــن شــأنه أن يــدفع –االســتثمارات األجنبيــة 
بالنمو االقتصادي إىل األمام وبالتقدم البشري إىل وضع أفضل يسهم يف القضاء على الفقـر يف القـرن احلـادي 

ها أحد يسـتطيع أن يزيـد مـن الثـروة املتاحـة للبشـر، وأن والعشرين، فالعامل اليوم مهما تكن السلبيات اليت ينكر 
ــا، وكــذلك  م علــى اســتغالل ثــروات الطبيعــة واالنتفــاع  يتوصــل إىل املزيــد مــن التكنولوجيــة الــيت تزيــد مــن قــدر
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فــإن التكنولوجيــا احلديثــة متكــن الفــرد مــن أن يعــيش حياتــه بصــورة أكثــر راحــة وأكثــر تــوفري للمتعــة بعيــدا عــن 
  عاناة. املشقة وامل

ــا، بوجــود أســواق عامليــة، وتكنولوجيــة عامليــة، وأفكــار عامليــة،   وعلــى هــذا األســاس فــإن دعــاة العوملــة يعرفو
وتضـامن عـاملي، ويركـزون علـى فكـرة التضـامن العـاملي، علـى افـرتاض أنـه يضـفي الطـابع اإلنسـاين علـى العوملـة، 

لتنميـة العامليـة متاحـة للجميـع يف كـل أحنـاء العـامل، حىت يكون هناك التزام مبدئي وأخالقي، بأن تكون عوائـد ا
وهذا االلتزام األخالقـي يعـد رابطـة إنسـانية مشـرتكة تصـنع قـدرا مـن التوحـد واالنسـجام بـني القـيم اإلنسـانية يف  

  كل الدول وكل الشعوب.
ر عليهـا إال وعلى الرغم من كل ذلك فنحن ال نرى من العوملة إال وجوههـا التنافسـية الضـارية، الـيت ال يقـد

األقوياء واألثريـاء، وال يصـمد يف حلبتهـا الضـعفاء والفقـراء، يسـتوي يف ذلـك الـدول والشـركات واألفـراد، وحنـن 
ال نرى من العوملة إال النهم إىل الربح والتوسع وغزو األسواق، وتراكم األموال وتركيز الثروات يف أيدي البعض 

  كل شيء، وال يبالون، يف سبيل ذلك بأي شيء.دون اآلخرين، فيملكون كل شيء ويتاجرون يف  
، 10د.بركـــات حممـــد مـــراد: تـــأمالت نقديـــة لظـــاهرة العوملـــة، جملـــة اجلســـر القطريـــة، الدوحـــة، العـــدد :انظـــر

 86م، و د.بركـات حممـد مـراد: ظـاهرة العوملـة رؤيـة نقديـة، كتـاب األمـة، العـدد 2001خريف  86-63ص
 م. 2002قطر عام 

تقاس بقيمة املوارد الطبيعية، أما اآلن فتقاس بـاملوارد البشـرية املنتجـة الـيت تضـيف إىل كانت ثروة األمم   -19 
هـــذه املـــوارد الطبيعيـــة قيمـــة ملموســـة، وقـــد جلـــأ اإلنســـان إىل التوصـــل إىل آفـــاق جديـــدة مـــن اإلنتاجيـــة والقيمـــة 

العمـل واإلنتـاج وذلـك لرفاهيـة  املضافة املتزايدة، أي املعرفة العلمية واألساليب العملية الستخدامها يف جماالت
وأمان اإلنسـان وملصـلحة االقتصـاد الـوطين. وتعتمـد القيمـة اإلنتاجيـة ومواجهـة التحـديات املفروضـة عليهـا مـن 
حيث زيادة جودة السلع وختفيض التكلفة وتقصري فرتة اإلنتاج، األمر الذي يزيد من القدرة التنافسية والتوسع 

  يف اإلنتاج وزيادة الثروة.
على سـبيل املثـال تطلـب كشـف العـامل اإلجنليـزي ماكسـويل لطبيعـة املوجـات الكهرومغناطيسـية عـام  -20
ســــنة قبــــل أن تــــتم االســــتفادة منــــه يف إمتــــام أول اتصــــال الســــلكي عــــرب األطلنطــــي ســــنة  37م مــــرور 1864
أول  م مت بنـاء1956م وقد تقلصت هذه الفرتة منذ اخلمسينات إىل أقل من عشـر سـنني، ففـي سـنة 1901

حاسب تعتمد دوائره على الرتانزيستور الذي مل يكن مضى على اكتشافه يف معامل بل بالواليات املتحـدة إال 
مثان سنوات فقط. وقد أدى هذا باإلضافة إىل عوامل أخرى، إىل ظهور مـا يعـرف بــ"الصناعات املرتكـزة علـى 

رتكزة على ، أو "الصناعات املBRAIN – INTENSIVE INDUSTRIESتكثيف العقول" 
التوظيــف املكثــف لإلبــداع" يف البلــدان املتقدمــة متجــاوزة يف أمهيتهــا االقتصــادية والسياســية لتلــك البلــدان أمهيــة 
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، CAPITALINTENSIVE INDUSTRLE "الصـناعات املرتكـزة علـى تكيـف رأس املـال"
حفريـات التــاريخ". ومــا  وجاعلـة "الصــناعات املرتكـزة علــى تكثيــف العمـل "الســائد يف بلــدان العـامل النــامي مــن

صناعة برجميات احلاسب وتلـك املعتمـدة علـى اهلندسـة الوراثيـة أو تلـك املرتكـزة علـى البـث باألقمـار الصـناعية 
حبـث  25، 24إال أمثلة هلذه الصناعات. انظر د.السـيد نصـر الـدين: مـن مالمـح حضـارة األلـف الثالثـة، ص

 Martinم وانظــر: 1999مصــر  28فــة، العــدد ضــمن كتــاب بوابــات املســتقبل، مطبوعــات قصــور الثقا

Albarow and Elizabeth King(ESD) Globalization of Kneodge 
Socity SAGE, 1999.   

يقبــل العــامل مبــادئ العوملــة األساســية مــن اإلقــرار حبقــوق اإلنســان والدميقراطيــة السياســية والشــفافية  -21
بــادئ اإلنســانية الراقيــة هــو صــياغة نظــام دويل دميقراطــي ووحــدة األداء االقتصــادي، فــإن أهــم انتصــار هلــذه امل

حقيقــي، يــوزع األعبــاء كمــا يــوزع األربــاح، وميــارس االعتمــاد املتبــادل كمــا ميــارس فــرض فــتح األســواق ويشــرتك 
  اجلميع فيه على قدم املساواة دون إرغام من ناحية وإذعان من ناحية.

ا املتطرفـــة. وهـــي تعـــين منظمـــة التجـــارة العامليـــة هـــي املنظمـــة الـــيت جت -22 ســـد الليرباليـــة اجلديـــدة يف صـــور
إذ تــذكر اإلحصــاءات أن عــدد  -مبــا فيــه مــن عــرب ومســلمني -للعــامل الثالــث -موتــا حمققــا–ضــمن مــا تعــين 

سكان املعمورة حنـو سـتة مليـارات، يعـيش أكثـر مـن ثلـثهم يف دول اجلنـوب، والغالبيـة العظمـى مـنهم ال تعـيش 
ـا  %68فقط من سـكان العـامل ينفقـون  %13ل على ذلك أن عيشة إنسانية، والدلي مـن اإلنتـاج العـاملي. إ

  عدم مساواة صارخة ورهيبة.
23- EG. Hobsbwan and terence ranger (EDS) the Invention of 

tradion Cambridge 1995  
بــريوت  415، 415انظــر كامــل أبــو صــقر: العوملــة التجاريــة واإلداريــة والقانونيــة: رؤيــة إســالمية ص -24

م، وقـد عرفـت باسـم 1883م. وترجع أول اتفاقية دولية تـنظم حقـوق امللكيـة الصـناعية إىل عـام 2000عام 
) دولـة، وظهـرت إىل حيـز الوجـود اتفاقيـة "بـرن" ملصـنفات 120"اتفاقية باريس" وتضم هـذه االتفاقيـة حاليـا (

  م.1886الفنية واألدبية، وقد أبرمت يف عام 
على إجياد مؤسسية دولية تتوىل محايـة حقـوق امللكيـة الفكريـة جبوانبهـا املختلفـة، ويف هـذا  وفد جرى العمل

ــــة إلنشــــاء املنظمــــة العامليــــة للملكيــــة الفكريــــة 1967اإلطــــار مت التوصــــل يف عــــام  م إىل إبــــرام االتفاقيــــة الدولي
"WIPO م، وتضــم يف 1974" والــيت حتولــت الحقــا إىل إحــدى الوكــاالت املتخصصــة لألمــم املتحــدة عــام

) اتفاقيــة دوليــة تتنــاول جوانــب خمتلفــة مــن حقــوق امللكيــة 23) دولــة وتشــرف علــى تنفيــذ (140عضــويتها (
  الفكرية.
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ترمجــة هشـام حــداد  156،157ناهـد طــالس العجـة: العوملــة: حماولـة فهمهــا وجتسـيدها ص  :انظـر -25
 . 1999دمشق عام 

، وانظــر د. حممــد عبــد الظــاهر حســني: 53لدوليــة صد. إبــراهيم أمحــد إبــراهيم: اجلــات واحلمايــة ا -26
 م. 2001محاية برامج الكمبيوتر يف ظل احلماية املقررة حلماية املؤلف، جامعة جرش، األردن نوفمرب عام 

انظــر يف أثــر االتفاقيــة علــى قطــاع الصــناعات الدوائيــة: ياســر حممــد جــاد اهللا حممــود: اتفاقيــة حقــوق  -27
دورة أورجـواي، وتأثريهـا علـى الصـناعات الدوائيـة يف مصـر. رسـالة ماجسـتري مـن كليـة امللكية الفكرية يف إطـار 
د.حســام الــدين  TRIPSم، وانظــر يف اتفاقيــة الــرتبس 1909جامعــة حلــوان عــام -التجــارة وإدارة األعمــال

ها، ومـا بعـد 182عبد الغين: أسس ومبادئ اتفاقية اجلوانب املتصلة بالتجارة، من حقوق امللكيـة الفكريـة ص
  م. 1999دار النهضة العربية عام 

 49، 48د.حممــد نــور فرحــات: احلمايــة القانونيــة للملكيــة الفكريــة، جملــة احملــيط الثقــايف ص :انظــر -28
 . 2002مصر، فرباير، عام 4العدد 

 . 9د. حممد عبد الظاهر: محاية برامج الكمبيوتر ص -29

مؤسســــة الرســــالة  40ه اإلســــالمي املقــــارن صالســــابق. ود.فتحــــي الــــدريين: حــــق االبتكــــار يف الفقــــ -30
 م. 1984

31- Motlle- Vieville, protection du Logiciel entre brevet celle du 
droit doutur, in informatique et en colloque arganir par la facultede 

droit – bruxelles les 14-15, juin 1984, p. 211.  
ق املؤلــف ترمجــة حممــد حســام لطفــي، ولســليمان قنــاوي، اجلمعيــة املصــرية وانظــر: بــول جلــود شــتاين: حقــو 

  م. 1992عام  111لنشر املعرفة والثقافة ص
32- Paris , 5- 6.1988.d, 1988, s.c 254, 29-10- 1987,G.C.P 1989, 
1,3376, Grenoble, 19-9 1989, R-T-D. COMM 1990 , 387, 

ObsFrancon.  
م جمــال مــن جمــاالت محايــة حقــوق املؤلــف، فــال جنــد أفضــل مــن جمــال الكمبيــوتر ويعتــرب جمــال الكمبيــوتر أهــ

  وبراجمه نظرا ألنه قد أصبح صناعة العصر ووسيلة هامة وأساسية يف ثورة املعلومات املعاصرة. 
 . 5السابق، صد. حممد عبد الظاهر:  -33

34- Who will own you the atlantic Mouthy in next good idea ?  
الكويــت  207-173ص  70م ترمجــة أمحــد حممــود، جملــة الثقافــة العامليــة عــدد 1998أيلــول عــام عــدد 
1999 .  
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أي املعلومــات حــني تتحــول يف الكمبيــوتر إىل إشــارات إلكرتونيــة مكونــة مــن موجــب وســالب بآليــة  -35
 خاصة. 

 . 1996وت دار الفكر املعاصر بري  19حقوق املؤلف ص -د. جورج جبور: يف امللكية الفكرية -36

 م. 2001د. عدنان الصمادي: امللكية الفكرية حق اإلبداع العلمي والعالمة التجارية األردن  -37

 م. 1967دار الكتاب العريب مصر  30د. أمحد سويلم العمري: حقوق اإلنتاج الذهين ص  -38

ة مصـــر عـــام ومـــا بعـــدها املطبعـــة العامليـــ 133حممـــد كامـــل مرســـي: شـــرح القـــانون املـــدين اجلديـــد ص -39
) الــذي عــاش حياتــه األدبيــة يف مصــر، أول 1899-1867م. يعتـرب الكاتــب اللبنــاين جنيــب حــداد (1954

من لفت األنظار إىل معىن امللكية الفكريـة يف مقـال عنوانـه "حـق ضـائع" نشـر أوال يف الصـحف ومجعـه شـقيقه 
الـذي يسـبق يف مطالبتـه حبـق م، ويؤكـد هـذا املقـال 1903أمني حداد يف كتاب "منتخبات" الذي صدر عـام 

ضـــتها احلديثـــة رائـــدة يف الـــدفاع عـــن  التــأليف كثـــريا مـــن الـــدول األجنبيـــة، أن مصـــر والثقافـــة العربيــة كانـــت يف 
، والــذي يرجــع الفضــل يف وضــعه 1954امللكيــة الفكريــة، وإن تــأخر صــدور القــانون اخلــاص بــه إىل ســنة عــام 

جملـس الدولـة بعـد عمـادة كليـة احلقـوق. انظـر نبيـل فـرج: وثيقـة  إىل الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الـذي رأس
  .3تارخيية عن حقوق امللكية الفكرية جملة احمليط الثقايف العدد 

اســتعراض كــل القــوانني اخلاصــة حبمايــة امللكيــة الفكريــة يف الــدول العربيــة، حبــث د.حممــد عبــد  :انظــر -40
 .15-12السابق، صالظاهر حسني:

 م. 2001عثمان: امللكية الفكرية يف الفقه اإلسالمي، مؤمتر جرش األردن  د. أسامة حممد -41

 .21مسري مجيل حسني الفتالوي: استغالل براءة االخرتاع ص -42

 .21السابق، ص -43

، منشأة املعارف، اإلسـكندرية 42د.سينوت حليم دوس: دور السلطة العامة يف براءة االخرتاع ص -44
 م.1983عام 

 .1993عام  36العدد  30: جملة محاية امللكية الفكرية صزياد حسونة -45

. يســعى صــيادو منتجــات صــناعية بطــرق مباشــرة 15د.صــالح ســلمان األمســر: امللكيــة الفكريــة ص -46
إلجياد أفكـار قابلـة للتسـويق، وأقـام "جـريوم فيلـدمان" رئـيس شـركة تطـوير بـراءات االخـرتاع الوطنيـة يف نيويـورك 

ت روسيا لتصميم األسلحة والطاقة النووية، وهو معهد كورشاتوىف للطاقة النووية، وذلـك شراكة مع أكرب خمتربا
لتســــــويق منتجــــــات املعهـــــــد يف الغــــــرب. وتأمـــــــل شــــــركة فيلــــــدمان (الـــــــيت اشــــــرتت يف الســـــــتينات مــــــن طبيـــــــب 
تشيكوســلوفاكي حقــوق إنتــاج أول عدســة الصــقة) أن جتــد مشــرتيا يف الغــرب خلالئــط املعــدن الــيت تشــابه يف 
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ا املــاس ولألجهــزة املســتخدمة يف جعــل إنتــاج مصــانع األســلحة النوويــة آليــا. انظــر: زيــاد حســونة: جملــة قســا و
   م.1993العدد عام  30محاية امللكية الفكرية ص 

جــالل أمحــد خليــل: النظــام القــانوين حلمايــة االخرتاعــات ونقــل التكنولوجيــا إىل الــدول الناميــة  :انظــر -47
.صالح زين الدين: امللكية الصناعية والتجارية، الفصل السابع والثـامن مـن م، ود1983مصر عام  247ص

 م. 1999مدخل للحقوق الفكرية، دار الثقافة عمان

 . 2001مفهوم حقوق امللكية الفكرية وضوابطها يف اإلسالم، حبث مؤمتر جامعة جرش نوفمرب  -48

 .6السابق، ص -49

 .40د. نواف كنعان: حق املؤلف ص -50

 م. 2000، دار املريخ للنشر، الرياض عام35عبد اهللا مربوك النجار: احلق األديب للمؤلف صد. -51

دار  281، من موسـوعة احلـق يف الفقـه اإلسـالمي، ص8د. عبد الرزاق السنهوري: حق امللكية ج -52
 م.1967النهضة العربية عام 

 .12، صالسابقإحسان عبد املنعم مساره: مفهوم حقوق امللكية الفكرية  -53

 .45السابق، صنواف كنعان:  -54

ود. حممد حسام: املرجع العلمي يف امللكيـة  40، 39د. عبد اهللا مربوك: احلق األديب للمؤلف ص -55
 .20، 19األدبية والفنية ص

-30ويرجع أيضا يف ذلك د.نواف كنعان: حق املؤلف ص 17السابق، صمفهوم حقوق امللكية  -56
  .41-23ق األديب للمؤلف ص ، وعبد اهللا مربوك: احل54

 .7السابق، صأشار إليه د. جورج جبور يف: امللكية الفكرية  -57

كليــة اآلداب   7قاســم عثمــان النــور: الكتابــة واملكتبــة يف احلضــارة اإلســالمية مــن منظــور تــارخيي ص -58
 م.1994جامعة اخلرطوم عام 

  .11مي صد. أسامة حممد عثمان: امللكية الفكرية يف الفقه اإلسال -59
 .181السابق، صقاسم عثمان  -60

 .185 السابق، ص -61

يعترب أبو حيان التوحيدي من أبرز األدباء النساخني يف القرن الرابع اهلجـري واشـتهر يف هـذا األمـر  -62 
م، انظــر أليب حيـــان  وكــذلك كـــان اجلــاحظ األديـــب العظــيم، وقـــد ذكــر كـــل منهمــا أخبـــار النســاخني وخيانـــا

متـاع واملؤانسـة. ود. بركـات حممــد مـراد: أبـو حيـان التوحيـد مــراد: أبـو حيـان التوحيـدي.. مغرتبــا التوحيـدي: اإل
  م. 2001-2000لعام  21حوليات كلية اآلداب، جامعة الكويت احلولية 
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 .12السابق، صد. أسامة حممد عثمان:  -63

  .31-30ص 9، وياقوت احلموي: معجم األدباء ج452ص 5الذهيب: كتاب السري ج -64
د. صــالح الــدين النــاهي: حــق التــأليف يف القــوانني الوضــعية املعاصــرة ويف نظــر الشــرع اإلســالمي،  -65

  .37ص 25جملة هدى اإلسالم ج
ال خيتلــف املعــىن االصــطالحي للتــأليف عــن املعــىن اللغــوي كثــريا، ولــذا عــرف بأنــه "اخــرتع معــدوم،  -66

ـذيب مطـو  ل، وترتيـب خملـط، وتبـني خطـأ: (انظـر د. حممـد ومجع متفرق، وتكميل ناقص، وتفصـيل جممـل، و
) والبـد أن يكـون املؤلـف ملسـة إبداعيـة، وذلـك بـأن يسـتنبط املؤلـف 59عثمان: املعامالت املالية املعاصرة ص

شيئا جديدا مل يسبق إليه، أو أن يطور عمال علميـا، وذلـك بتفسـريه وتفعيلـه أو تصـحيح أخطائـه، أو إكمـال 
 املكرر ليسهل على الدارسني حفظه ومدارسته.نقص فيه أو تلخيصه حبذف 

  م.2001د. حممد عقله حسن: التأليف طبيعته واحلقوق الوارد عليه، األردن عام  -67
مــن القــانون الفرنســي كمــا ال يعــد النســخ لالســـتعمال  41/2مــن القــانون املصــري واملــادة  2املــادة -68

ي. انظر يف ذلك بول جولد شتاين: حقوق املؤلـف، الشخصي انتهاكا لقانون حق املؤلف وفقا للفقه األمريك
  .1999، عام 111ترمجة د. حممد حسام ص

  انظر ما سبق حول املوضوع. -69
  .117حممد عبد الظاهر: محاية برامج الكمبيوتر ص  -70

  . 135د. حممد حسام لطفي: احلماية  -71
ف (بـــدون تـــاريخ) اخلرطـــوم، املستشـــارة ابتســـام عـــوض املهـــدي: حبـــث غـــري منشـــور يف حقـــوق املؤلـــ -72

أشــارت إىل مشــروع التفاقيــة املنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والثقافــة والعلــوم. وانظــر د.أســام حممــد عثمــان: امللكيــة 
  الفكرية السابق.

  م.1886اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية لسنة  -73 
  .13 السابق، صاملرجع  : د.أسامة حممد عثمان،انظر -74
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  لهوية بين الشكل والمضمونا
  مصطفى حممد طه*
شــغل اإلنســان بالبحــث عــن اهلويــة علــى مــر العصــور. وكانــت غايتــه وهــو بصــدد حبثــه الــدائم الــدائب عــن 
هويتــه، هــي صــناعة احلضــارة، والتــدخل يف حركــة التــاريخ بإرادتــه. وال يصــبح اإلنســان باحثــا عــن هويتــه إال يف 

شــادية احلاكمــة وتبــدل املســلمات ومتيــع اهلويــات. ومــن هنــا فــإن إشــكالية عصــر التحــوالت، وتغــري النمــاذج اإلر 
البحــث عــن اهلويــة ليســت إال أطروحــة للتحــول احلضــاري والنهضــة والبحــث عــن صــياغة جديــدة لتــاريخ األمــم 
والشعوب. وما هي إال إشكالية تغري النموذج اإلرشادي املسيطر على هوية جمتمع بعينـه، والنمـاذج اإلرشـادية 

ـــا اجملتمـــع يف عصـــر معـــني، وشـــكلت هويتـــه وأصـــبحت منوذجـــا  تلـــك مـــا هـــي إال إجنـــازات حضـــارية اعـــرتف 
  .)1(للمشكالت وصياغتها واحللول، ومنهجا للرقي واالرتقاء يف سلم احلضارة اإلنسانية

اه إن هــذا املوقــف جتــاه اهلويــة تتبلــور قســماته البــارزة، عنــدما توجــد مجاعــة بأكملهــا يف حالــة مــن احلــرية جتــ 
موضوع اهلوية، فنراها تشري بذلك، إىل أن هناك أسبابا خمتلفة قد شوشت عمليات تلقي إرث الشفرة بالنسبة 
لعالقات األجيال فيها. وإذا ما تواصلت هذه احلرية وأصبحت مبنزلة مسة مميزة لعدد من األجيال على التـوايل، 

اعــة، وهــو خطــر التفكــك، إذ إن هــذه احلــرية فــإن هــذا دليــل قــاطع علــى أن هنــاك خطــرا دامهــا يهــدد هــذه اجلم
ـا. ومـن  جتاه اهلوية هي من العالمات الواضحة على أن اجلماعـة مل تـنجح يف أن حتـافظ علـى تواصـل أبنائهـا 
هنا فإنه يعد من األمور املصريية للغاية بالنسبة هلا يف هذه احلالة، أن تقوم يف الوقت املناسب بعمل استيضـاح 

رية اليت تسود اجلماعة حلو مسألة اهلوية. وهذا االستيضاح الثاقب واجلدي هو الذي مـن حول ماهية هذه احل
شـأنه أن ينقـذ اجلماعـة مــن التفكـك قبـل فــوات األوان. إذ إن نتائجـه ميكـن أن يعيــد ألعضـاء اجلماعـة اإلميــان 

ن يف حاجـة إىل حتـديث مبركبات الشفرة بكاملها، أو يشري إىل تلـك املركبـات املنفصـلة يف الشـفرة الـيت قـد تكـو 
  .)2(ومالءمة مع ظروف العصر

، هـي احلقيقـة اجلزئيـة Identityويف هذا اإلطار فإنه البـد مـن حتديـد مضـامني املصـطلحات. فــ"اهلوية"  
حيث قالوا: إن احلقيقة اجلزئية تسمى هوية، ممـا يعـين أن املاهيـة إذا اعتـربت مـع التشـخيص مسيـت هويـة. وقـد 

ــا التشـــخيص، وقــالوا: إن اهلويــة مـــأخوذة مــن اهلــو، وهـــي  تســتعمل اهلويــة مبعـــىن الوجــود اخلــارجي، وقـــد يــراد 
  ).3(مقابلة الغريية

وجــاء يف املعجــم الوســيط أن اهلويــة: حقيقــة الشــيء أو الشــخص الــيت متيــزه عــن غــريه. وهــي أيضــا بطاقــة  
  .)4(يثبت فهيا اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله وتسمى البطاقة الشخصية أيضا

ولقــد حـــاول حممـــد عمـــارة تقــدمي تصـــور شـــامل ملفهـــوم اهلويـــة لغــة واصـــطالحا، مســـتعينا باملعـــاجم القدميـــة  
مصــطلح اســتعمله العــرب واملســلمون القــدماء. وهــو  -واحلديثــة، فقــال يف هــذا الصــدد: إن "اهلويــة" بضــم اهلــاء
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يقـول "اجلرجـاين" يف كتـاب منسوب إىل "هـو" وهـذه النسـبة تشـري إىل مـا حيملـه مـن مضـمون، فهـي تعـين كمـا 
(التعريفــات): "احلقيقــة املطلقــة، املشــتملة علــى احلقــائق اشــتمال النــواة علــى الشــجرة يف الغيــب املطلــق". أمــا 
ــا حقيقــة الشــيء أو الشــخص  ــا مل ختــرج عــن هــذا املضــمون، عنــدما قالــت عــن "اهلويــة" إ معامجنــا احلديثــة فإ

. وبعبــارات )5(والــيت متيـزه عـن غــريه" وتسـمى، أيضـا "وحــدة الـذات"املطلقـة، املشـتملة علــى صـفاته اجلوهريـة، 
أدخل يف موضوعنا، فإننا نستطيع أن نقول: إن اهلوية احلضارية ألمة مـن األمـم، هـي القـدر الثابـت واجلـوهري 
واملشرتك من السمات والقسمات العامة، الـيت متيـز حضـارة هـذه األمـة عـن غريهـا مـن احلضـارات، والـيت جتعـل 

  .)6(صية القومية طابعا تتميز به عن الشخصيات القومية األخرىللشخ
وإذا كان هذا هو تعريف اهلوية من املنظور اللغوي واإلجرائي، فـإن اهلويـة مـن املنظـور الفلسـفي هـي كلمـة  

ي املعــىن الــذ -الفــارايب–مولــدة اشــتقها املرتمجــون القــدامى مــن الـــ"هو" لينقلــوا بواســطتها إىل العربيــة كمــا يقــول 
تؤديــه كلمــة "هســت" بالفارســية وكلمــة "اســتني" باليونانيــة أي فعــل الكينونــة يف اللغــات اهلنــد وأوروبيــة الــذي 
يــربط بــني املوضــوع واحملمــول؛ مث عــدلوا عنهــا ووضــعوا كلمــة "املوجــود" مكــان الـــ"هو" والوجــود مكــان "اهلويــة"، 

. أمـا )7(علـى كـون الشـيء هـو نفسـهومع ذلك فقد فرضت كلمة اهلوية نفسها كمصطلح فلسفي يستدل به 
ي، فإن اهلويـة تعـين حتديـد املميـزات الشخصـية للفـرد مـن خـالل مقارنـة خالتـه باخلصـائص جتماعيف املنظور اال

ا مــن )8(يـة العامــةجتماعاال . فعنـدما تكــون األمــة مالكـة لــرتاث حضــاري غـين وعريــق، وعنــدما تكـون حضــار
 -كمـــا هـــو حـــال أمتنـــا اإلســـالمية–دود اجلغرافيـــة هلـــذه األمـــة احلضـــارات الـــيت تألفـــت، فتخطـــت بعطائهـــا احلـــ

عنــــدما يكــــون هــــذا هــــو حــــال األمــــة، فمـــــن الصــــعب، بــــل واملســــتحيل، عليهــــا أن تقــــف بنضــــاهلا يف ســـــبيل 
االســتقالل، عنــد "االســتقالل السياســي" أو حــىت "االســتقالل احلضــاري" الــذي يعيــد هلــا اســتقالل شخصــيتها 

ـا عنـدما فقـدت االسـتقالل، وخضـعت لتـأثريات الغـزاة! فـإن  القومية، ويزيـل آثـار التشـوه الفكـري الـذي حلـق 
البحث اجلاد عن استكمال مقومات هذا االستقالل احلضاري حيتم عليها إثارة التسـاؤل عـن "اهلويـة" اخلاصـة 

ا؟ ذي وفد إلينا أيف تراث األمة وموروثها احلضاري؟ أم يف الوافد الفكري؟ ال ا، وأين تلتمس معاملها وقسما
منذ بدء االحتكاك مع الغرب، والذي ال زال يفد إليها من خالل ما يتم علـى األرض العربيـة واإلسـالمية مـن 

عـــن ماهيـــة القســـمات الـــيت تكـــون  -كـــذلك–حتـــديث مطبـــوع بالطـــابع الغـــريب والتغـــرييب. كمـــا يثـــور التســـاؤل 
دى يصـيب التطـور والتغـري "اهلويـة" احلضـارية "هوية" األمـة احلضـارية؟ وهـل اهلويـة هـي كـل الـرتاث؟ وإىل أي مـ

  . )9(لألمة يف جمرى التطور العام
إن هــذا التســاؤل احليــوي هــو ســؤال اهلويــة الــذي يطــرح نفســه بــني الفينــة والفينــة، وذلــك مــن أجــل تأكيــد  

ديثـة الذات. ولذا تعتـرب "مشـكلة اهلويـة" مـن أعقـد املشـكالت الـيت تواجـه الكثـري مـن الشـعوب واجملتمعـات احل
يف العصر الراهن سواء يف ذلـك اجملتمعـات ذات األصـول احلضـارية القدميـة، أو حـىت تلـك الـيت تفتقـد االنتمـاء 
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احلضاري القدمي. وذلك ألن اهلوية هي الشفرة اليت ميكن للفـرد عـن طريقهـا أن يتعـرف عليـه اآلخـرون باعتبـاره 
رقيــة علــى مــدار تــاريخ اجلماعــة (التــاريخ) مــن يــة. وهــي شــفرة، تتجمــع عناصــرها العجتماعمنتميــا إىل تلــك اال

ـــا (الواقـــع اال ـــة  جتمـــاعخـــالل تراثهـــا اإلبـــداعي (الثقافـــة) وطـــابع حيا ي). وباإلضـــافة إىل الشـــفرة تتجلـــى اهلوي
ـا عناصـر معلنـة  كذلك مـن خـالل تعبـريات خارجيـة شـائعة مثـل: الرمـوز، العـادات، الـيت تنحصـر قيمتهـا يف أ

هــي أيضــا الــيت متيــز أصــحاب هويــة مــا مشــرتكة عــن ســائر اهلويــات األخــرى. ولكــن جتــاه اجلماعــات األخــرى، و 
املالمــح احلقيقيــة للهويــة، هــي تلــك الــيت تنتقــل داخــل اجلماعــة وتظــل حمتفظــة بوجودهــا وحيويتهــا بيــنهم مثــل: 

  ).10(األساطري، والقيم، والرتاث الثقايف
 جمـرد انتمـاء (إرادي) أو محـل للتسـمية بقـدر مـا ومن هنا، ميكن القول بأن اهلويـة اإلسـالمية، ال تتمثـل يف 

تتمثل مبنهجية حياتية عميقة وشديدة يف الوقت نفسه، ترتكز على توحيد اهللا سبحانه وتعاىل بربوبيتـه وألوهيتـه 
هي الرسالة اخلامتة، وأن ما حتمله مـن تعـاليم  -صلى اهللا عليه وسلم-وصفاته. وعلى اإلميان بأن رسالة حممد 

التشريعات متثل احلق املطلق ومتثل الدين املرتضى عند اهللا سبحانه وتعاىل، الذي جيعل صـلة اإلنسـان العقيدة و 
ْل ِإنَّ قُـ﴿بالناس كصلته بالكون احمليط به، فهذا هو املنهج الذي قرره القرآن الكرمي، يف قولـه سـبحانه وتعـاىل: 

ــِه َربِّ الْ  ــاَي َوَممَــاِيت لِّل َــْا َأوَُّل اْلُمْســِلِمنيَ  . َ َعــاَلِمنيَ َصــَالِيت َوُنُســِكي َوَحمَْي ــْرُت َوأَن ــَذِلَك أُِم ــُه َوِب ) 162( ﴾َشــرِيَك َل
ــذا املقــدار مــن الرتبيــة حليــاة املســلم، أدركنــا مقــدار اخلطــر الــذي ) ســورة األنعــام163( . وإذا عرفنــا أن اهلويــة 

د تغريه بـأن يتخلـى عـن شـيء مـن ية قاجتماعميكن أن يسببه ما يعرض للمسلم من مؤثرات ثقافية وإعالمية و 
التزامه الفكري أو السلوكي باإلسالم أو أن يستبدل ببعض معتقداته أو سلوكياته بدائل أخرى جماراة للزمن أو 

ا للحياة القائمة   .)11(تصورا لضرور
نـا ولقد جاءت القسمات البارزة هلذه اهلوية منداحة عرب القـرآن الكـرمي واحلـديث النبـوي الشـريف. ومـن ه 

أصــبحت هويــة ناصــعة كنصــاعة الشــمس يف رابعــة النهــار. وبالتــايل فــإن أصــالة هــذه اهلويــة ال دخــل هلــا البتــة ال 
 احلضــارية علــى ظهــر هــذا الكوكــب األرضــي مــن مــد نيمــن قريــب أو بعيــد، مبــا انتــاب وال يــزال مســرية الســلمي

ارزة للعيـــان. ومـــع ذلـــك فـــإن املالمـــح وجـــزر، وهـــذا ألن املقومـــات الوجوديـــة هلـــذه األمـــة ذات أصـــالة إميانيـــة، بـــ
البارزة هلذه اهلوية، قد تتأثر سلبا وإجيابيا إىل حد ما مبا يشوب حياة املسـلمني مـن تـأزم حضـاري أحيانـا، كمـا 
هـــو احلـــال اآلن يف واقعنـــا املعاصـــر. إال أن ذلـــك ينبغـــي أال يـــؤثر بـــأي حـــال مـــن األحـــوال علـــى ســـرمدية هـــذا 

قرآنية املتفجرة بكل القـيم املشـعة، وذلـك ألن هـذا الـدين وكتابـه املعجـز مـن عنـد الدين، فضال عن الدينامية ال
  .) سورة امللك14(﴾ يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف اْخلَِبريُ َأال﴿خالق الكون وبارئه 

 وإذا شئنا أن نضرب بعض األمثلة للقسمات اجلوهرية الـيت غـدت لعمومهـا واسـتمراريتها، جـزءا أصـيال يف 
  "هوية" أمتنا اإلسالمية فإننا سنجد أن من أبرز هذه املقومات العضوية احلية هلذه اهلوية املقومات التالية:
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  المفهوم األول:
 -ولـيس العروبـة بـاملعىن العرقـي والعنصـري –إن العروبة املعنية هنا، هي العروبة باملعىن احلضـاري والفكـري  

طور التغريب. وقد استوت يف هذا الـوالء واالنتمـاء للعروبـة بأولئـك  فلقد غدت العروبة اليت سبقت يف تارخيها
  .)12(الذين احندروا من أصالب عربية باملعىن العرقي

ويؤكـــد املنظـــور النســـقي هلـــذه الظـــاهرة احلضـــارية أن العروبـــة رغـــم كـــل هـــذه التحـــديات الـــيت مثلـــت عوامـــل  
ة علـــى التحـــرك مـــن موقعهـــا احلصـــني، وحتـــوالت قامـــت يف أرض الواقـــع، قـــد ظلـــت صـــامدة شـــاخمة مستعصـــي

فليسـت هـي إذن "بالبنـاء الفـوقي" الـذي يصـيبه التغـري بتغـري الظـروف، وإمنـا هـي جـوهر ثابـت، كمـا هـي نسـق 
ا "هوية" وليست جمـرد تـراث! وجـدير بالـذكر أن هـذه العروبـة ليسـت  "عام وشامل" له صفة "االستمرارية"، إ

مـن لــوازم اإلسـالم، فهــي عروبـة اللغــة الـيت يســتحيل علـى املســلم مــن  خصوصـية لألمــة العربيـة، وإمنــا هـي الزمــة
أي جنس، أو لـون، أو قوميـة أن يفقـه القـرآن املعجـز، فيبلـغ يف فقهـه مرتبـة االجتهـاد والتشـريع دون أن يكـون 
عريب اللغة، كما يستحيل على هذا املسلم، من أي لون أو جنس أو قومية، أن يفقه علوم الشريعة اإلسـالمية 
ويف مقدمتها احلديث النبوي وعلومه، ومدونات الفقه اإلسالمي وأغلبها عريب اللغة دون أن يكون هذا الفقيه 
ا شرط للتفقه واالجتهاد فيه. وهكذا جنـد أن  عريب الثقافة. فإذا مل تكن العربية شرطا يف التدين باإلسالم، فإ

اره، إذا مل تلـق يف طريقهمـا املعوقـات الـيت تسـتهدفهما "العروبة" قرينة "لإلسالم" تنتشر بانتشـاره وتزدهـر بازدهـ
ـــة الفكـــر والثقافـــة واللغـــة واحلضـــارة، تلـــك هـــي الـــيت أمثرهـــا اإلســـالم، وليســـت عروبـــة اجلاهليـــة  ـــا عروب معـــا. إ

  .)13(وعصبيتها العرقية القاصرة
  المقوم الثاني: التدين

الــيت تكــون جــزءاً مــن "هويــة" هــذه األمــة. يعــدُّ التــدين وال ريــب، قســمة مــن القســمات العضــوية والثوابــت  
خاصــة يف احلضـــارة  -وحنــن بــالطبع، ال نــزعم أن أمتنـــا وحــدها هــي املتدينـــة مــن بــني األمــم األخـــرى. فالتــدين

قــد وقــف عنــد "الفــرد" واقتصــر علــى عالقــة الفــرد خبالقــه، أمــا يف حضــارتنا اإلســالمية، فلقــد وجــدناه  -الغربيــة
ـا؛ فهـو الـروح العامـة السـارية يف كـل علـوم التمـدن واإلبـداع يتعدى علـوم الـوحي والشـرع إىل  علـوم الـدنيا وفنو

احلضاري وتنمية العمران البشري، وليست حمصورة فيما عرفته احلضارة الغربية حتت عنوان "الالهـوت"، فـنحن 
ــا "احلضــارة أبنــاء "حضــارة مؤمنــة"، ارتبطــت فيهــا العلــوم مجيعــا، مبــا فيهــا "العلــوم البحتــة" بالقاعــدة اإلمي انيــة، إ

املؤمنة"، اليت يذكر فيها اسم اهللا يف كل شيء وليس يف الصلوات فقط، نستفتح األكل بامسه وخنتتمه حبمده، 
ـل بـذكره علـى الـذبائح، ونلجـأ إليـه عنـد احلــزن، وعنـد السـرور يف وقـت الضـحك، وسـاعة البكـاء، فـإن كــل  و

روحيـا عـن الـنفس، فضـال عـن مباشـرته متـع احليـاة املشـروعة مسعى لإلنسان املسلم سواء أكان عبادة أو حىت ت
ا وجه اهللا   .)14(مبتغيا 
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كـان حمورهـا ومزاجهـا   -يف حضـارتنا –ويف ضوء هذا املنطلق اإلمياين، ميكن القول بأن هذه الروح املتدينة  
ا مجيعــا–هــو "التوحيــد"  ــا وقســما هــذا "التوحيــد" قــد حــىت لنســتطيع القــول إن  -بــه متيــز تــدينها، ومتيــزت مسا

ا أمتنا وحضارتنا عن غريها مـن األمـم واحلضـارات، فالتوحيـد اإلسـالمي الـذي بلـغ الـذروة  غدا "هوية" تتميز 
يف النقــــاء والقمــــة يف التجريــــد، عميــــق وقــــدمي يف املكونــــات الفكريــــة لرتاثنــــا، حــــىت أن وثنيــــة العــــرب القدميــــة يف 

ــْن َخَلــَق " عــن جــوهر ونقــاء هــذا "التوحيــد" جــاهليتهم الــيت ســبقت اإلســالم، كانــت "احنرافــا َوَلــِئن َســأَْلتَـُهم مَّ
ـــَماَواِت َواْألَْرَض لَيَـُقـــوُلنَّ اللَّـــهُ  ) ســـورة 3( َمـــا نـَْعبُـــُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُونَـــا ِإَىل اللَّـــِه زُْلَفـــى. ) ســـورة لقمـــان )25السَّ

ات الثوابـت، الـيت غـدت يف حضـارتنا اإلسـالمية مـن القسـم -التدين، والتدين بروح التوحيـد -. فهو إذنالزمر
ا هذه احلضارة عن غريها من احلضارات   .)15("هوية" تتميز 

  المقوم الثالث: االعتدال
تـــرفض "الغلـــو" بكـــل صـــوره، ويف كـــل  -وأمتهـــا -ميكـــن لنـــا القـــول بـــأن االعتـــدال هـــو الـــذي جعـــل هـــذه 

ـا عـرب تارخينـا احلضـاري الطويـل، فهـذا االعتـدال  امليادين، هو اآلخر من القسمات اليت غـدت "هويـة" تتميـز
هو الذي جعلنا أمة وسطا، نقف موقف الشاهد الذي هو "عدل" بني ظلمني وحق بني بـاطلني و"واعتـدال" 
بـــني تطـــرفني. وهـــذا االعتـــدال هـــو الـــذي نســـميه "الوســـطية اإلســـالمية" تلـــك الـــيت جعلهـــا اهللا ســـبحانه وتعـــاىل 

ا املميـــزة هلـــاأي "هو  –خصوصـــية هـــذه األمـــة  ـــًة َوَســـطًا . )16(يتهـــا" وصـــفة مـــن صـــفا وََكـــَذِلَك َجَعْلَنـــاُكْم أُمَّ
  .) سورة البقرة)143ونُواْ ُشَهَداء َعَلى النَّاسِ لَِّتكُ 

ملركزهـــا –ويف هـــذا الســـياق احلضـــاري، فإننـــا ال نغـــايل إذا قلنـــا: إن هـــذه "الوســـطية اإلســـالمية" قـــد غـــدت  
"اهلويـــة اإلســـالمية"، وزاويـــة الرؤيـــة الصـــحيحة والوحيـــدة لكـــل مـــن أراد إدراك  مجـــاع -ومركزيتهـــا يف القســـمات

ـــا حضـــارتنا، أي إدراك حقيقـــة جوهرهـــا و "هويتهـــا" كمـــا غـــدت معيـــار تقـــدم  حقيقـــة الســـمات الـــيت متيـــزت 
ــا  -األمــة يــوم ســادت، وتألقــت يف إبــداعها احلضــاري وســبب تراجعهــا ومجودهــا وختلفهــا، عنــدما أخلــت مكا

والتطــرف، ذات اليمــني أو ذات الشــمال. تلــك كانــت بعضــا مــن الســمات الثوابــت، الــيت تكــون اهلويــة للغلــو 
احلضـــارية ألمتنـــا، عـــرب تارخيهـــا احلضـــاري، والـــيت ينبغـــي أن تكـــون مبثابـــة مســـات وقســـمات بـــارزة يف مشـــروعها 

  احلضاري للنهوض املعاصر املنشود، على حد تعبري حممد عمارة.
يـة اإلسـالمية، قـد بلـورت إىل حـد كبـري املالمـح البـارزة لوجـود هـذه األمـة املتمـايزة يف ومن هنا نرى أن اهلو  

أصــالتها القرآنيــة ووســطيتها احلضــارية، ولقــد جتســدت القســمات البــارزة، هلــذه اهلويــة جتســيدا حيــا، عــرب مســار 
ول مــرة مـن رحــم التــاريخ الوجـود احلضــاري هلـذه األمــة، منـذ تلــك اللحظـة التارخييــة البــاكرة الـيت انبثقــت فيهـا أل

احلضاري اإلسالمية، عندما نزل سفري السـماء وأمـني الـوحي، سـيدنا جربيـل عليـه السـالم بـالقرآن الكـرمي علـى 
(احلنيفيــة الســمحاء). وكانــت أول آيــة يف هــذا الكتــاب اخلالــد،  -صــلى اهللا عليــه وســلم-قلــب رســولنا األكــرم 



  156

نَساَن ِمْن َعَلقٍ . ِذي َخَلقَ اقْـَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ هي قوله تعاىل:  . الـَِّذي َعلَّـَم بِـاْلَقَلمِ . اقْــَرْأ َوَربـَُّك اْألَْكـَرمُ . َخَلَق اْإلِ
نَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ، ومن يومها انبجست من ضمري الغيب أمـة وسـط ذات هويـة ) سورة العلق )1-5َعلََّم اْإلِ

  متميزة، ومن مث فهي باقية بقاء هذا الكون.
ضوء هذا املنطلق اإلمياين الرشيد، ميكن القول بأن تأكيد األصالة احلضارية لألمة، إمنا يعين ضمن ما  ويف 

مصــاغة يف حلمتهــا وســداها، وفقــا  -ســواء يف بعــدها العقــدي أم احلضــاري–يعــين أن تكــون حياتنــا كمســلمني 
وسط األمم قاطبـة. وذلـك ألن اهلويـة  للنسق القرآين املعجز، الذي قدم عرب معطياته التأطري األمثل حلياة أمتنا

هــي الــيت حتــدد الشــعور العميــق الوجــودي األساســي لإلنســان، والشــعور العميــق اخلــاص بانتمائــه. وذلــك ألن 
االنتماء مينح الفرد غايته وأمل حياته عرب املسؤولية عن هوية اجلماعة، واستمرارية أمناط تراثها املختلفة، املاديـة 

أن جهــوده اإلبداعيــة والوجوديــة لــن تــذهب هبــاء مبوتــه، بــل ســتغذي حيــاة اجلماعــة حــىت والروحيــة، واألمــل يف 
ويتــه علــى هــذا النحــو، ال يتصــرف وفقــا لقــانون املصــادفة، ألن الفــرد  بعــد وفاتــه. ومــن يكــون لديــه االرتبــاط 

عــيش حاضــره الــذي يتصــرف وفقــا هلــذا القــانون، يكــون مفتقــدا للهويــة ومفتقــدا لالنتمــاء وحمكومــا عليــه بــأن ي
فحســـب، لفـــرتة الســـنوات الـــيت حتـــدد لـــه أن حيياهـــا علـــى األرض، ويـــنغمس يف هـــذه احلالـــة، فاإلنســـان الـــذي 
حيدث لديه نوع من اخللل يف اسـتيعاب الرسـالة املشـفرة اخلاصـة مبجتمعـه، فإنـه عـادة مـا يعـاين مـن احلـرية فيمـا 

ويته الذاتية   .)17(يتصل 
ث اهلويـة وال سـيما يف هـذه األيـام، حيـث أن أمتنـا اإلسـالمية تقـف يف ويف التحليل األخري، نرى أن حدي 

مفـــرتق طـــرق، يعتـــرب مبثابـــة رد موضـــوعي علـــى هـــؤالء الـــذين يعيشـــون حالـــة الســـقوط احلضـــاري، فضـــال عـــن 
شـــعورهم بالتـــأزم جتـــاه اآلخـــر. وبنـــاء عليـــه، فإننـــا نأمـــل أن نـــتمكن مجيعـــا مـــن رســـم مالمـــح املشـــروع احلضـــاري 

أصبح ضرورة عصرية وفقا لقناعة إميانية، وذلك حـىت تعـود ألمتنـا الريـادة احلضـارية، كمـا كـان  اإلسالمي الذي
ا من قبل، فضال عن الشهود احلضاري على اآلخرين.   العهد 
*************  
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  ية في الشريعة اإلسالميةجتماعالقواعد اال
  ودورها في أمن المجتمع واستقراره

  *يسري عبد الغين عبد اهللا
  المجامالت والعادات والتقاليد: الشريعة اإلسالمية وقواعد

م اليوميــــة، أو يف مظهــــرهم توجــــد يف كــــل جمت مــــع قواعــــد ســــلوك يتواضــــع النــــاس علــــى اتباعهــــا يف صــــال
ا اجملامالت، كالتحية عند اللقاء، والتهنئة يف املناسـبات السـعيدة، والعـزاء يف  وملبسهم، فهناك قواعد تقضى 

  املوت، واملواساة يف الكوارث.
ــا تقاليــدهم يف شــأن املظهــر أو امللــبس، وهــي تتفــاوت حبســب  وهنــاك قواعــد يعتــاد عليهــا النــاس أو جتــرى 

ــا ختتلــف بالنســبة إىل الرجــال عنهــا بالنســبة إىل النســاء.وتتفق هــذه القواعــد مــع  الظــروف واملناســبات، كمــا أ
ـــا ملزمـــة هلـــم، ولكـــن الفـــريقني  ـــا حتكـــم ســـلوك األفـــراد يف اجملتمـــع، حبيـــث يشـــعرون بأ القواعـــد الشـــرعية، يف أ

اهيـــة اجلـــزاء، حيـــث يقتصـــر اجلـــزاء يف قواعـــد اجملـــامالت والعـــادات والتقاليـــد علـــى جمـــرد خيتلفـــان فيمـــا يتعلـــق مب
اســـتنكار النـــاس، بينمـــا اجلـــزاء يف القواعـــد الشـــرعية؛ إمـــا دنيـــوي تتـــوىل الســـلطة العامـــة يف الدولـــة توقيعـــه، وإمـــا 

  أخروي يتوىل توقيعه رب العاملني.
د هــو ذات موقــف القــوانني الوضــعية، غــري أنــه إذا  فاألصــل أن موقــف الشــريعة اإلســالمية مــن هــذه القواعــ

  كانت هذه القواعد من قبيل اآلداب اإلسالمية، فإن الشريعة اإلسالمية تفرض هلا جزاء.
وإذا حييـــتم بتحيـــة فحيـــوا بأحســـن منهـــا.أو ردوهـــا.إن اهللا كـــان علـــى كـــل شـــيء ﴿ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل: 

  ).86(النساء/ ﴾حسيباً 
رد علـى التحيـة إمـا واجـب كفـائي إذا وجهـت إىل مجاعـة، وإمـا واجـب عيـين إذا فإلقاء التحيـة منـدوب، والـ

وجهت التحية إىل فرد واحد، فإذا وجهت إىل مجاعة حتية ورد واحد منها فال إمث على أحـد منهـا، وإذا مل يـرد 
  أحد منهم أمثوا مجيعا، وإذا وجهت التحية إىل فرد واحد ومل يرد كان أمثا.

  قواعد األخالق:الشريعة اإلسالمية و 
الشريعة اإلسالمية دين وقانون، فهي عقيدة تشمل ما يطلب اإلميان به، وشريعة تشمل مـا شـرع مـن نظـم 

  ليكون سلوك اإلنسان على مقتضاه.
والعقيــدة هــي األصــل الــيت تبــىن عليــه الشــريعة، فــال يقــوم أحــدمها دون اآلخــر، ولــذلك فــإن القــرآن الكــرمي 

  ميان، وعن الشريعة بالعمل الصاحل قرن بينهما يف استحقاق الثواب.حينما عّرب عن العقيدة باإل
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إن الــذين آمنــوا وعملــوا الصــاحلات كانــت هلــم جنــات الفــردوس نزال.خالــدين ﴿فقــد قــال ســبحانه وتعــاىل: 
  ).108الكهف/(﴾فيها ال يبغون عنها حوال

جزيّنهم أجرهم.بأحسـن مـا  فمن عمل صاحلا من ذكر أو أنثى.وهو مؤمن فلنحيّينه حياة طيبـة.ولن﴿وقال: 
  ).97(النحل/ ﴾كانوا يعملون

وتواصـــوا  وتواصـــوا بــاحلق. إن اإلنســـان لفــي خســـر.إال الــذين آمنــوا وعملـــوا الصــاحلات. والعصــر.﴿وقــال: 
  (سورة العصر). ﴾بالصرب

  ).13(األحقاف/ ﴾إن الذين قالوا ربنا اهللا مث استقاموا فال خوف عليهم.وال هم حيزنون﴿وقال: 
الزم بــني العقيــدة والشــريعة جيعــل األخــالق يف اإلســالم قــوام الصــدق فيمــا يــؤمن بــه اإلنســان مــن وهــذا الــت

األخــالق  -صــلى اهللا عليــه وســلم-عقيــدة، ومــا يؤديــه مــن عبــادة، ومــا يأتيــه مــن تصــرف.وقد جعــل الرســول 
  أساسا لرسالته، فقال: "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق".

ا دينا تتناول أفعال الشخص مجيعها، وحتكم على هذه األفعال حبسـب والشريعة اإلسالمية من ناحية   كو
إمنـا األعمـال بالنيـات، ولكـل «يف هـذا املعـىن:  -صلى اهللا عليه وسـلم-النيات واملقاصد، يقول مرشدنا حممد 

  .»مرٍئ ما نوىا
يكـون حبسـب  وهذا يتفق مـع مـا تقضـي بـه قواعـد األخـالق، فهـذه قواعـد تعتـرب أن الفعـل يكـون خـريا، أو

املقصد منه، فاإلنسان يف حكم األخالق يفعل اخلري إذا كـان مـا يقصـده مـن فعلـه هـو اخلـري، ولـو ترتـب عليـه 
  بعض الضرر، ويفعل الشر إذا كان ما يقصده شراً، ولو ترتب بعض اخلري.

ـم بـه ويالحظ أن حكم الشريعة اإلسالمية يف هذا املعىن حكـم عـام يشـمل كـل مـا يفعلـه اإلنسـان، ومـا 
  نفسه، وإن كانت ال حتاسب على جمرد االجتاه إىل الفعل.

: "مــن هــم حبســنة فلــم يفعلهــا كتبــت لــه حســنة، ومــن هــم -صــلى اهللا عليــه وســلم-وعليــه يقــول الرســول 
  بسيئة فلم يفعلها مل يكتب عليه شيء".

اء مــن حيــث احلــرص هــذا، إّال أن املقصــد العــام للشــريعة اإلســالمية يتفــق مــع مــا ترمــى إليــه األخــالق، ســو 
ـذيب  ذيب الفرد والنزوع به حنو الكمال، ليكون عضوا صاحلا يف اجملتمع، أو من حيث احلرص علـى  على 
الفــرد، والنــزوع بــه حنــو الكمــال ليكــون عضــوا صــاحلا بنــاء يف اجملتمــع، ومــن حيــث احملافظــة علــى كيــان اجملتمــع، 

ــا وكفالــة تقدمــه وارتقائــه. ويتضــح للباحــث مــن هــذا: أّن  الشــريعة اإلســالمية تتفــق مــع قواعــد األخــالق يف أ
تتنــاول الفعــل والقصــد، وحتاســب علــى مجيــع األفعــال الظــاهرة والباطنــة، ومــن مث فهــي تتفــق يف أحكامهــا مــع 
قواعــد األخــالق اتفاقــا تامــا، حيــث تؤاخــذ علــى كــل فعــل خيــالف هــذه القواعــد، وتثيــب علــى كــل مــا يوافقهــا، 

  ألخالق، تعاقب عليه الشريعة عقابا دنيويا، أو عقابا أخرويا.فكل ما هو شرُّ يف حكم ا
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  موازنة بين الشريعة اإلسالمية، والقانون الوضعي
  في نظرتهما لقواعد األخالق:

اتضــح لنــا اآلن أن دائــرة الشــريعة اإلســالمية تتفــق مــع دائــرة األخــالق، باعتبــار أن األخــالق هــي األســاس 
ية، وأن األفعال الـيت حتاسـب عليهـا الشـريعة تشـمل كـل مـا حتاسـب عليـه الذي تقوم عليه كل التكاليف الشرع

األخالق، وأن املعيار الذي تتخذه الشريعة اإلسالمية للحكـم علـى هـذه األفعـال هـو املعيـار ذاتـه الـذي تعـول 
  عليه األخالق، وأن املقصد العام للشريعة من كل هذا هو مقصد األخالق.

ن القانون ال حياسب إال على األفعال الظاهرة، وال حيفل بالنوايا واملقاصد بينما ختتلف القوانني يف ذلك أل
إال إذا دلت عليها شواهد، وإمارات ظاهرة يف حاالت معينة. ويرجع ذلك إىل أن القانون يتوخى غاية نفعية، 

  هي إقامة النظام يف اجملتمع، واحملافظة على كيانه، وكفالة رقيه وتقدمه.
الق فيتوخيـان فضـال عـن هـذه الغايـة، غايـة أخـرى مثاليـة هـي السـمو باإلنسـان، والنـزوع أما الشريعة واألخ

  الدائم به حنو الكمال.
ونقــول هنــا: إّن القــانون الوضــعي يف النطــاق الــذي يعمــل فيــه حيــب أن يكــون رائــده مــا تقضــي بــه قواعــد 

عاقــب عليهــا القــوانني الوضــعية، األخــالق، وكــذلك فــإن معظــم اجلــرائم الــيت تعاقــب عليهــا الشــريعة اإلســالمية ت
ا شاملة، وعامة، صاحلة لكل زمان  غري أن الشريعة اإلسالمية الغراء ختتلف يف هذا عن القانون الوضعي يف أ

  ومكان.
  ية:جتماعالشريعة اإلسالمية، والعلوم اال

يئــات واملصــاحل رأينــا أن فريقــا مــن األحكــام الشــرعية العمليــة يتخصــص باملكــان والزمــان، ويتطــور بتطــور اهل
م، وهــذه هــي األحكــام الــيت تتعلــق بــالتعزيرات، أو تعتــرب مــن قبيــل العــرف، أو  مراعــاة لظــروف النــاس وحاجــا

  تدعو إليها مصلحة مرسلة.
يـــة الـــيت تـــدرس اإلنســـان، جتماعففـــي هـــذا النطـــاق تكـــون الشـــريعة اإلســـالمية علـــى صـــلة وثيقـــة بـــالعلوم اال

  ، وعلم االقتصاد، وعلم السياسة.جتماعتمع، كعلم االوتتناول نشاطه باعتباره عضوا يف اجمل
ا شــأن القــانون الوضــعي، حيــث تعتمــد علــى هــذه العلــوم اال يــة يف جتماعفالشــريعة اإلســالمية يف هــذا شــأ
  استخالص ما تنشده من حقائق تكون أساسا للقواعد الشرعية اليت جيرى العمل على مقتضاها.

  فرد، ومصلحة اجملتمع:املقصد العام للشريعة هو مصلحة ال
رأينـــا أن املقصـــد العـــام للشـــريعة اإلســـالمية هـــو املصـــلحة دائمـــا وأبـــداً، وهـــذه املصـــلحة قـــد تكـــون مصـــلحة 

  خاصة للفرد، وقد تكون مصلحة عامة للمجتمع ككل.
  فتحقيق مصلحة الفرد مقصد للشريعة، سواء أكانت هذه املصلحة: ضرورية، أم حاجية، أم حتسينية.
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شريعة بتهذيب الفرد، والسمو به حنو الكمال اإلنساين، مبا فرضت عليه مـن عبـادات شـرعها وقد عنيت ال
  اإلسالم ليكون الفرد عضوا صاحلا يف اجملتمع.

  كما عنيت باحملافظة على الكرامة اإلنسانية عناية فائقة، حيث اعتربت اإلنسان أكرم خملوق يف الوجود.
دم ومحلنــاهم يف الــرب والبحــر، ورزقنــاهم مــن الطيبــات، وفضــلناهم ولقــد كرمنــا بــين آ﴿يقــول املــوىل ســبحانه: 

  ).70(اإلسراء/ ﴾على كثري ممن خلقنا تفضيال
وهـــذه الكرامـــة اإلنســـانية يســـتحقها اإلنســـان يف نظـــر الشـــريعة الغـــراء مبقتضـــى كونـــه إنســـانا دون النظـــر إىل 

ح حريـة العقيـدة، فتمنـع أي إكـراه يف دينه، أو جنسه، أو لونه، أو حسـبه، أو جاهـه، ولـذلك فـإن الشـريعة تبـي
  الدين.

  ).256(البقرة/ ﴾ال إكراه يف الدين.قد تبني الرشد من الغي..﴿يقول اهللا عز وجل: 
ولــو شــاء ربــك ألمــن مــن يف األرض كلهــم مجيعا.أفأنــت تكــره النــاس حــىت يكونــوا ﴿كمــا يقــول ســبحانه: 

  ).99(يونس/ ﴾مؤمنني
  الفكر، والرأي، والتعبري، والعلم. وهذا فضال عن دعوة اإلسالم إىل حرية

كما حترص الشريعة يف سبيل احرتام الكرامة اإلنسانية على املساواة املطلقة أمام األحكام الشرعية من غري 
  نظر إىل اجلنس، أو اللون أو احلسب أو اجلاه.

إال  (كلكــم آلدم وآدم مــن تــراب، ال فضــل لعــريب علــى أعجمــي :-صــلى اهللا عليــه وســلم-يقــول الرســول
  بالتقوى).
  ..»الناس سواسية كأسنان املشط..« :-صلى اهللا عليه وسلم-ويقول 

وقد روي أن امرأة قرشية مـن بـين خمـزوم سـرقت، فــأهم قريشـا أن حممـدا سـيقطع يـدها، فـدفعوا إىل الرسـول 
  .»تشفع يف حد من حدود اهللا« :-صلى اهللا عليه وسلم-أسامة بن زيد يستشفع هلا، فقال له الرسول 

خطيبا يقول: (ما بال أقوام يشفعون يف حد من حدود اهللا، إمنـا  -صلى اهللا عليه وسلم-مث وقف الرسول 
ـم كـانوا إذا سـرق الشـريف تركـوه، وإذا سـرق الضـعيف أقـاموا عليـه احلـد، وأمي اهللا لـو  هلك الذين من قبلكم أ

  أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها).
  يضرب الوالة مبقدار ما ضربوا رعاياهم. وكان الفاروق عمر بن اخلطاب 

ـا تعتـربه خليفـة اهللا يف األرض،  وال تقتصر الشريعة على اعتبار اإلنسان أكرم خملوق يف هذا الوجود، بـل أ
  يعمرها، ويقيم املصاحل املقصودة حبسب طاقته، ومبقدار سعيه.

وهــو الــذي جعلكــم ﴿). 129(األعــراف/  ﴾ويســتخلفكم يف األرض.فينظــر كيــف تعملــون﴿قــال تعــاىل: 
  ).165(األنعام/  ﴾خالئف األرض.ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم
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كــذلك فــإن حتقيــق مصــلحة اجملتمــع، واحملافظــة علــى كيانــه مقصــد الشــريعة: فعنايــة الشــريعة بتهــذيب الفــرد 
لشــريعة إىل حتقيــق مصــاحل علــى أســاس مــن اخللــق القــومي هــي الــيت جتعــل منــه عضــوا صــاحلا يف اجملتمــع، وقصــد ا

م، يقف من ورائه الصاحل العام للمجتمع. م، وحتسينا م، ومراعاة حاجيا   الناس، بكفالة ضروريا
وإذا تعارضــت املصــلحة اخلاصــة للفــرد مــع املصــلحة العامــة للمجتمــع قــدمت املصــلحة العامــة، ولــذلك فــإن 

اخلـاص لـدفع ضـرر عـام). وقـد ورد ذلـك يف جملـة  من القواعد املسلمة يف الفقه اإلسالمي أن: (يتحمل الضرر
  ).26األحكام العدلية، (مادة/

  الشرع هو الذي يقرر الحقوق:
تنقسم احلقوق يف الشريعة اإلسالمية إىل ما هو حق اهللا تعاىل، ومـا هـو حـق للعبـد. ومـا يعتـرب مـن حقـوق 

ـــه الشـــرع. يقـــول أبـــو إســـحاق  العبـــد إمنـــا يثبـــت لـــه مبقتضـــى الشـــرع. فلـــيس لإلنســـان حقـــوق إال مـــا يقضـــى ب
ما هو حـق للعبـد إمنـا ثبـت كونـه حقـا بإثبـات الشـرع ذلـك لـه، ال يكـون مسـتحقا لـذلك حبكـم  الشاطئ: (إن

  األصل).
  ذلك أن بيان ما هو حالل وما هو حرام أمر يستقل به الشرع، وليس للعقل اإلنساين دور فيه.

ا أشـــبهه فمـــن حـــق اهللا تعـــاىل، ألنـــه تشـــريع مبتـــدأ، ويقـــول الشـــاطيب: (وأمـــا حتـــرمي احلـــالل وحتليـــل احلـــرام ومـــ
وإنشاء كلية شرعية ألزمها العباد، فلـيس هلـم فيهـا حكـم، إذ لـيس للعقـول حتسـني، وال تقبـيح حتلـل بـه أو حتـرم 

  فهو جمرد تعد فيما ليس لغري اهللا فيه نصيب).
وجودهـا علـى القـانون ال ويتضح من هذا أن الفكـرة الـيت تنـادى بوجـود حقـوق طبيعيـة لإلنسـان سـابقة يف 

  تقرها الشريعة اإلسالمية.
****************  

  المراجع
  *) باحث وأكادميي من مجهورية مصر العربية.

  العقوبة يف الفقه اإلسالمي، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، القاهرة. حممد أبو زهرة: )1
القسـم األول)، مكتبـة األجنلـو املصـرية، اجلرميـة والعقوبـة يف الفقـه اإلسـالمي ( اإلمام/ حممد أبـو زهـرة: )2

 الطبعة األوىل، القاهرة.

 اإلسالم عقيدة وشريعة، القاهرة. حممود شلتوت: )3

 املصحف املفسر، دار الشعب، القاهرة. :حممد فريد وجدي )4
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جملــة األحكــام العدليــة وهــي تقنــني ألحكــام املعــامالت املاليــة يف الشــريعة اإلســالمية، وفقــا للمــذهب  )5
م، وكانـــت مطبقـــة يف تركيـــا وغريهـــا مـــن الـــبالد العربيـــة الـــيت  1869درته الدولـــة العثمانيـــة يف ســـنة احلنفـــي، أصـــ

 كانت تابعة للدولة العثمانية فيما عدا مصر، وقد عدنا إليها.

  املوافقات، اجلزء الثاين، املطبعة األمريية، مصر. اإلمام الشاطىب: )6
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  من آراء الغزالي في األبستيمولوجيا:
   *إلياس بلكا

يف مظـاهر عـدة، مـن أبرزهـا أن الغـزايل إمـام ال يف  -هــ505املتـوىف سـنة  -تتجلى عبقرية أيب حامد الغزايل
علم واحد فقط، بل يف علوم شىت، بلغ يف بعضها درجة مل يلحقه فيهـا إال أفـراد قالئـل يف تـاريخ الفكـر. هلـذا 

  ...طق والفلسفة، وأيضا يف التصوف والرتبيةكتب الغزايل يف الفقه وأصوله، ويف الفرق وعلم الكالم ويف املن
وهذا املقال يهدف إىل التعرف على بعض آراء الغزايل األساسية يف "فلسفة العقل" ونظرية املعرفة، وعالقة 

  هامة وحيوية. -وما زالت –.. وهذه القضايا كانت .ذلك مبجال العقائد واإلميان
  مدارك المعرفة وترتيبها:

  :)1(مدارك املعرفة ووجوه االستدالل والتناظر فهي عندهاعرتف الغزايل بتنوع 
 احلساسيات، أي املدرك باملشاهدة الظاهرة والباطنة. .1

ثنائيـة،  -مـن حيـث الوجـود -العقل احملض. ومثل له الغـزايل مببـدأ عـدم التنـاقص، وذلـك أن القسـمة .2
 قال: فإن ادعى قسمها ثالثا كان منكرا ملا هو بديهي يف العقل.

 أي اخلرب املستفيض الثابت.التواتر،  .3

نوع من القياس فيه"يكون األصل مثبتا بقياس آخر يسـتند بدرجـة واحـدة أو درجـات كثـرية، إمـا إىل  .4
 يؤول إىل أحد املدارك الثالثة السابقة. -إذن -احلسيات أو العقليات أو املتواترات". فهذا القياس

 السمعيات، أي الوحي. .5

حيث يكون األصـل مـأخوذا مـن معتقـدات اخلصـم ومسـلماته، مسلمات اخلصم، يف حال املناظرة،  .6
فإنه وإن مل يقم لنا عليه دليل، أو مل يكن حسيا وال عقليا، انتفعنـا باختـاذه إيـاه أصـال يف قياسـنا، وامتنـع عليـه 

 .)2(اإلنكار اهلادم ملذهبه

 والذوق واملكاشفة الذوقية. .7

ــا متفاوتــة يف عمــوم الفائــدة. -أمهيتهــا يف ترتيــب هــذه املــدارك مــن حيــث ســعتها أو -قــال الغــزايل : اعلــم أ
فإن املدارك العقلية واحلسية عامة مع كافة اخللق... وأما املتواتر فإنه نافع، ولكن يف حق من تـواتر إليـه...وأما 
األصل املستفاد من قياس آخـر، فـال ينفـع إال مـع مـن قـدر معـه ذلـك القيـاس... وأمـا مسـلمات املـذاهب فـال 

ر، وإمنـا تنفـع املنـاظر مـع مـن يعتقـد ذلـك املـذهب. وأمـا السـمعيات فـال تنفـع إال مـن يثبـت السـمع تنفـع النـاظ
  وكذلك املكاشفة ال تنفع إال صاحبها، أو من يقلده فيها. )3(...عنه

ـــذه املـــدارك دفعـــة واحـــدة، بـــل علـــى التـــدرج. فهـــو يكـــون خاليـــا ال  -يف البدايـــة -لكـــن اإلنســـان ال يـــزود 
هـــو حاســـة  -يـــرى الغـــزايل -بواســـطة احلـــواس. وأول مـــا خيلـــق فيـــه منهـــا -أوال -عـــرف العـــامليعـــرف شـــيئا. مث ي
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وهـو  -اللمس، مث البصر، مث السمع، مث الذوق... ويستمر الطفل معتمدا على حواسه إىل أن خيلق فيه التميز
جـوده... مث فيجـاوز عـامل احملسوسـات ويـدرك أمـورا زائـدة عليـه، وهـو طـور مـن أطـوار و  -قريب من سبع سنني

  )4(...يرتقى إىل طور ثالث، فيخلق له العقل، وبه يدرك الواجبات واجلائزات واملستحيالت
  أقسام العقل:

العقل املنطقي القـائم علـى مبـدأ عـدم اجلمـع بـني النقيضـني  -إىل حد كبري -وهذا أحد أقسام العقل، وهو
 الشــرتاك علــى أربعــة معــان، بــل إنــه يتفــاوتوارتفــاع التنــاقض. وذلــك أن الغــزايل يــرى أن اســم العقــل يطلــق با

. والقسم األخر هو الوصـف الـذي يفـارق اإلنسـان بـه سـائر البهـائم، وهـو الـذي اسـتعد بـه )5(الناس بتفاوت
لقبول العلوم النظرية وتدبري الصناعات اخلفية الفكرية. وهو الذي أراده احملاسيب حيث قال يف حد العقـل: إنـه 

ـــا إدراك ا ـــأ  ـــه نـــور يقـــذف يف القلـــب بـــه يســـتعد إلدراك األشـــياءغريـــزة يتهي ـــة، وكأن . وســـائر )6(لعلـــوم النظري
األقسام هي الثالث: علوم تستفاد من التجارب مبجـرى األحـوال... الرابـع: أن تنتهـي قـوة تلـك الغريـزة إىل أن 

يب، وعقــل فهــذان عقــالن: عقــل جتــري )7(يعــرف عواقــب األمــور ويقمــع الشــهوة الداعيــة إىل اللــذة العاجلــة...
  أخالقي.

  أصل المبادئ األولية للعقل:
.. وحنـو ذلـك .وذلك كقولنا الكـل أكـرب مـن اجلـزء، ولكـل حـادث حمـدث، واسـتحالة اجلمـع بـني النقيضـني

ــا تكتســب مــع  ــا فطريــة تولــد مــع اإلنســان، ومــن قائــل إ ممــا اختلــف فيــه الفالســفة علــى رأيــني: فمــن قائــل إ
اختلفوا، فاعترب بعضـهم أن أصـل هـذه املبـادى إهليـة فهـي عطـاء اخلـالق  نلو الوقت ومن جتارب اإلنسان. واألو 

ــا تعــود إىل بداهــة العقــل فلــذلك تفــرض نفســها بنفســها. ويبــدو أن الغــزايل مــرتدد بــني  :خللقــه؛ وقــال آخــرون إ
يف نــوع  -لالــرأيني األخــريين، أو لعلــه يــرى األفكــار األوىل تثبــت بــالفطرة اإلهليــة وبالعقــل البــدهي معــا، أو نقــو 

: إن الفطـرة اإلهليـة وضـعت يف اإلنسـان هـذه املبـادئ علـى درجـة مـن السـلطة والبداهـة -من اجلمع بني الـرأيني
ال تــرتك لإلنســان ســببا وال فرصــة للشــك فيهــا. ولعــل هــذا مــا ميكننــا أن حنمــل عليــه هــذا الــنص حــول العلــوم 

ـــا غريـــزة العقـــل  ـــا مـــا تقضـــي  وال توجـــد بالتقليـــد والســـماع. وهـــي تنقســـم إىل: العقليـــة، قـــال الغـــزايل: ونعـــين 
ضرورية، ال يدري من أين حصلت وكيف حصلت. كعلم اإلنسان بأن الشخص الواحد ال يكون يف مكـانني 
والشــي الواحــد ال يكــون قــدميا، موجــودا معــدوما معــا. فــإن هــذه علــوم جيــد اإلنســان نفســه منــذ الصــبا مفطــورا 

ال فلــيس خيفــى عليــه أن اهللا هــو الــذي خلقــه وهــداه. وإىل علــوم مكتســبة، عليهــا، وال يــدري لــه ســببا قريبــا، وإ
  )8(وهي املستفادة بالتعلم واالستدالل. وكال القسمني يسمى عقال.

  النبوة... طور وراء العقل:
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وإذا كـــان احلـــس جمـــرد مرحلـــة يف اإلدراك، يـــأيت بعـــدها دور آلـــة أخـــرى يف التعـــرف علـــى املوجـــودات هـــي 
يثبــت أن هــذا العقــل هــو آخــر املــدارك، وأن لــيس فوقــه طــور آخــر وإدراك آخــر... وهــو العقــل... فــال شــيء 

ا مدركات خاصـة،  النبوة. يقول الغزايل: اإلميان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل، تنفتح فيه عني يدرك 
حلـواس عـن إدراك والعقل معـزول عنهـا كعـزل السـمع عـن إدراك األلـوان، والبصـر عـن إدراك األصـوات، ومجيـع ا

. وكما أن املميز لو عرضت عليه مدركات العقل ألباها واستبعدها، فكذلك بعـض العقـالء أىب )9(املعقوالت
مدركات النبوة واستبعدها.وذلك عـني اجلهـل، إذ ال مسـتند لـه إال أنـه طـور مل يبلغـه ومل يوجـد يف حقـه، فـيظن 

على خلقه بأن أعطاهم منوذجا من خاصـية النبـوة، وهـو أنه غري موجود يف نفسه... وقد قرب اهللا تعاىل ذلك 
ا بعض الغيب، رغم ركود جسـم النـائم )10(النوم ا اإلنسان  . وذلك ألنه يف النوم حتدث الرؤيا اليت يدرك 

وغيبته عن الوعي. فاملنام يعطينا فكرة عن النبوة، ألنه أسلوب غري معتاد يف اإلدراك البشري، ليس من جـنس 
يف  -وال املعقــوالت... ولــيس لــك أن تقــول: إنــين أقتصــر علــى تصــديق مــا جربتــه فقــط. ألن هــذااحملسوســات 

ال ميكن الوفاء به دائما، واإلنسان يعجز عن جتربة كل شي بنفسه. ولـذلك هـو حمتـاج للنبـوة ومضـطر  -احلياة
  )11(إليها، ولو بالتقليد.

ــا إن وافقتــه كانــت زائــدة، وإن خالفتــه كيــف لكــن فــيم تفيــد النبــوة مــع تــوفر اإلنســان علــى نــور العقــل، فإ
  نصدقها؟ جييب الغزايل:

يرد خمربا مبا ال تشـتغل العقـول مبعرفتـه، ولكـن تسـتقل بفهمـه إذا عـرف؛  -صلى اهللا عليه وسلم-"إن النيب 
فــــإن العقــــل ال يرشــــد إىل النــــافع والضــــار مــــن األعمــــال واألقــــوال واألخــــالق والعقائــــد، وال يفــــرق بــــني الشــــقي 

ســـعيد، كمـــا ال يســـتقل بـــدرك خـــواص األدويـــة والعقـــاقري. ولكنـــه إذا عـــرف فهـــم وصـــدق وانتفـــع بالســـماع، وال
فيجتنـــب اهلـــالك ويقصـــد املســـعد، كمـــا ينتفـــع بقـــول الطبيـــب يف معرفـــة الـــداء والـــدواء. مث كمـــا يعـــرف صـــدق 

وقـــرائن  الطبيـــب بقـــرائن األحـــوال وأمـــور أخـــر، فكـــذلك يســـتدل علـــى صـــدق الرســـول عليـــه الســـالم مبعجـــزات
  فكل من الدين والعقل هداية مزدوجة وضرورية للبشر. )12(وحاالت، فال فرق.

  ازدواج العقل والشرع:
مكانتــه، ولــذا  -عنــده -إن الغــزايل ال يلغــي العقــل لصــاحل الــوحي، أو لصــاحل اإلشــراق الصــويف. بــل للعقــل

رع معـا، قـال: ال غـىن بالعقـل فال بد من العقل والش ...عن: شرف العقل -، وغريه)13(يف اإلحياء -حتدث
عــــن الســــماع، وال غــــىن بالســــماع عــــن العقــــل. فالــــداعي إىل حمــــض التقليــــد مــــع عــــزل العقــــل بالكليــــة جاهــــل، 
واملكتفــي مبجــرد العقــل عــن أنــوار القــرآن والســنة مغــرور. فإيــاك أن تكــون مــن أحــد الفــريقني، وكــن جامعــا بــني 

م  )15(..فالعقل مع الشرع: نور على نور. )14(...األصليني ولذلك حـني ذم بعـض املتصـوفة العقـل، أجـا
ا يعرف اهللا ويعرف صدق رسله، فكيف يتصور ذمـه وقـد أثـىن اهللا تعـاىل  الغزايل بأن العقل" نور البصرية اليت 
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لكـــن كيـــف اخلـــروج مـــن حالـــة اخـــتالف فحـــوى النصـــوص مـــن  )16(عليـــه. وإن ذم فمـــا الـــذي بعـــده ُحيمـــد؟
  مقتضيات العقل؟ 

  تعارض النقل والعقل:قاعدة في 
. وذلك أن يف )17(وقد ذكر الغزايل اجلواب على هذا السؤال ضمن قاعدة عامة يف عالقة الوحي بالعقل

مــا معــا. فمثــال  األشــياء مــا يعلــم بــدليل العقــل دون الشــرع، وإىل مــا يعلــم بالشــرع دون العقــل، وإىل مــا يعلــم 
رة وعلم وإرادة... ومثال الثانية: أمور اآلخرة. وذلك أن األوىل: حدوث العامل، ووجود حمدثه، وصفاته من قد

العقــل جيــوز وقــوع كــال األمــرين، ودور الســمع هــو ختصــيص أحــد اجلــائزين بــالوقوع، وذلــك حــني يعــني الــوحي 
  .)18(الواقع منهما

  أما ما توارد الشرع والعقل منهما.
 السمع قطعيا أم ظنيا. إن العقل جموزا ملا أخربنا به الوحي، فيجب تصديقه، سواء كان -1

فـــإن قضـــى العقـــل باالســـتحالة... أّولنـــا الســـمع، أي محلنـــاه علـــى املعـــىن اآلخـــر الـــذي حيتملـــه الـــنص،  -2
ألنــه "ال يتصــور أن تشــمل الســمع علــى قــاطع  -كمــا قــال الغــزايل  -مرجوحــا. وذلــك -مــن قبــل -والــذي كــان

 .)19(خمالف للعقول"

أي الـــيت ختـــرق  -هـــا الغـــزايل هـــي: االســـتحالة املنطقيـــة، ال العاديـــةواجلـــدير بالـــذكر أن االســـتحالة الـــيت يعني
  ، بل اليت تناقض متاما املبادى العقلية األوىل.-أي اليت ختالف مألوفاً يف اخلارج -وال الطبيعة -العادة اجلارية

 فإن توقف العقل، فلم حيكـم جبـواره وال اسـتحالة، وجـب التصـديق أيضـا بأدلـة الـوحي، "إذ يكفـي يف -3
. )20(وجوب التصديق: انفكاك العقـل عـن القضـاء باإلحالـة، ولـيس يشـرتط اشـتماله علـى القضـاء بـالتجويز

أي يقول العقل: هذا ليس مبستحيل وال أدري هل هو جائز. وإمنا ال حيكـم العقـل علـى الشـرع، الن " العقـل 
  .)21(قاصر وجماله ضيق منحصر

  في نسبية المعرفة البشرية:
اال هلــذا القصــور وللحــدود الــيت خيضــع هلــا العقــل، فــريوي لنــا هــذه احلكايــة: "اعلــم أن ويضــرب الغــزايل مثــ

مجاعـة مـن العميـان قـد مسعـوا أنـه محـل إىل البلـدة حيـوان عجيـب يسـمى الفيـل، ومـا كـانوا قـط شـاهدوا صــورته 
ا وصــلوا إليــه وال مسعــوا امســه. فقــالوا البــد لنــا مــن مشــاهدته ومعرفتــه بــاللمس الــذي نقــدر عليــه، فطلبــوه، فلمــ

ملسوه، فوقع يد بعض العميان على رجليه، ووقع يد بعضهم على نابه، ووقع يد بعضهم على أذنه، فقالوا قـد 
عرفنا. فلما انصرفوا سأهلم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم، فقال الذي ملس الرجل: إن الفيل ما هو إال مثـل 

ذي ملــس النــاب: لــيس كمــا يقــول، بــل هــو صــلب ال لــني أســطوانة خشــنة الظــاهر، إال أنــه ألــني منهــا. وقــال الــ
فيــه، وأملــس ال خشــونة فيــه. ولــيس يف غلــظ االســطوانة أصــال بــل هــو مثــل عمــود. وقــال الــذي ملــس األذن: 



  168

. مـا هـو مثـل عمـود وال هـو مثـل أسـطوانة، وإمنـا هـو مثـل جلـد عـريض .لعمري هو لني، وفيه خشونة.. ولكن
وجه، إذ أخرب كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل، ومل خيـرج واحـد غليظ. فكل واحد من هؤالء صدق من 

يف خربه عن وصف الفيل، ولكـنهم جبملـتهم قصـروا عـن اإلحاطـة بكنـه صـورة الفيـل. فاستبصـر يف هـذا املثـال 
. فاملعرفـة البشـرية ال حتـيط مبوضـعها مـن مجيـع نواحيـه، )22(واعترب به، فإنه مثال أكثر مـا اختلـف النـاس فيـه"

ــــذلك جتــــد مــــن ينكــــر أمــــور الغيــــب بــــل ــــه فقــــط... ول ــــأطراف أو أجــــزاء من ــــه  -تتعلــــق ب  -كنعــــيم القــــرب وعذاب
ـــا نـــرى شـــخص امليـــت مشـــاهدة، وهـــو غـــري  ـــه مل يصـــادفها يف جتـــارب حياتـــه، ويقـــول: إن ويســـتبعدها، جملـــرد أن

رك. قـال: بـل النـاظر معذب. ويرد عليه الغزايل بأن هذا ممكن ينكر على النائم أحواله، ألنه يراه ساكنا ال يتح
إىل ظــاهر النــائم ال يشــاهد مــا يدركــه النــائم مــن اللــذة عنــد االحــتالم ومــن األمل عنــد ختيــل الضــرب وغــريه. ولــو 

من مل جير له عهد بالنوم، لبادر إىل اإلنكار اغرتارا بسكون  -عن مشاهداته وآالمه ولذاته -أنتبه النائم وأخرب
عــن تقــدير اتســاع القــدرة هلــذه األمــور املســتحقرة باإلضــافة إىل  ظــاهر جســمه... فتعســا ملــن ضــاقت حوصــلته

ف) ما ال برهان على إحالته ال ينبغـي أن (خلق السماوات واألرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب..
  .)23(ينكر مبجرد االستبعاد

يــات مبــين علــى هــذا وهــذا منشــأ غلــط الفالســفة، قــال الغــزايل: أكثــر بــراهني الفالســفة يف الطبيعيــات واإلهل
م تصوروا األمور على قدر ما وجدوه وعقلوه، وما مل يألفوه قدروا استحالته   .)24(اجلنس، فإ

  خطر العادة:
وينفــرد الغــزايل عــن كثــري مــن املفكــرين قبلــه بالتنبيــه علــى عامــل هــام حيــد مــن العقــل ومــن قدراتــه، أال وهــو 

م يسـبق إىل مـا ألفـة اإلنسـان واسـتأنس بـه، أو رآه، أو اقـرتن فهـي جتعـل الـوه -مبا فيها العادة الفكريـة -العادة
. )25(بــأمر مــا؛ فقــد خلقــت قــوى الــنفس مطيعــة لألوهــام والتخــيالت حبكــم إجــراء العــادات -يف جتاربــه –

  )26(بـ االرتكاس الشرطي لبافلوف. -فيما بعد -وشرح ذلك الغزايل مبا عرف
األشـــياء... أمـــرا صـــعبا جـــدا، قـــال: وأمـــا اتبـــاع العقـــل ولـــذلك كـــان بلـــوغ كمـــال املوضـــوعية يف النظـــر إىل 

الصــرف فــال يقــوى عليــه إال أوليــاء اهللا تعــاىل الــذين أراهــم اهللا احلــق حقــا وقــواهم علــى اتباعــه. وإن أردت أن 
جترب هذا يف االعتقادات فورد على فهم العامي املعتزيل مسـألة معقولـة جليـة فيسـارع إىل قبوهلـا، فلـو قلـت لـه 

لنفر وامتنع عن القبـول وانقلـب مكـذبا بعـني مـا صـدق بـه، مهمـا كـان  -رضي اهللا عنه -األشعريإنه مذهب 
سيء الظن باألشعري، إذ كـان قُـبح ذلـك يف نفسـه منـذ الصـبا. وكـذلك (العكـس، أي تعـرض علـى األشـعري 

تــه مـــن مــذهب املعتــزيل دون أن يعـــرف ذلــك يف البدايـــة)... ولســت أقـــول هــذا العـــوام، بــل طبـــع أكثــر مـــن رأي
املتــومسني باســم العلــم... وإمنــا احلــق ضــده، وهــو أن ال يعتقــد شــيئا أصــال، وينظــر إىل الــدليل ويســمى مقتضــاه 

  )27(حقا ونقيضه باطال...
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  قصور العقل في اإللهيات ونموذج علم الكالم:
 وأكثر ما يتجلى عجز العقل عن اإلحاطة بالوجود... يف موضوع اإلهليـات بصـفة خاصـة، وشـؤون الغيـب
على العموم. وهلذا مل يتوسع الوحي يف إخبارنا ببعض احلقائق الغيبيـة، مثـل صـفات البـاري، قـال الغـزايل: ألنـه 
"لو ذكر يف صفاته ما ليس للخلق مما يناسبه بعض املناسبة شيء، مل يفهموه... وباجلملة فـال يـدرك اإلنسـان 

ت لـه مـن قبـل. مث باملقايسـة إليـه يفهـم ذلـك إال نفسه وصفات نفسه مما هـي حاضـرة لـه يف احلـال، أو ممـا كانـ
لغريه، مث قد يصدق بأن بينهما تفاوتاً يف الشرف والكمال. فليس يف قوة البشـر إال أن يثبـت هللا تعـاىل مـا هـو 
ثابــت لنفســه مــن الفعــل والعلــم والقــدرة وغريهــا مــن الصــفات مــع التصــديق بــأن ذلــك أكمــل وأشــرف، فيكــون 

  .)28(ال على ما اختص الرب تعاىل به من اجلالل معظم حتوميه على صفات نفسه،
وال يعتقــد الغــزايل أن علــم الكــالم قــادر علــى الوصــول إىل حقــائق األمــور، قــال وأمــا منفعتــه فقــد يظــن أن 
ــذا املطلــب الشــريف،  فائدتــه كشــف احلقــائق ومعرفتهــا علــى مــا هــي عليــه. وهيهــات، فلــيس يف الكــالم وفــاء 

أكثــر مــن الكشــف والتعريــف. وهــذا إذا مسعتــه مــن حمــدث أو حشــوي رمبــا خطــر ولعــل التخبــيط والتضــليل فيــه 
ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فامسع هذا ممن خرب الكالم مث قـاله بعـد حقيقـة اخلـربة وبعـد التغلغـل فيـه إىل 
 منتهــى درجــة املتكلمــني، وجــاوز ذلــك إىل التعمــق يف علــوم أخــر تناســب نــوع الكــالم، وحتقــق أن الطــرق إىل
حقـائق املعرفــة مــن هـذا الوجــه مســدود. ولعمـري ال ينفــك الكــالم عـن كشــف وتعريــف وإيضـاح لــبعض األمــور 

... وذلـك ألن لعلـم الكـالم )29(ولكن على النـدور يف أمـور جليـة تكـاد تفهـم قبـل التعمـق يف صـنعة الكـالم
ف احلقــائق ومعرفــة األشــياء دورا حمــددا هــو تثبيــت العقيــدة والــرد علــى مــن يــورد عليهــا شــبها عقليــة، فأمــا" كشــ

علــى مــا هــي عليــه، وإدراك األســرار الــيت يرتمجهــا ظــاهر ألفــاظ هــذه العقيــدة، فــال مفتــاح لــه إال اجملاهــدة وقمــع 
. فالتعبـــد )30(الشـــهوات واإلقبـــال بالكليـــة علـــى اهللا تعـــاىل ومالزمـــة الفكـــر الصـــايف عـــن الشـــوائب اجملـــادالت

  ا تفعله صنعة الكالم.واملكاشفة يقربان حقائق العقيدة أكثر مم
ولكــن ملــا كــان هلــذه الصــنعة دورا تقــوم بــه، علــى كــل حــال... فــإن الغــزايل اختــار التفصــيل يف احلكــم علــى 
الكــالم، فقــال: "اعلــم أن احلــق فيــه أن إطــالق القــول بذمــه يف كــل حــال، أو حبمــده يف كــل حــال: خطــأ، بــل 

ـذا العلـم مسـتقل يـدفع شـبه  والقدر الضروري منه" أنه البد )31(البد فيه من تفصيل. يف كل بلد من قـائم 
املبتدعـــة الـــيت ثـــارت يف تلـــك البلـــدة، وذلـــك يـــدوم التعلـــيم (أي البـــد مـــن تـــدريس الكـــالم لضـــمان اســـتمراره). 

فــرض كفايــة  -إذن -فهــو )32(ولكــن لــيس مــن الصــواب تدريســه علــى العمــوم، كتــدريس الفقــه والتفســري...
  ن حيرصون ما أمكن على جلم العوام عن االهتمام بقضايا هذا العلم.تقوم به خنبة من أهل العلم الذي

  الغزالي والفلسفة:
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نقـــد الغـــزايل الفلســـفة املشـــائية نقـــد خبـــري مطلـــع، ومل يتهمـــه أحـــد جبهلهـــا وجهـــل مراميهـــا البعيـــدة. بـــل إن 
د تفـوق يف عرضـها كـان قـ  -قبل أن يتفوق يف نقد الفلسفة اإلغريقية، كما صاغها الفارايب وابـن سـينا -الغزايل

ــا املختصــون كــل مــن يريــد  وشــرحها. ولــذلك يعتــرب كتابــه" مقاصــد الفالســفة" مــن خــرية الكتــب الــيت ينصــح 
  االطالع على فلسفة املشائني وفهمها.

وقـــد كانـــت أول مرحلـــة يف النقـــد الـــذي قـــام بـــه الغـــزايل هـــو متييـــز علـــوم الفالســـفة، وإعطـــاء كـــل علـــم منهـــا 
 ذكــــر الطبيعيــــات، أورد أقســــامها، ومنهــــا مــــا يتعلــــق باألجســــام وأحواهلــــا، حــــني -مــــثال-حكمــــا خاصــــا. فهــــو

واملعــــادن، والنبــــات، واحليــــوان، والطــــب، والفلــــك، والكيميــــاء...إخل. وذلــــك"ليعرف أن الشــــرع لــــيس يقتضــــي 
. إال يف أربعـة مواضـع: )33(املنازعة فيها وال إنكارها... وليس يلزم خمالفتهم شرعا يف شيء مـن هـذه العلـوم"

األول: حكمهــم بــأن االقــرتان املشــاهد يف الوجــود بــني األســباب واملســببات اقــرتان تــالزم ضــروري ال يتخلــف. 
ــا فيمــا بعــد مــالربانش وهيــوم وبعــض  -ةمــع األشــاعر  -والغــزايل يــرى أنــه اقــرتان ال عقلــي، وهــذه النظريــة أخــذ 

لـــــنفس، والبعـــــث األخـــــروي الوضـــــعيني. واملواضـــــع األخـــــرى ســـــبق ذكرهـــــا، كإنكـــــار بعـــــض الفالســـــفة خللـــــود ا
  ...)34(باألجساد

فمــــن الواضــــح أن هجــــوم الغــــزايل كــــان علــــى امليتافيزيقيــــا، ال علــــى الفلســــفة جبميــــع فروعهــــا (أيــــام كانــــت 
موسوعية). فقد اعرتف الغزايل بقيمـة علـوم الرياضـيات واملنطـق والتجريبيـات والطبيعيـات... يف حـني وجـد أن 

لــو نظرنــا إليــه  -ظلــم للخــبط واخللــط. وهــذا املوقــف جــد متقــدم، بــلمنــوذج م -يف الفلســفة -قســم اإلهليــات
وجدناه موقفا حداثيا ممتازا. لكن الذين هلم أزمة فكرية جتاه تاريخ األمة وجتاه جسـمها األكـرب  -مبنطق العصر

ونــا ومثليهمــا مــن العلمــاء واملفكــرين... يرفضــون هــذا املوقــف العقــالين العظــيم أليب حامــد وأمثالــه، ويرتــدون قر 
ـا منـوذج العقالنيـة  إىل الوراء، فيفضلون عليه فلسفات اليونـان وأحـالم أفلـوطني يف" نظريـة الفـيض"، معتـربين أ
املــــوؤدة يف تــــاريخ اإلســــالم. لكــــنهم إذا قــــرءوا لكــــانط، هللــــوا لــــه وصــــفقوا... بــــرغم أن الغــــزايل هــــدم الفلســــفة 

ذا تنقلــب كــل األوضــاع رأســا علــى عقــب: فنقــد امليتافيزيقيــة بالشــرق، قبــل أن يهــدمها كــانط بــالغرب... وهكــ
الغــزايل ملبــدأ الســببية كارثــة أصــابت العقــل العــريب اإلســالمي لكــن هــذا النقــد نفســه إذا صــدر عــن هيــوم اعتــرب 

  فتحا جديدا يف عامل الفكر والفلسفة!
ن التجربـة، بـل لقد كان عمق االختالف بني الغزايل واملشائني ابستيمولوجيا، فاملعرفة عند هـؤالء ال تـأيت مـ

أصــلها مــا يســمونه: إشــراق الصــور العقليــة مــن العقــل الفعــال علــى العقــل اإلنســاين. ولــذلك اعتــربوا العقــل قــوة 
العقل مطلقة قادرة على النفاذ إىل كل شيء وفهم كل حقيقة... ومن مث، فهو قادر على االستقالل باملعرفـة، 

التأمــل... والغــزايل يــرفض هــذا املوقــف املتخلــف، والــذي   وال حيتــاج لــوحي وال رســالة... وال للتجربــة... يكفــي
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كان مسؤوال عن تضليل قسم كبري من البشرية، على مستوى االعتقاد... كما كان مسؤوال عن التـأثري يف منـو 
  العلم والتقنية، بإلغائه للتجربة، أو تقليله من أمهيتها.

ز عـــن إدراك حقـــائق األمـــور يف اإلهليـــات، فهنـــا كـــان رأي الغـــزايل واضـــحا وهامـــا: إن العقـــل بطبيعتـــه عـــاج
... بـل ميدانـه هـو العـامل املشـاهد، والسـبيل يف فهمـه ومعرفتـه هـو التجربـة واملالحظـة، )35(وليس هذا ميدانـه
  ال العقل مبجرده.

يفســر ملــاذا مل تلــق  -أهــم مــن ذلــك -ويوجــد عامــل هــام يفســر لنــا ســبب جنــاح نقــد الغــزايل للفالســفة، بــل
يــة واملشــائية قبــوال واســعا يف البيئــة اإلســالمية... وهــذا العامــل شــرحه جيــدا املرحــوم حممــود عبــد الفلســفة اليونان

احللــيم، حيــث قــال: إن البحــث العقلــي يف اإلهليــات أمــر طبيعــي بالنســبة للمفكــرين الــذين نشــأوا يف أقــاليم مل 
تــداع مــذهب فيمــا وراء يوجــد فيهــا كتــاب مقــدس. مــن الطبيعــي أن يوجــد يف هــذه األقــاليم رجــال حيــاولون اب

الطبيعــــة. ذلــــك أن اإلنســــان بفطرتــــه طلعــــة، وهــــو حيــــاول دائمــــا معرفــــة العلــــل واألســــباب، ويتشــــوف إىل رؤيــــة 
اجملهــول، ويتطلــع إىل الكشــف عــن عــامل الغيــب. أمــا يف البيئــات الــيت فيهــا نــص مقــدس، حيــتفظ بنضــرته، وال 

هــذا الــنص املعصــوم اخرتاعــات ذهنيــة تتصــل  يشــك إنســان يف صــحته، فإنــه مــن غــري الطبيعــي أن تنشــأ جبــوار
علـى  -بعامل الغيب. إن مثرة التفكـري اإلنسـاين عرضـة للخطـأ. واخلطـأ يف الـذات اإلهليـة، اخلطـأ يف عـامل الغيـب

هــو أال ينشــأ جبــوار الــنص املقــدس اخــرتاع عقلــي  –إذن –فيــه خطــورة كبــرية. الطريــق املســتقيم  -وجــه العمــوم
  ...)36(يتصل بعامل الغيب
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  م16و 15هـ/10و 9في المغرب خالل القرن  االجتهاد الفقهي ومحاوالت اإلصالح أزمة                                                                                                                                                      
  *حممد الصمدي

ت املـــادة الفقهيـــة يف القـــرون األوىل للهجـــرة مـــادة خصـــبة غنيـــة حيركهـــا االجتهـــاد، حبيـــث وجـــدت ـلقـــد كانـــ
وع الثقافــة حلــوًال لكــل املســتجدات، ونشــط أصــحاب الــرأي واإلفتــاء، كمــا كثــرت حركــة التــأليف يف ســائر فــر 

اإلســالمية وذلــك ألن بــاب االجتهــاد ظــل مفتوحــاً علــى مصــراعيه، باإلضــافة إىل ذلــك أننــا إذا تصــفحنا تــاريخ 
ي وحيملــون عليــه محلــة ال هــوادة ـالفقــه اإلســالمي وجــدنا أن كبــار األئمــة يســتنكرون اجلمــود والتعصــب املذهبــ

لك كنـا كثـرياً مـا جنـد أحـدهم مييـل عـن رأيـه إىل . فلقد كان كل إمـام ال ينشـد إال احلـق والصـواب، لـذ)1(فيها
رأي خمالفيــه إذا تبــني لــه أن احلــق والصــواب إىل جانــب رأي غــريه فكــان األئمــة أنفســهم يعرتفــون جبــواز اخلطــأ 
عليهم، وجبواز أن يكون هناك حـديث مل يصـل إىل علمهـم، وممـا يـروى عـن اإلمـام مالـك قولـه: "إمنـا أنـا بشـر 

. وكــان الشــافعي يقــول: "إذا صــح احلــديث )2(ويل علــى كتــاب اهللا وســنة رســوله"أخطــئ وأصــيب فاعرضــوا قــ
  .)3(فاضربوا بقويل عرض احلائط"

ويف العصور الوسطى بلغت املادة الفقهيـة درجـة كبـرية مـن التعقيـد، وذلـك مـن جـراء اجلمـود والعـزوف عـن 
بكتـب املتـأخرين وأعرضـوا عـن الكتـاب االجتهاد، والفقهاء هم املسؤولون عن هذه ا لدرجة األوىل ملـا اشـتغلوا 
  .)4(والسنة واألصول فضاعت أيام الفقهاء يف الشروح واملباحث اللفظية

هــ) الـذي وضـع حواِشــي 927ع الشـروح واحلواشــي، حممـد الربدعـي (تـوضــر بـذا الـعـصــر يف هـن اشـتهوممـ
وكــــذا حممــــد اخلليلــــي التلــــويح،  علــــى تفســــري البيضــــاوي، وأخــــرى علــــى حاشــــية شــــرح التجريــــد، وحــــواش علــــى

  )5(هـ) الذي وضع تصانيف يف الفقه واللغة واحلديث901(ت
ــم قــد  أدى اجلمــود يف هــذا العصــر إىل امتنــاع بعــض الفقهــاء مــن االجتهــاد يف أحكــام الشــريعة مــع العلــم أ

أنـه مل  بلغوا درجته واستوفوا شروطه، واستكملوا طاقاتـه، فالقاضـي إمساعيـل كـان ممـن بلغـوا درجـة االجتهـاد إال
خيرج عن مذهب مالك، ومل يقدم على استنباط حكم خيالف أحكامـه "فـإذا وردت النازلـة عليـه نظـر يف تلـك 

، فواضـح أن هنـاك )6(الدفاتر فإن وجد فيها نص يف النازلـة املـذكورة أفـىت بـه وإن مل جيـده بقـى ال جيـد جوابـاً"
اسـع والعاشـر اهلجـريني بسـبب اجلمـود والركـود وسـد  أموراً طاملا جثمت على صدر املـادة الفقهيـة يف القـرنني الت

وهكذا أىب  ؛كل منفذ من شأنه أن يؤدي إىل االجتهاد الذي هو مصدر املرونة واحلركة يف األحكام التشريعية
الفقهاء يف هذه العصور إال أن حييطوا بستان الفقه حبيطان شاهقة مث بأسالك شائكة ووضعوه فوق جبل وعر 

وألقوا العثرات يف طريق ارتقائه والتمتع بفضائله حىت يظـن الظـان أن قصـدهم الوحيـد جعـل  بعد ما صريوه غثاً 
الفقــه حكــراً بيــد احملتكــرين ليكــون وقفــاً علــى قــوم مــن املعممــني وأن لــيس القصــد منــه العمــل بــأوامره ونواهيــه، 
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عزيــزة وعينــاً مــن  وبذلــه لكــل النــاس وتســهيله علــى طالبيــه بــل القصــد قصــره علــى قــوم خمصوصــني ليكــون حرفــة
  .)7(الرزق غزيرة عيون

يتضح لنـا مـن خـالل هـذا الـنص احلالـة السـيئة الـيت آل إليهـا الفقـه والفقهـاء يف املغـرب يف العصـور املتـأخرة 
بســبب اجلمــود والعكــوف عــن االجتهــاد، ونقــف علــى نــص آخــر ألحــد علمــاء العصــر الســعدي ويتعلــق األمــر 

شعر باألزمة فتحدث عن بعض اآلثار واملسـاوي الـيت تضـرر مـن  /) الذي917بعلي بن ميحون الغماري (ت
جرائهــا الفقــه والفقهــاء يف عصــره بســبب اجلمــود قــائًال: "...ولقــد رأيــت بعــض مــن زعــم التصــنيف والتــدريس 
والفتــوى بدمشــق والشــام ســنة أربــع بعــد تســع مائــة وانتهــت إليــه رياســة... قيــد يف بعــض تصــنيفه شــيئاً مــا فهــم 

بــل وجــد كالمــاً لــبعض مــن تقدمــه بالتصــنيف أو بالتقييــد، وتكلــم فيــه بفهــم نفســه بغــري معرفــة  معنــاه بالكليــة،
، وبتـدقيق )8(قواعد ذلك الفن، وال ينقل كالم غريه بوجه من الوجـوه، وهـذا املعـىن يف هـذا الزمـان حمـل عـادة"

  النظر يف هذا النص نالحظ ما يلي:
، ومل يكلفــوا أنفسـهم عنـاء البحــث بـاإلطالع الغزيــر كـان مـن جــراء ذلـك اجلمـود أن تقــاعس الفقهـاء  – 1

ــم عمــدوا إىل نقــل مؤلفــات ســابقيهم  علــى قواعــد التــأليف كــالعلم بأصــول اللغــة العربيــة... كــل مــا يف األمــر أ
م ال تفــي بــاملطلوب ممــا دفــع حتمــاً إىل شــرح  بطريقــة مجاليــة خمتصــرة، فــزادوا الطــني بلــة بــأن أصــبحت خمتصــرا

ـا أتلفـت الفقـه ألغازها وفك رمو  ا يف مطـوالت حتتـاج بـدورها إىل شـروح وحـواِش وتعليقـات ال شـك أ ز عبارا
وأبعدتـــه عـــن روح الـــدين، وال شـــك كـــذلك أن الطالـــب يتيـــه يف مهامهـــا، وال خيـــرج منهـــا إال وقـــد أصـــابه امللـــل 

  وأحس بالضيق.
فقهيــة أن أســيء فهــم كثــري مــن كــان مــن جــراء اجلهــل بالقواعــد اللغويــة واألصــولية يف تــأليف املــادة ال  – 2

النصـــوص وأولـــت علـــى غـــري مرادهـــا ممـــا فـــتح البـــاب علـــى مصـــراعيه للكثـــري مـــن اجلهـــال وأربـــاب اهلـــوى حبيـــث 
أصبحوا جيدون مبتغاهم يف تلك النصوص، وهـذا مـا وعـاه بالضـبط علـي بـن ميمـون، فهـو يصـرح قـائًال: "... 

دروا أنفسهم للنسخ على اجلهل بقواعـده وفروعـه ومسـوا لكن ملا كثر اجلهل والوهم واهلوى وقوى على أربابه ص
أنفسهم مصنفني فيظن من هو أعمى منهم أن ذلك تصنيف اللهم أن يقال تصنيف الكذب، فنعم فإن هـذا 
األمـر الــذي هــم عليــه مــن التخلــيط هــم صــنفوه أي أبـدعوه مــن اقــرتاح نفوســهم األمــارة وألبســوا احلــق بالباطــل، 

  .)9(سة والرياء والسمعة وحب الدنيا فضلوا وأضلوا"محلهم على هذا طلب الريا
تلـــك مســـاوئ وآثـــار عـــاىن منهـــا الفقـــه نتيجـــة للجمـــود والتـــدهور الفكـــري ممـــا أدى بعمـــوم الفقهـــاء إىل أن 
ـــافتوا علـــى حشـــد األقـــوال يف تـــأليفهم وتواطـــأوا علـــى مـــنهج االختصـــار واحلفـــظ، واجلـــدير  ـــاونوا يف أمـــرهم و

ار كما طبعت الفقه طبعت املناهج التعليمية، وكانت موضع انتقاد من طرف بعـض بالذكر أن مسألة االختص
العلماء أمثال ابن خلدون الـذي خصـص يف مقدمتـه فصـًال كـامًال برمتـه يتحـدث فيـه عـن رداءة طريقـة التعلـيم 
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ــا عانــت مــن ظــاهرتني خطريتــني طاملــا جثمتــا علــى عقــول الدراســني يف عصــر االحنطــاط، وعرقل تــا  يف عصــره وأ
  .)10(كل تطور فكري ومها: االختصار واحلفظ

هــ) حيـث يـرى "أن إطـالق اسـم املـدرس 914ومن الذين انتقدوا هذه الطريقة أيضـاً نـذكر الوننشريسـي (م
جمـاز ال  ؛على املقتصر على نقل تقاييد الرسالة واملدونة من غري فتش وال تنزيل وال كشف وال استظهار بغريها

م) إىل هـــؤالء املتململـــني، فقـــد كـــان 1338هــــ/778ابـــن القبـــاب الفاســـي (ت ونضـــيف أيضـــاً  )11(حقيقـــة"
يقول: "شأين أن ال اعتمد هذه التقييدات املتـأخرة البتـة تـارة للجهـل مبؤلفهـا وتـارة لتـأخر زمـان أهلهـا جـداً أو 

  .)12("لألمرين معاً فلذلك ال أعرف كثرياً منها وال أقتنيه وإمنا املعتمد عندي كتب األقدمني املشاهري
واملالحظ أن هذا املوقف املعارض من طرف بعض أعالم املغرب الكبري هلذه الطريقة التعليمية كان يف فرتة 
بدايــة ظهورهــا وســرعان مــا تطــورت احلالــة بعــد هــذا حــىت آل األمــر أخــرياً إىل أن طغــت املختصــرات علــى كثــري 

  .)13(من املواد الدراسية
احلفــظ كانتــا ســبباً يف مجــود الدراســات وتأخرهــا كمــا طبعــت املــادة وخالصــة القــول إن ظــاهريت االختصــار و 

العلمية بنوع من العقم فانعدم االبتكار، وأثـر هـذا بالتـايل يف الطـالب، فأصـبحوا يعيـدون مـا يسـمعون ويعنـون 
 باملسائل الشكلية التافهة ويعتمدون ما يسمعون ويعنون باملسـائل الشـكلية التافهـة ويعتمـدون علـى االسـتذكار

  .)14(واحلفظ عن ظهر قلب دون الفهم أو الوعي السليم حىت ال يتعرضوا لسخط شيخهم
ــا متيــزت أيضــاً بــوفرة املوضــوعات الــيت كتبــت ضــد  وإذا كانــت هــذه الفــرتة قــد عكســت لنــا هــذا املوقــف فإ

ســمى هـــ) يســتنكر يف كتابــه امل719مقاومــة البــدع والرجــوع إىل الكتــاب والســنة، فهــذا أبــو احلســن الصــغري (ت
بـــ"كتاب البــدع" مجلــة مــن البــدع والضــالالت الــيت انتشــرت يف عصــره بســبب التقليــد ويــدعو دعــوة صــرحية إىل 

  .)15(االستمساك بالكتاب والسنة ومقاومة البدع
م) يف كتـاب "املـدخل 1337هــ/737ونفس الشعور شعر به اإلمام أيب عبداهللا العبدري الفاسي (م سـنة 

النيات والتنبيه علـى بعـض البـدع الـيت انتحلـت وبيـان شـناعتها وقبحهـا" فقـد بنـاه إىل تثبيت األعمال بتحسني 
على حديث "إمنا األعمال بالنيات"، وذكر فيه كثرياً مما أغفلـه النـاس مـن مهمـات الـدين وكشـف عـن معايـب 

  .)16(وبدع يتساهل فيها باملشرق واملغرب بسبب التقليد واجلمود
ي السـالف الـذكر حيمـل محلـة شـديدة علـى أربـاب التقليـد مـن الفقهـاء وهذا الشيخ علي بن ميمـون الغمـار 

واملتصوفة ويسـميهم "متفقهـة" و "متفقـرة" ويكشـف عـن كثـري مـن البـدع الـيت أدخلـت يف الفقـه بسـبب اجلهـل 
والبعــد عــن الفهــم الصــحيح للكتــاب والســنة دفعــه إىل ذلــك شــعوره العميــق بأزمــة االجتهــاد يف عصــره حيــث 

ديثــه عــن ســبب تســمية الكتــاب: "... ووجــه ختصــيص أهــل مصــر والشــام وبــالد األعــاجم يقــول يف معــرض ح
دون سـائر بـالد اإلسـالم وذلـك ألن الـبالد الــيت رأيتهـا مـن املغـرب األقصـى إىل الشــام مـا رأيـت مـن أهلهـا مــن 
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معـامل السـنة  أهل الفقه والفقر من علمته من أمور هؤالء املذكورين هنا من انتهـاك حـرم قواعـد اإلسـالم وإماتـة
، وعلــــى هــــذه ) 17(ودس الشــــريعة احملمديــــة واالستســــخار بالــــدين الرمحــــاين وإحيــــاء البــــدع املميتــــة للســــنة..."

الشاكلة تتواىل صيحات االستنكار واالنتقاد، فأبو العباس أمحد الونشريسي يرى أن أصل التقليد هو العصـبية 
يقول: "ليت شعري ما الذي أدخل هذا يف الدين؟ وسببه حب اخليال والوهم وعدم طاعة العقل والفهم فهو 

وهل خيرج اجلاهل به من غمار املسلمني؟ أم يدخل يف صفوف املبتـدعني مـا الـذي دعانـا إىل أن نقفـو فيـه مـا 
  .)18(ليس لنا به علم ونتبع الظن يف غري حمل اإلمجاع وبعضه إمث"

ـا كانـت خافتـة ضـعيفة باملقارنـة وإذا قسنا هذه الدعوات اإلصالحية بـاجلو السـائد يف ذلـك العصـ ر نـرى أ
مـــع التيـــار الســـائد الـــذي يقـــوده أربـــاب البـــدع مـــن الفقهـــاء واملتصـــوفة، فـــإذا اجتهـــد جمتهـــد تعـــرض لشـــىت أنـــواع 
املضـــايقات، فهـــذا القاضـــي إمساعيـــل كـــان ممـــن حـــاولوا االجتهـــاد يف بعـــض أحكـــام املـــذهب املـــالكي، فكانـــت 

  .)19(لتضعيف واالستنكار وأتلفت مؤلفاته وذهب أثره فلم يبق له رسمالنتيجة أن تعرضت آراؤه للتوهني وا
التقليــد واجلمــود يف تراثنــا الفقهــي، فكانــت  وخالصــة القــول إن أزمــة االجتهــاد يف الفقــه هــي الــيت أدت إىل

مثاراً أخرى من مثـار الضـعف والتـدهور الـذي أصـاب املسـلمني يف عصـور االحنطـاط، فهـذا "أبـو شـامة" ينصـح 
وممن تنبه إىل هذه املشكلة  )20(اء أن يصونوا حرية عقوهلم من التعصب ضد املذاهب الفقهية األخرىالفقه

يف هــذا العصــر اإلمــام جــالل الــدين الســيوطي الــذي أعلــن بلوغــه درجــة االجتهــاد يف ثالثــة علــوم: الفقــه واللغــة 
  قال من مذهب إىل آخر.دة تذم التقليد كما أفىت جبواز االنتـمجع أقواًال عدي ، كما)21(واحلديث

هــذا وقــد عــاجل الســيوطي قضــية التقليــد بأســلوب حتليلــي واضــح شــارحاً األســس والــدوافع الــيت يصــبح معهــا 
التحـول عـن املـذهب "واجبـاً" أو "منــدوباً" أو "مباحـاً" أو مكروهـاً أو حرامـاً بــل جرميـة يف بعـض األحيـان وقــد 

  لعلمية العالية يف الفقه اإلسالمي.نقل السيوطي آراء بعض العلماء من ذوي املكانة ا
) يعلـــن ضـــرورة نبـــذ 1795 – 1757ويف العصـــر احلـــديث جنـــد الســـلطان ســـيدي حممـــد بـــن عبـــد اهللا (

دليـل املغاربـة وحجـتهم يف الفقـه، ويـدعو  –وال يـزال  –املختصرات الفقهيـة وخاصـة خمتصـر خليـل الـذي غـدا 
وزعه على القضـاة واملفتـني: "إن مـن اشـتغل بأخـذ الفقـه إىل الرجوع إىل الكتاب والسنة، فهو يقول يف منشور 

مـــن خليـــل وشـــروحه وتـــرك أخـــذ الفقـــه مـــن كتـــب األقـــدمني املرضـــيني كـــان كمـــن أهـــرق املـــاء واتبـــع الســـراب... 
ــا بســاطة الــدين ويســره وليعــودوا  فليضــرب رجــال القضــاء صــفحاً عــن تلــك املختصــرات الــيت حجبــت بتلوحيا

  .)22(رسوله"بالناس إىل كتاب اهللا وسنه 
***************  

  الهوامش:
  املغرب. وحماضر بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش. –(*) أستاذ بكلية أصول الدين بتطوان 
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  أنا إنسان يسعى الكتشاف معنى لحياته!
  في حوار شامل روجيه جارودي مع "التسامح"

  *أمحد عبد الرحيم: حاوره يف القاهرة
لعــل أهــم مــا مييــز "جــارودي" بــني فالســفة الغــرب، هــو تلــك القــدرة الفريــدة علــى متثــل "اآلخــر" احلضــاري، 

ية عليه..وهـذا مـا يفسـر لنـا تعـدد أطـره املرجعيـة، وتفهمه من الداخل.. وليس من خـالل نظـرة خارجيـة مسـتعل
، لتشــمل احلضــارات اإلنســانية كافــة ونتــاج العقــل البشــري -كمــا يســميها هــو–الــيت تتجــاوز "املركزيــة الغربيــة" 

  على مدى الزمان واملكان..
علـى –ات وقد أعانته هذه العقلية اجلـادة، وهـذه الـنفس املتشـوفة أبـدا إىل مزيـد مـن املعرفـة واكتسـاب اخلـرب 

التعرف إىل اإلسالم (دينا وحضارة) منذ فرتة مبكرة من شبابه.. ممـا سـلك بـه يف رحلـة جـادة ومضـنية للبحـث 
. امتدت ملا يقرب من نصف قـرن قبـل إسـالمه.. جـرب فيهـا "الربوتسـتانتية" و"الكاثوليكيـة" و .عن "احلقيقة"

  م".."الشيوعية املاركسية".. قبل أن تنتهي به رحلته إىل "اإلسال
ولكن "جارودي" ليس جمرد واحد يف سلسلة مفكري الغـرب الـذين "اجنـذبوا" إىل سـحر الشـرق.. كمـا مل  

. فلــم يعــن وصــوله إىل اإلســالم .-علــى حــد تعبــريه–يكــن اإلســالم بالنســبة إليــه "هروبــا رومانســيا حنــو الغرابــة" 
أجريــا عمليــات  -معــا–عقلــه ووجدانــه  أبــدا قطيعــة كاملــة مــع كــل خرباتــه الفكريــة والوجوديــة الســابقة.. بــل إن

إذا جاز هـذا التوصـيف! إلعـادة هضـم ومتثـل العديـد مـن العناصـر األصـلية والفاعلـة يف تلـك اخلـربات  -معقدة
اليت أبدعها املفكـر الكبـري طـوال –أو الرؤية الكلية  -املرتاكمة، كي تنتظم يف سلكها، يف إطار النسق الفكري

ب مـــن ثالثـــة أربـــاع قـــرن، ومـــا يزيـــد عـــن الســـتني كتابـــا، يف جمـــاالت الفلســـفة رحلتـــه الفكريـــة.. خـــالل مـــا يقـــر 
ترجم معظمها إىل عشرات اللغات (ترجم إىل العربيـة منهـا مـا – جتماعوالفكر، والفن واألدب، والسياسة واال

  يزيد على العشرين كتابا) لتنتشر يف أركان األرض األربع!.
. حلـــم حتقيـــق العدالـــة اإلنســـانية .لصـــا حللـــم شـــبابه البـــاكرخم -كمـــا يقـــول دائمـــا–إن جـــارودي مـــا يـــزال  

  املنشودة، وإجياد معىن هلا.. يزيدها مناء وسالما، كي تصل إىل نصرة الضعفاء، وكفاية الفقراء..
ومن هذا املنطلق ال يفتأ ينقد مادية احلضارة الغربية الراهنة، ويهاجم بشدة كل أشكال اهليمنة اليت حتاول  

  للسيطرة على الكرة األرضية.. أو ما تيسر منها!أمريكا فرضها 
مــا نتيجــة معايشــة يوميــة للحيــاة يف الغــرب،   ومهامجتــه هــذه، ونقــده ذلــك.. ال ينبعــان مــن فــراغ.. بــل إ

ومتابعــــة دائبــــة ملتغــــريات العــــامل مــــن حولــــه.. مــــزودتني برباعــــة مذهلــــة يف الــــربط والتحليــــل، وذائقــــة وجدانيــــة يف 
  ..استشراف آفاق املستقبل

  ومن هنا تأيت أمهية شهادته هذه! 
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باعتبـاره مسـلما، حريصـا علـى أداء واجـب النصـيحة لدينـه –باإلضافة إىل ذلك.. يهـتم "جـارودي" دومـا  
بنقــد الســلبيات الــيت شــابت كثــريا مــن منــاحي احليــاة اإلســالمية، وبعــض العلــل الــيت أصــابت العقــل املســلم، –

  إلنسانية..فعطلته وأخرته عن موقعه بركب املسرية ا
ال يفرض وجهة نظره علـى أحـد.. بـل إنـه يأمـل مـن طـرح أفكـاره توسـيع دائـرة  -إذ يقول ما يعتقد–وهو  

التأمــــل والتفكــــري فيمــــا آل إليــــه الوضــــع اإلســــالمي، بســــبب ختلــــف كثــــري مــــن املنتســــبني إليــــه، وترتاجــــع رصــــيد 
  إسهامهم احلضاري..

حـــــات "جـــــارودي" فيمـــــا خيـــــص هـــــذه "املســـــائل وقـــــد اهـــــتم بعـــــض املفكـــــرين والعلمـــــاء بنقـــــد بعـــــض أطرو  
اإلسالمية" حتديدا.. ولعل أهم ما ميكن أن يسجل يف هذا الصدد كتاب الدكتور حممد عمارة "األصـولية بـني 

م)، الــــذي خصصــــه ملناقشــــة جــــارودي يف كثــــري مــــن القضــــايا املثــــرية 1998الغــــرب واإلســــالم" (دار الشــــروق 
إلســالمية" ونقــده هلــا، وكــذلك بعــض مــا يتعلــق بكالمــه عــن القــرآن للجــدل.. وأبرزهــا كالمــه حــول "األصــولية ا

الكــرمي وتارخييــة نصوصــه، والســنة النبويــة وعالقتهــا بالتشــريع، والعلمانيــة.. وهــو جهــد مشــكور لصــاحبه، الــذي 
  سعى لتطبيق ما يدعو إليه جارودي نفسه من إعادة الفاعلية لقيمة احلوار وتبادل اآلراء..

كتبــه الــدكتور حممــد ســعيد رمضــان البــوطي يف كتابــه "شخصــيات اســتوقفتين" (دار   مث يــأيت الفصــل الــذي 
–م)، والذي دجبه بقلب احملب الناصح جلارودي، وعقلية العامل الواعي.. وهو منوذج 1999دمشق  -الفكر
الـتهم،  ملا ينبغي أن يسود حواراتنا ومناقشاتنا، اليت كثريا ما تتوه احلقيقة فيها يف خضم سيل من جـزاف -حبق

  وإساءة الظنون، والتخرص باستكناه مطويات النوايا والصدور!
ـا األبـرز –ولسنا اآلن بصدد التفصيل، وال حـىت إمجـال املناقشـة.. ولكـن حبسـبنا تسـجيل هـذه النقـاط   أل

  مكتفني بعالمات االستفهام والتعجب بني األقواس!–واألهم فيما جيب مناقشة جارودي فيها يف نظرنا 
  لك يفتح باب حوار خصب ومفيد، من املختصني واملهتمني باملسألة ينتفع منه اجلميع..ولعل ذ 
إن "جارودي" باحـث جـاد عـن احلقيقـة.. وهـو ال يـرتدد عـن قبـول احلـق إذا الح لـه.. ولـه يف ذلـك خـربة  

  طويلة، ومواقف مأثورة..
ــا بأيـدينا القصــرية، أو حنتكرهــا ويبقـى األمــر كمـا قــال هــو نفسـه: إن احلقيقــة املطلقـة أكــرب مــن أن حنـيط  

  بأذهاننا الكليلة!.
  وبعد... 

هــي مــدة –فــإن هــذا احلــوار حصــيلة مالزمــة للمفكــر الفرنســي الكبــري "رجــاء جــارودي" خــالل مخســة أيــام 
إحــدى زيارتــه للقــاهرة، بــدعوة مــن اهليئــة املصــرية العامــة للكتــاب ودار الشــروق، للمشــاركة يف فعاليــات معــرض 

   والثالثني.. الكتاب الثاين
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وال يفوتنا أن نسجل خالص الشكر والتقدير لزوجته، السيدة الفاضـلة سـلمى التـاجي الفـاروقي علـى سـعة 
ا الكبري يف الرتمجة عن الفرنسية وإليها..   صدرها، ونبل أخالقها.. وعلى تعاو

  حديث البدايات:
   إليمان؟كيف كانت بداية رحلتك إلى ا  !* ماذا لو عدنا إلى حديث البدايات؟

كمـــا تعلمـــون.. نشـــأت يف أســـرة فرنســـية ملحـــدة، لكنـــين مل أكـــن يومـــا مـــا ملحـــدا.. إن املزيـــة الـــيت زلـــت   
أو ملحــــدين علــــى –أشــــكرها لألقــــدار، لنشــــأيت تلــــك يف بيئــــة عماليــــة متواضــــعة، وبــــني أبــــوين غــــري متــــدينني 

املمكـن أن تـؤثر علـى تصـوري . هذه املزية هي أنين مل أنشـأ علـى فكـرة مسـبقة عـن "اهللا" كـان مـن .-األصح!
  اإلمياين فيما بعد..

لقــد اعتنقــت "الربوتســتانتية" يف الرابعــة عشــر مــن عمــري، مث انضــممت إىل احلــزب الشــيوعي الفرنســي يف  
  الثانية والعشرين.. أمال يف عامل أكثر عدالة وإنسانية..

لوقـــت ذاتـــه رئيســـا جلمعيـــة مث أصـــبحت عضـــوا يف اللجنـــة املركزيـــة للحـــزب الشـــيوعي الفرنســـي، وكنـــت يف ا 
الشــبان املســيحيني الربوتســتانت!.. لقــد انتســبت إىل احلــزب الشــيوعي كمســيحي، وحافظــت علــى ذلــك.. ومل 

  ملحدا يف يوم من األيام.. -كما قلت–أكن 
  *كيف كان تعرفك على اإلسالم؟

حــتالل األملــاين قبضــت لقــد عشــت يف بدايــة احلــرب العامليــة الثانيــة جتربــة فريــدة مــن نوعهــا.. ألن قــوات اال 
علــى اجملموعــة األوىل للمقاومــة الفرنســية حــني ســقطت بــاريس.. وصــدر األمــر بنقلهــا إىل معســكر "جلفــة" يف 
جنــوب اجلزائــر، وكنــت أحــد أفــراد هــذه اجملموعــة.. فــدعوت رفــاقي إىل متــرد يف الســجن.. ويف مــارس مــن ســنة 

  رتاضنا على السياسة النازية..م دعوت حوايل مخسمائة منهم إىل التظاهر لتأكيد اع1941
وبعد ثالثة إنذارات من قائد املعسكر.. أصدر أوامره للجنود بإطالق النار علينا.. ففوجئنـا بـرفض اجلنـود  

ديدهم بالسياط..   ذلك، حىت بعد 
ومل أفهــم للوهلــة األوىل ســبب رفضــهم، مث عرفــت أن هــؤالء اجلنــود كــانوا مــن اجلزائــريني املســلمني، الــذين  
  ن أن شرف وأخالق احملارب املسلم تقتضيه أال يطلق النار على إنسان أعزل!يرو 

  لقد صوروا لنا املسلم على أنه متوحش ومهجي.. فإذا يب أمام منظومة قيم متكاملة هلا اعتبارها! 
  لقد علمين هذا املوقف، واستفدت منه أكثر من استفاديت من دراسة عشر سنوات بالسوربون! 
م أخرجــــت كتــــايب "اإلســــهام 1946، عكفــــت علــــى دراســــة هــــذه احلضــــارة. ويف عــــام ومنــــذ ذلــــك اليــــوم 

  التارخيي للحضارة العربية يف احلضارة العاملية".. الذي ترجم إىل العربية يف نفس السنة..
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وهكـــذا تتابعـــت دراســـايت وتـــأماليت يف جوانـــب هـــذه احلضـــارة املبهـــرة.. حـــىت انتهـــى األمـــر يب إىل إعـــالن  
  م. كما هو مثبت يف شهادة إشهار إسالمي..2/7/1982هـ املوافق 11/8/1402إسالمي يف 

  . ومن أنت بعده؟!.* من أنت قبل اإلسالم؟
  أنا طوال عمري إنسان يسعى إلجياد معىن حلياته..

أعتقـد أنـه ال بـد مـن  -ومـا زلـت -إن اإلسالم بالنسبة يل اسـتمرار ملـا أحبـث عنـه منـذ شـبايب.. لقـد كنـت 
   منطق األخالق يف العامل.. لذلك حتولت إىل املاركسية..جهود كبرية لتغيري

بــأن املاركســية لــن تقــدم يل إال حلــوال أرضــية دنيويــة.. فتحولــت  -وهــو يســوعي–مث نصــحين األب "رينــر"  
إىل املســيحية، دون أن أكــف عــن كــوين ماركســيا.. ولكــن "يســوع" الكــامن يف قلــيب مل يعطــين إمكانيــة حتقيــق 

  منظم بصورة متكاملة.. ومن هنا كان حتويل إىل اإلسالم.. حياة جديدة، وجمتمع
ومل تكــن املســألة بالنســبة يل أبــدا جمــرد حتــوالت ال رابــط بينهــا.. وإمنــا كانــت تطــورا طبيعيــا، وانتقــاال متأنيــا  

  للوصول إىل احلقيقة..
لعشــرينيات: حلــم وإنــين ســعيد بــأنين وأنــا يف الســابعة والثمــانني مــن عمــري الزلــت خملصــا حللــم شــبايب يف ا 

  إصالح العامل، وإضفاء معىن للحياة.. باحتاد العامل، ونصرة الضعفاء، وكفاية الفقراء..
* كنــت عضــوا بــارزا فــي الحــزب الشــيوعي الفرنســي لفتــرة طويلــة.. فمــا مالبســات ابتعــادك عنــه فــي 

  أوائل السبعينات؟
يكــن ذلــك لشــيء إال ألنــين قلــت: إن "طُــردت" يف احلقيقــة مــن احلــزب الشــيوعي قبــل ثالثــني عامــا.. ومل  

  االحتاد السوفييت ليس بلدا اشرتاكيا، وإن االشرتاكية ليس هلا وجود فعلي يف أي مكان من العامل!!
لقد رفضت منذ البداية حماولة تعميم النموذج السوفييت لالشـرتاكية علـى كـل اجملتمعـات يف العـامل باعتبـاره  

  النموذج األمثل هلا..
بضرورة احرتام "اخلصوصية" يف تطبيق االشرتاكية يف أي بلد من البلدان.. ويف هذا السياق وكنت معتقدا  

دارت اخلالفات حول حق يوغسالفيا يف أن يكون هلا منطهـا االشـرتاكي اخلـاص، املسـمى بــ"التسيري الـذايت".. 
وأخــريا كــان اخلــالف  وكــذلك حــول حــق الصــني يف أن يكــون هلــا منطهــا املالئــم لتارخيهــا وجمتمعهــا وثقافتهــا..

  حول إدانة تدخل االحتاد السوفييت يف "تشيكوسلوفاكيا".
وقــد تأكــد لــدّي أمهيــة مفهــوم "اخلصوصــية" أثنــاء زيــاريت للجزائــر ومصــر يف الســتينات، حيــث تأكــدت أن  

  .ال ميكن إقامتها يف العامل اإلسالمي إال على أساس من اإلسالم: عقيدة وثقافة. -أو غريها–االشرتاكية 



  183

معتقــدا  -وال أزال–ومثــة أمــر مهــم آخــر يف ســياق خــاليف مــع احلــزب الشــيوعي آنــذاك.. وهــو أنــين كنــت  
متامــا أن ترقيــة اإلنســان جيــب أال تقتصــر علــى جزئــه املــادي فقــط.. فــإن لإلنســان روحــا ينبغــي أن نعمــل علــى 

ا..   تساميها، ونفسا جيب أن نرقى 
  يات بتدريس علم اجلمال وفلسفة الفن باجلامعة..ومن هنا كان اهتمامي املبكر منذ اخلمسين 
مث.. كـــان مـــا أمسيـــه بــــ"املسلمة األخرويـــة".. وهـــي مســـلمة البعـــث.. أي أن اإلنســـان لـــن ينتهـــي إىل الفنـــاء  

  والعدم، وإال أصبحت احلياة عبثا!
ق الروحـي واستقر يف ضمريي أن حياة اإلنسان نداء متجدد للـروح الـيت فينـا، ودعـوة مسـتمرة لتوسـيع األفـ 

  األمسى، الذي يضفي على حياتنا قيمتها، ومينح أعمارنا معناها..
وواضح أن كل هذه األفكار مل تكن لرتوق لـ"الرفاق" باحلزب الشيوعي املركزي.. فعملوا علـى طـردي منـه  

  بكل وسيلة!
 عاما للحوار بين الحضارات، ولكــم فــي هــذا المجــال تجربــة 2000أعلنت األمم المتحدة عام  * 

  عميقة ممتدة.. نرجو إلقاء الضوء عليها..
لقد كنت حىت بداية السبعينات تقريبا حمصورا يف نطاق الثقافة األوروبية، واحلضارة املادية اليت حتـيط يب..  

  بالرغم مما تعلمون من خلفيايت األيديولوجية املاركسية..
د أفريقيـــا الغامضـــة.. إىل بـــال -مـــع صـــديق ســـينمائي–م برحلـــة 1973ولكـــن حـــدث أن قمـــت يف عـــام  

  فاكتشفت عوامل سحرية مبهرة، كانت تعميين عنها مركزية احلضارة الغربية اليت كنت منغمسا فيها..
بدأت أعكف على استيعاب هذه الثقافة املغايرة.. ومن مث تطلعت نفسي إىل التعـرف علـى منـاذج أخـرى  

د اهلنـد، والصـني، وأمريكـا الالتينيـة.. مث تعمقـت ملثل هذه الثقافة املغايرة. فكان أن تعرفت على حضارات بال
ـاء  دراييت باحلضارة العربية املبهرة.. الـيت حـوت خالصـة إجيابيـات احلضـارات السـابقة عليهـا، وأضـفت عليهـا 

  خاصا، وروحا متميزة.. ولذلك حديث يطول!
ى وجهـــات النظـــر املهـــم.. أنـــين حتولـــت عـــن املفهـــوم املركـــزي للحضـــارة.. وأصـــبحت يل "روح" منفتحـــة علـــ

األخرى.. وترسـخ يف اعتقـادي أنـه ينبغـي أن حيـدث إخصـاب متبـادل بـني احلضـارات، وأن نعمـل علـى حتقيـق 
حــوار بينهــا، يعــرف فيــه كــل طــرف كيــف ينفــتح علــى حقيقــة اآلخــر دون أن يفقــد ذاتــه.. ومــن هــذا املنطلــق 

ملشـكالت الكـربى للعصـر أصــبح م. إميانـا مـين بـأن ا1977أصـدرت كتـايب "يف سـبيل حـوار احلضـارات" عـام 
  من الواجب أن تطرح ويبحث هلا عن حل على املستوى العاملي..

ومشكلة فنـاء البشـرية الـذي  -اليت أرقتين، وال تزال!–ومن هذه املشكالت الرئيسية: مشكلة معىن احلياة  
  ة.. اخل.تسري إليه خبطى حثيثة بسبب التسابق النووي اجملنون، ومشكالت البيئة وتدمري الطبيع
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وقد أحدث هذا الكتاب دويا كبريا، ولقي املنظور اجلديـد الـذي طـرح فيـه اهتمامـا واسـعا.. ممـا دفعـين إىل  
  التعاون مع بعض مسئويل "اليونسكو" يف ذلك الوقت لتأسيس "املعهد الدويل حلوار احلضارات".

  * وماذا عن أهم مبادئ هذا المعهد؟
شاط هو إبراز دور الـبالد األخـرى غـري الغربيـة وإسـهامها يف الثقافـة لقد كان اهلدف األساسي من هذا الن 

العاملية.. حىت يتوقف ذلك احلوار ذو البعد الواحد مـن جانـب الغـرب، والـذي يقـوم علـى "وهـم" التفـوق عنـد 
  اإلنسان الغريب..

  ته فيما يلي:وميكن إجياز أهم املبادئ الرئيسية اليت عملنا على ترسيخها من خالل ذلك املعهد وأنشط 
ا دراسة احلضارة الغربية. -1 ا اليت حتظى    إعطاء احلضارات "الالغربية" املنزلة األكادميية ذا
ا دراسة العلوم والتكنولوجيا. -2  إعطاء مبحث اجلمال املنزلة نفسها اليت حتظى 

كنـة للحيـاة أو ما ميكن أن نعرب عنه بـ"فن ختيـل املبـادئ املم -كذلك.. إعطاء التأمالت االستشرافية -3
  على وجه آخر يكون بديال للحضارة الغربية اليت تسري حنو طريق مسدود..

بعـد مـا يقـرب مـن أربعـني عامـا مـن كتـايب عـن اإلسـهام –مث توجهت صوب احلضـارة اإلسـالمية مـرة ثانيـة  
، م)1981(–أو "مــا يعــد بــه اإلســالم"  –.. فأصــدرت كتــايب "وعــود اإلســالم" -التــارخيي للحضــارة العربيــة

  الذي حاولت فيه تصحيح الصورة املشوهة اليت يعرفها الغرب عن اإلسالم واملسلمني..
كمــا –م 1982وهكــذا ســارت يب رحلــة حــوار احلضــارات، حــىت انتهــت يب إىل إعــالن إســالمي يف عــام  

ـ-ذكرت آنفا ا مـن .. ليتخذ عملي يف هذا السبيل صورة "اجلهاد احلضاري" حملاولة إنقـاذ اإلنسـانية ممـا حييـق 
  أخطار..

  *وهل ثمة آمال يمكن أن تتوقعها اإلنسانية من إعالن األمم المتحدة األخيرة؟
أنا لست متفائال وال متشائما كذلك خبصوص هذا احلوار.. إذ أنين أعتقـد دائمـا أن النتـائج ال تكـون إال  

  حبسب عملنا وجهدنا وإخالصنا..
  *وماذا عن آخر أعمالك في هذا الصدد؟

تـــاب خـــالل الفــــرتة املقبلـــة بـــإذن اهللا بعنـــوان "القــــرن احلـــادي والعشـــرون: انتحـــار كــــوكيب، أم سيصـــدر يل ك
بعـــث؟!".. ويشـــاركين فيـــه اثنـــان مـــن اليهـــود (املوســـيقار العظـــيم "يهـــودا منـــاحيم" الـــذي تـــويف قريبـــا، و "الـــربت 

وهــو معــاد للصــهيونية روجــر" الــذي كــان حاخامــا ورئيســا للعصــبة اليهوديــة يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة.. 
  السياسية).. باإلضافة إىل اثنني من الرهبان الكاثوليك، واثنني آخرين من املسلمني..

وهــذه خطــوة يف طريــق إجيــاد صــيغة جلمــع أصــوات العقــالء مــن أبنــاء احلضــارات املختلفــة، حملاولــة توحيــد  
  موقف "اإلنسان" ضد ما يهدد معىن إنسانيته..
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حلضارية أن نعتقد أنه ال أحد ميتلك احلقيقـة املطلقـة.. فكمـا أنـين ال أسـتطيع أن لكن املهم يف احلوارات ا 
  أحيط بـ"اهللا" بذراعي؛ فإنين ال أستطيع أن أمتلكه مبفاهيمي وحدها.. إنه يفوق كل ذلك..

هلـــا أمهيـــة كبـــرية بالنســـبة يل كمســـلم.. ينبغـــي أن –الـــذين يبحثـــون عـــن "اهللا" –واخلـــربة اإلميانيـــة لآلخـــرين  
  ون لكل إنسان اجلراءة على مراجعة عقائده األساسية.. وينبغي أن يتعلم ما يفيده من كل أحد..تك

  ! وهل يخدم ذات الغرض؟؟* وماذا عن "متحف قرطبة"
  ..بالطبع نعم

إسـبانيا) متحفـا يؤكـد فكـرة التوحيـد احلضـاري، الـيت كانـت دولـة العـرب -لقد أسسنا يف قرطبـة (باألنـدلس 
  خري مثال عليه.. -مثانية قرونطوال –يف األندلس 

إننــا نركــز يف هــذا املتحــف (الــذي تــديره زوجــيت، الســيدة الفاضــلة ســلمى الفــاروقي، ويؤمــه اآلالف ســنويا)  
اإلســـهامات العلميـــة والفكريـــة واألدبيـــة حلضـــارة اإلســـالم.. وأثبتنـــا مـــن خاللـــه إســـهام اإلســـالم يف احلضـــارات 

اإلسـالمي اخلـالص، أو فيمـا اسـتفاده املسـلمون مـن حضـارات األمـم  الغربية احلديثـة، سـواء عـن طريـق اإلبـداع
  السابقة، مث صاغوه بطريقتهم، وأحلوه يف مكانه املناسب من "السيمفونية" اإلسالمية الرائعة..

  إن مثل هذا العمل يؤكد خطأ ما يقال: إن إسبانيا كانت ملتقى ثالث حضارات.. 
يان" ثالثـة، و"حضـارة" واحـدة.. والواقـع ودالئـل التـاريخ يؤيـدان إن األندلس يف احلقيقة كانت ملتقى "أد 

  ذلك!
  ما سبب اختيارك "قرطبة" محال إلقامتك وتأسيس هذا المتحف؟ بهذه المناسبة..* 
إن األندلس (إسبانيا اآلن) مكان جد رائع.. وبقايا احلضارة العربية اإلسـالمية الـيت هنـاك شـاهد عـدل ال  

ســلمني، وعظمــة اإلســالم ذاتــه الــذي كــان باعثــا هلــم علــى تشــييد هــذه املدنيــة يكــذب علــى عظمــة العــرب امل
بني املطالب الروحية لإلنسان.. وبني التطور العمراين، والتقدم املذهل  -بطريقة مدهشة–الرائعة.. اليت وازنت 

  الذي وصلوا إليه!
كــون عليــه حــال اإلنســان حينمــا إن تلــك العهــود الزاهــرة يف األنــدلس خليقــة بإعطائنــا مثــاال ملــا ميكــن أن ت 

  يصطلح مع نفسه، ويبين حضارته بروحه وعقله معا!
ـــا تعلقـــا خاصـــا.. وقـــد قـــدمت يف كتـــايب "اإلســـالم يف الغـــرب: قرطبـــة..   وخبصـــوص "قرطبـــة".. فـــإن يل 

دراســة تارخييــة مستفيضــة لتلــك اللحظــة التارخييــة –إحــدى عواصــم الفكــر" الــذي تــرجم إىل اإلســبانية والعربيــة 
لرائعة للتفاعل احلضاري املبدع بني اإلسالم وأوروبا املسيحية يف األندلس.. وكيـف أن الفـتح اإلسـالمي هلـا مل ا

يكـــن غـــزوا، بقـــدر مـــا كـــان حتـــوال ثقافيـــا عظيمـــا؛ إذ وجـــدت املســـيحية املوحـــدة آلريـــوس امتـــدادها املنطقـــي يف 
  اإلسالم..
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اك الفرصــة لظهــور قمــم شــاخمة يف جمــاالت العقــل وقــد أتــاح منــاخ احلريــة الفكريــة الــذي ســاد األنــدلس آنــذ 
والفكــر، والــروح والــنفس.. مــن أمثــال: القــرطيب، وابــن حــزم الظــاهري، وابــن باجــه، وابــن طفيــل، وابــن رشــد، 

  والشيخ األكرب بن العريب.. وأمثاهلم ممن يضيق اجملال عن حصرهم..
مني شــاركت يف ازدهــار احلضــارة، يف ومل يقــف األمــر عنــد هــذا احلــد.. بــل إن هنــاك رمــوزا مــن غــري املســل 

  تناغم مدهش.. ولعل الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون من أبرز األمثلة يف هذا الصدد..
  فهل تظن أحدا يدرك كل هذا البهاء.. مث ال يتمىن أن يعيش يف ظله.. أو يف ظل ما يذكره به دوما؟! 

  فسك؟* هل من الممكن أن توجز لنا أثر المعمار اإلسالمي في ن
لقــد طفــت بكثــري مــن بــالد املســلمني.. وجتولــت بــني آثارهــا ومســاجدها، فبهــرتين الدقــة اهلندســية البالغــة،  

والــروح املؤمنــة املتســللة إىل كــل حجــر مــن أحجارهــا، وكــل زاويــة مــن زواياهــا.. واللمســات اجلماليــة البديعــة يف  
ا..   كل ركن من أركا

ا مثال رائع اللتقاء العقل الفذ واإل   !ميان احليإ
  وقد محلتين هذه اجلوالت املتتابعة على تدوين كتايب "املساجد: مرآة اإلسالم"..

  ؟* وما فلسفتك في هذا الكتاب
بـالرغم مـن انبهـاري السـابق بيانـه بعظمـة املعمــار اإلسـالمي يف املسـاجد.. إال أنـين كنـت دائمـا أقـارن بــني  

، واملســاجد واجلوامــع الكثــرية الفخمــة يف أمصــار اإلســالم باملدينــة -عليــه الصــالة والســالم–مســجد رســول اهللا 
ا.   التارخيية واحلديثة وهناك فارق كبري 

وأعتقد أن اجلواب يتلخص يف أن املسـلمني اليـوم أفرغـوا مسـاجدهم مـن روح العبـادة وحقيقتهـا، ومألوهـا  
  بزينة الدنيا!

  إن املساجد كما هي بناء شامخ.. هي كذلك روح تعمره.. 
  !مكن أن يستغين املسجد عن مظهره يوما، فال ميكن أبدا أن يقوم بدوره بدون روحه الفاعلةإذا أ 

* ما الذي وجدته في التصوف اإلسالمي ولــم تجــده فــي الفلســفة.. التــي أمضــيت حياتــك كلهــا فــي 
  !؟رحابها

  لقد وجدت فيه الدعوة إىل احلب!
  ..الدعوة إىل تفضيل اآلخرين على النفس

  * هموم ومشكالت:
  !؟. لماذا هذه التفرقة.* أنت دائما تركز على التفريق بين مصطلحي "الشريعة" و "الفقه"
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  ..إنين أعترب أن أكرب خطأ يف العامل اإلسالمي اليوم هو خلط املسلمني ما بني "الشريعة" و "الفقه"
من الدين مـا شرع لكم  ﴿ 13اآلية رقم 42"الشريعة" مشروحة بوضوح يف القرآن الكرمي يف السورة رقم  

وصــى بــه نوحــا، والــذي أوحينــا إليــك، ومــا وصــينا بــه إبــراهيم وموســى وعيســى.. أن أقيمــوا الــدين وال تتفرقــوا 
  ".13"سورة الشورى، آية  ﴾فيه..

  وهذه "الشريعة" هي كالم اهللا..
  أما "الفقه" فهو حماولة البشر تفسري كالم اهللا..

لـق بالتشـريع واألحكـام، بينمـا هنـاك ألفـا آيـة تقريبـا تتحـدث إن هناك يف القرآن حوايل مائيت آيـة فقـط تتع 
  !؟عن األخالق واملبادئ اإلنسانية.. فكيف يسوغ أن حنكم األقل يف األكثر

  . ال تعول كثيرا على السنة الشريفة؟!.* هل يفهم من هذا أنك "قرآني"
  ..األمر بالنسبة يل ال يعين جمرد إنكار أي شيء كان

  على أن القرآن كالم اهللا.. بينما السنة الشريفة كالم وأفعال إنسان..إمنا أريد أن أركز  
  ومبا أن احلديث يتضمن أحيانا أشياء ذكرت يف القرآن.. فما معىن التكرار إذن؟! 
!!.. ورغــم ذلــك قــام حبــل مشــاكل عصــره، الــيت كانــت ؟حــديثا فقــط17إن أبــا حنيفــة مل يســتخدم ســوى  

  ..خمتلفة عن عصر الرسول يف املدينة
وكــذلك ينبغــي أن ننــوه بعمــل الشــافعي.. الــذي غــري كثــريا مــن تفصــيالت مذهبــه عنــدما جــاء إىل بلــدكم  

  مصر.. فلما سئل يف ذلك، أجاب بأن ظروف اجملتمع خمتلفة يف مصر عما هي عليه يف بغداد أو غريها..
  وهذا هو ما أريده بالضبط!

  مات البشر (الفقه واملمارسات)!جيب أن نكف عن اخللط بني كلمة اهللا (الشريعة)، وكل 
  * دائما ما تردد: "ينبغي أال نقرأ القرآن بعيون الموتى".. 

ذا   !؟ماذا تعين 
  أعين أنه ينبغي أال نقف عند حدود ما قيل.. 

  جيب أن نقرأ القرآن الكرمي وكأنه نزل علينا اليوم، خماطبا كل شخص منا مبا يصلحه ويقوم حياته.. 
  قوانني تفصيلية للحكم.. بل إنه يضع قواعد كلية تنتظم مقاصد احلياة كلها..إن القرآن ال يضع  
إن القــرآن نــداء للحيــاة والثــورة، والنهــوض والتقــدم.. ورفــض مواكبــة الــوحي يف دعوتــه هــذه يصــيب احلركــة  

إبــداع  اإلنســانية بالشــلل، وجيمــد العالقــة اإلنســانية يف حلظــة معينــة مــن التــاريخ، وجيعــل املــؤمنني عــاجزين عــن
  مشروع للمستقبل انطالقا من املبادئ احليوية اخلالدة للوحي..
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إن األصــولية املتطرفــة الــيت تــدعى امتالكهــا لإلســالم، وقصــر تفســري القــرآن والســنة علــى العلمــاء والفقهــاء  
ـا أصـو  لية األوائل (؟!).. حتاول بـذلك أن تؤسـس لنظـام كهنـويت، ولــ"ثيوقراطية" مفوضـة بـالتفويض اإلهلـي.. إ

  متنع الشعوب اليت تسيطر عليها من املشاركة الفعلية يف بناء املستقبل..
مـا   هـي –إن الرغبة يف تأصيل قيم االجتهاد واالبتكار، وعدم اخلـوف منهمـا، أو التشـكيك فـيمن يقـوم 

  فحوى دعويت إىل عدم قراءة القرآن بعيون املوتى..
ة النص القرآنــي التــي ينــادي بهــا الــبعض، ويريــد أن * هل ثمة عالقة بين ما تقول وبين القول بتاريخي

  يوقف بها دالالت القرآن الكريم عن الفاعلية المطلوبة في حياة المسلمين اليوم؟!
كمـا قلـت لـك –تارخيية أسباب النزول ال تتناول القيمـة العامليـة للقـرآن الكـرمي.. إن القـرآن الكـرمي حيتـوي  
كلهـا.. تلـك الـيت أطلـق عليهـا الفقهـاء املسـلمون "الضـرورات اخلمسـة"   قواعد كلية تنتظم مقاصد احلياة -آنفا
  . وهي حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، واملال، والنسب...-أو الستة–

وميكن أن نضيف إليها أيضا: احلرية، واملساواة، والعدالة.. وما إىل ذلك.. وهذه املقاصد نفسها هي اليت  
   جاء كل نيب بالدعوة إليها..

  مث.. هناك القواعد العظيمة، اليت من أمهها:
  أن اهللا وحده ميلك، وأن اهللا وحده حيكم، وأن اهللا وحده يعلم.. 

. بني القرآن الكرمي أن اهللا مالك كل شيء، ومن مث قرر مفهوم "الوكالة" يف االنتفـاع .ففي قاعدة "امللك" 
  ادة منها..باألشياء، دون االستحواذ عليها ومنع اآلخرين من االستف

ويف قاعدة "احلكم".. جند أن اهللا تعاىل أمر املسلمني بالشـورى.. فيجـب أن تكـون هنـاك شـورى حقيقيـة  
  بني املسلمني.. مع االلتفات إىل أن القرآن مل يضع آليات معينة ال ينبغي جتاوزها لتحقيق هذه الشورى..

فعلــوم اإلنســان نســبية، وال أحــد ميتلــك ويف قاعــدة "العلــم".. جنــد دعــوة ضــد كــل دعــوة يقينيــة قطعيــة..  
  احلقيقة املطلقة، إذ أن ذلك من شأن اهللا تعاىل وحده..

لقد كان العدل يف صدر اإلسالم أن يعطي الرجل ضعف نصيب املرأة؛ ألنه كان املسـئول األول واألخـري  
ا.. ومل يكن للمرأة أي دور اقتصادي ذي قيمة.. أما اليوم.. فلي   س األمر كذلك!عنها وعما يتعلق 

علينا أن نعي أننا نعيش يف القـرن احلـادي والعشـرين.. وأن علينـا أن نوجـد فقهـا جديـدا مالئمـا لـه.. كمـا  
  أنشأ أسالفنا ما ناسب عصورهم..

  جيب علينا أال نكتفي من املاضي بالرماد.. بل علينا أن نبحث فيه عن اجلذوة املتقدة! 
  !؟ا* كيف يكون الطريق العملي إلى مثل هذ
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ضـة اإلســالم غـري ممكنــة مـا مل يســتعد اإلسـالم اليــوم كــل معـايريه الــيت صـنعت جمــده التليـد، منــذ فجــره  إن 
  األول، وحىت أوج عصور ازدهاره..

على اإلسالم أن يستعيد معياره العاملي.. الذي ال يقصـر اإلسـالم هـذا التقليـد أو ذاك.. فالتقليـد األعمـى 
  ..-هو احلال يف الوقت الراهنكما –يؤدي دائما إىل االنغالق 

وعلــى اإلســالم أن يســتعيد معيــاره التوحيــدي، والــذي تصــب دعــائم اإلســالم يف مصــبه.. فالصــالة توحــد 
اهللا، والزكـــاة توحـــد بالنـــاس، واحلـــج توحـــد باجلماعـــة، والصـــيام لتـــذكر اهللا وتـــذكر اجلـــوعى واحملتـــاجني يف ذات 

  الوقت..
ي.. الذي يستبعد شـريعة الغـاب، واملصـاحل املتصـارعة، وتـراكم تماعجوعلى اإلسالم أن يستعبد معياره اال 

  الثروات يف قطب دون اآلخرين..
وعلـــى اإلســـالم أن يســـتعيد معيـــاره النقـــدي.. أي نقـــده للفقهـــاء املتـــواطئني مـــع األمـــراء، والـــذين يربطـــون  

كــون وسـيلة خلدمــة احلكــام االجتهـاد بطغمــة حاكمـة.. وهــي الــروح الثوريـة ملبادئــه، الـيت لــيس مــن طبيعتهـا أن ت
  واحلاشية..

وكذلك يكون معياره النقـدي يف حتمـل مسـئولية التفسـري النقـدي للنصـوص والسـنة.. وهـذه الـروح النقديـة  
هـــي االجتهـــاد، الـــذي يقـــول عنـــه حممـــد إقبـــال: إنـــه مبـــدأ احلركـــة يف اإلســـالم.. وتـــاريخ اإلســـالم يقـــدم يف هـــذا 

  املضمار مناذج مشرفة وممتازة..
علينا أيضا أال نقف عند حدود ما قيل.. بل إن علينا أن نستعيد املعيار النقـدي لالجتهـاد، الـذي  ولكن 

  يعطينا مساحة أكرب من احلرية يف تأمل ما يصلح لنا من اجتهادات األئمة والفقهاء السابقني..
م بعـــث" الـــذي وأنـــا أعمـــل اآلن علـــى إخـــراج كتـــايب املشـــرتك "القـــرن احلـــادي والعشـــرون: انتحـــار كـــوكيب، أ 

  حدثتك عنه..
  * وماذا عن أخبار المضايقات التي تواجهها؟

لقــــد عانيــــت كثــــريا منــــذ إعــــالن إســــالمي ودفــــاعي عــــن قضــــايا اإلســــالم والعروبــــة.. خاصــــة إثــــر العــــدوان  
يف صــحيفة "اللومونــد" –مــع بعــض األصــدقاء واملخلصــني –م، ومــا نشــرته 1982اإلســرائيلي علــى لبنــان عــام 

ـــا ليســـت الفرنســـية عـــن طريـــ ق إعـــالن مـــدفوع األجـــر علـــى صـــفحة كاملـــة، ينـــدد باملذحبـــة يف لبنـــان، ويثبـــت أ
  مغامرة، بل خطوة حمسوبة يف إطار السياسة الصهيونية..

ـــا لشـــل  -يف فرنســـا ويف أحنـــاء العـــامل–ومنـــذ ذلـــك احلـــني واحلركـــة الصـــهيونية   ـــا وإمكانا تضـــع كـــل طاقا
ــا أو عــزت لــدور النشـــر حــركيت، ومنعــي عــن نشــر أفكــاري عــرب الصـــحاف ة أو اإلذاعــة أو التلفزيــون، لدرجــة أ

  !الفرنسية بعدم نشر كتيب.. بعد أن كنت ال أجد أية مشاكل على اإلطالق يف هذه اجملاالت كلها
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لعــل –وبعــد نشــر كتــايب "األســاطري املؤسســة للسياســة اإلســرائيلية" (الــذي تــرجم إىل أكثــر مــن ثالثــني لغــة  
متنــازال عــن كافــة حقــوقي كمؤلــف).. أقــاموا ضــدي الــدعاوى، مســتخدمني كــل  -ليابانيــةمــن أمجلهــا الرتمجــة ا

نفــوذهم يف الدولـــة ووســـائل اإلعــالم، وضـــغوطهم علـــى العدالــة.. حـــىت اســـتطاعوا أن يستصــدروا حكمـــا علـــي 
ألـــف دوالر أمريكـــي)، إضـــافة إىل 25ألـــف فرنـــك فرنســـي (حـــوايل 40أشـــهر، وأن يغرمـــوين  9بالســـجن ملـــدة 

ألـــف دوالر أمريكـــي) للدولـــة الفرنســـية.. ناهيـــك عـــن أتعـــاب  35ألـــف فرنـــك أخـــرى (حـــوايل 160تغرميـــي 
  احملامني ومصاريف أخرى كثرية.. وحنن اآلن يف صدد استئناف هذا احلكم اجملحف..

مــن طباعــة ونشــر  -بالتعــاون مــع بعــض املتطــوعني–وبــالرغم مــن كــل هــذا احلصــار احملــيط يب، اســتعطت  
(دون احلصـــول علـــى أيـــة حقـــوق نشـــر منهـــا أيضـــا).. كمـــا أسســـنا بالتعـــاون مـــع ثالثـــة ســـبعة كتـــب حـــىت اآلن 

  متطوعني جملة مسيناها "ضد الظالم" صدرت منها أربعة أعداد حىت اآلن..
ويسعى بعض األصدقاء يف مصـر لتكـوين مؤسسـة ملناصـرة القضـايا اإلنسـانية الـيت أتشـرف بالـدعوة إليهـا،  

نــة يف كــل مكــان.. ويقــوم األســتاذ حممــد عبــد العظــيم بتنســيق اجلهــود يف هــذا ومقاومــة الظلــم والفســاد واهليم
  السياق.. ونسأل اهللا أن يعيننا على إمتام الرسالة على اكمل وجه.

  * وما الصعوبة التي تواجهكم في هذا العمل الجليل؟
ى توزيع الكتاب الصعوبة األساسية هي توزيع هذه املطبوعات.. إذ أن مراكز القوى الصهيونية تسيطر عل 

يف فرنســـا.. ممـــا أجربنـــا علـــى إرســـال الكتـــب واجملـــالت للقـــارئ مباشـــرة بواســـطة الربيـــد وبـــدون مقابـــل.. وكـــان 
  اإلرسال الربيدي أكثر كلفة من طبع املنشورات!

  ويظّل جناحنا مقيدا بتوفر عاملني أساسيني: 
  م السالم واحلق وعلى األرض..العامل الفكري: املتمثل يف روح الدين اإلسالمي احلنيف، وذلك ليع

والعامــل املــادي: إلجيــاد الوســيلة لنقــل تلــك الرســالة إىل أكــرب عــدد ممكــن مــن النــاس.. وخنشــى أن يعطلنــا 
  ضعف هذا العامل؛ ألن األعباء تتثاقل علينا، وال يتوفر الدعم الكايف ملواصلة املسرية..

يتنبهـون إىل أمهيـة هـذا الـدور يف الـدعوة إىل احلـق  -وهم كثـري–فلعل األخيار يف البالد العربية واإلسالمية  
  والذود عنه..

*********************** 

  باحث وأكادميي من مجهورية مصر العربية.*) 
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  تخطيط المدن في المشرق
  بغداد مدينة السالم نموذجاً 

  *م. يانسن
  ترمجة: خليل الشيخ

  مدخل:
فقــد بــدأت يف األلــف الرابعــة قبــل املــيالد يف بــالد مــا بــني إن تــاريخ املدينــة يف املشــرق قــدمي قــدم البشــرية، 

النهــرين، أو عــراق اليــوم أشــكال مدينيــة بــالتبلور، فالروايــات األوىل املدونــة يف ملحمــة جلجــامش تــدور حــول 
مدينة أوروك الضـخمة، فقـد أسـهم العـراق الـذي وقـع حتـت تـأثري الفـتح اإلسـالمي يف القـرن السـابع املـيالدي، 

  عة كربى من التقاليد املدينية.بتشكيل جممو 
لقـــد اســـتطاع اإلســـالم , آخـــر الـــديانات الســـماوية، أن ينطلـــق مـــن مكـــة علـــى حنـــو صـــاعق، جتـــاه الغـــرب 

م) بعــد أول صــراع 750 – 661وية (ـم اهلنــد فاحتــاً. ظهــرت اخلالفــة األمــ732والشــرق حــىت وصــل يف عــام 
ا، وفـــور االنتهـــاء مـــن الصـــراع علـــى احلكـــم شـــهده صـــدر اإلســـالم، وقـــد اختـــذت هـــذه اخلالفـــة دمشـــق مقـــراً هلـــ

  أخذت جمموعة من التيارات بالتبلور.
م) علــى 750 – 744روان احلمــار (ـي األول علــى اخلالفــة األمويــة بقتلــه مـــة العباســـاح اخلليفـــقضــى السفــ

االنتقـال أثره نقلت اخلالفة العباسية مقر احلكـم إىل بـالد مـا بـني النهـرين، وبـذلك وقـع حتـول جـوهري متثـل يف 
م ببنــاء مدينــة بغــداد الــيت 764إىل دائــرة تقــع حتــت تــأثري الثقافــة الفارســية، حيــث بــدأ أبــو جعفــر املنصــور عــام 

م) 809 – 786ســتغدو عاصــمة عامليــة، وقــد كــان هــارون الرشــيد اخلليفــة اخلــامس الــذي تــوىل اخلالفــة مــن (
  م.1258معاصراً لشارملان، وقد دامت اخلالفة العباسية حىت عام 

لقد انتشر الدين اإلسالمي اجلديـد يف حقبـة زمنيـة قصـرية، يف منـاطق متنوعـة الثقافـات بعقائـدها وطرائقهـا 
  يف احلياة، وكان القاسم املشرتك األعظم يتمثل يف تطبيق اإلسالم يف احلياة اليومية يف ضوء التعاليم القرآنية.

القرآن شـعاراً لـه، ولكنـه حـافظ علـى بعـض هـذه  بدأ اإلسالم من منطلق إثين، فاختذ اللغة العربية وهي لغة
الثقافــات يف املنــاطق املفتوحــة الــيت كانــت تتميــز برتاثهــا الــذايت العريــق، ويف ضــوء ذلــك متكنــت منــاطق ثقافيــة 
خمتلفة من تكوين معامل مشرتكة تدعى اليوم بـ"اإلسالمية"، وهي يف الواقـع نتـاج ثقافـات متعـددة، وهلـذا فلـيس 

يتحدث عن املدينة اإلسالمية يف أي عصر، فقد بقيت املدن اليت تنتمي إىل ثقافـات شـىت  باستطاعة أحد أن
مـــن غـــرب املتوســـط حـــىت اســـتانبول حمتفظـــة بتقاليـــد بنائهـــا، وكـــذا احلـــال فيمـــا خيـــص الصـــالة وأمـــاكن العبـــادة 

اجلــدل الــذي دار  للمســلمني، فباســتثناء التوجــه إىل القبلــة وحتــرمي التماثيــل وهــو مــا عرفتــه املســيحية مــن خــالل
ــذه األبنيــة، فقــد  داخــل الكنيســة البيزنطيــة حــول مفهــوم األيقونيــة، فلــيس مثــة إال القليــل مــن التعــاليم اخلاصــة 
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ا شكل املدنية بصبغتها املعماريـة الذاتيـة، األمـر الـذي ضـاعف  صبغت الثقافات احمللية اليت فتح اإلسالم بلدا
انـت أشـكال املدينـة اإلسـالمية شـديد التنـوع، زمانـاً ومكانـاً، وميكـن لنـا من تأثريات هـذه األبعـاد احملليـة، لـذا ك

  دن:ـمن وجهة النظر املعاصرة أن منيز بني ثالثة أمناط من امل
ا املعمارية بعد دخوهلـا يف اإلسـالم كدمشـق، ومـدن أخـرى  مدن استطاعت أن حتتفظ إىل حد كبري بصور

 اإلســالم كاســتانبول ومــدن أخــرى أنشــئت وتعــد بغــداد واحــدة تغــري شــكلها املعمــاري كثــرياً بعــد انــدماجها يف
  منها.ذ

لقد وقع حتول كبـري بانتقـال مركـز اخلالفـة مـن دمشـق الواقعـة إىل اجلنـوب الغـريب حلـوض املتوسـط، إىل بـالد 
للينيـة ما بني النهرين الواقعة يف جمال التأثري الفارسي وجتلى ذلـك يف انتقـال احلكـم مـن تـأثري تقاليـد املتوسـط اهل

املمتزجــة بــاألثر العــريب إىل تــأثري الــرتاث الغــين للشــرق األوســط املتمثــل بــإيران، فقــد تأسســت دمشــق عاصــمة 
األمــويني مبالحمهــا املرتكــزة علــى تــراث الرومــان، وشــوارعها املميــزة ومركزهــا املبــين يف ضــوء املواصــفات الرومانيــة، 

ولـــت إىل مســـجد، والنموذجـــان الكنســـي القـــدمي حيـــث يقـــوم فيـــه معبـــد اآلهلـــة الـــذي غـــدا كنيســـة مســـيحية حت
واملسجد تطورا من املعابد الدينية السابقة ومل يكونا "معابد مقدسة" باملعىن احلريف للكلمة، كما كان احلـال يف 
املعابد الرومانية اليت كان دخوهلا مقصوراً على رجال الدين وحدهم، بل صارت تضم أماكن من أجل الصالة 

نت هذه األماكن اليت تدخلها اجلماعة غدت مقدسة هي األخرى يف البنـاء الكنسـي القـدمي، اجلماعية وإن كا
  أما يف املسجد فقد مت تصميم احملراب ليكون باجتاه مكة.

  بعض الخلفيات التاريخية:
إذا أردنــا احلــديث عــن تــاريخ املدينــة يف بــالد مــا بــني النهــرين وإيــران، فإنــه يتوجــب علينــا العــودة إىل أعمــاق 
التـــاريخ يف هـــذه املنطقـــة الكبـــرية، وهـــو تـــاريخ يرجـــع إىل أربعـــة آالف ســـنة، ويتميـــز بـــالتغّري الشـــديد منـــذ تلـــك 

  احلقبة إىل يومنا هذا.
إن ثقافات املدينة املبكرة يف بالد ما بني النهرين وإيران واهلند كانت مصحوبة يف األلفية الثالثة قبـل املـيالد 

  بتطور أشكال الكتابة األوىل.
د كانــت أخبــار الصــراع بــني األمخينيــني واليونــان معروفــة للقــارئ املــتعلم يف القــرن الســادس املــيالدي هــذا لقــ

ـا الكـربى، وعنــدما متكـن االســكندر  الصـراع الـذي انتهــى بانتصـار اليونـان واســتحدثت منـه اليونـان القدميــة قو
األمخينيني، وصـلت تـأثريات الثقافـة قبل امليالد) من احتالل مملكة  323 – 336األكرب (الذي توىل احلكم 

اهلللينيــة وثقافــة البحــر املتوســط إىل حــدود العــامل الشــرقية آنــذاك، وعلــى الشــمال الغــريب مــن اهلنــد، وبعــد ذلــك 
نشـأت يف هــذه املنطقــة يف حقبـة متــأخرة ثقافــة قانـدهارا الــيت صــاغت البوذيـة فيهــا مالحمهــا علـى غــرار ثقافــات 

ق األثريـــة يف حـــوض املتوســـط يف احلقبـــة الربونزيـــة] وحنـــن مـــدينون لالســـكندر بـــاكرتين [وهـــي مـــن أهـــم املنـــاط
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بإنشائه مدناً عديدة، وبعد وفاته املبكرة (تـويف عـن عمـر ينـاهز الثالثـة والثالثـني) ظلـت مملكـة األمخينيـني واقعـة 
النشــوء ممالــك حتــت تــأثري الثقافــة اليونانيــة وقــد تقاســم قــواده العســكريون ملكــه بعــد صــراعات حربيــة، وبــدأت ب

ديـــادوخ الـــيت تعـــين النجـــاح: وهـــي املمالـــك الـــيت أنشـــأها اجليـــل األول مـــن القـــادة السياســـيني والعســـكريني بعـــد 
قبل امليالد) يف الشرق ونسبت إىل سلوقس ونسبت إىل  364 – 304اإلسكندر اليت مسيت بـ"السلوكيين" (

م) قـدمت مـن 227قبـل املـيالد إىل  247عـة بـني (نتيغونس يف الغرب وإىل البطاملة يف مصر، ويف احلقبـة الواق
ى األجـــزاء ـر وهـــي قبيلـــة هنـــدو جرمانيـــة (البهلويـــون يف الفارســـية القدميـــة) واجتهـــت إلــــوســـط آســـيا قبيلـــة الباشـــ

قبـــل  224 – 20الشـــمالية الشـــرقية يف اململكـــة الســـابقة، وكـــان مؤســـس تلـــك الدولـــة األرزقيـــين مـــن أرشـــاك (
  ظاماً إقطاعياً يف ضوء تقاليد األمخنيني.املسيح) وسرعان ما أسسوا ن

غــرب إيــران وبــالد مــا  مملكــة الســلوكيين اليونانيــة مــن احــتالل وقــد متكــن األرزقيــون يف صــراعهم املســتمر مــع
قبـل  138 – 171الذي توىل احلكم من  بني النهرين، وكان أشهر احلكام البهلويني ميثراداتس األول الكبري

قبــل املــيالد وبقيــام الدولــة  227اخلــامس فقــد قضــى عليــه أردشــري الساســاين عــام  املــيالد، أمــا آخــرهم أرطبــان
ميالديــة) وعاصــمتها كتيســفون (املــدائن) نكــون قــد وصــلنا إىل احللقــة  673 –قبــل املــيالد  227الساســانية (

ء بغـداد الـيت م، وكان إسالم فارس متزامناً مـع نشـو 630النهائية يف تاريخ اإلمرباطورية الفارسية اليت زالت عام 
ا أيام العباسيني   .وصلت فيما بعد إىل ذرو

لقد كانت املناطق الساسانية تقع حتت خطر اإلمرباطورية الرومانية يف الغرب والبيزنطينية فيمـا بعـد، أمـا يف 
للمـيالد) مـن  272 – 241الشمال فقد كانت مهددة من اخلطر الرتكـي املغـويل، وقـد متكـن سـابور األول (

م، وقد تغري اجتاه اإلمرباطورية الساسانية يف زمن خسرو األول امللقب 259الروماين فالنتاين عام  أسر القيصر
م) فاجتــه كســرى إىل ســوريا ومــن هنــاك وصــل 279 – 531بكســرى أنوشــروان (الــنفس اخلالــدة بالفارســية) (

  إىل اليمن.
ــا يف الفنــون والثقافــة945 – 750وقــد شــهدت احلقبــة الواقعــة بــني ( الــيت انطلقــت مــن العــراق إىل  ) ذرو

بقيــة أرجـــاء اخلالفـــة العباســية ولـــدينا يف العصـــر احلـــديث بعــض الشـــواهد مـــن مثــل مســـجد القـــريوان يف الغـــرب 
ـذه احلقبـة فقـد انـدثر  ومساجد نيسابور وخبارى يف الشرق، أما معظـم هـذه الفنـون والـرتاث املعمـاري اخلـاص 

  و دفن حتت حركة املعمار املتأخرة (كما يف بغداد).(وهذا يسري يف املقام األول على املدن) أ
يتضـــح مـــن هـــذا العـــرض التـــارخيي املـــوجز، أن تأســـيس بغـــداد مـــرتبط بتقاليـــد حضـــرية طويلـــة فهـــي مل تكـــن 
املدينــة الــدائرة األوىل كمــا يــزعم بعــض املــؤرخني اإلســالميني فقــد عــرف مبــدأ املدينــة الدائريــة منــذ مــدة طويلــة 

 كل األحوال فإن بغداد تشكل مثاًال جيداً هلـذا الـنمط املعمـاري الـذي تغـري يف فـرتة وجرت عملية تنفيذه، ويف
  زمنية موجزة بسبب التوسع لدرجة أن أحداً ال يستطيع يف هذه األيام أن يرى يف بغداد مدينة دائرية.
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  مدينة السالم:
كثــري مــن التغــريات وهــي اليــوم لقــد عرفــت بغــداد الــيت بنيــت يف القــرن الثــامن املــيالد علــى امتــداد تارخيهــا ال

ر دجلة، أما عن بنائهـا يف زمـن املنصـور فثمـة مـادة نصـية معروفـة، ولكـن احلفريـات  مدينة مليونية واقعة على 
داخل "املدينة الدائرية" مل تبدأ بعد فهذه املدينة اليت عاش فيها هارون الرشيد ومارس احلكم قد ُطمرت حتـت 

فيــة املتنوعــة للمدينــة والــيت تشــكل بغــداد احلديثــة خامتــة هلــا، هلــذا يتطلــب األمــر عــدة أمتــار جتســد األبعــاد الثقا
حتديـــد موقـــع "املدينـــة  حفريـــات عاليـــة التكـــاليف مـــن أجـــل الوصـــل إىل الطبقـــات العميقـــة لبغـــداد، كـــي ميكـــن

  الدائرية" داخل بغداد املعاصرة.
 الغرب فـإن معرفتنـا الرئيسـية ببغـداد تعـود إن معرفتنا ببغداد ترجع إىل أخبار مدونة للمؤلفني العرب، أما يف

) وإىل عــامل Ernst Harzfeldعلــى حنــو رئيســي إىل عــامل اآلثــار األملــاين األمريكــي إرنســت هريتســفليد (
 K. A. C (Sir Keppel Archibaldاآلثـار اإلجنليـزي السـري كبّـل أرشـيبالد كـامرون كريـزول (

Cameron، السـنر (م اآلثـار األمريكـي جـاكوب ـوإىل عالـJacob Lassner ولألسـف مل يـتمكن ،(
إرنســـت هريتسفلــــد مـــن نشـــر حبوثـــه علـــى حنـــو مســـتقبل، فكتابـــه "رحـــالت أثريـــة يف الفـــرات ومنطقـــة دجلـــة" 

م، املنشور يف برلني يدور بشكل رئيسي حول سامراء الـيت اختـذها العباسـيون عاصـمة هلـم 1920 – 1911
  بعد بغداد.

) الضخم "العمارة اإلسالمية املبكرة" الـذي K.A.Cلد تعود إىل كتاب (إن إعادة تصميم بغداد هلرتسفي
، وقد تواصلت البحوث العلميـة يف هـذا احلقـل مـع 1940م و 1932صدر يف جملدين ضخمني بني عامي 

م، فضــًال عمــا أبــداه الســنر مــن مالحظــات 1970ظهــور ترمجــة الســنر لكتــاب بغــداد البــن أيب طيفــور عــام 
  هريتسفيلد.وإضافات على دراسات 

لقــــد اعتمــــدت حمــــاوالت إعــــادة تصــــميم بغــــداد بشــــكل رئيســــي علــــى األوصــــاف املبكــــرة للرحالــــة العــــرب  
م، فيما بعد وقد أفضت إعـادة قـراءة هـذه النصـوص الـيت قـام 1225وياقوت احلموي  ،م891 –كاليعقويب 

  ا السنر إىل إعادة تشكيل خمتلف للمدينة الدائرية.
م علـى الضـفة الرئيسـية لدجلـة، وتبعـاً للروايـات فقـد سـافر املنصـور علـى 762م لقد بىن املنصـور بغـداد عـا

امتــداد دجلــة الكتشــاف املكــان املثــايل للمدينــة، مث قــرر أن خيتــار موقــع بغــداد بــالقرب مــن كتيســفون عاصــمة 
ــ40الساســانيني القدميــة الــيت كانــت تقــع علــى ضــفة دجلــة الرئيســية، وتبعــد  ع كــم عــن الفــرات، ويف هــذا املوق

  يتصل النهران عرب الكثري من القنوات.
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لقــد اســتدعى املنصــور املهندســني واحلــرفيني مــن أرجــاء العــامل اإلســالمي للمســاعدة يف بنــاء "مركــز العــامل" 
وطبقاً لتقاليد البناء يف بالد ما بني النهرين املعرضة للفيضانات وقـد بنيـت األسـوار مـن اآلجـر، وكانـت لبغـداد 

  مقاييسها الذاتية.
م، 762للهجـرة املوافـق لـألول مـن آب عـام  145أ العمـل كمـا قـرر الفلكيـون يف اخلـامس مـن مجـادى بد

وقد استدعى املنصور الفعلة من املدن املختلفة، وطبقاً لليعقويب فقـد بلـغ عـددهم مائـة ألـف عامـل، وقـد ذكـر 
ح، وشـهاب بـن كثـري، وقـد اليعقويب من املعماريني: عبد اهللا بن حمـرز واحلجـاج بـن يوسـف، وعمـران بـن الوضـا 

م) وقد بلغت مساحتها اليت أخـذت شـكل دائـرة كاملـة 766هـ (149انتهى العمل بعد أربع سنوات أي يف 
  سم). 8.15مرتاً) (املكعب يساوي  2638مكعباً ( 390.5ألف مرت مكعباً، وبلغ قطر الدائرة  16

ـا سـ ور قـوي تغلقـه مـداخل ضـخمة يبلـغ وزن  وقد كانت البيوت واحملالت تقع يف احللقة اخلارجية، حيـيط 
كـــل واحـــدة منهـــا أربعـــة أطنـــان، أمـــا الســـور اخلـــارجي فكـــان حماطـــاً خبنـــدق عـــريض ومثـــة أربـــع بوابـــات ضـــخمة 

، ومثــة جســور فــوق هــذه اخلنــادق وقــد مسيــت األبــواب بــأبواب الكوفــة والبصــرة 45مزدوجــة تفــتح علــى درجــة 
ر اخلالفـة واملسـجد اجلـامع، أمــا القصـر الـذي مسـي بــ قصــر وخراسـان ودمشـق، ويقـع وسـط املدينـة الدائريــة قصـ

م) وجبانبـه املسـجد 207.20مكعـب ( 400البوابات الذهبية فقد بين يف وسط هـذه الـدائرة مبسـاحة قـدرها 
ليعيـد بنـاءه مـن الطـوب  مكعب من اآلجر، وهدمه الرشيد 200×  200اجلامع الذي بناه املنصور مبساحة 

  احملروق.
ف الكثري عن التصميم الداخلي للمدينة، وهلذا جـرى االعتمـاد علـى تفصـيالت احليـاة كمـا مل يصلنا لألس

حتكيهــا قصــص "ألــف ليلــة وليلــة" الرائعــة، كمــا أن األخبــار األدبيــة املتنوعــة يف جمــايل العلــم والثقافــة توضــح إىل 
ما أعيد تصـميمها التضـح أن اليوم تأرجح بغداد بني ثقافيت املتوسط والشرق، ولو تأمل املرء مساحة املدينة ك

املســاحة الكــربى الواقعــة داخــل أســوار املدينــة لــيس هلــا وظيفــة، وأن احلفريــات وحــدها هــي القــادرة علــى تبيــان 
ألمكننـــا أن  2كـــم5.3ذلـــك ولـــو افرتضـــنا أن مســـاحة املدينـــة الـــيت اســـتغرق بناؤهـــا أربـــع ســـنوات تبلـــغ حـــوايل 

  يطر عليها.نتخيل اإلمكانات الضخمة اليت كان اخلليفة يس
لقـــد كـــان القـــرن التاســـع املـــيالد عصـــر التفـــتح العلمـــي والثقـــايف، فقـــد نصـــبت املراصـــد الفلكيـــة لتتبـــع حركـــة 
النجــوم علــى الضــفة اليســرى لدجلــة وبنيــت اإلســطرالبات للمــرة األوىل، وملعــت أمســاء مهمــة مثــل اخلــوارزمي، 

  والفرغاين، وحيىي بن ماسويه.
ديـــة، وقـــد مت يف حياتـــه نقـــل واليـــة العهـــد بتـــدبري مـــن زبيـــدة حفيـــدة ميال 809تـــويف هـــارون الرشـــيد عـــام 

م اسـتوىل 813املنصور، من املأمون (الذي كانت والدته أمة فارسية) إىل ابنها األمني األخ األصغر، ويف عـام 
املأمون على السلطة وقتل أخـاه األمـني بعـد ثـالث سـنوات مـن توليـه اخلالفـة، وللحفـاظ علـى أمنـه الشخصـي 
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ـم مـن وسـط آسـيا، الـذين سـرعان مـا اسـتطاعوا السـيطرة علـى جعل  اجلند األتراك يتولون محايته بعد أن أتـى 
  البالط إىل حد كبري.

وقــد شــهد عصــر املــأمون هــو اآلخــر ازدهــاراً ثقافيــاً ضــخماً وقــد جــرى إحضــار املخطوطــات الفلســفية مــن 
رر خلفـه املعتصـم مغـادرة بغـداد وبنـاء عاصـمة بيزنطة ألفالطون وأرسطو، وأبوقراط، وبطليموس، وبعـد وفاتـه قـ

م) غادرها املعتصم وبىن عاصمته سامراء علـى مسـافة 836هـ/221جديدة فبعد مخسني سنة من بناء بغداد 
  كم عن دجلة.90

م عــاد املعتمــد إىل بغــداد جمــدداً، واختــار الضــفة الشــرقية لنهــر دجلــة الــيت صــارت منــذ ذلــك 892ويف عــام 
ز املدينة، لذا كانـت املدينـة الدائريـة ملـدة حمـدودة مركـز العـامل اإلسـالمي آنـذاك، أمـا الضـفة الوقت إىل اآلن مرك

الشرقية فقد كانت عامرة منذ زمن املنصور، حيـث كانـت األسـواق ومراكـز البيـع تتجمـع، ويف وقـت الحـق يف 
 الكبـري وصـفا هلـا العصر العباسي مت إغالق هذه املنطقة بسور ضخم، وقـد أعطـى يـاقوت يف معجمـه اجلغـرايف

  ميكن اختصاره على النحو اآليت:
مـــيًال  12تشـــكل بغـــداد علـــى ضـــفيت اليمـــىن واليســـرى لدجلـــة نصـــف دائـــرتني كبريتـــني بقطـــر يبلـــغ حـــوايل 

ــا، وقــد بلــغ 17.8( ــر دجلــة ضــواح كثــرية مبواقعهــا ومســاجدها املبنيــة جيــداً، ومحاما كــم) ومتتــد علــى طــول 
ا إبـان ازدهارهـا حـو  ايل مليـوين نسـمة، أمـا قصـر اخلليفـة فيقـع وسـط سـاحة كـربى حماطـة بــ حـدائق عدد سـكا

  حيوانات وبيت للطيور، وأقفاص للحيوانات الربية اجملهزة للصيد.
ـــا "تصـــنع علـــى الضـــفتني اليمـــىن واليســـرى لدجلـــة نصـــف  وقـــد وصـــف يـــاقوت يف معـــدم البلـــدان بغـــداد بأ

) ومتتد على طـول هـذا النهـر ضـواح ال حصـر هلـا، 17.8( دائرتني ضخمتني بقطر يبلغ حوايل اثين عشر ميال
حتــوي املواقــف واحلــدائق واملنــازل الكــربى، واألســواق، واملســاجد األنيقــة، واحلمامــات، وقــد بلــغ عــدد ســكان 
ا الساحات الكـربى،  بغداد أيام ازدهارها حوايل مليوين نسمة، وقد كان قصر اخلليفة يقع يف وسطها، حتيط 

ة للحيوانــات حتــوي بيتــاً للطيــور، وقســماً للحيوانــات الربيــة املعــدة للصــيد وكــان يف ســاحات إضــافة إىل حديقــ
القصر حدائق مزينة بالنباتات املنتقاة، والزهور والورود والربك والنوافري حماطة بالتماثيـل وكـان علـى هـذا اجلانـب 

مكعبــاً  20يكــن عرضــها يقــل عــن مـن النهــر يوجــد قصــور األغنيــاء، أمـا الشــوارع الــيت كانــت تشــق املدينــة فلـم 
مرتاً) وكانت هذه الشوارع تصل املدينة من أوهلا إىل آخرها، وتقسمها إىل أحياء وأجزاء يقوم عليها وال  24(

م وبنظافة حيهم.   يسهر على راحة السكان والعناية 
لرشيد مع قدوم لقد فقدت الخالفة العباسة التي تميزت بدايتها القوية في ظل الخليفة المتميز هارون ا

القــرن التاســع أهميتهــا، وصــارت مــن الناحيــة السياســية علــى األقــل خاضــعة للبــويهيين، مــع بقــاء القيمــة 
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م، وفــي هــذا العــام قتــل المغــول الخليفــة المستعصــم الــذي لــم يتــرك 1258الدينيــة للخليفــة حتــى عــام 
  عقباً.

  األصول المعمارية للمدينة الدائرية:
العديـد مــن التخمينـات، ونظــراً ألنــه مل تصـلنا روايــات تعلـل اختيــار هـذا النــوع مــن أثـار بنــاء بغـداد الــدائري 

البناء من املعمـاريني الرئيسـيني أو مـن أصـحاب البنـاء فقـد تضـاربت الرتجيحـات ومجعـت بـني األبعـاد الوظيفيـة 
ذو مســاحة  الصــرفة واألبعــاد االقتصــادية وصــوًال إىل احلــديث عــن فلســفة املعمــار، صــحيح أن الشــكل الــدائري

أقل وسعة أكرب وميكن أن يبىن حوله سور يسهل الدفاع عنه ولكن هذه احلجـج ال تكفـي لتسـويغ بنـاء بغـداد 
  على تلك الشاكلة املغايرة للمألوف.

لقد عرض كرسويل يف عمله العلمي الضخم "العمارة اإلسالمية" إىل جانـب هرتسـفلد أول تصـميم ملدينـة 
يف األلـــــف األوىل قبـــــل املـــــيالد، وهـــــذا النمـــــوذج يرجـــــع إىل خارطـــــة قصـــــر  دائريـــــة يرجـــــع إىل معســـــكر آشـــــوري

قبــل املــيالد) يف نينــوى الــيت اكتشــفها اليــارد، وهــذه تظهــر مكانــاً دائريــاً حيــيط بــه 681 – 705ســنحاريب (
سور يعلوه برج مدبب وبوابات مصلبة تشبه تلك اليت كانت يف بغـداد بعـد ألـف عـام مـن ذلـك، وهـذا يقودنـا 

البارثيني ومدينيت: آراب وكتيسفيون حتديداً، تقع املدينة األوىل يف مقاطعة فارس، وهلـا سـور خـارجي  إىل عصر
مـــرتاً، ويف الوســـط مثـــة حلقـــة قطرهـــا  25مـــرتاً، وحيـــيط بـــه خنـــدق عرضـــه 1220مسكـــه عشـــرة أمتـــار، وقطـــره 

ساســية للبوابــات الثمـــاين مــرتاً، وتشــكل املــداخل األ 240مــرتاً، وقطرهــا  50مــرتاً، يبلــغ ارتفــاع مركزهــا 675
الكــربى، أمــا كتريســفون الــيت بــدأ مــؤرخ العمــارة األملــاين رويــرت يف أواخــر العشــرينات مــن القــرن املاضــي بــاحلفر 
فيهـــا، فتقـــع علـــى مقربـــة مـــن بابـــل القدميـــة عنـــد تالقـــي دجلـــة والفـــرات، وقـــد بناهـــا البـــارثيون وتبلـــغ مســـاحتها 

رة أمتار، وتفصـل مسـافة أربعـني مـرت بـني األبـراج فيهـا وقـد مرتاً، حماطة بسور قوي مسكه عش2800×3300
أزال دجلة فيما بعد أجزاء من تلك املدينة، وبقيت أجزاء متثل أطالل تلك املدينة، وقـد أسـس املنصـور بغـداد 

) سليمان اليت ترجـع 1على مقربة منها، ورمبا اختذها مهندسوه املعماريون مثاًال حيتذى، وتشكل مدينة ختت (
مــــرتاً) مثــــاًال جديــــداً ينتمــــي إىل عصــــر 1050×1250ايــــة القــــرن الثــــاين للمــــيالد بشــــكلها البيضــــوي (إىل 

البــارثينني، وقــد كانــت جــور (فــريوز آبــاد اجلديــدة) الــيت بناهــا اردشــري مؤســس اململكــة الساســانية بعــد ســقوط 
ة دا اجبـرد، وقـد بلـغ قطـر الـدائرة ابـن الفقـي يف ضـوء مدينـ البارثيني دائرية الشكل، وقد مت بناء املدينة كما يرى

  مرتاً.2240
وميكـــن ربـــط بغـــداد بتقاليـــد عريقـــة مـــن املـــدن الدائريـــة والبيضـــوية دون أن تكـــون الســـياقات املباشـــرة لتلـــك 
النماذج السابقة قابلة للربهنـة، فـإن بنـاء القصـر يف وسـط املدينـة علـى حنـو واع ولـيس املسـجد، يوضـح بشـكل 

وهذا األمر يتكرر يف فرساي يف زمن لويس  -طرة على مقاليد األشياء دنيوياً ومعمارياً تام رغبة اخلليفة يف السي
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الرابـــع عشـــر أو يف كـــارلزروهي، وجنـــد ذلـــك يف أطالنطـــس ألفالطـــون، ويف تصـــور فريتـــروف للمدينـــة الفاضـــلة 
ظريـــات وخباصـــة يف تصـــوره للقـــدس، إن مضـــمون املدينـــة املثاليـــة الـــذي تشـــكل مبكـــراً، هـــو الـــذي تســـرب إىل ن

العمارة يف القرن السادس عشر للميالد، ووجد تطبيقاتـه يف القـرن التاسـع عشـر يف مشـروعات املـدن للمثـاليني 
  يني.جتماعاال

  النهاية البطيئة للمدينة الدائرية:
ايـة املدينــة الدائريــة الـيت بناهــا املنصـور، قابلــة إلعــادة التشـكيل مــن النصـوص املرويــة، كمــا  إن السـؤال عــن 

ا يف البداية للتعرف على هذه املدينـة اليـوم فعلـى امتـداد حقبـة زمنيـة متتـد مـن مـائيت سـنة إىل ألـف سـنة أوضحن
جــرى دفــن ســورها الــدائري وتغــري شــكلها التقليــدي مــن خــالل منــط معمــاري خمتلــف وخيربنــا أحــد املختصــني 

  بأشكال املدن:
ح تقريبـــاً أن الســـورين الـــداخلي اللـــذين "أن الروايـــات املكتوبـــة ال تعطينـــا إشـــارة واضـــحة ولكنـــه مـــن الواضـــ

ما، ومن املرجح أن السور املزدوج قد  حييطان بالقصر قد تالشى مبكراً بسبب طبقات العمارة اليت أحاطت 
ميالديــة، ومــع ذلــك فقــد كــان يتوقــع أن تظــل أجــزاء   814وقــع، حيــث دمــره اجلنــود بعــد احلصــار األول عــام 

ــــــد م، ويف عــــــام 942م القصــــــر ذو البوابــــــات الذهبيــــــة يف نيســــــان عــــــام كــــــربى مــــــن املدينــــــة الدائريــــــة. وقــــــد 
ميالديــة الحــظ املقدســي أن القصــر غــدا أطــالًال وأن املســجد ال يصــلى فيهــا غــري اجلمعــة وأن الســاحة 985

ايـة القـرن العاشـر املـيالدي فقـدت مدينـة املنصـور تفردهـا، فـالكربى موحشة وهلـذا ميكـن لنـا أن ن رتض أنـه يف 
دم، وجزء آخر صار جزءاً من املدينة اليت تشكلت خارج األسوار على حنو جديد.فجزء من امل   دينة 

**********************  
  أملانيا. -*) نائب رئيس جامعة آخن
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  آخر ما خطه الراحل إحسان عباس
  *خليل الشيخ

طبتهم يـــوم شـــرعنا يف العمـــل إلصـــدار جملـــة "التســـامح"، كـــان إحســـان عبـــاس مـــن أوائـــل الـــذين متـــت خمـــا
لإلسهام يف هذا املشروع احلضاري، لـيس بـالنظر ملـا ميّثلـه إحسـان عبـاس مـن قيمـة معرفيـة كـربى فحسـب، بـل 
يف ضوء ما جيسده على املستوى الفكري واإلنساين من تسامح أصيل، ندر أن جيـود الزمـان مبثلـه. ولعلـه لـيس 

مـال فكريـا أو أدبيـا أو نقـديا مـن بـني كتابـات من قبيل املبالغـة علـى اإلطـالق أن يقـال إن املـرء ال يكـاد يقـرأ ع
إحســـان عبـــاس الغزيـــرة، إال ووجـــد نفســـه أمـــام رؤى إنســـانية متفتحـــة، وقـــيم عليـــا، حتـــرص علـــى احلـــق واخلـــري 
واجلمال، وتقدمها مجيعا يف إطار علمي راق، بعيد كل البعد عن االدعاء واملبالغة، علـى الـرغم مـن أن كتاباتـه  

متميزة، وتلقي األضـواء السـاطعة علـى جوانـب تغـدو فيمـا بعـد نقاطـا يتـزاحم حوهلـا كانت متثل كشوفا علمية 
  الدارسون.

كنـــت أعلـــم ظروفـــه الصـــحية، ومـــا كـــان يعانيـــه يف آخـــر العمـــر مـــن آالم، كـــان يتقبلهـــا بابتســـامته العذبـــة   
نـت حترمـه مـن وتواضعه اجلم وصربه املعهود، وإن رافق ذلك كله حـزن ال ختطئـه العـني، ألن هـذه األوصـاب كا

  متعيت القراءة والكتابة، ومها املتعتان اللتان أفىن حياته فيهما باختياره ورضاه.
كنـــت أردد أمامـــه مازحـــا مـــا قالـــه أحـــد الفالســـفة األملـــان مـــن أن كـــل دون جـــوان ينتهـــي فاوســـت، وكـــل   

نســـاين يف فاوســـت ينتهـــي دون جـــوان. فكـــان يضـــحك ويـــرى أن املقولـــة عميقـــة. ألن الفصـــل بـــني املعـــريف واإل
التكوين البشري غري ممكن، وألن البحث عن احلقيقة مسألة جوهرية يف التكوين اإلنسـاين، ولكنـه كـان حييلـين 
إىل "غربة الراعي" وأزهاره الربية السرية والديوان اللذين يضمان معا آفاقا كربى ظلت مالزمة له ال تفارقه علـى 

  اإلطالق.
األردن عرفـت  -يت الربيد حيمل لنا يف "التسامح" رسالة من ّعمانولقد فوجئت على حنو إجيايب عندما رأ
ا من الشـيخ العالمـة  . يف الرسـالة وجـدت ثـالث مقـاالت -غفـر اهللا لـه وأجـزل لـه املثوبـة–من النظرة األوىل أ

  هي:
  حني كانت األندلس تبحث عن هويتها.  )1
 عامل منسي: مسلم بن أيب مسلم اجلرمي.  )2

 املنشورة يف هذا العدد).(ليةحتوالت املتنيب التخيي  )3

وقد أرفقها الدكتور إحسان عباس بالرسالة اآلتية اليت كانت موجهة إّيل وننشـرها اآلن ملـا تنطـوي عليـه مـن 
  إشارات وأبعاد مهمة للدراسية يف السنة األخرية، اليت اشتدت عليه فيها وطأة املرض:

  أخي العزيز أبا أنس
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  حتية طيبة وبعد:
ني وحبيثـا لتنشـر تباعـا يف أعـداد جملـة التسـامح، وهـذا كلـه اسـتجابة لرغبتـك ال طمعـا يف فإنك جتد طيه حبثـ

املكافــأة. وقــد جعلتهــا ترســل معــا، ألن النــاس ال يرتكــون يل وقتــا أخلــو فيــه للكتابــة، وقــد انتهــزت فرصــة فراغنــا 
عـن الكتابـة بعـد  من مؤمتر عقد يف مؤسسة آل البيت وكتبت ما كتبـت، وأرجـو أن يكـون مقبـوال. وقـد صـدين

ــا. فقــد تعــودت أن  أن كلمتــين بــالتلفون ورقــة صــادرة عــن اجمللــة فيهــا شــروط وتوجيهــات ال أســتطيع العمــل 
أكتــب كــل مــا جيــيش يف خــاطري. وأصــغر موضــوع قــد يعــيش معــي، وأنــا أديــره يف ذهــين، وأختّيــل علــى كيفيــة 

  البدء به مدة غري قصرية.
مل أطبـع البحـوث ألن الطبـع يقـوم بـه غـريي، وهـو يكلفـين كثـريا أرجو أن يكون اخلط واضـحا غـري متعـب. 

  من الدنانري. ولكنين مؤمن أنه أرضتك هذه البحوث فإين أكون سعيدا.
واســـلم ألخيـــك يـــا أقـــدر النـــاس علـــى البحـــث املـــتقن، واعـــذر أخـــاك فـــإن الشـــيخوخة ليســـت شـــيئا تســـهل 

  مقاومته.
يف الواقــع، ولكــن مــا يطمئنــين أنــك دائمــا تظــل  وأرجــو أن تكــون ســعيدا حيــث أنــت، رغــم نــدرة الســعادة

  عزيزا، حترتم مكانتك وحترتم العلم واهللا يوفقك. إحسان عباس.
كــان إحســان عبــاس شــديد اإلعجــاب بــاملتنيب، كثــري القــراءة يف ديوانــه، وكنــت أســأله عــن عــدم كتابتــه عنــه   

ب البيايت، على سـبيل املثـال. بشكل موسع، كما فعل عن الشريف الرضي، وبدر شاكر السياب، وعبد الوها
وكــان يكتفــي بــالقول إن جمــال القــول يف شــاعرية املتنــيب مــازال واســعا، وإن أكثــر مــا كتــب عنــه شــديد الصــلة 
بشخصـــيته، أكثـــر مـــن صـــلته بشـــعره. ولكنـــين كنـــت أرى أن إحســـان عبـــاس ينتمـــي إىل طبقـــة النقـــاد الـــذين ال 

طــي علــى ضــعف التحليــل النقــدي مــن خــالل االحتمــاء حيبــون أن يســتمدوا قيمــتهم مــن موضــوع الدراســة، فيغ
بشخصية املبدع. وأذكر أن إحسان عباس يف آخـر لقـاء معـه يف منزلـه قـال يل.. إنـه عنـدما يقـرأ بيـيت املتنـيب يف 

  رثاء شبيب يهتز من األعماق:
  .وكانا على العالت يصطحبان برغم شبيب فارق السيف كفه
  .ي وأنت مياينرفيقك قيس كأن رقاب الناس قالت لسيفه

وأحسب أن ذلك احلزن الشفيف الـذي كـان يسـتدرج الـدموع مـن عيـين الرجـل الكبـري، كـان يتجلـى يف أن 
القلــم فارقــه رغمــا عنــه يف أيامــه األخــرية، وكــان هــذا القلــم رفيــق عمــره، صــاحبه يف ســنوات العمــر كلهــا تأليفــا 

  وترمجة وحتقيقا.
املتعددة اليت ارتادها قلم إحسان عبـاس، فهـي آفـاق جتمـع ويصعب على القارئ املعاصر أن حييط باآلفاق 

بــني القــدمي واحلــديث، والعــريب والغــريب، فضــال عــن توزعهــا علــى حقــول معرفيــة شــىت جتمــع بــني الشــعر والروايــة 
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ض هذا الرجل الفرد مبا تعجز املؤسسات  والنقد األديب والتاريخ والفقه والسرية يف عصور أدبية متعددة. لقد 
هــوض بــه. ولكنــه بقــي شــأن العلمــاء الكبــار، متواضــعا، يطلــب العلــم دائمــا، ويــرفض اجلمــود والوقــوف عــن الن

  عند نقطة بعينها. فكان مثاال حيا على رحابة صدر املفكر ومساحته. غفر اهللا له...
  آخر ما خطه الراحل الكبير إحسان عباس

  تحوالت المتنبي التخييلية
لشـــاعر هـــو اخليـــال رغـــم أنـــه يعـــيش كغـــريه مـــن النـــاس يف الواقـــع. حـــىت مـــن نافلـــة القـــول أن يقـــال إن عـــامل ا

املذهب الواقعي يف الفن ال يكون واقعيا صرفا بل البد أن ُميزج بشيء من اخليال. ولـذلك كـان وصـف القـرآن 
م   . هــذا هــو) ســورة الشــعراء225( ﴾ِيف ُكــلِّ َواٍد َيِهيُمــونَ ﴿الكــرمي للشــعراء غايــة يف الدقــة حــني وصــفهم بــأ

احلال لدى معظم الشعراء يف كل عصر، والفرق بني واحدهم واآلخـر أن أحـدهم يتغلغـل عميقـا يف تضـاعيف 
  اخليال واآلخر ال يصل إىل تلك األعماق.

ويف قصص اجلن والغيالن والكائنـات الـيت تنتمـي إىل عـوامل غريبـة تـتم التحـوالت لـدى شـخوص القصـة يف 
ا. ومــا دام اخليــال هــو عــامل املبــدع، ســواء أكــان قاصــا أم شــاعرا فــإن يســر وســهولة، ويتغــري ســياقها تغــريا جــذري

التحــوالت لديــه ال تتعــدى صــورا جمازيــة، بعــد أن كانــت تنتمــي إىل عــامل الواقــع واحلقيقــة. فــإذا جــاز أن تنتقــل 
مــن هــذه النقطــة مــن احلقيقــة إىل اجملــاز، وجــدنا لــدى املتنــيب حتــوالت ختييليــة شــبيهة مبــا قــد حيــدث يف األحــالم 

ـــا شـــيئا مـــن التفكـــه ومل أقصـــد أن تكـــون حبثـــا جـــادا. وهـــذه  حتـــوالت. وهـــذه بضـــعة منـــاذج مـــن ذلـــك أردت 
  التحوالت تعتمد على رحابة اخليال والرباعة يف التصوير وطواعية اللغة.

)1(  
  اإلنسان الحصان

لكـن الطبيـب حني غادر املتنيب مدينة حلب إىل مصـر، أملـت بـه محـى قويـة اضـطرته أن يلجـأ إىل طبيـب، و 
مل يكـــن دقيقـــا يف تشخيصـــه فقـــال للمتنـــيب: "أقـــدر أنـــك أكلـــت شـــيئا مـــن الطعـــام والشـــراب كـــان هـــو ســـبب 

فظـن أن التخلـيط يف األكـل هـو  -يف احلقيقة والشكل–مرضك. إذ رأى الطبيب بأنه إنسان كغريه من الناس 
ة واجلمام". وأنه قد فارق عادتـه الذي أمرضه. لكن املتنيب كان يف نظر نفسه حصانا "أضر جبسمه طول الراح

يف الرياضة والتدريب، وربط رسنه إىل وتد، وكان املرس قصريا ال ميكنه من أكل النباتات، وال يقدم له العليق، 
وذلـك كلـه عكـس تشـخيص الطبيـب، فلـو أنـه اكتشـف الســبب الفعلـي لقـال لـه إن املـرض إمنـا نشـأ عـن عــدم 

رغـم انعـدام الطعـام مل ميـرض صـربه، وأنـه رغـم احلمـى مل ُجتـر احلمـى األكل. على أنه حصان غري عادي، فإنـه 
  على عزمه. إن اإلصابة باحلمى كانت حقيقة ألنه وصفها بدقة حني قال فيها:
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  امـمراقبة املشوق املسته     أراقب وقتها يف كل وقت
  امـمدامعها بأربعة سج     كأن الصبح يطردها فتجري
  ك يف الكرب العظامإذا ألقا     ويصدق وعدها والصدق شر

فهذا الوصف حيدد أي نوع من احلمى هي، فاحلمى يف حال املتنيب ليست جزءا من التحوالت التخييلية، 
ا إىل وضع من الضيق وخيبة األمل وفقدان الصديق املواسي (وهو الطبيـب يف هـذا املوقـف).  وإمنا كان يرمز 

  تسوية ظاملة حقا.
)2(  

  النجم الذي ال يلحقه عيب
اإلنســان كثــرية قــد يعجــز املــرء عــن إحصــائها، ولكــن فيــه عيبــني ال يــد لــه فيهمــا وقــد ال يســتطيع أن  عيــوب

يتخلص منهمـا. ومهـا الشـيب واهلـرم، وحـىت ينجـو مـن هـذين العيبـني بتحـول يف بعـض اللحظـات إىل "ثريـا" ال 
  يلحقها هذان العيبان.

  اهلرمأنا الثريا وذان الشيب و  ما أبعد العيب والنقصان عن شريف
إنه مفرد كالثريا يف سالمته من العيبني. على الرغم من أن الثريا جمموعـة جنـوم حتمـل هـذا االسـم، إنـه مفـرد 
ال ألنه يكره إقامة صلة بينه وبني الناس، وإمنا ألنه ال جيد صـديقا مؤانسـا، وهـو قـد دفعـه سـوء حظـه إىل بـالد 

ا:   ال أنيس 
ا   ب اإلنسان ما يصموشر ما يكس شر البالد بالد ال أنيس 
  شهب البزاة سواء فيه والّرخم وشر ما قنصته راحيت قنص

إن املتنــيب ال يشــكو فقــدان الصــديق املــؤانس وحســب بــل يشــكو التســوية الظاملــة بينــه وهــو البــازي القــوي 
  األشهب الذي ال يفرق الناس بينه وبني طائر الّرخم إن يقع على اجليف.

)3(  
  "حصان يوبخ بني آدم"

رحــالت املتنــيب زار الشــاعر شــعب بــوان يف بــالد فــارس، وســحره الشــعب ومتــىن لــو اســتطاع أن  يف إحــدى
يطيل املكث فيه، ولكنه مل يفعل ألنه الفىت العريب الذي وجد نفسه غريب الوجـه واليـد واللسـان، ولـذلك قـرر 

ملوقـف ومـا فيـه مـن الرحيل عن جنـة يف األرض ال يتـاح لـه رؤيـة مثلهـا، فمـنح حصـانه حـىت التعليـق علـى هـذا ا
تعــارض وكــان موفقــا حــني تــرك احلــديث حلصــانه، فقــد اســتنكر احلصــان مفارقــة جنــة كهــذه فتســاءل احلصــان 
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"أعــن هــذا يســار إىل الطعــان؟" ومل يلبــث احلصــان أن اكتشــف الســبب الــوراثي، وهــو أن آدم نفســه أخطــأ أو 
  عن اجلنات اجلميلة عادة مألوفة لديهم: عصى ففارق اجلنة، وورث بنوه ما تعلموه من أبيهم فأصبح ابتعادهم

  وعلمكم مفارقة اجلنان أبوكم آدم سن املعاصي
لقد وفق املتنيب حني ترك الكالم حلصانه ذلك أنه أنقذ نفسه من أن يقول "أبونا آدم سن املعاصـي.. اخل" 

  ونفى عنه التناقض بني شغفه باجلمال ورحيله عن ذلك اجلمال دون أن يتمتع به.
)4(  

  ءة""نبو 
كان أبو العالء املعري معجبـا أشـد اإلعجـاب بشـعر املتنـيب حـىت إنـه كثـريا مـا حـاول أن يبـين القصـيدة بنـاء 

ولكـــن شخصـــية املعـــري كانـــت ختتلـــف عـــن شخصـــية املتنـــيب يف عـــدم التكســـب  -كمـــا يفعـــل املتنـــيب–حمكمـــا 
ن فيهـــا، وهـــي كثـــرية. وهلـــذا باملـــدح وعـــدم املغـــاالة يف الفخـــر الـــذايت وغـــري ذلـــك مـــن الصـــفات، الـــيت ال يشـــرتكا

اإلعجــاب مســى املعــري شــرحه لــديوان املتنــيب "معجــز أمحــد" ملــا أراد أنــه يشــرحه أو يعلــق علــى بعــض قصــائده. 
  وكان املعري يشعر أن املتنيب عناه حني قال:

  أنا الذي نظر األعمى إىل أديب
يف البيـت. ومل تكـن هـذه النبـوءة كانت توهم املعري أنه هو املقصود مبـا جـاء   -املعرفة بأل–فلفظ األعمى 

من حتوالت املتنيب، ألن لفظة األعمى تشري إىل كل من فقد النظر، وإن فقدان النظر مل حيل بـني فاقـده ورؤيـة 
  أدب املتنيب، ولكنها جرى حتويلها على يد املعري الذي كان نظره إىل شعر املتنيب جديدا رغم فقدانه.

)5(  
  آٍس جبان ومبضع بطل

ا يف أول حتـــول يف هـــذا القـــول أن الطبيـــب الـــذي حكـــم بـــأن مـــرض املتنـــيب نشـــأ عـــن ختليطـــه يف قـــد مـــر بنـــ 
الطعــام والشــراب كــان طبيبــا جــاهال. وحــني ُفِصــَد بــدر بــن عمــار كــان الطبيــب جبانــا ألنّــه تنــازل عــن بطولتــه 

  للمبضع، فجار املبضع على املقصود، فالتقى على بدر اثنان:
ما   باٌن ومبضٌع بطلُ أس ج عذر امللومني فيك أ

ولكـــن هـــذين امللـــومني ال يســـتحقان هـــاتني الصـــفتني، وذلـــك أن بـــدر بـــن عمـــار مل يبـــق لـــه إال قليـــل مـــن 
العافية، فجاءت العلل جتتدي هذا القليل الباقي من العافية، وبـدر سـخي جـواد ال يضـن مبـا يسـأله، فجـاد مبـا 

  نة:تبقى لديه من العافية، فاضطربت األمور اليت كانت به مطمئ
ا نـََفلَ    وبلدٌة لسَت ُحْلَيها ُعطلُ  كتيبة لست َر
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)6(  
  "رومنطيقي حزين يتحول إلى صخرة"

قد ال خيتلف اثنان على أن املتنيب شاعر كالسيكي جزل العبارة، مـتقن الصـياغة، فخـم اإليقـاع، ولكنّـه يف 
مينحـــه بعـــض البشاشـــة بعـــض املواقـــف يغـــدو امـــرءا رومنطيقيـــا حزينـــا، ويفقـــد مـــا يكـــّف عنـــه تســـلط احلـــزن، و 

والسرور، واألبيـات اآلتيـة جـزء مـن قصـيدة قاهلـا يف هجـاء كـافور هجـاء مقـذعاً. فحـزن املتنـيب علـى نفسـه الـيت 
  أجلأته إىل ذلك املضيق املعتم:

  شيئا تتّيمه عين وال جيدُ  لم يترك الدهر من قلبي ومن كبدي
  أم في كؤوسكما هّم وتسهيدُ  يا ساقييَّ أخمر في كؤوسكما

  هذي المدام وال هذي األغاريدُ  صخرة أنا مالي ال تحركنيأ
  وجدتها وحبيب النفس مفقودُ  إذا طلبت كميت النفس صافية
  أني بما أن باك منه محسودُ  ماذا لقيت من الدنيا وأعجبه

لشـاعر رومنطيقـي اسـتبد بـه احلـزن ألنـه فقـد اإلحسـاس باجلمـال، وفقـد احلبيـب  فهذه األبيات ترسم صورة
ذاق اخلمــر (وهــي كنايــة). وحيــس أنــه أصــبح صــخرة ال حتركــه احلــوافز وال تثــري لديــه اإلحســاس جبمــال وتغــري مــ

األشياء، وهكذا حتول شـاعر الكالسـيكية إىل شـاعر مـن عـامل آخـر، وهـو نـاقم علـى نفسـه الـيت أذلتـه ليتعامـل 
تفاهتـه. ومل يكـن هـذا  باملدح واهلجاء مع كافور، وهو على ذلك حمسود على مـا جيـده تافهـا، يكـاد يبكـي مـن

التحـــول الوحيـــد لـــدى املتنـــيب مـــن الكالســـيكية إىل الرومنطيقيـــة، بـــل هنـــاك منـــاذج أخـــرى تشـــري إىل مثـــل هـــذا 
  التحول، وهو حتول طبيعي بسبب ظروف احلياة نفسها.

)7(  
  د نبيلـتحوالت أس

–لفـرات مشـاال والنيـل جنوبـا ظهر عند حبرية طربية أسد ورد يصف املتنيب شدة زئريه بأنه إذا زأر بلغ زئريه ا
. ولكنه حني يصفه وصـف رؤيـة ال وصـف مسـاع، يرسـم لـه صـورة مل تعـد هـي صـورة أسـٍد -على سبيل املبالغة

عــادي. بــل صــورة ألســد جديــد حتــول عمــا عــرف بــه مــن شــكل (بســبب جتمعــه وحتفــزه للوثــوب) ومعرفتــه بأنــه 
  يواجه شخصا ال يقاوم:

  سبت العرض منه الطوالحتى ح ما زال يجمع نفسه في َزورِه
  يبغي إلى ما في الحضيض سبيال ويدُق بالصدر الحجار كأنه
  ال يبصر الخطب الجليل جليال وكأنَّ غرته عين فأدّنى
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  في عينه العدد الكثير قليال أنف الكريم من الدنّية تارك
ألسـد حتـول مبـا لديـه هذا الوصـف الـدقيق يف متابعـة احلركـات املرئيـة يشـبه التصـوير الفوتـوغرايف. لكـن هـذا ا

من أنفة وكرم نفس إىل أن يصبح فارسا خيشى العار، ألن العار عضاض "ولـيس خبـائف مـن حتفـه مـن خـاف 
ممـــا قـــيال". لكـــن قوتـــه لألســـف خذلتـــه فلجـــأ إىل التســـليم بعـــد أن قبضـــت منيتـــه يديـــه وعنقـــه، فكـــأن خصـــمه 

  اإلنساين وجده مقيدا بأغالل.
نـيب، بـل هـي حـاالت يتعـرض هلـا أبطالـه أيضـا مـن إنسـان ومـن طلـب ليست هذه التحوالت وقفـا علـى املت

  مزيدا من هذه التحوالت وجدها يف شعره.
وأحّب أن أعيد تذكري القارئ بأن الوقوف عند هذه التحوالت وما تنطوي عليه مـن صـور، ليسـت دراسـة 

ا أن أذكر ببعض مواقف املتنيب بعـد أن ابتعـد عنـا كثـريا  نقدية، وإمنا هي جمموعة خواطر عرضت يل. أحاول 
يف أدغـــال الشـــعر احلـــديث، وأن أتلمـــس يف هـــذا الشـــعر مـــدى القـــدرة علـــى تصـــوير حـــاالت شـــديدة التباعـــد 

  والتنوع.
********************  

  *) تقدمي مستشار التحرير.
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 اٍإلٍ◌ٍ◌سالمي المعاصر الفكرفي  الدولة

  *عبد اإلله بلقزيز
  تركي علي الربيعو :مراجعة

رئيســية ال تــزال تشــغل الفكــر العــريب واإلســالمي يف جانبيــه النظــري والسياســي  مســألةالكتــاب  هــذا يتنــاول
املوقـف علـى  يلـتمسهي: عالقة الديين بالسياسي يف وعـي النخـب الفكريـة اإلسـالمية احلديثـة واملعاصـرة، قـد 

بــة الفكريــة اإلســالمية وعــي النخ هــو باحلــديثالقــارئ يف ســعيه إىل التمييــز بــني احلــديث واملعاصــرة، فاملقصــود 
خـــري الـــدين باشـــا إىل رشـــيد رضـــا وحـــىت حســـن البنـــا، أمـــا  مـــنعنـــد جيـــل اإلصـــالحيني اإلســـالميني األوائـــل، 

يف كتابـه عـن  القرضـاوي اإلسـالميني املعاصـرين مـن سـيد قطـب إىل الشـيخ البـاحثنييشـمل رؤيـة  املعاصرة فهو
  الشرعية". السياسةتيمية الشهري عن "فيه كتاب ابن  حياكيوالذي  )1998(الشرعية"  السياسة"

يستهل حبثه بالتساؤل حول إشكالية الديين والسياسي يف وعي النخب اإلسـالمية  املؤلفللقول، إن  أعود
صـورة أدق، مـن أو  وكيف عرب عنها خالل أزيد من قـرن ونصـف، ؟واملعاصرة: كيف متثلها هذا الوعي احلديثة

  .؟1998 للقرضاويالشرعية"  السياسةإىل " هطاويللطتلخيص باريز"  يفاإلبريز  ختليص"
: أوهلــا أســباببعمــق اإلشــكالية يف وعــي النخــب اإلســالمية، لكنــه يــرى أن هلــذه اإلشــكالية " الباحــث يقــر

احلاجـة إىل فهـم أسـباب وعوامـل تلـك اهلزميـة والـيت مـا  تزايـدهزمية املسلمني أمام زحف أوروبا الظافر، وثانيهـا: 
يســميهم باألجيــال  مــن يتــابع هــذه اإلشــكالية عنــد املعاصــر؟ مــن هنــا فهــو العــريبر تــزال تقــض مضــجع الفكــ

وفـق  إسـالميةاإلسالميني الذين تصدوا للبحث يف هذه املسألة السياسية من وجهة نظـر  املفكريناخلمسة من 
، الضـياف حتقيب زمين ال وفق حتقيب حبثي. اجليل األول وميتد من الطهطـاوي إىل حممـد عبـده مـروراً بـابن أيب

وميثلـه الكـواكيب ورشـيد رضـا  املتـأخراجليـل اإلصـالحي  وخري الدين التونسي ومجال الدين األفغاين، والثـاين هـو
احلميــد بــن بــاديس وعلــي عبــد الــرازق، وحســن البنــا، وأيب  عبــدوحممــد حســني النــائيين، واجليــل الثالــث ويشــمل 

جيــل  فهــولفاســي والغــزايل واهلضــييب. أمــا اجليــل الرابــع واخلميــين وصــوًال إىل عــالل ا النــدوياألعلــى املــودودي و 
جيـل  اجليـل اخلـامس فهـو أمـا .وميتـد إىل عبـد السـالم ياسـني، سيد قطب وحممـد قطـب والقرضـاوي والسـباعي

  اخل....حممد عمارةو  فهمي هويديو فتحي يكن وعبد السالم فرج وراشد الغنوشي وحسن الرتايب 
 اآلراءثري الكثري من اإلشكاليات الفكرية واملعرفيـة نظـراً للتـداخل بـني السابق ي التحقيبالرغم من أن  على

رؤيـة الشـيخ راشـد الغنوشـي  يفواألفكار الذي يقطع مع التحقيب وهذا مـا يقـر بـه املؤلـف، فثمـة تبـاين واسـع 
تابــه احلــاكم خــادم لألمــة علــى حــد تعبــريه يف ك فيهــاللدولــة احلديثــة الــيت جيــب أن تكــون دميقراطيــة وأن يكــون 

قطـب)   سـيدالـذي يقطـع فيـه مـع اخلطـاب القطـيب (نسـبة إىل و " 1993،اإلسالميةالعامة يف الدولة  احلريات"
السـالم فــرج وحـىت خطـاب الشـيخ القرضــاوي وعبـد السـالم ياســني  عبـدكمـا يـذكر يف مقدمتـه، وبــني خطـاب 
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 ملهد أيضـاً علـى توجـه جديـد إن ال ميثل استثناء كما حياول أن يقنعنا املؤلـف، بـل شـا فهوعلى سبيل املثال، 
علـى رؤيـة جديـدة و نقل على موجة إسالمية جديدة داخل اجملال السياسي اإلسالمي تنهض على الدميقراطية 

يف مسـرية هـذا الفكـر، إال أنـه مـا  حقـبللدولة. أقول على الرغم من التحقيب السابق الذي يقول مبحطات و 
هنــا ينبــه إىل أن التأكيــد علــى  اإلســالمي وهــو اخلطــابدة تأكيــد املؤلــف علــى وحــ يشــفع هلــذا التحقيــب هــو

هذه الوحدة ذريعة معرفية جلمع ما ال جيمع يف مجلـة نقديـة قطعيـة  استخداموحدة اخلطاب اإلسالمي ال يعين 
املعاصــر و رأيــي أن أهــم مــا يفعلــه بلقزيــز هنــا أنــه يكســر رتابــة التــأريخ للفكــر اإلســالمي احلــديث  يفواحــدة، و 

الــيت كــان  "واليــة األمــة" إىلالفقيــه"  واليــةى الفكــر السياســي الشــيعي وإرهاصــاته يف التحــول مــن "بانفتاحــه علــ
ا املرحوم الشيخ حممد مهدي  الدين. يقول بلقزيز يف معرض تقوميه إلشـكالية العالقـة بـني الـديين  مشسيقول 

اخلطــاب الفكــري الشــيعي  السياســي الشــيعي: قــد اســرتعى انتباهنــا، يف معــرض حتليــل الفكــروالسياســي داخــل 
 واليـةـتحديداًـ من قيود "و" اإلمامةحول الدولة، وخاصة منه النقدي املنفتح، املتحرر نسبياً من قيود " املعاصر

على مبادرات انفتاح هائل علـى الـرتاث السـين، وانتهـل مـن موضـوعاته الكثـري"  أقدمالفقيه"، أن هذا اخلطاب 
  .13 ص

ـــكتابـــهاملؤلـــف يف   يعـــاجل ع إشـــكاليات، إشـــكالية الدولـــة الوطنيـــة لـــدى اإلصـــالحية اإلســـالمية جبيليهـــا ، أرب
والتيـــار األخـــواين عمومـــاً،  البنـــاواملتـــأخر، وإشـــكالية دولـــة اخلالفـــة، مث إشـــكالية الدولـــة اٍإلســـالمية عنـــد  الســـابق

حيكـم كتابـه، يقـوم إىل قطب واخلميين، ويف هذا السـياق الـذي  املودوديوأخرياً إشكالية الدولة اليثوقراطية من 
مـن مخسـة فصـول  يتكـونكتابه إىل قسمني، القسم األول: من الدولة الوطنية إىل دولة اخلالفة و   بتقسيمبلقزيز 
بنقــــد نظريــــة اخلالفــــة الــــيت يتمحــــور حوهلــــا الفصــــل  تنتهــــيدولــــة العقــــل والشــــرع و  أوالتنظيمــــات"  دولةبـــــ" تبــــدأ

إلسـالمية إىل الدولـة الدينيـة فيضـم الفصـول مـن السـادس حـىت : مـن الدولـة ااملعنـوناخلامس، أما القسم الثـاين 
واضـح  مضـمر كمـا هـو العنـوانعشر والذي حيمل عنواناً استنكارياً: هـل هنـاك فكـر إسـالمي معاصـر؟ و  الثاين

ـــام خاصـــة إذا مـــا أخـــذنا بوجهـــة النظـــر الـــيت يقودنـــا  تـــاريخ الفكـــر  أنحتليـــل بلقزيـــز يف املقدمـــة مـــن " إليهـــاباال
  .12ص أونكوصي" تراجعيتاريخ  احلديث هو اإلسالمي
ــاجس البحــث عــن أقــوم املســالك  اإلصــالحيةالقــول إن جيــل  ميكـن ـاجس التــأخر و اإلســالمية املشــغول 
يف تلخـيص  اإلبريـزختلـيص  يفاملمالك حبسب خري الدين باشـا التونسـي العثمـاين بامتيـاز، أو" أحواليف معرفة 

كبـري عنايـة باجلوانـب الفقهيـة كمـا هـي حـال   يبـدِ حبسـب بلقزيـز، والـذي مل املصري بامتيـاز،  للطهطاويباريز" 
عـن الدولـة الوطنيـة، بصـورة أدق، وكمـا أسـلفنا، بكيـف السـبيل  بالـدفاعأنه كـان مهجوسـاً  اجليل الذي سيليه،

مــن جـــاء و علـــى غــرار الدولــة احلديثـــة يف الغــرب، والــيت هـــي يف منظــور الطهطــاوي والتونســـي  حديثــةإىل دولــة 
اجليـــل األول علـــى عـــدة  هـــذابعـــدهم مـــن أجيـــال، دولـــة العـــدل، والعـــدل والشـــرع صـــنوان، لـــذلك فقـــد حـــارب 
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إقناع عامة الناس بأن احلداثة كمـا متثلهـا الدولـة  ثانيهاو  ،أصعدة، إقناع النخبة احلاكمة بضرورة األخذ باحلداثة
ملكــروه علــى صــعيد العامــة، وثالثهــا جــاءت مــن القيــاس علــى حداثــة األجنــيب ا لــواحلديثــة هــي قيمــة كبــرية حــىت 

ربــط العــدل بالشــرع وســيكون هــذا فاحتــة كمــا ســنرى لنقــد االســتبداد عنــد اجليــل الثــاين (األفغــاين  إىلالســعي 
يقـول بلقزيـز:  0الدولـة العثمانيـة إصـالحويف هـذا السـياق راح هـذا اجليـل يركـز علـى  ،وحممد عبده) والكواكيب

حتــت وطــأة الشــعور باحلاجــة إىل  –مداهنــة اضــطرارية  –" اخلالفــة" "ةمداهنــانتقــل اخلطــاب اإلصــالحي مــن "
ـــا (فقـــط ألن ذلـــك هـــو اســـتمرارها اإلســـالم مـــن  دارالســـبيل إىل حفـــاظ الوحـــدة اإلســـالمية ومحايـــة  علـــى عالّ

، مث إىل نقــدها نقــداً حــاداً السياســيالزحــف االســتعماري إىل مطالبتهــا بــإجراء إصــالحات حقيقيــة متــس اجملــال 
ـا  نتائج ذلك االنتقال هو أولن تبينت استحالة التعويل عليها. وكان بعد أ االنعطـاف يف النظـر إليهـا مـن كو

ا دولة    .58) صسلطانيةخالفة إىل كو
يــرى بلقزيــز، أن هــذه املوضــوعات واهلــواجس الــيت عــرب عنهــا اجليــل اإلصــالحي  كمــايلفــت النظــر هنــا   مــا

 عند ما يسميها بلقزيزال سياسي آخر (اجملال اإليراين) وهنا يقف ، قد فرضت نفسها على جمواملتأخرالسابق 
الشـيعي احلـديث عنـد الشـيخ النـائيين والـذي ال يسـتبعد  السياسـيالفقه  يفدولة الدستور"  املشروطة أو دولةبـ"

 الشــهريةكمــا عــربت عــن ذلــك رســالته   ،68صتأسيســياً جديــداً"  نظراً قــي عملــه" يــرىوالــذي  تــأثره بــالكواكيب
عن سلطة شرعية تتفلت من عقال االنتظار، وتـرفض أن  قويةفيها مرافعة  يقدماليت "و األمة وتنزيه امللة"  نبيهت"

  .68-67صالدينية عرب صيغة اإلذن الشرعي له بتويل أمور السياسة العامة"  بالشرعيةمتتع السلطان اجلائر 
لــه أن يقــوم إال بإقصــاء االســتبداد كمــا  ، دولــة العــدل والعمــران الــذي ال ميكــناحلديثــةضــرورة الدولــة  بــني
االسـتبداد هـي واجـب  مقاومـةإىل ذلـك اجليـل اإلصـالحي (مـن األفغـاين إىل النـايئيين) الـذين اعتـربوا أن  انتهى

اجلــائر، محلــت بدايــة القــرن العشــرين  الســلطانشــرعي، إلنقــاذ عقيــدة التوحيــد مــن الشــرك، واألمــة مــن بطــش 
إىل اخلالفـــة، فعـــل مســـار تـــارخيي طويـــل، منـــذ أن اغتصـــب  دعوتـــهد رضـــا يف توجهـــاً جديـــداً مثلـــه الشـــيخ رشـــي

املأثور اإلسالمي، ظلـت طـوىب اخلالفـة كمـا يقـول العـروي الـذي يعتمـد عليـه  يقولاخلالفة ملك عضوض كما 
 أفرزهــا واقــع الــيت "الشــرعيةاإلمامــة  طــوىب" بلقزيــز، تــراود املخيــال الفقهــي والسياســي اإلســالمي، مضــافاً إليهــا

اإلمامــة الشــرعية (الواقــع) راح الشــيخ حممــد رشــيد رضــا  طــوىبوبــني طــوىب اخلالفــة (املثــال) و  الدولــة الســلطانية،
 العثمانيـةاملثال، فلم يستطع أن يدرك مع بداية القرن العشرين ومع إلغاء اخلالفة  باجتاهميارس هروباً من الواقع 

فقـد ظـل خطابـه طوباويـاً كمـا  لـذلك منطـق اخلالفـة، و الفجوة اهلائلة الفاصلة بني منطق الدولة، وبني 1924
مســـتعمر ومـــذرور إىل دويـــالت جتعـــل مـــن إمكانيـــة و يصـــفه بلقزيـــز، يســـبح فـــوق عـــامل عـــريب وإســـالمي منقســـم 

أقــرب إىل سياســة اهلــروب إىل األمــام منــه إىل أي شــيء آخــر علــى  فعــالً اللجــوء إىل احلــل الشــرعي = اخلالفــة، 
هــذا الســياق جــاء مــن يــرد علــى طــوىب اخلالفــة، وأقصــد الشــيخ علــي عبــد ويف . 107صحــد وصــف بلقزيــز 
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الـذي و " 1925، احلكـموأصـول  اإلسـالماألزهري املتمرد حبسب بلقزيز يف كتابه الـذائع الصـيت " هذاالرزاق 
ألي باحـث يف إشـكالية الـدين والدولـة إال العـودة  ميكـنميثل من وجهة نظرنا نقطة نظامية إن جاز القـول، ال 

ال عالقــة للخالفــة يف شــيء باإلســالم وبــالوجود الشــرعي، ومــن هنــا فقــد ســعى  أنه، فقــد بــني عبــد الــرزاق إليــ
للحكـم  جديـدةإىل فك االرتباط بني اخلالفة واإلسـالم، وأنـه علـى املسـلمني أن يهتـدوا بأصـول  ميلكبكل ما 

سـؤال الـذي يطرحـه بلقزيـز هنـا: ما أهاج عليه الشيوخ التقليدين يف األزهر. وال ذات طابع مدين وسياسي وهو
أن هنــاك شــيوخ آخــرون؟ ومــن وجهــة نظــره أن هنــاك  أمهــل كــان الشــيخ علــي عبــد الــرزاق وحــده يف الصــورة؟ 

احلميد بـن بـاديس هـذا الصـوت القـادم مـن اجلزائـر البعيـدة والـذي  عبدشيوخ آخرون ودليله على ذلك الشيخ 
داعيـاً إىل و ألطروحتـه مشـاطراً إيـاه رأيـه النقـدي يف اخلالفـة  عبد الرزاق إعجابـاً وتقريضـاً  الشيخسيشد على يد 

ـاجس كـف  ابـنفصل السياسي عن الـديين والـذي فرضـته ضـرورات وطنيـة أيضـاً، فقـد كـان  بـاديس مسـكوناً 
قطـــع الطريـــق علـــى العلمـــاء املســـلمني الـــذين  حبجـــةيـــد املســـتعمر الفرنســـي عـــن املؤسســـات الدينيـــة والثقافيـــة 

: إن مقاليت عبد الرزاق وابن باديس يف نقد اخلالفة متثالن بلقزيزوما يستنتجه  ،119ص  يتدخلون بالسياسة
 الشــيخجريئةـــ للعــودة باملســألة السياســية إىل رحــاب الفكــرة اإلصــالحية الــيت انقلــب عليهــا  لكنحماولــة صــعبة ـو 
فقد خسر تيار نقد  بلقزيزولكن العودة إىل رحاب الفكرة اإلصالحية مل تتم كما يرى  ،121رشيد رضا ص 

جديـــداً ألســـباب ســـنراها  جـــيالً "  _اخلالفـــة خســـارتهعلـــى طوباوياتـــه و _معركتـــه، وكســـب رشـــيد رضـــا  الفـــةاخل
  الحقاً ".

  :الثاني القسم
  الدولة الدينية إلىالدولة اإلسالمية  من

 أليـديولوجيااملنـتج  حممد عابد اجلـابري أن األفغـاين هـو ىرأ" 1996النهضوي العريب، املشروعكتابه "  يف
من أوائل اإلصـالحيني الـذي مـاهى وطـابق  ألنه للتيار الراديكايل اإلسالمي يف نقده للسلطة السياسية القائمة

املغاليــة عــن  للتصــوراتاملنــتج اإليــديولوجي  الــدين والسياســة، ولكــن بلقزيــز يلــح علــى أن رشــيد رضــا هــو بــني
اجملــال يبــدي حجــة وجيهــة، فقــد خســر التيــاران،  هــذايف  الدولــة والســلطة ويف اجملــالني العــريب واإلســالمي، وهــو

اخلالفة، األول حتت سطوة املؤسسة التقليدية الدينية (األزهر) اليت تصدت  إىلتيار نقد اخلالفة، وتيار الدعوة 
مبزيـد مـن  اإلسـالميعلي عبد الرزاق، والثاين حتت سطوة الواقع اجلديـد الـذي يهـدد العـامل  الجتهاداتبعنف 
رشيد رضا خبسارة التيـار الناقـد للخالفـة  الشيخ، ولكن مع فارق يف اخلسارة، فال ميكن مقارنة خسارة التشرذم

على األقل ـ جيًال جديداً مـن املثقفـني اإلسـالميني  رضا كسب ـ رشيدالذي مثله الشيخ عبد الرزاق، ذلك أن 
ـــا بعيـــداً: بـــالتك موضـــوعتهتتلمـــذوا علـــى   إشـــكاليةييف والتحـــوير، كـــي تنجـــب يف املســـألة السياســـية ليـــذهبوا 
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تصــورات مغاليــة  إلجنــابأن تتحــول إىل رحــم  جديــدة هــي إشــكالية الدولــة اإلســالمية، لــن تلبــث هــي األخــرى
  .122 صوقراطية" ثيللدولة والسلطة شارفت الفكرة ال

 الــذي" ســالميةاإل الدولــةتــزداد وتــرية غلوهــا شــيئاً فشــيئاً، يتجــه بلقزيــز إىل مفهــوم " الــيتهــذه التصــورات  إىل
كــان تلميــذاً غــري مباشــر للشــيخ رشــيد   الــذيجــاء بــه حســن البنــا املؤســس العــام جلماعــة األخــوان املســلمني، و 

الســنة املعاصــرين الــذي جعــل مــن الســلطة يف اإلســالم مســألة  اإلســالمينيرضــا، فالبنــا كــان مــن أول املفكــرين 
ـــا مـــن األصـــول ال الفـــروع، وبـــذلك أســـبغ  و عقديـــة ال فقهيـــة،   الدولـــةكمـــا يقـــول بلقزيـــز طابعـــاً قدســـياً علـــى أ

املسـألة السياسـية مـن جمـال  نقـليتجاوز عالقـة الوصـل بـني الـديين والسياسـي الـيت دافـع عنهـا الـبعض، وبـذلك 
 يفأصــولية"  نظريــةفــتح البــاب كمــا يقــول بلقزيــز إىل " بــذلكالفقــه العــام، والفقــه السياســي إىل علــم الكــالم. و 

مــع مفهــوم دولــة اخلالفــة الــيت دافــع عنهــا الشــيخ رشــيد رضــا، وراح جيســر الفجــوة مــع  ، تقطــعالدولــةالسياســة و 
إنتاجها مبفردات سياسية جديدة. من هنا فلم يعد هناك مـن معـىن للتسـاؤل:  لتعيدالنظرية الشيعية يف اإلمامة 

واللـذان سـبق أن  ؟إقامة الدولة من أصول اإلسالم؟ وهل معىن ذلـك أن الدولـة يف اإلسـالم دولـة دينيـة أنهل 
  خاض غمارها شيوخ األزهر وغريمها.

عبــد الــرزاق، يفــتح البــاب علــى مصــراعيه  علــيالبحــث عــن أصــول جديــدة للحكــم كمــا أراد الشــيخ  كــان  
الدولــــة، وبالتــــايل إرســــاء القواعــــد جملــــال سياســــي جديــــد للدولــــة و للفصــــل بــــني الــــديين والسياســــي، بــــني الــــدين 

السـلطة شـأناً عقيـدياً، فـتح البـاب علـى  مـنللشـيخ حسـن البنـا، الـذي جعـل املسـار اجلديـد  لكنو  العلمانية،
يـدور مـن حوهلـا الفصـل السـابع، والـذي يعـود يف جـذوره إىل  الـذيمصراعيه لنقد إيديولوجي للدولـة العلمانيـة 

ويعــرب عــن نفســه يف تلــك الضــجة الــيت أثارهــا كتــاب علــي عبــد  رده علــى الــدهريني، يفمجــال الــدين األفغــاين 
 املثقفــنيالــذي مهــد فيــه القــاع لبــذور الفكــرة العلمانيــة. والــيت تفصــح عــن نفســها جيــداً، يف خطابــات و لــرزاق ا

للدولــة العلمانيــة وعــن تعلــق  علنيــةالعــرب الــذين راحــوا يف الربــع الثــاين مــن القــرن العشــرين يفصــحون عــن دعــوة 
وسـى)، فقـد اعتـربت العلمانيـة فلسـفة (سـالمة م اإلسـالمشديد باحلداثة الغربيـة والـذي تـزامن مـع هجـوم علـى 

ا جتايف  ا متثل غزوا ثقافيا، وتقطع مع املساعي احلثيثة  احلكم يف اإلسالم، نظامخاصة بالغرب، وأ  الداعيةوأ
مــا يضــعنا كمــا يقــول  هــذاإىل تطبيــق الشــريعة والــيت كانــت موضــع خــالف حــىت داخــل اإلســالميني أنفســهم. و 

اإلســالمية بصــورة أدق، أمــام مســألة الشــورى  الدولــةكيفيــة ممارســة السياســة يف   بلقزيــز وجهــاً لوجــه أمــام مســألة
ا الداللية يف الوعي  املعاصر مبفهوم الدميقراطية وعالقـات القـرىب بينهمـا يف الـوعي اإلسـالمي  اإلسالميوصال

 شــورىالموضــع البحــث يف الفصــل الثــامن الــذي يوجهــه الســؤال كيــف أخفــق املســلمون يف حتقيــق نظــام  هــيو 
كمــا فعــل الغنوشــي   الدميقراطيــةوكيــف قــادهم ذلــك إىل االنطــالق مــن قاعــدة فكريــة راســخة إىل احلــديث عــن 

املواطنني باستعماله، من  ميكن جهاز للحكم أو آليةوالشيخ عبد السالم ياسني، فقد اعتربها الغنوشي أفضل 
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مـــا يقـــول بلقزيـــز مثلـــه مثـــل معظـــم ومنهـــا احلريـــات األساســـية، لكـــن الغنوشـــي ك األساســـيةممارســـات احلريـــات 
خمافـــة أن  الدميقراطيـــةاجملتهـــدين يفـــرض عليـــه موقعـــه كمســـلم، أن يـــرتك مســـافة بينـــه وبـــني موضـــوع  اإلســـالميني

يأخــذ بيســراه ممــا يعطيــه للدميقراطيــة  أن، ويفــرض عليــه كمــا يفعــل الشــيخ ياســني 179يأخــذه االنبهــار بــه ص
  .185بيمناه ص
 كمـارد األوىل إىل الثانيـة   بنـاء صـلة جـوار وقرابـة بـني الدميقراطيـة والشـورى هـو مظـاهربلقزيـز إن أبـرز  يقول

كانـت ضـرباً   الدميقراطيـةلكن بلقزيز يرى أن كل حماوالت جسـر الفجـوة بـني الشـورى و  ،فعل الشيخ القرضاوي
جتاٍف، وإذا كـان  بني الشورى والدميقراطية عالقة العالقةمن املستحيل الذي يشبه تربيع الدوائر والقول له. إذ 

التوليــف بينهمــا علــى صــعيد اخلطــاب، فــإن الواقــع الالحــق، يشــهد علــى أن  عــناخلطــاب اإلســالمي قــد عجــز 
الشـورى  مبـدأقد أخذ بلباب كثري من اإلسالميني، فالفصل بينهما حيمل معىن واحـداً، إسـقاط  بينهماالفصل 

كمــا يقــول بلقزيــز   ؟ىن الدميقراطيــة. واهلــدفنفســه مــن أواليــات السياســة والســلطة مــن خــالل فــك ارتباطــه مبعــ
الفصـول الالحقـة للكتـاب، حيـث يعـرج بلقزيـز الـذي  حوهلـاالتشريع لدولـة دينيـة ال ضـابط هلـا والـيت تـدور مـن 

البشــري، بــني حســن البنــا وســيد قطــب هــي الفــارق بــني الســالم واحلــرب، إىل  طــارقيقــيم فروقــاً اعتمــاداً علــى 
الدولـــة والنظـــام  مســـألةعنـــد ســـيد قطـــب جـــوهر القـــول واملفتـــاح النظـــري يف  صـــارت الـــيت" احلاكميـــةمفهـــوم "

 مســألةالباكســتاين (النــدوي واملــودودي) وهــي  اهلنــديالسياســي يف اإلســالم، واملســتوردة بالكامــل مــن اإلســالم 
ن احلركـات اإلسـالمية املعاصـرة، والـيت سـيقدر هلـا أي احلاكميـة أن تكـو  تـاريخيقف عنـدها أغلـب البـاحثني يف 

ااحلاكميـــة إىل ســـدة الـــوعي السياســـي اإلســـالمي و  صـــعوديف طريـــق"  معـــامل" مـــنمعلمـــاً  حاكمـــة لـــه،  صـــريور
أصـــحابه عـــن موضـــوعة الدولـــة اإلســـالمية  فيـــهيف طريـــق التيـــه الفكـــري اجلديـــد الـــذي ذهـــل و ويضـــيف بلقزيـــز "

  ".الثيوقراطيةفشارفوا القول إن مل يقولوا بالدولة 
قد قاده الطريـق إىل فكـرة احلاكميـة،  السين ذا كان اخلطاب اإلسالمي الصحويإ أنهوجهة نظر بلقزيز  من

 واليـة، يف اخلطاب اإلسالمي الشيعي ومن أهم تلك الردائف مجيعاً: فكـرة "نظائرو  اوأشباه فإن هلذه ردائف،
عــن فكــرة  نكوصــياً وتراجعيــاً  خطــاً يعاجلهــا الفصــل العاشــر مــن الكتــاب والــذي يلمــس فيــه املؤلــف  الــيتالفقيــه" 

  فكرة اإلمامة. باجتاهالدولة الدستورية كما نّظر هلا الشيخ النائيين 
 الفقيــهورثــت نظريــة واليــة  فقــداملؤلــف بتحليالتــه ليقودنــا إىل النتيجــة التاليــة " يتجــهســياق الرتاجــع هــذا  إىل

اً جديــداً بــني الفقيــه متاهيــ عليهــانظريــة اإلمامــة يف إقامــة التمــاهي بــني النــيب واإلمــام املعصــوم. لكنهــا أضــافت 
واحلكومــة اإلســالمية مبوجــب  فقهــاء. فرفعــت دولــة الاإلســالماجملتهــد اجلــامع للشــرائط (وهــم كثــر) وبــني النــيب و 

هــي مســة كــل دولــة دينيــة ال تكــون األمــة مرجعهــا بــل الفقيــه النائــب عــن  القداســةذلــك التمــاهي إىل مرتبــة مــن 
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أن تكـون دولـة  إالعلـى نفسـه، بـل للفقيـه علـى األمـة، وال ميكـن  ، وال تكون فيها الوالية للشعبالنيباإلمام و 
  .232صدينية، مثل شقيقتها دولة احلاكمية" 

 يفأدق حــول نقــد الســلطة الدينيــة، أي  بصــورةاإلهلــي"  احلــقحــول نظريــة " عشــرالفصــل احلــادي  يتمحــور
احلاكميـة، مـن حممـد  فكـرةضـد نقد احلاكمية مث نقد واليـة الفقيـه، فيـورد بشـأن األوىل كـل حجـج اإلسـالميني 

مـاً ووجهـات  ـا اشـتقاق غـري صـحيح ملقولـة قدميـة  نظـرعمارة إىل رضوان السيد والعشماوي ويثبت  قدميـة بأ
ــا تقطــع مــع أي  رفعهــا  إنتــاجمــن صــور التواصــل مــع مفــاهيم الــدول وال تســاهم إال بإعــادة  صــورةاخلــوارج وأ

أنـه مـن الطبيعـي أن تكـون  يرى قراطية، أما فيما يتعلق بوالية الفقيه فهواملعادية للدولة والدمي الثيوقراطيةالدولة 
يفعـــل بلقزيـــز أيضـــاً مـــا فعلـــه مـــع مقولـــة  هنـــاو  ،مرفوضـــة مـــن الســـنة ألن جوهرهـــا يقـــوم علـــى عصـــمة اإلســـالم

ا الشيعة والسنة وكذلك مفكرون معاصـرون  تقطعيورد معظم االجتهادات اليت  احلاكمية فهو معها اليت قال 
الفقيــه توصــد األبــواب متامــاً وتصـــادر واليــة األمــة الــيت حتــدث عنهــا الشــيخ حممـــد  واليــةن إلينتهــي إىل القــول 

غيبـة اإلمـام  طالـتمشس الدين، لتكون حكراً على الفقهاء فالويل الفقيه حاضر، وسيطول حضوره ما  مهدي
واليـة  –حـىت إشـعار آخـر–يت باتـت الـ الواليـةوعليه مل يسع األمة إال أن حتصـل علـى حقهـا يف هـذه  !الغائب
  .256ص !فقهاء
  ؟معاصرهناك فكر إسالمي  هل
 .مــن الكتــاب يعنــون بســؤال اســتنكاري: هــل هنــاك فكــر إســالمي معاصــر األخــريأســلفت، فالفصــل  كمــا

 اإلســالميةهنــا يشــري إىل تيــار الصــحوة  احلالــة هــو: ال يوجــد فكــر إســالمي معاصــر؟! وهــو هــذهواجلــواب يف 
  ي يقطع مع تيار اإلصالح اإلسالمي يف وجهي القدمي واملتأخر.املعاصرة الذ

اإلســالمية الــذي أنــتج فكــراً سياســياً ومنظومــة مــن املعــارف حــول الدولــة  اإلصــالحيةبلقزيــز يزكــي تيــار  إن
عجـز هـذا التيـار وعلـى  فقـدالسياسية، أما تيار الصحوة اإلسالمية املعاصرة فال فكـر والهـم حيزنـون.  السلطةو 

السابقة واملوجـود ميكـن إدراجـه يف عـداد  اجملاالتأي قيمة فكرية يف أي من  إنتاجثة أرباع القرن عن مدى ثال
إيــديولوجياً = دعويــاً وزعيقــاً  صــراخاً ال يزيــد عــن كونــه كمــا يــرى بلقزيــز " الــذي(األدب السياســي احلركــي)، و 

واملاضـي" … وامليليشيا احلزبىل الدفاع عن مبتذًال، ينتقل من الدفاع عن األمة واجلماعة واملستقبل إ شعاراتياً 
بلقزيـــز علـــيهم غيـــاب البـــاحثني واملفكـــرين  يعيـــبوالـــذي ال ميكنـــه إال أن يصـــدر عـــن جهلـــة حيـــث  .274ص

  .والباحثني
ـــــز يف  يف ـــــي أن بلقزي ـــــاجللحركـــــة الصـــــحوية اإلســـــالمية ال يســـــاهم إال يف  تقوميـــــهرأي ة  إنت األفكـــــار املتشـــــا

الذي يقوم على نفي و ها يف اخلطاب العريب املعاصر يف تقوميه للحركات اإلسالمية اليت عهدنا اإليديولوجياتو 
امـــــه وشـــــتمه، العـــــرب الـــــيت تغلـــــب عليهـــــا إرادة  املفكـــــرينوهـــــذا مـــــا نلحظـــــه يف خطابـــــات أغلـــــب  اآلخـــــر وا
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ال إفســاح اجملــ لتيــار اإلســالم السياســي مــع أن املطلــوب هــو تقوميهــااأليــديولوجيا علــى حســاب إرادة املعرفــة يف 
  حتليالت ومعرفة أسباب نزول. إلنتاجأمام إرادة املعرفة 

كتــاب بلقزيــز يف تأكيــده علــى وحــدة اخلطــاب اإلســالمي ويف تقوميــه ملســاره إمنــا   إناخلتــام ميكــن القــول  يف
  .هامة للمكتبة العربية ومن هنا أمهيته إضافةيشكل 

********************  
 مركــــز دراســــات الوحــــدة العربيــــة، . نشــــرر اإلســــالمي املعاصــــريف الفكــــ الدولــــة :بلقزيــــز لــــهعبــــد اإل*) 

 . واملؤلف واملراجع من كتاب هذا العدد، وقد مرت ترمجة هلا من قبل.300، ص2002بريوت، 
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  تراث العرب السياسي
  *فيصل احلفيان :مراجعة

امعـــة يتضـــمن كتـــاب "تـــراث العـــرب السياســـي" جممـــوع أعمـــال النـــدوة الـــيت أقامهـــا معهـــد املخطوطـــات باجل
ذا العنوان يومي  . وقد وقعت الندوة يف سبع جلسات، انصبت اجللسـة 2001ديسمرب  30و 29العربية، 

األوىل علــى إيضــاح الغــرض مــن النــدوة (د. أمحــد يوســف أمحــد مــدير معهــد املخطوطــات)، وعلــى بيــان فكــرة 
األخــرية فكــان فيهــا التقريــر النــدوة (د. فيصــل احلفيــان نائــب مــدير معهــد املخطوطــات). أمــا اجللســة الســابعة و 

  ).احلفياناخلتامي والتوصيات (د. فيصل 
ـــا ومفهومهـــا"، حاضـــر كـــل مـــن الـــدكتور رضـــوان   يف اجللســـة الثانيـــة بعنـــوان: "السياســـة يف الـــرتاث، اجتاها

 الســيد، أســتاذ الدراســات اإلســالمية باجلامعــة اللبنانيــة، وجــاء حبثــه بعنــوان احلضــور الرتاثــي يف الفكــر السياســي
، وكــان حبثــه بعنــوان: "مفهــوم السياســة عنــد العــرب: احلفيــاناإلســالمي احلــديث واملعاصــر. وحاضــر د.فيصــل 

  مقاربات أوىل".
حــدد د. رضــوان الســيد معــىن الــرتاث السياســي يف مطلــع حماضــرته بأنــه املؤلفــات والرســائل املكتوبــة علــى  

مــا مــن مؤسســات ســبيل االســتقالل أو التضــمني واملتصــلة بــالتفكري يف الدولــة وا لنظــام السياســي، ومــا يتعلــق 
وآليات. وذكـر أن اسـتعمال الـرتاث السياسـي اإلسـالمي يف األزمنـة احلديثـة تركـزت املسـلمني مبـرحلتني: مرحلـة 
االقتبـــاس واالســـتلهام، ومرحلـــة االســـتعمال بطريقـــة أيديولوجيـــة أو باعتبـــاره نظامـــا كـــامال متكـــامال. وقـــد ذكـــر 

م) إىل اقتباس أكثر كتاب الطرسوسي 1873 -1801باس األقدم جلوء الطهطاوي (الباحث من أمثلة االقت
هـ) بعنـوان: حتفـة الـرتك فيمـا جيـب أن يعمـل يف امللـك. كمـا ذكـر مـن أمثلـة االسـتلهام، رجـوع 758 -احلنفي 

 هـ) يف الغري بوضـع مقدمـة لكتابـه "أقـوم املالـك يف808 -م) إىل ابن خلدون 1889 -خري الدين التونسي 
كما أخذ أو استلهم من املالكية وابن   –معرفة أحوال املمالك" تشبه يف فلسفتها وتركيبها مقدمة ابن خلدون 

هـــ) فكــرة املصــاحل. وهنــاك أنــواع أخــرى مــن االســتلهام والتحويــل والتأويــل لكتــب الــرتاث 751-قــيم اجلوزيــة 
مع كتـب أدب السـمر واملعـاجم  م)1890-السياسي ذكرها الكاتب، ومنها ما فعله الشيخ حسني املرصفي 

م) مـن عـودة لكتـب التـاريخ اإلسـالمي، وملقدمـة ابـن 1925-القدمية وكتب األدب، وما قـام بـه رفيـق العظـم 
خلدون، مع تسمية مصطلح العمران عند ابـن خلـدون: مدنيـة، وتسـمية مصـطلح العصـبية: التكافـل. والتفرقـة 

  ري اإلسالمي، على أساس من هذين املصطلحني.البش جتماعالبشري األورويب، واال جتماعبني اال
ويصـــل الكاتـــب رضـــوان الســـيد إىل املرحلـــة الثانيـــة مـــن مـــرحليت العـــودة للـــرتاث السياســـي لـــدى املســـلمني  

احملدثني واملعاصرين، فيتحـدث أوال عـن ظهـور الفكـر اإلسـالمي املعاصـر باعتبـاره فكـرا إحيائيـا، ميلـك منظومـة 
يتم بطابع عقائدي، ومييل للرجوع للقرآن والسـنة علـى سـبيل التأصـيل وهلـذا فإنـه أيديولوجية متكاملة. ولذلك 
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رغم كثرة الرجوع للماوردي وابن تيمية يف هذه املرحلة؛ فقد كان ذلك رمزيا ولتثبيت املرجعية، وليس من أجل 
حلـة ثالثـة أو االقتباس اجملرد أو اإلفادة يف استحداث تأويالت أو أطروحات جديدة. ويتحـدث الكاتـب يف مر 

معاصرة غري أيديولوجية، جلأ فيها املؤلفون املسلمون إىل كتـب الـرتاث السياسـي بطرائـق أكادمييـة باعتبارهـا مـن  
كتـــب الفقـــه الدســـتوري. وخيـــتم الكاتـــب حبثـــه بـــالتطرق إىل االهتمـــام بكتـــب الفالســـفة املســـلمني يف السياســـة 

  (الفارايب على اخلصوص).
 علــى حبــث د.الســيد، ومــا وافقــه كثــريون علــى احلاضــرين علــى تقســيماته، وقــد كانــت هنــاك تعليقــات شــىت 

  لكنهم أمجعوا على حدة البحث، وضرورة متابعته.
ــا  احلفيــانودرس د. فيصــل   يف حبثــه عــن "مفهــوم السياســة عنــد العــرب" املعــىن اللغــوي للكلمــة، وأثبــت أ

ـــا مغوليـــة أو فارســـية. ورجـــح أن تكـــون قـــ د حتولـــت إىل مصـــطلح معـــروف يف القـــرن عربيـــة يف وجـــه مـــن قـــال إ
الثالث اهلجري لكثرة ظهورها يف عناوين كتب ذكرها ابـن النـدمي يف الفهرسـت. ومعناهـا الرئيسـيان آنـذاك مهـا: 
القيام على الشيء مبـا يصـلحه، واألصـل والطبـع واخللـق والسـجية. وقـد قـام الكاتـب يف القسـم الثـاين مـن حبثـه 

لسياســـة" يف موســـوعات العلــوم وكتبهـــا منـــذ الفـــارايب وإىل طـــاش كـــربي زاده. باســتعراض مفهـــوم وموقـــع "علـــم ا
وخالصـة مـا توصـل إليـه أن السياسـة اعتـربت أقسـام احلكمــة العمليـة وهـي: األخـالق وعلـم تـدبري املنـزل وعلــم 

  السياسة.
، لكـنهم وقد الحظ املعلقون على حبـث د. احلفيـان أنـه مل يتعـرض ملفهـوم السياسـة الشـرعية بطريقـة كافيـة 

  أثنوا على استقصائه ووضوحه. 
وحاضــــر يف اجللســــة الثالثــــة للنــــدوة األســــتاذ عصــــام الشــــنطي (تــــراث العــــرب السياســــي يف املشــــرق: قمــــم  

وحتــــوالت)، واألســــتاذ املعــــروف يف األندلســــيات الــــدكتور حممــــود علــــي مكــــي (الــــرتاث السياســــي يف املغــــرب 
  واألندلس: قمم وحتوالت).

لقمـــم والتحـــوالت يف الـــرتاث السياســـي باملشـــرق اإلســـالمي، فـــذكر ابـــن املقفـــع، درس األســـتاذ الشـــطي ا 
وكتبه: األدب الكبري، والـدرة اليتيمـة، ورسـالة الصـحابة، وكليلـة ودمنـة. واعتـرب رسـالة الصـحابة، وكليلـة ودمنـة، 

ألخبـــار، أهـــم كتـــب ابـــن املقفـــع يف السياســـة، ورجـــح أن يكونـــا ســـبب قتلـــه. مث ذكـــر ابـــن قتيبـــة وكتابـــه عيـــون ا
باعتبــاره يتضــمن بابــا طــويال يف الســلطان. وجــاء املــاوردي ثالثــا فــذكر أربعــة مــن كتبــه يف السياســة وهــي: قــوانني 
الـــوزارة، ولتســـهيل النظـــر، ونصـــيحة امللـــوك، واألحكـــام الســـلطانية. وقـــدم الكاتـــب هنـــا وصـــفا مفيـــدا حملتويـــات 

ة. وتـال ذلـك ذكـر للغـزايل يف الثـرب املسـبوك، وإحيـاء الكتب مع الرتكيـز علـى قـوانني الـوزارة واألحكـام السـلطاني
علــوم الــدين، وفضــائح الباطنيــة، وســر العــامل وكشــف مــا يف الــدارين. ورأى أن كتابــات الغــزايل يغلــب عليهــا يف 
اجملـــال السياســـي الطـــابع الـــوعظي. مث ذكـــر الطرطوشـــي صـــاحب "ســـراج امللـــوك"، وقـــال إنـــه متـــأثر فيمـــا يبـــدو 
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هـــ؛ وبكتــاب الغــزايل: الثــرب املســبوك. وبعـــد أن 840مللــك وزيــر الســالجقة املقتـــول عــام بسياســة تامــة لنظــام ا
تطرق ألبن الطقطقي (الفخري)، وابن تيمية (السياسة الشرعية)، حطت به الرحال عند ابـن خلـدون، فأطـال 

  يف عرض املضامني السياسية ملقدمته.
هلـا الـدكتور حممـود علـي مكـي يف حبثـه، فـأرخ أما قمم الرتاث السياسي يف املغـرب واألنـدلس، فقـد عـرض  

أوال وبإجياز لظهور املمالـك وتطورهـا يف املغـرب واألنـدلس، مث ذكـر أن املغاربـة واألندلسـيني تـأثروا يف رسـائلهم 
السياسية األوىل بابن املقفع وابن قتيبة (من مثل ابن عبد ربـه صـاحب العقـد الفريـد). وكانـت لألندلسـيني ابـن 

ن إســهامات بــارزة يف الفكــر السياســي. بيــد أن أقــدم مغــريب كتــب يف السياســة هــو حممــد بــن حــزم وابــن حيــا
احلسـن املــرادي صــاحب "اإلشــارة إىل أدب اإلمــارة"، والــذي يقـال إنــه كتبــه ملؤســس دولــة املــرابطني. ويقــول د. 

بابــا مــن أبــواب  مل يهــتم بنظريـة اخلالفــة؛ بــل قســم كتابـه إىل ثالثــني -خبــالف ابــن حـزم وابــن حيــان-مكـي إنــه 
السياســـة العمليـــة. ويف أواخـــر القـــرن اخلـــامس وأوائـــل الســـادس (اهلجـــري) ظهـــر الطرطوشـــي (صـــاحب ســـراج 

لي. وقــد ســبق لألســتاذ الشــنطي أن اعتــرب الطرطوشــي مشــرقيا هلجرتــه إىل يامللــوك)، وأبــو بكــر ابــن العــريب اإلشــب
تبـا يف السياسـة ملـا ورد عـن اخلالفـة ونظـام احلكـم اإلسكندرية، ونشره كتابه فيها. ويعترب د.مكي ابـن العـريب كا

مكي بعرض فكـر ابـن رشـد السياسـي يف  يف كتبه: العواصم وأحكام القرآن، وشرح سنن الرتمذي، مث اهتم د.
تلخيصــه لكتــاب ســبب اخلطابــة ألرســطو، ويف بدايــة اجملتهــد، ولكــن علــى اخلصــوص شــرح ابــن رشــد جلمهوريــة 

  خاصة له.أفالطون، والذي ترد فيه آراء 
ويالحظ د. مكي تراجعا يف الفكـر واحليـاة السياسـية يف األنـدلس واملغـرب طـوال قـرن لكـن االزدهـار يعـد  

مع لسان الدين ابن اخلطيب وكتبه ورسائله الكثرية يف السياسة والفكر السياسي، ومن معاصرين ابن اخلطيـب 
عــة، والســلطان أبــو محــو الزيــاين صــاحب: أبــو القاســم ابــن رضــوان صــاحب: الشــهب الالمعــة يف السياســة الناف

واسطة السلوك يف سياسة امللوك. ويأيت بعد هؤالء وإن يكن قريبا على عصرهم كـل مـن ابـن هـذيل صـاحب: 
ملـــن األدب والسياســـة، وزيـــن اخلشـــب والرياســـة، وبـــان مســـاك صـــاحب: الزهـــرات املنشـــورة يف نكـــت األخبـــار 

املشهورة. ومع أن القرن التاسع اهلجري كان قرن اضطراب وزوال املأثورة، وابن خلدون صاحب العرب واملقدمة 
باألنـدلس، فقـد ظهــر فيـه ابــن عاصـم صـاحب: حتفــة احلكـام، وجنــة الرضـا مبـا قــدر اهللا وقضـى، مث ابــن األزرق 

  صاحب: "بدائع السلك يف طبائع امللك" الذي خلص فيه مقدمة ابن خلدون، وأضاف إليها ما رآه وعرفه.
الرابعـــة بعنـــوان: الـــرتاث السياســـي، األصـــول واملصـــادر. وقـــد حاضـــر فيهـــا الـــدكتور يوســـف وكانـــت اجللســـة 

زيــدان (الــرتاث السياســي: األصــول واملصــادر)، و د. ســعيد مغــاوري (الــرتاث السياســي يف الوثــائق). وقــد عــاد 
مـــن نـــص الـــدكتور زيـــدان فـــدرس معـــىن السياســـة يف اللغـــة واملفهـــوم، ورد علـــى د. حممـــد عمـــارة الـــذي اســـتنتج 

للمقريــزي أن مفــرد "سياســة" مغــويل! أمــا األصــول فيعتــرب د. زيــدان الفــارايب أوهلــا، ولــه يف نظــره ســتة كتــب يف 
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السياسة، ميضي الكاتـب إىل عرضـها، وشـرح رؤيـة الفـارايب لعلـم السياسـة، ولرتكيـب اجملتمعـات واملـدن وأنظمـة 
يذكر له رسالة يف السياسة، مث يعرضها بإسهاب،  احلكم. أما املؤلف الثاين عند د. زيدان فهو ابن سينا، وهو

مبينــا متيــزه علــى الفــارايب يف بعــض النــواحي. وبعــد هــذين يــوجز الكاتــب يف ذكــر املؤلفــات السياســية، لينصــرف 
بعــدها وحتــت عنــوان األصــول واملصــادر، إىل ذكــر مصــادر الــنص السياســي. وهــي عنــده أوال: الــنص الــديين، 

  أمثلة كثرية هلذا وذاك. والرتاث األجنيب. وهو يذكر
ويبـدأ د. مغـاوري حبثـه بتصـريف (الوثيقـة)، مث يعتـرب (العهـدة العمريـة) أوىل الوثـائق السياسـية، مث مـا يلبـث  

أن ينصــرف إىل الوثــائق الــيت وجــدت علــى الربديــات مبصــر مــن مثــل رســالة قــرة بــن شــريك، حــول عطــاء اجلنــد، 
أنــواع أخــرى عــن الوثــائق، يــذكر الكاتــب منــاذج منهــا وأمثلــة ورســالة الــوايل العباســي موســى بــن كعــب. وهنــاك 

عليها، مما يتضمن نصا سياسيا أو غرضا سياسـيا، ومـن ذلـك وثـائق ديرسـانت كـاترين، حـول معـامالت الـدير 
  بسيناء مع سالطني املماليك.

راثنـــا ويف اجللســـتني اخلامســـة والسادســـة حاضـــر كـــل مـــن د. كمـــال عرفـــات نبهـــان مـــن "الببليوغرافيـــا يف ت 
السياســي"، ود. رضــوان الســيد عــن مــدارس الفكــر السياســي اإلســالمي واجتاهاتــه. وقــد ذكــر د. نبهــان منــاذج 

ا تبني أثر السابق يف الالحق وتطورات الفكر وخطواته.   وأمثلة ألمهية التحقيب والببليوغرافيا، إذ إ
ربـع مـدارس أو اجتاهـات رئيسـية: أما د. رضـوان السـيد فقـد قسـم الفكـر السياسـي اإلسـالمي القـدمي إىل أ 

ــا أمــور  مدرســة الفالســفة املســلمني، وإشــكاليتها األساســية السياســة العقليــة أو احلكمــة العمليــة الــيت تصــلح 
ـا النـاس السـعادة، ومدرسـة الفقهـاء األحكـام السـلطانية والسياسـة الشـرعية، وإشـكاليتها إقامـة  الدولة، ويبلـغ 

ومدرسـة نصـائح امللـوك أو  -شـريعة اإلسـالمية، ومنوذجـه: اخلالفـة اإلسـالميةنظام للحكم يـتم مشـروعية مـن ال
مرايا األمراء، وقد كتب املسلمون يف نطاقها كثريا. وإشكاليتها سلطة األمري أو امللك من طريق مراعاة املصاحل 

لـدى الشـيعة،  ومدرسة املتكلمني، وإشكاليتها إقامة سـلطة عقائديـة؛ وهـي تلحـق السياسـة بالعقيـدة -والتوازن
ولدى السنة إىل حد ما. وقد ذكر احملاضر أمثلة ومصـادر ورسـائل لكـل مدرسـة أو اجتـاه. وخلـص إىل أن هـذا 

  البحث أوىل، وال بد من متابعته ونقده.
جاء يف التوصيات إنـه البـد مـن االهتمـام مبخطوطـات الفكـر اإلسـالمي، كمـا البـد مـن القيـام مبحـاوالت  

فكــر السياســي اإلســالمي. وقــد كانــت نــدوة جــادة حضــرها كبــار األســاتذة العــرب يف جديــدة لكتابــة تــاريخ لل
التـــاريخ والعلـــوم السياســـية. لكـــن دوران األحبـــاث علـــى املشـــهورين، يشـــري إىل ضـــرورة االهتمـــام فعـــال بـــالرتاث 

  السياسي اكتشافا وتصنيفا ودراسة.
********************  
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ديسـمرب  30) و5. فيصل احلفيان. ندوة قضـايا املخطوطـات (تراث العرب السياسي. تنسيق وحترير د*) 
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  مناقشة آراء برتراند بادي
  الدولة والحداثة في الغرب والبالد اإلسالمية

  *الدين الكيالين مشس
  ـ مالحظات منهجية: 1

، الـــيت تعانيهـــا فرضـــية احلداثـــة الشـــاملة الـــيت هيمنـــت علـــى التفكـــري باألزمـــة االعـــرتافينطلـــق (بـــادي) مـــن  
 جتمــــاعالسوســــيولوجي، وحاولــــت تعمــــيم جتربــــة النمــــو الغربيــــة علــــى العــــامل، فهــــو يــــثَمن إجيابيــــاً والدة علــــم اال

صـــيات الثقافيـــة ـ التارخييـــة للجماعـــات، فيعتـــرب اكتشـــاف التعدديـــة الثقافيـــة  يتجاهـــل اخلصو  التـــارخيي، الـــذي ال
نــه حيــذر مــن الثقافويــة املطلقــة، الــيت ميكــن أن أ إالمــن مكاســب التقــدم السوســيولوجي احلــديث.  اً مثينــ اً كســب

عــامل متنــع مــن مواجهــة متــددها خــارج ال تــؤدي إىل التضــارب. وانطالقــاً مــن ذلــك يقــول: "إن مســرية احلداثــة ال
  .)1الغريب"(

إنــه يلحــظ وجــود  إالعلــى الــرغم مــن اعــرتاف املؤلــف باألشــكال املختلفــة، الــيت ميكــن أن تتخــذها احلداثــة، 
وجــود جلماعــة ثقافيــة منغلقــة كليــاً عــن اآلخــرين. فالتفــاعالت مســتمرة،  نــه الأمعــايري مشــرتكة هلــذه احلداثــة، و 

ُتســهم منــذ القــرن املاضــي، علــى األقــل، يف فــرض رهانــات  والعالقــات الدوليــة القائمــة علــى التبعيــة والــرتابط،
  مشرتكة.

لعلنــا، إن اســتنطقنا الــنص، نكتشــف أن (بــادي) يعلــق أمهيــة كــربى، للوصــول إىل احلداثــة، علــى اســتقالل 
يــــة األفقيــــة (= الطبقيــــة) علــــى حســــاب األواصــــر جتماعالسياســــي عــــن الــــديين، وعلــــى ســــيادة التضــــامنات اال

يــة)، وبــروز الفرديــة مــع تشــكل الطبقــات، وظهــور فكــرة الســيادة، والتمثيليــة، باعتبارهــا، العاموديــة (= الطوائف
  عنده، عالئم عمومية للحداثة. وكلها، كما نالحظ، مستقاة من جتربة احلداثة الغربية.

مبــــا إن املؤلــــف ينطلــــق مــــن اإلميــــان، بــــأن احلداثــــة السياســــية الغربيــــة، تســــتمد هويتهــــا مــــن صــــلتها بســــياقها 
ي ـ التـــارخيي، هـــي يف اتبـــاع طـــرق املقارنـــات املتتاليـــة، فهـــو حيـــاول جتمـــاعي، وإن خصوصـــية املـــنهج االالتـــارخي

القبض على إشكاليات احلداثة يف بالد اإلسالم، والغرب، عن طريق املقارنـات املتتاليـة لظـروف نشـأة الدولـة ـ 
  السياسة، قدمياً وحديثاً.

  ـ مقارنات /الدولة عند الثقافتين: 2
(بادي) يف عدة فصول، موقف الثقافتني من الدولة، والطرق املختلفة لبناء الدولة، فيلحظ أنه، يف  يتعقب

 العصور الوسطى، برز يف أوربا مدى (= جمال) سياسي مسـتقل، وظهـر تـوتر بـني الطائفـة (= مجاعـة حرفيـة ال
اء الـديين والسياسـي يف جمـالني متبـاينني دينية) والفـرد. ولعبـت الرتاتيبيـة الكنسـية الكاثوليكيـة دوراً أساسـياً يف بنـ
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ختــرج عــن هــذا النمــوذج: التمييــز بــني السياســي والــديين.  اجلرمانيــة ال اإلمرباطوريــة)، وإن املؤسســة 2مســتقلني(
وقــــد أبــــرز البابــــا غريفــــوار الســــابع املصــــدر الشــــعيب، والــــدنيوي لســــلطة األمــــري، مقابــــل األصــــل اإلهلــــي لســــلطة 

  )3(البابا
ث عشر، كرس توما األكويين هذا االستقالل للسياسي عن الديين، عندما صور هذه الثنائيـة  يف القرن الثال

كنظــام شــاءه اهللا. ويف القــرن الرابــع عشــر، أعلــن دنـــس ســكوت، وغليــوم دوكــام، أن الفــرد وحــده قــادر علـــى 
ياســـية  هـــذه الفرديـــة ســـيعامل دوكـــام الســـلطة الس باســـم الوصـــول للحقيقـــة، وعلـــى تنظـــيم مناســـب للمدينـــة. و

  )4(كمحمول لألفراد، وهذا يقود إىل العلمنة
ضت عـرب التحـرر مـن النظـام أيف سياق مقارنته، يالحظ (بادي)  ، بينمـا اإلمرباطـورين احلداثة يف أوربا، 

، علـى حسـاب التفكـك القبلـي، وجتـاوز اإلمرباطـوريحتدد اجملال السياسي اإلسالمي عن طريـق إنشـاء الصـرح 
يــة أكثــر صــعوبة. ويتفــق مــع /غولــد زيهــر، جتماعممــا جعــل إبــراز الفرديــة يف العالقــات االالطــوائفي ـ املــذهيب. 

اإلسـالمية، ويف حتديـد  اإلمرباطوريـةوماكس فيـرب، يف الرتكيـز علـى الـدور الـذي لعبتـه "السـلطة احملاربـة" يف بنـاء 
لـديين املعطـى للخليفـة مقابـل منوذج احلكم. ويشري إىل توتر آخـر يف التجربـة السياسـية اإلسـالمية، بـني الوجـه ا

املمارســة والضــرورة (ســلطة القهــر والتغلــب)، ممــا جعــل الثقافــة اإلســالمية تتميــز، عــرب التــاريخ، بــالتوتر الشــديد 
الــذي جيعــل نظــام الضــرورة يتواجــه مــع نظــام الشــرعية، وكــان هلــذا نتيجــة رئيســية، فجــّرت السياســي إىل جمــالني: 

لثقافـــة املســـيحية يف توحيـــدها، ممهـــدة الســـبيل جلدليـــة مفهومـــة بـــني احلكـــم الضـــرورة، الشـــرعية، بينمـــا ســـامهت ا
  )5(واملعارضة

ألن (السياســـــي) يســـــتمد شـــــرعيته مـــــن جمالـــــه يف التجربـــــة األوربيـــــة، بينمـــــا شـــــرعيته ُتســـــتمد، يف التجربـــــة 
ول العقــل كــويين/ الــذي حــأللاإلســالمية، مــن خارجــه: مــن الــديين أو مــن النمــوذج املثــايل (اخلالفــة). وخالفــاً /

رشــد حــاولوا التوفيــق بــني العقــل  ابــن ســينا، و ابــن إىل أداة ملعرفــة العــدل، دون املــرور بالشــرعية، فــإن الفــارايب و
  والوحي/ الشريعة.

  يالحظ (بادي) ثالث حمطات حكمت جدل الثقافة الفقهية حول الدولة:
رار اخلليفـــة والســـلطة الفعليـــة ـ حلظـــة املـــاوردي (القـــرن احلـــادي عشـــر)، الـــذي حـــاول التوفيـــق بـــني اســـتم 1 

للنـــيب، يرســـم صـــالحياته تبعـــاً حلاجـــات الـــدين، ويعطيـــه احلـــق يف توكيـــل  ، معتـــرباً اخلليفـــة ممـــثالاألطـــرافألمـــراء 
حكمه إىل من يشاء، ومل يعرتف املاوردي بالكفـاءة النامجـة عـن سـلطة اخلليفـة، وظـل يـربط الواجـب السياسـي 

  ).6على فكرة اجملال السياسي املستقل( بتأمني واجبات املؤمن، قاضياً بذلك
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م) أظهـر التعـارض بـني الشـرعي (اخلالفـة) والضـروري، أو سـلطة 1111هـ ـ  505ـ أبو حامد الغزايل ( 2
القدرة (السـلطان السـلجوقي). بـني الطاعـة املعتمـدة علـى الشـرع، والطاعـة القائمـة علـى مبـدأ الضـرورة، وعلـى 

  العلماء.  إشرافراء واخللفاء أن حيرتموا شريعة اهللا حتت هذا فعلى الناس الطاعة، وعلى األم
ـ ابن تيمية: عاصر الغزو الصلييب واملغويل، تناول التعارض بني الضرورة والشرعية، وجهد يف كـل أعمالـه  3

 حتويـــل ســـلطة الضـــرورة (األمـــر الواقـــع) إىل ســـلطة شـــرعية. مدشـــناً  ن واجـــب األمـــري، والعـــامل، هـــوأعلـــى تبيـــان 
) وهكـذا تصـبح (الشـرعية) معلقـة فـوق السـلطة 7(عية حلركات إحياء املاضي، اليت مازالـت تتشـكلبذلك مرج

يغـذي سـوى شـرعية  الفعلية، اليت لـن تناهلـا، فـالتخلي عـن دليـل الضـرورة ملصـلحة دليـل الشـرعية اإلهليـة، قـد ال
لشـــرعية يســـتند عليهـــا نظـــام أن ُختِفـــق كصـــيغة ل إالميكنهـــا  املعارضـــة. إن مرجعيـــة تســـتند علـــى مشـــيئة اهللا، ال

ـ افتقــاد الثقافــة اإلســالمية ملقــوليت الســيادة،  سياســي قــائم. ويعــزز هــذا الغيــاب لفكــرة الشــرعية ـ حســب بــادي
  )8(ترتابطان ضمن الثقافة القروسطية األوربية نيْ والتمثيل، اللت

الطبيعـــي، وللســـيادة، والرؤيـــة  محكـــكـــويين يعتـــرب اجلماعـــة ـ الطائفـــة مركـــزاً طبيعيـــاً لليف الثقافـــة األوربيـــة، األ
الفرنسيســـــكانية تعيـــــد (الســـــيادة) إىل اتفـــــاق اإلرادات الفرديـــــة، واألمـــــري القروســـــطي ميـــــارس الســـــيادة برضـــــى 

معـــىن هلـــا، يف الثقافـــة اإلســـالمية، ألن اهللا  ((العظمـــاء)) ممثلـــي الطائفـــة. واحلـــال، إن فكـــرة الســـيادة الشـــعبية ال
رد فكــرة الســيادة إىل (اإلمجــاع)، ألن شــرعية اإلمجــاع تعتمــد علــى مشــيئة ميكــن  وحــده هــو الســيد املطلــق، وال

اهللا، وألن اإلمجــاع، عنــد التطبيــق، يُقلَّــص إىل إمجــاع العلمــاء (أصــحاب احلــل والعقــد). لــذا. أصــبحت الوظيفــة 
القــادر علــى  القــانون ُيســند إىل العقــل،  ظــل م مــع التجديــد يف التــاريخ الغــريب، طاملــاءالتشــريعية القانونيــة، تــتال

 كشــف /القــانون الطبيعــي (األكــويين)، أو ُيســند إىل التعاقــد بــني األفــراد (الفرنسيســكان). بينمــا /القــانون/ ال
ـا (الكتـاب)، وعنـدما اضـطر الفقهـاء  يستمد شرعيته، يف الثقافة اإلسالمية إالَّ إذا تطابق مع احلقيقة املـوحى 

عتـرب دليـل (شـرعية)، إمنـا فقـط دليـل (ضـرورة)، لـذا فـإن التفـاوت إىل سن معايري جديدة، فإن هذه املعـايري مل تُ 
بني احلـق اإلجيـايب (الضـروري) والشـريعة، شـكَّل يف الغالـب البـؤرة الرئيسـية لتعبئـة املعارضـة، منـذ العهـد األمـوي 

  )9(إىل اليوم
  ـ سياق الحداثة السياسية الغربية: 3

 األشـــكالض الطويـــل لـــوالدة حداثـــة الدولـــة األوربيـــة، و الثـــاين والثالـــث، املخـــا نييتعقـــب املؤلـــف يف الفصـــل
ا يف  للعالقــة الثالثيــة بــني:  عــا، والــرب األوريب، ويف الشــرق أوربــا (روســيا)، وذلــك تبإنكلــرتااملختلفــة الــيت أخــذ

  .اإلسالمين هذا كله بتجربة التحديث السياسي ر األمري، واألسياد، والكنيسة. ليقا
إن مآهلـا املشـرتك ـ حسـب بـادي ـ هـو  إالالتحـديث السياسـي األوريب، على الرغم من اخـتالف مسـارات 

ع بنــاء املركــز السياســي اتســاع املســافة بــني رَّ ســ إنكلــرتاالوصــول إىل اســتقالل اجملــال السياســي عــن الــديين. يف 
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ن ، صــار عــامًال مــإلنكلــرتا، وهــذا طــرح مســألة التمثيـل، وســاعد امللكيــة علــى ســن قـانون عــام األســياد امللـك و
احملليـة، ومتثلهـا يف برملـان املركـز، أعـان  السياسـيةبعبء الوظـائف  األرستقراطيةعوامل اجملتمع املدين. مث إن قيام 

علـــى تقســـيم املهـــام بـــني التـــاج واجملتمـــع املـــدين، وبـــالتوازي مـــع ذلـــك، كـــان هنـــاك جتـــاذب بـــني املطمـــح امللكـــي 
 روحـــي. والربوتســـتانتية، خاصـــة يف عهـــد اليزابيـــتالســـتقالهلا الـــذايت ال الكنيســـةلألشـــراف السياســـي، ومطمـــح 

  قوَّت من هذا االجتاه. اليت ،األوىل
ا إىل تـأثري أمـراء كييـف، ممـا قلـص  ويشري املؤلف، إىل أن ما مييـز التطـور الروسـي، أن الكنيسـة تـدين بنشـأ

جمـال لنشـوء جمتمـع الطموح االستقاليل للكنيسة، ودفع النبالء الروس للبحث عن محاية القيصر، فلم يبق أي 
مدين. فغذت احلداثة يف روسيا تعين اكتشـافاً وحماكـاًة للحداثـة الغربيـة، وتنشـيطاً للسـلطة السياسـية، أكثـر مـن 

  )10(املدين تنشيط اجملتمع
اإلصــالح الــديين، واإلصــالح املضــاد، دعــمَّ مــن اســتقاللية السياســي، وموضــع الشــرعية  أنويؤكــد (بــادي) 

بــديل عــن مدينــة البشــر.  أنــه أقــّر أن ال إالاحتقــر كــل كفــاءة بشــرية خــارج طاعــة اهللا، عليــه، فــرغم أن /لــوثر/ 
ـ فكـرة الضـرورة.. ولكـن لـوثر يعـرتف بوجـود  اإلسـالمية الثقافةـ لدى لوثرـ تستخدم، كما يف  فصيغة السياسي

املضــاد  اإلصــالح فعلــه، ، وهــو مــاالدولــةعم بــذلك جمــال زمــين، حــىت لــو كــان عارضــاً، أو نتاجــاً للخطيئــة، فــدَّ 
  )11(ةالشمالي وأمريكا، وفرنسا، إيطاليايف  الدولةبتحالفه مع 

  ـ اإلسالم وحداثة السياسي: 4
حتـــدي احلداثـــة فـــرض نفســـه ـ حســـب بـــادي ـ كاســـترياد كثيـــف لنمـــوذج جـــاهز لالســـتعمال علـــى الصـــعيد 

محـد أثماين) وحممد علـي (مصـر) . يف عهد سليم الثالث (العاإلسالمالعسكري والتقين، واملعريف، حلماية ديار 
أيب ضـياف، خـري الـدين  ابـناألوىل: رفاعة الطهطاوي،  اإلصالحيةبك (تونس)، متوضع جهد أنصار املدرسة 

التونسـي، علــى التوفيـق بــني مــواد غربيـة وإميــان إســالمي، بـني وفــائهم للشـريعة وتقنيــة ممارســة احلكـم، ونــوع مــن 
مـــن  مســـتمدةرب. فـــاملطلوب لـــديهم عمليـــة حتـــديث خاضـــعة لرؤيـــة خربهـــا هـــؤالء يف الغـــ يـــةجتماعاالاحليـــاة 
  ).12(اإلسالم

يف مرحلـــة تاليـــة، ســـيتغري الوضـــع، بعـــد أن أصـــبح القـــانون الغـــريب مســـيطراً، سيخضـــع مطلـــب احلداثـــة إىل 
تركيب جديد. وسيظهر رجال جدد: األفغاين، عبده، رشيد رضا، مقدمني رؤية جديدة للحداثة: إن االقتـداء 

إىل معاودة املعرفة القدمية لكـي نتبـني أجوبتنـا اخلاصـة علـى حتـدي  األفغاينمرفوض، وغري جمد. فيدعو بالغرب 
جديـدة للحداثـة، وعلـى  احلداثة. وشـدد ومعـه عبـده، ورضـا، علـى اسـتبعاد اآلخـر كنمـوذج، وعلـى بنـاء صـيغة

علـــى الوحـــدة كعنصـــر  إعـــادة فـــتح بـــاب االجتهـــاد لتكييـــف الشـــريعة مـــع املعطيـــات اجلديـــدة، وشـــددوا مجيعـــاً 
عـــادوا جتديـــد رؤيـــة كالســـيكية ((عـــن أمـــري مقيـــّد بواجـــب احـــرتام القـــوانني، ومبجلـــس يـــرتبط مببـــدأ أ) و 13(قـــوة
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الشورى أكثـر مـن ارتباطـه مببـدأ السـيادة)). وكـان مثـال عبـده ((أمـرياً عـادًال، ولـيس أمـرياً دميقراطيـاً)). واعـرتف 
يادة، فظلت نزعته التجديدية تقوم ـ كما يشري بادي ـ علـى إعـالء للشعب حبق تطلُّب العدالة، وليس حبق الس

فكــرة العدالــة، وبالتــايل الشــريعة أكثــر ممــا تقــوم علــى إعــالء شــأن التمثيــل والســيادة، علــى النقــيض ممــا تطرحــه 
  )14(احلداثة الغربية

سـالمية عــن ارات اإليشـري املؤلـف إىل أن املشـهد تغـري، منـذ الثلـث الثـاين مـن هـذا القـرن، عنـدما نابـت التيـ
طروحـات أكثـر جذريـة. فـاحملور أأننـا هنـا أمـام  إالع بـني القـراءتني للحداثـة، ا نقطـاالنزعة التجديدية. مل حيـدث 

، تؤســس الدولــة علــى اإلســالميةاملســتوردة، ووضــع بــديل هلــا، احلداثــة  اخلطــاب هــو إنكــار احلداثــةالنظــري هلــذا 
  اإلسالم.

افـــت منطـــق الدولـــة، يقـــود هـــذا التصـــور ـ حســـب بـــادي ـ إ فكـــرة الســـيادة، واجملـــال السياســـي،  بإزالـــةىل 
املـودودي، الـذي  األعلـى، بعـرض نظريـة أبـو اوإحالل مبدأ (العرفان) حمل مبدأ السلطة. ويوضح استنتاجه هذ

  :اإلسالمحتدث عن ثالثة أسس للنظام السياسي يف 
  ـ التوحيد: ينكر فيه سلطة البشر لصاحل سلطة اهللا.  1
  الشرعية، رسالة اهللا هي دستور الدولة املسلمة.ـ  2
  )16(ـ اخلليفة املدير الذي حيرتم أوامر اهللا ومشيئته 3
خيص (بادي) سوى القليل من حتليله ملشروع ((النظريات الوافدة من الغرب)) كما يسميها، فباإلضـافة  ال

ملاركسـية واالشـرتاكية قـدمتا منافـذ أكثـر للليربالية، اليت ظلت مرتبطة حبلقات إصالح القرن التاسع عشـر، فـإن ا
معــــــطيات الثقــــــافة  تتوافـــــق مـــــع تطبيقـــــاً، دون أن يبـــــذل حاملوهـــــا جهـــــوداً إلعـــــادة ترتيـــــب منـــــاذج إيديولوجيـــــة

يشــكل، بــرأي املؤلــف،  . فاالســترياد دون قيــد أو شــرط، ُيســتخدم كموّجــه لفكــرة احلداثــة، وهــذا مــااإلســالمية
  )17(مكمن ضعف تلك النظريات

  خيبات تجربة الحداثة العملية.ـ  5
ينســى (بــادي) بعــد أن تعقَّــب اخليــارات الفكريــة املختلفــة جتــاه احلداثــة، مــن أن يرجــع إىل جتربــة احلداثــة  ال

ـــج  ـــا ويقـــرتب مـــن حداثـــة األمـــري التقليـــدي، ومـــن  ـــا ومعوقا الفعليـــة بكـــل نتائجهـــا ومفاعليهـــا، وبكـــل عقبا
  ة للحداثة.التغيري، لرياقب خيار النزعة املضاد

خيفي الصعوبات أمام احلداثة، فباإلضـافة إىل احملاكـاة اإلميائيـة املسـتهجنة للغـرب، فقـد جابـه العمـل مـن  ال
أجل املركزية السياسية، يف الدولة العثمانية وفارس، القـوى التقليديـة، كمـا اصـطدم بـدور األقليـات االقتصـادي 

األوربيـــة، مل يقـــُم املركـــز بوظيفتـــه  الدولـــةحملليـــة. وعلـــى عكـــس للقـــوى ا األجنبيـــةوالثقـــايف املميـــّز، ودعـــم القـــوى 
، فتعـــزز القطـــاع الرأمســـايل املتوافـــق مـــع االنشـــقاقات الدينيـــة، مســـتفيداً مـــن االمتيـــازات واحلمايـــات، االقتصـــادية
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جتلــى يف الفـنت واالضــطرابات. وقــد  فسـاهم يف االنشــطار الثقـايف، الــذي أثــار حـذر اجملتمــع التقليــدي، وهـو مــا
وى هذا احلذر كون الدول الغربية، وجدت أن من مصلحتها احلث علـى التحـديث (االصـطناعي واملراقـب)، ق

ــا مل تقــف إالَّ مــع حتــديث يقــود إىل التبعيــة، وحيــارب أي منــوذج حــداثوي ال ) 18(يتماشــى مــع مصــلحته وأ
  ية فيه.جتماعفغدا التحديث حمصوراً يف دائرة ضيقة، وأخفق يف دمج اجلملة اال

جتاه هذا اإلخفاق الشامل، سريتد املركز احلاكم على نفسه الجئـاً إىل القمـع الشـامل، وكأننـا ـ كمـا يقـول  
  .)19، األنظمة، اليت خارج الغرب إىل التسلطية"(ةـ أمام لعبة "تقذف، دون رمح بادي

لطة إىل الفشــــل: فشــــلت الســــ -ت جــــدل احلداثــــة، انتهــــت ـ حســــب بــــرادي اخليــــارات الثالثــــة، الــــيت غــــذَّ 
التقليديــة: الدولــة العثمانيــة، أو األمــري، يف فــرض لعبــة سياســية حديثــة، ممــا مســح باســتمرار الثقافــات املذهبيــة، 
وفشل أصحاب التحديث، الذين جعلوا مـن احلداثـة هـويتهم املميـزة، فلـم يبـق أمـامهم سـوى خيـارين: اللجـوء 

راثية، وإىل اخلصوصية الثقافية. وستفشل املعارضة مانية، أو الرجوع إىل املمارسات الو ز إىل صيغة السلطة الكاري
ـــا تتجـــه بالنهايـــة إىل إنتـــاج مواقـــع  اإلســـالموية، الـــيت اســـتمدت حججهـــا مـــن املفاعيـــل الســـلبية للتحـــديث، أل

حيقــق هويتهــا ســوى اجملــال الرمــزي الوحيــد:  الســلطة علــى حســاب مشــروعها التجديــدي، فــال يبقــى لــديها مــا
  )20ى األخالق!(التشديد على اللباس أو عل

  ومصير الحداثة: المعارضةـ  6
املعارضــة العارمــة، الــيت  إىل، يقــود اإلســالمن كــل شــيء، يف جتربــة احلداثــة، يف ديــار أيكشــف لنــا املؤلــف، 

تتميـــز عـــن منـــوذج املعارضـــة الغربيـــة، ألن األخـــرية تؤســـس مطالبهـــا املوجهـــة للمركـــز احلـــاكم، مســـلّحة بتضـــامن 
تســتخدم (هياجهــا) يف إعــادة بنــاء مســرح سياســي  اإلســالميا املعارضــة يف العــامل أفقــي واســع، بينمــ ياجتمــاع

آخـــر، وحتركهـــا شـــبكات بـــني األفـــراد مـــذّررين، أو تضـــامنات عاموديـــة. مـــن هنـــا الطـــابع املأســـاوي والطوبـــاوي 
بســياق التقليديــة ـ حســب بــادي ـ مل تتميــز  اإلســالمية) وهــذا يعــود يف قســم كبــري منــه إىل أن املدينــة 21هلــا!(

املأسسة، اليت تشكل هويـة املدينـة األوربيـة القروسـطية، ومل تُـزوَّد بنظـام تشـريعي، ومل تُـنظَّم علـى أسـاس متثيلـي، 
  لتشكل برجوازية تطمح بوظيفة متثيلية. اً ومل تُنجز مهمة تدريب املواطنني على التجمُّع، ومل تكن مركز 

ل أن تعـــزِّز املمارســـات دجـــة: العســـكرية، والدينيـــة. فبـــإن املدينـــة اإلســـالمية تفـــرض نفســـها بوظيفتهـــا املزدو 
اجلمعيــة، والتضــامنات األفقيــة، قــدمت كــل العناصــر القابلــة لالنفجــار واالنقســام، مــن خــالل النخــب الدينيــة، 
مــن خــالل إعــادة تشــكيل العصــبيات يف احلــي، وتــدفع إىل تضــامنات عموديــة: مذهبيــة أو مواالتيــة. وتتحــول 

  .)22الشامل إىل ضرب من اهليجان( إلخفاقالعبة املعارضة أمام 
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فتأيت الطوباوية الدينيـة الـيت تشـكلت يف معظمهـا، كـرد فعـل علـى اسـترياد احلداثـة الغربيـة، لُتكمـل املشـوار، 
بقصــد ابتكــار نظــام سياســي جديــد، بــل الرهــان علــى اســتعادة نظــام  وجتــد نفســها منقــادة إىل نقــد احلداثــة، ال

  .)قدمي: (اخلالفة الراشدية
، يستحيل عليهـا أن اإلسالميةتلك احملصلة، تدفع املؤلف إىل القول: "إن الطوباوية النامجة عن الراديكالية 

منوذجـــاً عـــن مدينـــة، وأن تتجـــاوز مرحلـــة (الثـــورة املســـتمرة)، مؤكـــدة أن البـــديل الـــذي يواجـــه اجملتمعـــات  يـــئ
  .)23ارجها"(ينحصر باالختيار بني حماكاة احلداثة وخطر التموضع خ اإلسالمية

* * *  
هكذا يضعنا (بادي) بـني سـيناريو التنمويـة وسـحر الثقافـات (الثقافويـة)، بـني احلكـام الـذين اقتبسـوا حجـة 

، الـــيت اإلســـالمويةي ـ الثقـــايف، واملعارضـــة جتمـــاعالســـريع بـــدون اكـــرتاث بـــاحمليط اال اإلجنـــازالتنمويـــة، حبثـــاً عـــن 
، مقّلًال إىل احلد األقصى دور قوى احلداثة، اليت يصورها يف وضـع وجدت يف (الثقافوية) واهلوية معىن لتارخيهم

تراجيــدي بــائس، فهــي أمــا ملحقــة بســلطة األمــري، أو بســلطة الربجوازيــة البريقراطيــة، أو يف موقــع طــريف معــزول 
اجس التقليد للغرب، بدون اكرتاث باحمليط الثقايف    .اإلسالميضمن احلركات املتطرفة اليسراوية، وحمكومة 

لكن بـادي، وعلـى الـرغم مـن قتامـة الصـورة، الـيت يعطيهـا عـن تـاريخ احلداثـة، فإنـه يسـّلم أمـره، بالنهايـة إىل 
التاريخ، وعلى "املمارسات احلقيقية اليت تنحو للفكاك عن هذه األوهام.. وتبتعد عن النمـاذج الـيت مت بناؤهـا، 

كـن أن يـتم جتاوزهـا يف املـدى املتوسـط، فيعـود العمـل وعن احملاكاة البلهاء، أو ليست العثرات مثار التاريخ؟ ومي
  ).24والتجديدية"( اإلبداعيةإىل قدرته 

أن منطـق سـرده الضـمين، يـدعو إىل اسـتنتاج مفـاده،  إالعلى الرغم من حتذير بادي مـن الثقافويـة املطلقـة، 
، وعلــى الدولــةوعلــى منــط بنــاء تــؤثر علــى التطــورات الالحقــة،  اإلســالميةأن اخلاصــية اجلوهريــة للثقافــة العربيــة ـ 

ـ  ـ رغــم مالمســته للــدور الغــريب اإلســالمتشــكل احلقــل السياســي. حممــًال بــذلك املعــايري احلضــارية اجلوهريــة يف 
مســؤولية فشــل احلداثــة، والتنميــة، وبنــاء الشــرعية. جــاعًال املاضــي ميســك باحلاضــر، وامليــت بــاحلي. فالتمــايزات 

واملســــيحية يف العصــــر الوســــيط، هــــي الــــيت ضــــبطت تطورمهــــا  اإلســــالميةني: احلضــــارية الــــيت حتكــــم كلتــــا املــــدنيت
بنـــاء اجملـــال السياســـي املســـتقل وجعلـــت  الالحــق، ومنعـــت العـــرب واملســـلمني مـــن االخنـــراط يف احلداثـــة: منعـــت

  .)25املعارضة تدور يف حلقة الرفض املطلق(
يتفـق  ، وهو مـااإلسالميةجلوهر الثقافة  اليوم، وكأنه مظهر اإلسالمويةمن هذا املنظور، يبدو صعود احلركة 

  .اإلسالمية، ومع منظورات احلركات يمع املوقف االستشراق
ميكن إرجاعها إىل التصـورات الدينيـة، أو املذهبيـة فهـي كيـان سياسـي دهـري يعـرب عـن  ال الدولةواحلال أن 

  ة، الدينية والزمنية.ي بوجوهه املختلفجتماعالكربى، وعن تطور التكوين اال يةجتماعاالالتوازنات 
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لقيصــر  فــال ميكــن اســتخالص مفهــوم الدولــة األوربيــة احلديثــة منطقيــاً أو تارخييــاً مــن قــول املســيح: أعطــوا مــا
عــــن الدولــــة، أو مــــن تصــــورات األكويـــــين حــــول احلــــق  الكنيســــةهللا هللا، أو مــــن الــــزعم بانفصــــال  لقيصــــر، ومــــا

، بأنــه يعــين ســيطرة الــدين الكنيســة، بعــد أن اشــتد ســاعد الطبيعــي. واحلــال. لقــد مت الحقــاً تفســري قــول املســيح
  (الكنيسة) على الدولة، والروحي على الزمين.

"، أمــا واقــع التجربــة الدوالتيــة يف اإلهلــيو"القــانون الطبيعــي" مل يكــن يعــين عنــد االكــويين ســوى " القــانون 
ربتني متايزتـا، فبينمـا خضـعت الدولـة التجـ أن إال، ةفقد شاهدت تداخًال بني الدين والدول اإلسالم واملسيحية،

يف جمال املسيحية الغربية، وألمد طويل، لسيطرة (الديين) املنظم يف املؤسسة الكنسية، الكلَّية القـدرة؛ واختـذت 
عــرب عنــه البابــا أنيــو ســانت الثالــث بقولــه: "إن اهللا مل يوكــل إليــه أمــر كنيســة  الدولــة طابعــاً ثيوقراطيــاً. وهــذا مــا

اليــد الطــوىل  اإلســالمي). بينمــا كــان للدولــة يف اجملــال العــريب ـ 26إمنــا أمــر حكومــة العــامل أمجــع"(العــامل فقــط و 
ما مل تندمج أو تتحَّد بالديـين. لقد بقيت اجلماعة الدينية تؤكد اسـتقالليتها دائمـاً يف جمـال  إالعلى الديين،  أ

ـ علـــى أنـــه رأس الـــدين، بـــل ُنظـــر  اء الراشـــدينإىل اخلليفـــة ـ حـــىت يف عهـــد اخللفـــ اإلميـــان والعقيـــدة، فـــال يُنظـــر
  للخالفة، خاصة بعد العهد الراشدي ـ كمؤسسة مدنية، ليس هلا سلطة على روح العباد، أو عقائدهم.

لذا، فشل املأمون يف حتويل مذهب املعتزلة إىل دين للجماعة، معتمداً علـى قـوة (الدولـة ـ اخلالفـة)، فظهـر 
عــن الدولةـــ اخلالفــة، وغريهــا مــن املؤسســات السياســية، وأن احلكــام  اإلسالميـجليــاً اســتقالل النظــام الــديين 

ـا نابعـة  اإلشـرافيسـتطيعون  السياسيني ال ـا ملـك اجلماعـة، وأن اخلالفـة ذا علـى مصـادر سـلطان الـدين، أل
ـا رمـز سياسـي لـه( الـوعي  ويف مرحلـة سـيادة السـلطنة البويهيـة، ازداد التأكيـد يف .)27من ذلك السلطان، وأ

واملمارســة علــى هــذا االســتقالل النســيب للســري الثقــايف ـالديين، وقــوي التأكيــد علــى حيــاة اجلماعــة مقابــل حيــاة 
  .)28(الدولةـ السلطان، وصارت اخلالفة "رمزاً دينياً عندما فقدت سلطتها الفعلية"

ا اإلسالموإذا كان من الشائع يف زماننا رفع شعار أن  ن ذلك إمؤسسة واحدة، ف دين ودولة داللة على أ
يســتند إىل واقــع تــارخيي وال إىل حقــائق دينيــة. "صــحيح أن اإلســالم (مبعــىن مــن املعــاين) ديــن  جمــرد التبــاس ال

ودولــة، لكــن هــذا األمــر ينطبــق علــى املســيحية. فكــل ديــن يهــدف إىل أن يشــغل اختيــارات البشــر عامــة، وأن 
حيــد مــن نطــاق عمــل الــدين، فــإن هــذا حيتــاج إىل قــرارات  ال انفصــال املؤسســتني: (الــديين/ الدولــة)، حبــد ذاتــه،

  .)29(فكرية من نوع آخر"
، عالقـة تعـايش ال اإلسـالميواحلقيقة، أن العالقة بني الدولة والدين، كمـا يشـري غليـون، كانـت يف التـاريخ 

دولــة، ولقــد يــة، حمــل مفهــوم الجتماع، هــو الــذي حــل، يف الــذاكرة االاإلســالميةانــدماج، وأن مفهــوم اجلماعــة 
الــدين مــن قبــل الدولــة إىل نثــر ســلطته يف كــل ثنايــا اجملتمــع، وحتويلــه إىل اجلماعــة، أي حتويلــه إىل  إخضــاعأدى 

مدنيـــة تؤســـس  بأخالقيـــةحلمـــة عامـــة، ومقـــر للسياســـة احلقيقيـــة، مبـــا هـــي تنظـــيم ملعـــامالت النـــاس، وتزويـــدهم 
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يسـة علـى الدولـة يف الغـرب، إىل الـدفع باجتـاه حتريـر لتعايشهم، بينما أدى حتويل الـدين إىل دولـة، وسـيطرة الكن
  .)30السياسة والدولة من الدين، والرتكيز كلياً على الدولة(

، يف جلـــم تطـــور املســـتوى السياســـي، وانطـــالق احليـــاة اإلســـالملعـــل الـــدور الســـليب الـــذي لعبتـــه الدولـــة يف 
ا على الدولة، فغدت املهمة األ ساسية لتحرير السياسة يف الغرب، هي حتريـر السياسية، لعبته الكنيسة بسيطر

، فصـار التحـرر مـن الطـابع االسـتبدادي للدولــة، اإلسـالميالدولـة مـن سـلطة الـدين والكنيسـة، أمـا يف اجلانــب 
  .)31(خلروج اجلماعة من األسر، ولتأسيس جمال للسياسة أي الدميقراطية شرطاً 

ميكـن إرجاعـه إىل  ، لتطـور خـاص الاإلسـالمي ـ يف العصر احلـديث، خضـع تطـور الدولـة، يف اجملـال العـريب
، يف العصـر الوسـيط. لقـد لعبـت اإلسـالميمفاهيم الدولة ـ اخلالفة، أو إىل جتربـة بنـاء الدولـة، يف اجملـال العـريب 

اهليمنــة الغربيــة والنضــال مــن أجــل االســتقالل الــوطين ـ والقــومي، دوراً حامســاً علــى تطــور الدولــة، وعلــى طريقــة 
جعـل مسـألة احلداثـة تطـرح يف  وعلى صياغة شـكل خـاص مـن الشـرعية. وهـذا مـا ،تركيبها، ووظائفهاأدائها، و 

  سياق خمتلف عما جرى عليه األمر يف أوربا احلديثة.
فــال ميكــن قيــاس احلداثــة يف اجملــال العــريب علــى منــوذج خــاص مــن العلمانيــة مــأخوذاً بشــكل حصــري، مــن 

  بادي).التجربة الفرنسية، كما يذهب إىل ذلك (
اجتاحتهــا الســيطرة االســتعمارية الغربيــة، احتلــت مهــام التحــرر  أخــرىهنــا، يف الــوطن العــريب، كمــا يف بــالد 

، حترير فلسطنيينفصل، عند العرب عن  القومي مكان الصدارة يف سلَّم أوليات احلداثة. هذا التحرر الذي ال
عـــرب، والعـــن التنميـــة املســـتقلة، وحتســـني موقـــع العـــرب قامـــة الدولـــة القوميـــة للإوال عـــن التجزئـــة االســـتعمارية و 

قضية الدميقراطية، وحضور الشعب يف حلبة السياسة، كقيمـة  اإلطارومكانتهم يف عامل اليوم. وتندرج يف هذا 
ا  للتقدم اإلنساين من جهة، وعمـًال إجرائيـاً مناسـباً، وإطـاراً تنظيميـاً  إجنازاً ثقافية وحضارية حتمل معها حبد ذا

  ئماً. البد منها إلجناز مهام التحرر القومي، يف سياق املشروع النهضوي العريب، من اجلهة األخرى.مال
على ضوء تلك املهام الكربى (للمشروع النهضوي العريب)، ميكن التعرف على املقـاييس احلقيقيـة للشـرعية 

تصــور  املهــام املــذكورة، وبقــدر مــا تســاهم الدولــة القطريــة القائمــة يف تلــك السياســية للدولــة القائمــة، فبقــدر مــا
ا ليست سوى جسرٍ    قرب إىل الشرعية املقبولة شعبياً.ألدولة الوحدة العربية، تكون  نفسها على أ

علـــى الـــرغم مـــن أن الدولـــة القوميـــة ليســـت خـــارج  يكـــرتث مبفهـــوم الدولـــة القوميـــة العربيـــة ـ ن (بـــادي) الإ
اف ـ بظـروف النشـأة التارخييـة للتجزئـة الـيت قامـت عليهـا الدولـة يكرتث بشكل ك ـ وال منظورات احلداثة الغربية

  القطرية العربية، وال بالوضعية احلرجة اليت خلقها الكيان اليهودي على أرض فلسطني برعاية استعمارية.
لقد قامت الدولة القطرية العربية حممولة على الغزو االستعماري، وعلى ختوم التجزئـة الـيت حـددها مرتافقـة، 

ويد فلسطني (وعد بلفور). فزاوج العرب بني مطلب االسـتقالل والوحـدة. وفيمـا بعـد، وم مل و دعومة مبشروع 
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الوحـدة، وحتريـر فلسـطني، الـيت غـدت  بإجنـازدولة االسـتقالل القطريـة مسـألة الشـرعية، الـيت ظلـت مرتبطـة  حتلّ 
  .48ة ، وهزمياإلسرائيليمسألة داخلية لكل قطر عريب، خاصة مع قيام الكيان 

ضــوياً جيمــع مســألة قيــام   امعهــ ة، حاملــالناصــريةيف منــاخ اهلزميــة القوميــة، ورداً عليهــا، صــعد جنــم  مشــروعاً 
، بــدا مطلــب الوحــدة وكأنــه يف 58فلســطني. بعــد قيــام دولــة واحــدة  إنقــاذ مــع التنميــة، و ،كيــان عــريب موحــد

ـــا مـــن تيـــار اجلمهوريـــة العربيـــة متنـــاول اليـــد، وصـــار يُنظـــر إىل شـــرعية أيـــة دولـــة قطريـــة مبـــدى التصـــ اقها أو اقرتا
  املتحدة. وغدت "الوحدة" املصدر الرئيسي للشرعية.

مفـــاهيم احلداثـــة: الدولـــة القوميـــة، والتنميـــة، والتحـــرر االقتصـــادي، وإضـــفاء طـــابع  ذلـــك املشـــروعلقـــد مجـــع 
مشــروعه عــن هويــة اجلماعــة  علــى توزيــع الــدخل، مــع العقائــد العامــة واملنظومــة الرمزيــة للشــعب، فعــربَّ  إنســاين

  العربية يف حلظة تقدمها حنو احلداثة.
بســبب عزلتــه النخبويــة، أو لعــدم وجــود التحــام عقائــدي بينــه وبــني اجلمهــور، كمــا  ذلــك املشــروع مل يفشــل

الــيت  67، وهزميــة 58والطــابع األوامــري للنظــام، ومتــزق وحــدة  البــىن التارخييــة، إن تــأخرّ يــذهب (بــادي)، بــل 
  شروع.املذا التمزق، عملت مبجملها على إسقاط توَّجت ه

*************  
  الهوامش

*باحث مـن اجلمهوريـة العربيـة السـورية، لـه دراسـات وحبـوث يف اجلغرافيـة السياسـية ورؤيـة اآلخـر، وحركـات 
  ممانعة الغرب.
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  *األمة في قرن
  *قراءة عماد العاليلي

مشروع األمة يف قرن (هو القرن العشـرون املـيالدي، والقـرن الرابـع عشـر اهلجـري، وجـزء مـن القـرن اخلـامس 
عشــر اهلجــري)، وضــعته جمموعــة مــن البــاحثني العــرب واملســلمني، لدراســة جتربــة املســلمني مــن شــىت نواحيهــا، 

الل مـــا يزيـــد عـــن القـــرن مـــن الزمـــان. كـــان مستشـــار احلوليـــة الـــدكتور طـــارق وعلـــى مـــدى العـــامل اإلســـالمي، خـــ
البشـري، واإلشـراف العـام للـدكتورة ناديـة مصـطفى، وسـيف الـدين عبـد الفتـاح (ومهـا أسـتاذان بكليـة االقتصـاد 
والعلــوم السياســية جبامعــة القــاهرة). وشــارك يف كــل جــزء مــن األجــزاء جمموعــة مــن البــاحثني، أكثــرهم مــن كليــة 
االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القـاهرة. لكـن بيـنهم أسـاتذة مـن جامعـات مصـرية أخـرى، أو مـن جامعـات 
ر ـعربيــة وإســالمية. ويف التمهيــد للمجلــد أو اجلــزء األول إيضــاح خلطــة العمــل الــيت وضــعت خــالل ثالثــة أشهــ

  لت يف النهاية يف ستة أجزاء.م، مث جرى توزيع سائر الفصول على الباحثني، واليت تكام2000أواخر العام 
عنوان الكتاب األول: األمة يف قرن: املاهية واملكانة واإلمكانية. وقد قـدم لـه مبشـهديه طويلـة الـدكتور طـه  

ـــــة جديـــــدة  جـــــابر العلـــــواين بدراســـــتة بعنـــــوان: "حلظـــــات ومـــــاالت اإلصـــــالح يف األمـــــة اإلســـــالمية، حنـــــو حماول
يف جمــال أصــول الفقــه يف األصــل، لكنــه منــذ تــوىل إدارة املعهــد لإلصــالح". والــدكتور العلــواين باحــث معــروف 

العـــاملي للفكـــر اإلســـالمي بفرجينيـــا/ الواليـــات املتحـــدة، يف الثمانينـــات مـــن القـــرن املاضـــي، أقبـــل علـــى كتابـــة 
تصورات شاملة للنهوض واإلصالح اإلسالمي، منطلقـا يف البدايـة مـن رؤيـة "إسـالمية املعرفـة"، مث جتـاوز ذلـك 

اســط التســعينات للرؤيــة اإلســالمية العامــة. وقــد بــدأ أطروحتــه هنــا بدراســة مــوجزة ألوضــاع العــرب قبــل بعــد أو 
ظهـور اإلســالم، مث تـال ذلــك تلخــيص لظهـور الــدين والدولـة واإلمرباطوريــة يف عــامل اإلسـالم، وصــوال إىل حقبــة 

لكاتــب ســقوط اخلالفــة الضــعف واالستضــعاف والســيطرة االســتعمارية، ونضــاالت املســلمني ضــدها. ويعتــرب ا
ـــــا يف البلـــــدان العربيـــــة  العثمانيـــــة بدايـــــة حقبـــــة جديـــــدة هـــــي عصـــــر الدولـــــة الوطنيـــــة أو القوميـــــة. مث يتتبـــــع جتار

وماليزيـــا  اواإلســالمية مـــع اهتمــام خـــاص بالتجـــارب املتميــزة مثـــل مصــر وســـورية والعـــراق والســعودية وإندونيســـي
ــــة أن حركــــة اإل ــــرى يف النهاي ــــران. وي ــــآمر االســــتعماري عاليهــــا، والســــودان وإي ــــنجح للت صــــالح اإلســــالمي مل ت

ولســـيطرة القـــوميني والعلمـــانيني علـــى مقـــدرات األمـــة. فالعقبتـــان الرئيســـيتان أمـــام النهـــوض: الســـيطرة الغربيـــة، 
  وختلف املسلمني.

 بعد هذه املقدمة املشهدية، تأيت مقدمة أخرى للدكتورة نادية مصطفى، املشـرفة علـى املشـروع، فتـذكر أن 
حوليــة قضــايا العــامل اإلســالمي (أمــيت يف قــرن) هــي اســتكمال ملشــروع "العالقــات الدوليــة يف اإلســالم" والــذي 
صدر يف اثين عشر جملدا مـن قبـل. وتعتـرب أن الكتـاب األول هـذا يعـاجل التحـديات واالسـتجابات الـيت فرضـها 
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رب البـاردة. فقـد أعـادت هـذه األحـداث القرن العشرون بنقاطه األساسية: احلرب األوىل، واحلرب الثانية، واحلـ
  الغربية اهلائلة تشكيل العامل اإلسالمي.

وتتــوىل الدراســات بعــد ذلــك فيكتــب الســيد عمــر دراســة "طويلــة" بعنــوان: حــول مفهــوم "األمــة" يف قــرن:  
نظــور نقــد تراكمــي مقــارن. واإلشــكالية الــيت يطرحهــا املقــال جديــدة حتــاول أن تــربز تأمــل العــامل اإلســالمي يف م

شـــامل اســـتنادا إىل "وحـــدة األمـــة"، ولـــذلك يـــدرس الكاتـــب تصـــورات األمـــة بـــني الـــدين والـــدنيا، وبـــني الدينيـــة 
والدولتيـــة لـــدى املفكـــرين املســـلمني منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر (مجـــال الـــدين األفغـــاين وحســـني املرصـــفي)، وإىل 

والواقـع أن الكاتـب يطـرح مفهومـا خاصـا تصورات القوميني والعلمانيني يف النصـف الثـاين مـن القـرن العشـرين. 
لألمـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتعراض آراء املفكـــرين العـــرب، وبعـــض املســـلمني مـــن خـــارج الـــوطن العـــريب، مثـــل 

وهـــو ينتهـــي إىل أن اإلســـالم بقـــي دينـــا وثقافـــة مشـــرتكة رغـــم التجزئـــة، بيـــد أن جتـــارب  –املـــودودي والنـــدوي 
  تنجح جتارب التوحيد باسم القومية.التوحيد باسم اإلسالم مل تنجح، كما مل 

ويدرس الكاتب عبد اجمليد فرج فكرة مشكلة أخرى بعنوان: "الرؤية الكلية بني القدرات احملتملة والفاعلية  
الراهنة"، فينتهـي بعـد بيانـات إحصـائية كثـرية للقـدرات واإلمكانيـات، إىل أن التجزئـة االسـتعمارية حالـت دون 

درات. واألمــــر نفســــه ميكــــن قولــــه عــــن دراســــة مصــــطفى دســــوقي كتبــــه بعنــــوان: تبلــــور إمكانيــــات األمــــة يف قــــ
"اإلمكانيـــات االقتصـــادية للعـــامل اإلســـالمي بـــني خصـــائص الواقـــع ومتطلبـــات االقتصـــاد اإلســـالمي"؛ إذ تقـــع 
الدراســة املــذكورة يف مائــة صــفحة تغــص باإلحصــائيات، وتنتهــي لتقــدمي منظــور تعــاوين تــتالءم فيــه اإلمكانيــات 

  درات.مع الق
وتبقــى دراســتان يف الكتــاب األول هــذا تســتحقان االهتمــام: ســكان العــامل اإلســالمي لعبــد الســالم نــوير،  

والقــــدرات واإلمكانــــات العســــكرية يف العــــامل اإلســــالمي. أمــــا األوىل فهــــي مفيــــدة يف التعــــرف علــــى مؤشــــرات 
دة اإلحصـــاء وتعـــداد الـــدبابات ودالالت التطـــورات الســـكانية، لكـــن الثانيـــة فيهـــا مشـــكلة منهجيـــة تتعلـــق بفائـــ

ــا ظلــت  والطــائرات يف دول ال عالقــات جغرافيــة أو سياســية فيمــا بينهــا مثــل تركيــا وإندونيســيا ومصــر؛ بــل إ
  متعادية خلمسني عاما إبان احلرب الباردة.

أمــــا موضــــوع الكتــــاب الثــــاين فهــــو: خــــربة العقــــل املســــلم، خــــربات وتطــــورات وحــــوارات. يكتــــب الــــدكتور  
ود عــــن اجتاهــــات الفكــــر السياســــي اإلســــالمي يف القــــرن العشــــرين، فيــــدرس الــــرؤى والنظريــــات مصــــطفى منجــــ

السياسية حول األمة والدولة. ويركز على ما ظن من أفكار سياسية إسالمية بعد منتصـف القـرن العشـرين مـن 
سـتعراض اجلهـود خالل احلركات اإلسالمية يف الوطن العريب والعامل اإلسالمي. مث يقوم سـعيد إمساعيـل علـي با

التعليمية والرتبوية يف العامل اإلسـالمي خـالل القـرن العشـرين، دارسـا عـدة حـاالت. واألمـر نفسـه يقـوم بـه عبـد 
العزيــز عثمــان التــوجيري بالنســبة لتطــور اخلــربات الثقافيــة، مركــزا علــى جهــود املنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والثقافــة 
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يعرب املرزوقي الفلسفة العربيـة يف مائـة عـام، وحممـد أمحـد سـراج: والعلوم واملؤسسات األخرى. ويستعرض أبو 
الفقـــه اإلســـالمي والتغيـــري القـــانوين يف الـــبالد اإلســـالمية يف القـــرن العشـــرين، وأمحـــد حســـن الرشـــيدي: حقـــوق 

وأمـــاين صـــاحل: املـــرأة املســـلمة بـــني قـــرنني، اإلجنـــازات -اإلنســـان يف اإلســـالم؛ أفكـــار مـــن واقـــع القـــرن العشـــرين 
وحممــد عمــارة: مســتقبلنا بــني التجديــد اإلســالمي واحلداثــة الغربيــة، وعمــاد الــدين شــاهني: مــن  -تحــدياتوال

حــوارات القــرن، دراســة حالــة مصــر. والواقــع أن هنــاك يف هــذا اجلــزء، إذا أغفلنــا الطــابع العــام، عــدة مقــاالت 
القــانوين، مــن جملــة األحكــام تقــدم جديــدا. أوىل تلــك املقــاالت عمــل د. ســراج عــن الفقــه اإلســالمي والتغيــري 

العدليــة العثمانيــة، وإىل صــياغات الســنهوري ورفاقــه للقــوانني املدنيــة واعتبــار الفقــه اإلســالمي مــن مصــادرها: مث 
تطــورات قــوانني األحــوال الشخصــية يف عــدة بلــدان عربيــة. ولــو قــدم الباحــث منــاذج مــن بلــدان إســالمية مثــل 

فائـدة. ويسـتعرض د. الرشـيدي إعالنـات وبيانـات حقـوق اإلنسـان إندونيسيا وباكسـتان، لكـان البحـث أكثـر 
ا املؤسسـات  لدى اإلسالميني، ولدى املنظمات واهليئات اإلسالمية. وأرى أن إيراد تلك البيانات اليت أصـدر
مفيد؛ لكن الفائدة تكون أكرب وأوضح لو أرست الدالالت، ولو جدت املقارنـة بـني تلـك البيانـات والبيانـات 

يــة. ودراســة عمــاد الــدين شــاهني مفيــدة أيضــا رغــم اقتصــارها علــى مصــر؛ فهــو يــدرس مــا يعتــربه "حــوارات العامل
القرن" مبصر، أي أهم املوضوعات اليت كانت موضـع سـجال مـن وجهـة نظـره؛ وهـي: حـوار التقليـد والتجديـد 

املخــتلط، وحــول حــول زاوج الشــرقيني مــن غربيــات، وحــول الــزّي، وحــول التجديــد يف األدب، وحــول التعلــيم 
حتريــر املــرأة)، مث حــوار التعلــيم والثقافــة قضــية التعلــيم، ومعركــة إصــالح األزهــر وجمانيــة التعلــيم، واللغــة العربيــة، 
ومفـــــاهيم الثقافـــــة، واإلســـــالم وأصـــــول احلكـــــم، والشـــــعر اجلـــــاهلي، والدميقراطيـــــة واإلســـــالم). مث حـــــوار النظـــــام 

إلصالح، والدولة والقومية، واحلريـة واالسـتبداد، واالنتمـاء املصـري السياسي واالنتماء (أزمة النظام السياسي وا
أو العـــريب أو اإلســـالمي). مث احلـــوارات حـــول الـــدين اإلســـالمي (الـــدين واألخـــالق، والتقريـــب بـــني املـــذاهب، 

  وعالقة الدين بالدولة).
وحـاالت. والواضـح أن وحيمل الكتاب الثالث أو اجلزء الثالـث عنـوان: اإلسـالم يف عـامل املسـلمني، منـاذج  

هــذا اجلــزء موضــوعه القضــايا السياســية يف بلــدان حمــددة، أو املســارات السياســية يف بلــدان ونــواح خــالل القــرن 
 -1912الفرنســي عــن مصــري املشــرق العــريب ( –العشــرين. يكتــب فيــه وجيــه كــوثراين عــن الصــراع اإلجنليــزي 

ية وتقـارير القناصـل الفرنسـيني باملشـرق العـريب يف تلـك ). ويستند كوثراين يف دراسته إىل الوثائق الفرنس1915
). وتعمـــد حوريـــة توفيـــق جماهـــد إىل دراســـة 1913الفـــرتة، مـــع العـــودة أيضـــا إىل وثـــائق املـــؤمتر العـــريب ببـــاريس (

ــا تقــارن مســارب اإلســالم إىل  انتشــار اإلســالم يف إفريقيــة يف القــرن العشــرين، وهــي دراســة مفيــدة، وخباصــة أ
ائيــة ملــا آلــت إليــه األمــور أواخــر القــارة مبحــا والت التبشــري والتنضــري والتنــافس بينهمــا، مــع رســم صــورة شــبه 

ـتم  ـا األخـرية. و القرن. ويدرس د. جـالل معـوض أزمـة اهلويـة يف تركيـا، وظهـور االجتاهـات اإلسـالمية وتطورا
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اآلليــات أو النضــاالت، وكيــف  باكينــام الشــرقاوي بــالتغيري السياســي يف إيــران، ســواء علــى مســتوى القضــايا أو
يــــدور التنــــافس والصــــراع حتــــت عنــــاوين إســــالمية مث حمايــــدة. ويقــــرأ الــــدكتور حميــــي الــــدين قاســــم التطــــورات يف 
إندونيســـيا قـــراءة "متشـــائمة" مـــا بـــني االســـتقالل يف اخلمســـينات وإىل خمـــاطر التفكيـــك علـــى مشـــارف القـــرن 

ن: اإلسالم والسياسـة اخلارجيـة املصـرية؛ فـال تنتهـي فيـه العشرين. وتدرس نادية مصطفى موضوعا شائكا بعنوا
  إىل نتائج حمددة. ويفرد أجمد جربيل أخريا موضوعا مستقال للقدس والصراع عليها على عدة مستويات.

وتتفــاوت دراســات الكتــاب الرابــع أمهيــة ومنهجيــة. عنــوان اجلــزء: أمنــاط الفواعــل والتفــاعالت يف الــداخل  
بـــو زيـــد: املمارســـات السياســـية للحركـــات اإلســـالمية، مـــن مقاومـــة االســـتعمار، إىل اإلســـالمي. تـــدرس عـــال أ

التعامــل مــع الــنظم السياســية احلديثــة. والواقــع أنــه ال عالقــة بــني احلركــات الــيت قاومــت االســتعمار، وتلــك الــيت 
ـــدف للتحريـــر  وإقامـــة ظهـــرت وتعملقـــت بعـــد احلـــرب العامليـــة الثانيـــة. فـــاألوىل حركـــات مقاومـــة وإصـــالح أو 

الدولة، واحلركات احلالية حركات إحياء هدفها أسلمة الدولة القائمة. ويعود حسنني توفيق إىل املوضـوع نفسـه 
يف مقالتــــه بعنــــوان اإلســــالم والسياســــة يف الــــوطن العــــريب خــــالل القــــرن العشــــرين. إذ إنــــه يركــــز علــــى احلركــــات 

ا. ويهتم هشام جعفـر بـاملالمح العامـة للعلـم األهلـي اإلسالمية اإلحيائية ورؤاها للدولة وعالقتها الصراعية معه
اإلســالمي (اجلمعيــات اخلرييــة). وتــدرس د.ماجــدة صــاحل أوضــاع األزهــر يف القــرن العشــرين، مــن إصــالحات 
حممـــد عبـــده وإىل إصـــالحات مجـــال عبـــد الناصـــر، ومـــا ختلـــل ذلـــك مـــن تغيـــريات يف الفكـــر والبنيـــة واملصـــائر، 

اجل الوضـــع الـــراهن ومشـــكالته. وهنـــاك مقالـــة عـــن الزيتونـــة، وأخـــرى عـــن احلـــوزة والدراســـة مفيـــدة، لكنهـــا ال تعـــ
بـــإيران. بيـــد أن مـــا يســـتحق الـــذكر هنـــا مقالـــة داهـــي الفضـــلي عـــن "حتـــوالت نظـــام األوقـــاف، مائـــة عـــام مـــن 
حماوالت اهلدم وجتارب اإلصالح". وهناك أخريا دراسـة طريفـة لعبـد اهللا حممـد أبـو عـزة عـن دور العسـكريني يف 

لعامل اإلسالمي يف القرن العشرين، تركز عن الوطن العريب، رغم أن الظـاهرة إسـالمية، تشـمل أقطـارا كـربى يف ا
  آسيا وإفريقيا.

وينشغل الكتاب اخلامس باألقوام واألعراق وامللـل يف عـامل متـداخل. يكتـب د. مجـال الـدين عطيـة دراسـة  
ني جتــــارب اإلســــالميني، والعلــــوم األنثروبولوجيــــة "جديــــدة" بعنــــوان: حنــــو فقــــه جديــــد لألقليــــات، جيمــــع فيــــه بــــ

والسياســــية املعاصــــرة. مث تــــأيت دراســــات حلــــاالت: جنــــوب الســــودان، ونيجرييــــا، والرببــــر، واألكــــراد، واخلــــالف 
الشــيعي، واملســلمون يف مشــال القوقــاز، ومســلمو البلقــان، واملســلمون يف اهلنــد، واملســلمون يف أملانيــا.  -الســين

الشــيعي (حممــد علــي آذرشــب) مهــتم مــن  -علــى التقريــب بــني املــذاهب يف اخلــالف الســين والواقــع أن الرتكيــز
اإليرانيـة،  -الناحية التارخيية، لكنه يتجاهل املوضوع األصلي الذي هو سياسي الطـابع، بسـبب احلـرب العراقيـة

بينهـا غـري أساسـية.  وقد انتهى األمر اآلن، واملذاهب الفقهية تتهاوى وتكاد تنتهـي مجيعـا، واخلالفـات الفقهيـة
أما الدراسات األخرى فتتجاهل إىل حد ما التحديات اليت طرحتها الدولة القومية، ومـا تغـري األمـر يف جنـوب 
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القوقــاز كثــريا حــىت بعــد ســقوط االحتــاد الســوفيايت. وأحســب أن أوضــاع مســلمي البلقــان واهلنــد، حقيقــة فصــال 
ذا الصدد   .باالهتمام، والبحتان الواردان جيدان 

ــــا بعثويــــاً   ــــداعي التحــــديات واالســــتجابات واالنتفــــاض حنــــو  :وحيمــــل الكتــــاب الســــادس واألخــــري عنوان "ت
املستقبل"، يكتب سيف الدين عبد الفتـاح عـن التحـديات السياسـية احلضـارية يف العـامل اإلسـالمي. وتتضـمن 

ذاتيــــة والتجــــدد الدراســــة الطويلــــة رؤى وتصــــورات للمشــــكالت، وتفــــتح آفاقــــا للحصــــول مــــن ضــــمن اهلويــــة ال
احلضاري الداخلي، املتساوق مع إصالح سياسي. وتكتب نادية مصـطفى عـن التحـديات السياسـية اخلارجيـة 
للعامل اإلسالمي؛ بروز األبعـاد احلضـارية والثقافيـة. فتتعـرض ألطروحـة صـدام احلضـارات، وردود فعـل املسـلمني 

. 2001سـبتمرب  11بعاد املسـتجدة بعـد هجمـات عليها، والصراع على اإلسالم يف السياسات العاملية، واأل
تني عـن املوضـوع  ويقرأ عبد الوهاب املسريي تاريخ الصهيونية يف مائـة عـام. وكنـت قـد قـرأت لـه مقـالتني مشـا
نفسه، لكن قراءته خاصة ومفيدة إذ إنه يعترب الصهيونية ظاهرة غربية. ويدرس بشري سـعيد أبـو القرايـا الظـاهرة 

طني، بينمــا يكتــب د. حــازم حســن عــن "اإلســالم وحضــارة عصــر املعلومــات"، وخيــتم د. االنتفاضــية يف فلســ
  سيف الدين عبد الفتاح بدراسة مستقبلية، وأخرى بعنوان: خامتة قرن.. فاحتة قرن.

ا   ــا تصــنع أفقــاً، يف وقــت تفــرض فيــه (احلــرب علــى اإلرهــاب) ظلهــا وممارســا الفكــرة مفيــدة، مــن حيــث إ
. بيـد أن الرتكيـز انصـب علـى الـوطن العـريب، وجـاءت معلومـات بعـض املقـاالت ســريعة علـى العـرب واملسـلمني

أو غـــري ممنهجـــة. وإذا كانـــت دول منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي ســـبعا ومخســـني، فـــإن املـــذكور منهـــا ال يزيـــد علـــى 
م إمنــا يكتبــون عــن األمــة ولــيس عــن الــدول، أو أن  العشــرين. ويســتطيع املشــرفون علــى املشــروع االحتجــاج بــأ

الكتـــاب لـــيس موســـوعة بـــل حوليـــة. لكـــن واقـــع كتابتـــه وإصـــداره يف ســـنتني فقـــط، يشـــكل عـــذرا ومســـؤولية يف 
الوقت نفسه. لكن الطريف، أن أكثر الباحثني يف احلولية ذات الستة أجزاء يطمحون إىل جتاوز اهلوية الثقافيـة 

حـــرى، ومـــع ذلـــك فـــال دراســـة للمؤسســـات أو االنتمـــاء الثقـــايف إىل التبلـــور السياســـي أو االقتصـــادي علـــى األ
واملنظمـــات اإلســـالمية الشـــاملة مثـــل منظمـــة املـــؤمتر اإلســـالمي، والبنـــك اإلســـالمي للتنميـــة، واجلامعـــة العربيـــة، 
ومنظمـــة الوحـــدة اإلفريقيـــة وموقـــع املســـلمني فيهـــا، وعالقـــات املســـلمني باملنظمـــات الدوليـــة. ويـــزداد اســـتغراب 

مهم دراسات النظم.املتتبع، إذا عرف أن أكثر البا   حثني هم من أساتذة العلوم السياسية، الذين 
علــى أن هنــاك جهــدا مبــذوال ال ميكــن إنكــاره، والبــد مــن تشــجيعه والتشــجيع عليــه. وال حيــول دون ذلــك  

  االختالف حول املنظور، وال إمهال بعض اجلوانب حلساب جوانب أخرى.
*******************  



  235

هــ/ 1423 -1420ص مـن "أمـيت يف العـامل" حوليـة قضـايا العـامل اإلسـالمي *) "األمة يف قرن" عدد خا
م، يف ستة أجزاء. إصدار مركز احلضارة للدراسـات السياسـية. مكتبـة الشـروق العامليـة، ط. 2001 -2000
  هـ.2002/1423



  236

  بوشكين والقرآن الكريم                                                                                                                                               
   *ورـالك صقـتأليف: م

  عرض: حواس محمود
حــدثاً ثقافيــاً متميــزاً، وإضــافة هامــة إىل رصــيد االهتمامــات الغربيــة بالثقافــة يُعــد كتــاب "بوشــكني والقــرآن" 

والرتاث اإلسالمي والعريب، ويقول مؤلف هذا الكتاب األسـتاذ مالـك صـقور: قلـة هـم الـذين يعرفـون بوشـكني 
بوشـكني يف وطننا واألقل يعرف أن الشاعر الروسي الكبري هذا قد كتب قصيدة بعنوان"حماكـاة القـرآن"، أهـتم 

بالقرآن وأعجب بـه بـل شـغف بـه شـغفاً عظيمـاً، ومـن فـرط إعجابـه تـأثر بآياتـه وبسـرية وشخصـية النـيب العـريب 
ا قصيدة "حماكاة القـرآن" -صلى اهللا عليه وسلم-حممد  ، فكتب قصيدة من تسعة مقاطع خمتلفة هي حبد ذا

  موضوع الكتاب.
كتاب هو تسليط الضوء على تـأثري الثقافـة العربيـة : يرى املؤلف أن اهلدف من هذا الالهدف من الكتاب

بوشــكني بشــكل خــاص، وتــأثر بوشــكني  يفاإلســالمية يف الثقافــة الروســية بشــكل عــام، وتــأثري القــرآن الكــرمي 
ا وأفكارهــا مــن -صــلى اهللا عليــه وســلم-بشخصــية النــيب العــريب  ، مــن خــالل إبداعاتــه الــيت اســتلهم موضــوعا
  آن ومن السنة النبوية.الثقافة العربية ومن القر 
: تعود عالقة روسيا بالعرب إىل عصور قدميـة، عصـور الفتوحـات اإلسـالمية وعصـر اخلالفـة روسيا والعرب

العربية اليت يسـرت وصـول التجـار العـرب املسـلمني إىل الشـمال الروسـي (يؤكـد علـى ذلـك املـؤرخ ول ديورانـت 
كبــري اغنــاطيوس كراتشكوفســكي أن اســم العــرب صــاحب العمــل الضــخم قصــة احلضــارة)، ويؤكــد املســتعرب ال

قــد ورد يف خمطــوط قــدمي جــداً، يعــود إىل القــرن احلــادي عشــر املــيالد هــو "حكايــا الســنني الغــابرة" ويقــول بأنــه 
نتيجة وصول التجـار العـرب واملسـلمني إىل املـدن الروسـية، ونتيجـة االحتكـاك مـع الشـعوب اجملـاورة الـيت تعتنـق 

احلجــاج الــروس املســيحيني إىل فلســطني دخلــت اللغــة الروســية الكثــري مــن الكلمــات اإلســالم، وكــذلك ذهــاب 
العربية اليت ما زال بعضـها يسـتخدم حـىت اآلن، هـذا وجتـدر اإلشـارة إىل أنـه مـن الـذين لعبـوا دوراً هامـاً يف نقـل 

ورغ، واملستشــار األســتاذ جبامعــة ســانت بطرســب –الثقافــة العربيــة إىل روســيا كــان الشــيخ حممــد عيــاد الطنطــاوي 
م مت االحتفال بالذكرى املئوية جلامعة سانت بطرسبورغ، وقد بُدئ باالسـتعداد 1919"برتبة عقيد" ففي عام 

ايـة هـذه الفقـرة  –هلذا االحتفال قبل الثورة، وميكننـا االسـتنتاج  أنـه منـذ مطلـع القـرن التاسـع عشـر بـدأ  –يف 
د كتــــب سينوفســــكي "قصــــص شــــرقية" وترمجهــــا إىل الروســــية تــــأثري األدب العــــريب يف روســــيا واضــــحاً جــــداً فقــــ

ا، وخاصة قّصة "فارس احلصان األشقر" ص   .42بولدوف، وقد أعجب بوشكني 
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: يرى املؤلف أنه من الطبيعـي جـداً لشـاعر مرهـف جـداً أن يعكـس الموضوعة العربية في إبداع بوشكين
ا ويتـأثر بـاألعراف والعـادات والتقاليـد للشـعوب اجلمال والغرائبية، وسحر الطبيعـة الـيت رآهـا وعـاش يف أحضـا

اإلسالمية اليت عاش بينها فـرتة نفيـه يف اجلنـوب، لكـن سـرعان مـا انعكسـت حيـاة الشـعوب اإلسـالمية وتأثرهـا 
بالثقافــة العربيــة يف أشــعار بوشــكني وقــد جتلــى ذلــك يف قصــائد كثــرية نــذكر منهــا "إىل نتاليــا" و "إىل أخــيت" و 

  و "الوردة، مكبل أنا باألصفاد"."أيتها الفتاة" 
ويعتمــد بوشــكني علــى "ألــف ليلــة وليلــة" يف ملحمتــه الشــعرية األســطورية "رســالن ولــودميال" والــيت كانــت 
سبب شهرته الواسعة وهو يف مقتبل العمر إذ يأخذ بوشكني الفكـرة الرئيسـة الـيت بـين ملحمتـه عليهـا مـن هـذه 

ة) والفكــرة هــي خطــف العــروس يف ليلــة زفافهــا مــن بــني احملتفلــني احلكايــات (املقصــود حكايــات ألــف ليلــة وليلــ
  بالعرس..

  فكتب قصيدة بعنوان: "املغارة" يقول فيها: -صلى اهللا عليه وسلم-لقد تأثر بوشكني بسرية الرسول 
  "ويف املغارة السرية

  يف يوم اهلروب
  قرأت آيات القرآن الشاعرية
  فجأة هدأت روعي املالئكة

  ذ واألدعية"ومحلت يل التعاوي
ويعـــرف  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-هـــذه األبيـــات تؤكـــد مـــرة أخـــرى أن بوشـــكني اطلـــع علـــى ســـرية الرســـول 

تفاصيل اهلجرة، وقصة جلوء الرسول وصاحبه أيب بكر الصديق إىل غار حراء، ومالحقة املشركني هلما، ونـزول 
  .83من سورة التوبة. ص 40آية 

  محاكاة القرآن الكريم:
اآليـات القرآنيـة  ب مـعـطــول والـبـحــر وتتنـاســحماكـاة القـرآن" مـن تسـع مقطوعـات خمتلفـة التتألف قصـيدة "

س عليهــا أشــعاره، وقــد وضــع أرقامــاً بالالتينيــة هلــذه املقطوعــات مــن واحــد إىل ـالــيت اقتــبس منهــا بوشــكني وأســ
  م هو "احملاكاة".تسعة، ويسمى املؤلف مقطوعة أو منظومة بدًال من القول "قصيدة" ألن العنوان العا

ــــوارد يف القــــرآن الكــــرمي المحاكـــــاة األولـــــى : يســــتهل الشــــاعر قصــــيدته بالقســــم مقتبســــاً شــــكل القســــم ال
مســتخدماً كلمــة "أقســم" بــدًال مــن (واو) القســم، ألن اللغــة الروســية ال يوجــد فيهــا حــروف القســم، وتأكيــداً 

  ة قائًال:على جواب القسم يتابع الشاعر يف الرباعية الثالثة من احملاكا
  "ألست أنا الذي سقيتك

  يوم العطش مباء الصحراء؟..
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  أما وهبتك لساناً فصيحاً 
  وعقال راجحا فوق كل العقول؟

ـــذا، بــــل احتقــــر الغــــش  أمـــا يف الرباعيــــة األخــــرية عنـــد بوشــــكني فيــــأمره: كــــن رجـــًال شــــجاعاً، وال يكتــــف 
ا. والرباعية األ خـرية هـي صـوت الشـاعر، إذ جعـل هـذا النـداء واخلداع، واجعل احلقيقة هدفك، اتبعها وبشر 

  بروح القرآن، خماطبًا الثوري يف أيامه ليشحذ اهلمم وحيرض على االنتفاضة.
 54، 33، 32: يقتـــبس الشـــاعر أبيـــات احملاكـــاة الثانيـــة مـــن ســـورة األحـــزاب اآليـــات: المحاكـــاة الثانيـــة

خــذاً مــن هــذه اآليــات مثــاًال يُقتــدى بــه، متــنقًال إىل موضــوع آخــر، وهــو موضــوع العظمــة واحلشــمة واخلطيئــة مت
مــــن حيــــث تعلــــم اآلداب العامــــة، وحســــن الســــلوك، ســــواء يف موعظــــة النســــاء أو يف آداب الضــــيافة وحســــن 
التصـــرف يف حضـــرة الرســـول الكـــرمي، الـــذي يكـــره الثرثـــارين، والكـــالم الفـــارغ، وضـــياع الوقـــت يف التوافـــه، فيمـــا 

ف مـــن الزيـــارة أو عـــدم اإلطالـــة باألحاديـــث عدميـــة اجلـــدوى يســـتحي الرســـول أن يطلـــب إىل الضـــيوف التخفيـــ
وميكــن إجيــاز مــدلول هــذه احملاكــاة بــأن بوشــكني قــد حــاول أن يــدخل إىل  (ولكــن اهللا ال يســتحيي مــن احلــق)

  ية من خالل تلك اآليات.جتماعاحلياة اال
  يتناول الشاعر يف هذه احملاكاة موضوعني رئيسيني ومها: المحاكاة الثالثة:

  تناول موضوع التكرب والغرور، يقول: "ملاذا يتكرب اإلنساني – 1
  جاء عارياً إىل هذه الدنياأألنه 

  أم ألنه يعيش عمراً قصرياً 
  .ضعيفاً" أو ألنه ميوت ضعيفاً كما ولد

  يتناول يف الرباعيتني األخريتني من هذه احملاكاة وصف يوم – 2
  سورة النبأ، من 40و  18القيامة، وقد استلهم أفكاره من اآليات 

ا، وحىت 42إىل  33واآليات    من سورة عبس مستخدماً الصورة ذا
  الكلمات دون تعديل تقريباً:

  "فيهرب األخ من أخيه
  ويفر االبن من أمه"
د وأربعـــة عشـــر بيتـــاً مـــن اآليـــة ـة مـــن مقطـــع واحــــ: يســـتلهم بوشـــكني هـــذه احملاكـــاة املؤلفـــالمحاكـــاة الرابعـــة

ألن بوشــكني اكتفــى  –بــرأي املؤلــف  –غريهــا  ة عــنـة، وختتلــف احملاكــاة الرابعــمــن ســورة البقــر  258الكرميــة 
ـا هـذه احملاكـاة الـيت تـدين التكـرب والغطرسـة، وجنـون  مبضمون النص القرآين عـدا األبيـات الثالثـة الـيت يسـتهل 

  ء وإذالله هلم.العظمة، واليت كان يكرهها بوشكني، ورمبا هلذا اكتفى مبضمون اآلية الواضح وعقاب اهللا هلؤال
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: يتــابع بوشــكني يف احملاكــاة اخلامســة اســتلهامه آليــات القــرآن الــيت تشــري إىل قــدرة اهللا المحاكــاة الخامســة
وبوشكني يقـول: هامـدة هـي األرض،  ﴾خلق السموات بغري عمد﴿تعاىل مثل اآلية العاشرة من سورة لقمان 

ـم وجعلنـا فيهـا ﴿أو ساكنة يف حركتها الظاهرية، مستمداً من قوله تعـاىل:  وجعلنـا يف األرض رواسـي أن متيـد 
ـا معرضـون )، 32-31(األنبيـاء  ﴾فجاجاً سبًال لعلهم يهتـدون، وجعلنـا السـماء سـقفاً حمفوظـاً وهـم عـن آيا

مث ينتقل إىل آية النور بـاملعين الـديين املباشـر، وبـاملعين اجملـازي، مث ينتقـل إىل قـدرة اهللا اخلـالق القـادر الـذي يـنعم 
  ى األرض باملاء والفيء وينتهي يف الرباعية األخرية:عل

  "هو الرحيم على حممد
  أنزل القرآن املقدس

  بتنزيله: نقلنا إىل النور
  وانقشعت الغشاوة عن العيون"

يؤسـس بوشـكني احملاكـاة السادسـة علـى آيـات مـن سـورة الفـتح وعلـى آيـة مـن سـورة  المحاكاة السادسة:
اد، من أجل نضاله ونضال رفاقه الذين كانوا يستعدون النتفاضة شهر كانون آل عمران، مستلهماً آيات اجله

  األول اليت أطلق عليها "ثورة الديسمربيني".
: ختتلــف احملاكــاة الســابعة عــن غريهــا، إذ ال يســتخدم الشــاعر الرتبيــع، ويكتفــي مبقطــع المحاكــاة الســابعة

، فيقـدم الشـاعر صـورة الرسـول املنتصـر، مفرقـاً بـني واحد مـن اثـين عشـر بيتـاً وشـطراً، وتـأتى بعـد النصـر والفـتح
(صدق اهللا ورسوله الرؤيا باحلق) أي مبّشراً بالنصـر، وبـدخول املسـجد احلـرام، وبـني الرؤيـا املخادعـة واملخاتلـة، 
واألفكار احلزينة، وتأيت مرحلة االستقرار النفسـي، وعلـى الرسـول اجملاهـد واحملـارب واملنتصـر، أن يقـوم للصـالة، 

  تفرغ لقراءة القرآن الذي يطلق عليه الشاعر (الكتاب السماوي)، وتارة أخرى يطلق عليه: القرآن.وي
: يؤســس بوشــكني هــذه احملاكــاة علــى اآليــات الــيت تركــز علــى العطــاء وعلــى الصــدقات المحاكــاة الثامنــة

احلق وعلـى الصـراط،  والزكاة وعلى فعل اخلري، كما ويركز على يوم احلساب الرهيب، يوم يتساوى اجلميع أمام
وال يشــفع عنــد اهللا إال عمــل اخلــري، مــن هنــا جــاء شــعر بوشــكني وقــد فهــم يــوم احلســاب، يــوم القيامــة حيــث 

  يقول:
  "ويف يوم احلساب الرهيب يتساوى احلقل والغيم

  إيه يا ناشر اخلري
  نتائج أعمالك ستعود إليك"
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طع، كل مقطع من ستة أبيات، علـى خـالف هذه احملاكاة األخرية جاءت يف ستة مقاالمحاكاة التاسعة: 
ا، وقــد أخــذ الفكــرة مــن ســورة البقــرة والكهــف... ويف هــذه احملاكــاة حــاول بوشــكني أن يصــور عــابر  ســابقا
الســبيل يف الصـــحراء تصـــويراً واقعيــاً حيـــث يلقـــى كـــل عــابر ســـبيل يف الصـــحراء املصــري ذاتـــه، فـــالقيظ الشـــديد، 

  ر..والعطش، وفقدان املاء، وكثافة الغبا
  دوافع اهتمام بوشكين بالقرآن

  يعيد املؤلف أسباب اهتمام بوشكني بالقرآن الكرمي إىل أربعة أسباب هي:
السبب األول: يعود إىل اهتمام أوروبا بشكل عام، واهتمام روسـيا بشـكل خـاص باملشـرق العـريب وثقافتـه، 

  ثقافة الشرقية واإلسالمية والعربية.وبوشكني بالذات كان على دراية تامة باهتمام أوروبا ومنها روسيا بال
األفريقيـــة اإلســـالمية وجـــذوره،  –الســـبب الثـــاين: يعـــود إىل دوافـــع ذاتيـــة تتعلـــق بأصـــول بوشـــكني الشـــرقية 

إسـالمية، فّجـد أمـه هـو الزجنـي إبـراهيم هانيبـال  –ونسبه، إذ ينحدر بوشكني من جهة أمه من أصول أفريقيـة 
  ه رواية قصرية بعنوان "عبد بطرس العظيم"الذي خلده بوشكني بأشعاره، وكتب عن

الســبب الثالــث: يتعلــق مبوهبتــه وقدراتــه العقليــة الــيت كانــت بــال حــدود مــن حيــث اســتيعاب ثقافــات أخــرى 
تغين الثقافة الروسية، وتفاعلها يف ذهنه ليغين من مث الشعر القومي الروسي خبالصة هذه الثقافات واحلضـارات 

ها الثقافة العربية اإلسالمية الغنية إذ كانت أوروبـا ومنهـا روسـيا تفتقـر هلـذه الثقافـة األخرى اليت اطلع عليها ومن
  الواسعة بنماذجها اخلرية، وصورها اإلبداعية الرائعة.

ي، جتمــاعالســبب الرابــع: وهــذا الســبب يتعلــق بالزمــان واملكــان، ويعــين ذلــك املنــاخ السياســي والوضــع اال
  .142واحلالة النفسية للشاعر ص

********************  
  *) باحث من اجلمهورية العربية السورية.
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  . بين التاريخ والفلسفة والدين.العلم
  مراجعة وتقييم

  *مراجعة: د.مصطفى حممد العدوي
  حتاول الكتب املراجعة اإلجابة عن أسئلة غاية يف األمهية، من مثل:
ياتـه وقوانينـه.. مـا عالقتـه مـع كـل مـن ما هو العلم.. كيف نشأ وتطور.. ما هو هـدف العلـم.. ومـا هـي آل

التـــاريخ والفلســـفة والـــدين.. وملـــاذا يظهـــر يف جمتمـــع وخيبـــو يف جمتمـــع آخـــر.. هـــل تلعـــب العوامـــل االقتصـــادية 
يــة والسياســية دورا يف ذلــك.. وملــاذا كــان العلــم منــذ مخســة قــرون خبــت يف ذروة تطــوره يف البلــدان جتماعواال

  ل مريع، لتحمل أوربا والغرب مشعله، وتنطلق به قدما..؟اإلسالمية والصني، مث احندر بشك
  عديدة، وأفكار عميقة، تصدت هلا الكتب التالية: تتساؤال

كمـــال خاليلـــي،   د. ستاتســـيون، ت: العلـــم يف منظـــوره اجلديـــد، ت: روبـــرت م. أغـــروس وجـــورج ن. -1
 ص.224م، 1989، شباط (فرباير) 134الكويت، رقم  -سلسلة عامل املعرفة

املشـــتغلون بالبحـــث العلمـــي، ت: د.جـــون ب. ديكنســـون، ت: شـــعبة الرتمجـــة باليونســـكو، العلـــم و  -2
 ص.360، 1987، نيسان (إبريل) 112الكويت، رقم  -سلسلة عامل املعرفة

 –التنبــؤ العلمــي ومســتقبل اإلنســان، ت: د.عبــد احملســن صــاحل، الطبعــة الثانيــة، سلســلة عــامل املعرفــة  -3
 ص.280، 1984يسمرب) ، كانون األول (د48الكويت، رقم 

الكويت رقـم  –عندما تغري العامل، ت: مجيس بريك، ت. ليلى اجلبايل م: شوقي جالل، عامل املعرفة  -4
 ص).646، 1994، أيار (مايو 185

،  164رقــم  -الكويــت–بنيــة الثــورات العلميــة، ت: تومــا س كــون ت: شــوقي جــالل، عــامل املعرفــة  -5
 ص. 382م، 1992كانون أول (ديسمرب) 

رقـم  -الكويـت–عبد اهللا العمر، عـامل املعرفـة  د. العلم احلديث (دراسة حتليلية وتارخيية)، ت: ظاهرة -6
 ص.286م، 1983، أيلول (سبتمرب) 69

الغــرب)، ت: تــويب أ. هــاف، ت: د. أمحــد صــبحي، عــامل  -الصــني -فجــر العلــم احلــديث (اإلســالم -7
 ص. 524م، 1997نيسان،  ، (مارس) آذار، (إبريل)220-219الكويت رقم  -2وج1املعرفة، ج

الكويـت، رقـم –مقدمـة لتـاريخ الفكـر العلمـي يف اإلسـالم، ت: د.أمحـد سـليم سـعيدان، عـامل املعرفـة  -8
 ص.217، 1988، تشرين الثاين (نوفمرب) 131

نشـــأة الفلســـفة العلميـــة، ت: اين راخينبـــاخ، ت: د. فـــؤاد زكريـــا، املؤسســـة العربيـــة للدراســـات والنشـــر،  -9
 ص.284م، 2 1979بريوت، ط
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 -االستقراء واحلدس يف التفكري العلمي، ت: بيرتمدور، ت: د.بالل اجليوسي، وزارة الثقافـة -10
 ص.72، 1982دمشق 

املعقولية يف العلم احلديث، ت: روبرت بال نشيه، ت: د. عـادل العـوا، وزارة الثقافـة دمشـق  -11
 ص.136م، 1981

إلجابة عنها وألجـل اإلحاطـة بكافـة عناصـر إذن لدينا أحد عشر كتاباً، تتناول هذه املوضوعات، وحتاول ا
املوضـــوع، البـــد مـــن حصـــره يف بعضـــه نقـــاط، وانطالقـــاً مـــن ذلـــك، ولتبســـيط أســـس البحـــث نصـــنفه يف ســـبعة 

  أجزاء.
  ) تعريف العلم:1

لــيس مــن الســهل إعطــاء جــواب شــاف عــن هــذا الســؤال فقــد اختلــف النــاس يف تعــريفهم للعلــم علــى مــر 
وقيمــه عنــدهم، علمــاء وعامــة علــى حــد ســواء. وإن مــن موضــوعات البحــث العصــور. كمــا اختلفــت مفاهيمــه 

ولكن تلك تعريفـات   الشيقة تتبع تعريف العلم عند فالسفة اإلغريق والعرب وفالسفة عصر النهضة األوروبية،
) إن هنــاك علومــاً حمــددة كالفيزيــاء والكيميــاء، scienceكالســيكية تراثيــة ال حتــدد معــىن مــا نفهمــه بــالعلم (

ا وحقوهلــا اخلاصــة والعامــة.ونســ هــل العلــم هــو جمموعــة املعــارف الــيت ف تطيع تعريفهــا ومتييزهــا حســب موضــوعا
تشملها هذه العلوم جمتمعة؟ إن قبولنا هذا التعريف للعلم خيرج من نطاقه دراسات قيمة، كالتاريخ وفقه اللغة، 

قروســــطي هلــــا، ومــــن مث فهــــي ال تقبــــل كلمــــة والنقــــد األديب، فلفظــــة (العلــــم) العربيــــة ال تــــزال مشــــبعة بــــاملعىن ال
)(science  العلــوم) اإلنكليزيــة متــام املقابلــة. ولكــن املشــكلة يف اخــتالف منــاهج البحــث فيهــا يطلــق عليــه

  األدبية)، كاألدب واإلنسانيات "والعلوم العلمية" كالفيزياء والرياضيات والطبيعيات، منها هو العلم..؟
لتــــايل: (العلــــم هــــو كــــل حبــــث عــــن احلقيقــــة جيرهــــا منزهــــا عــــن األهــــواء يطــــرح الــــدكتور ســــعيدان التعريــــف ا

واألغراض، ويعرض احلقيقة ناصعة صادقة مصفاة من كل زيف أو قناع. فهو جمموعة املعـارف الـيت تـنجم عـن 
  هذا الضرب من البحث يف مجع احلقائق).

الرياضـــية والـــيت تتســـم بالدقـــة هـــذا التعريـــف خيلـــط بـــني نتـــائج البحـــث التجـــرييب املضـــبوط للعلـــوم الفيزيائيـــة و 
الشديدة لعدم تدخل العوامل اإلنسانية يف التجربة (الرغبات، الطموحات، اإليديولوجيات) أما العلـوم النظريـة 

ا الكثــري مــن التحيــز والتجــين، وفقــدان املوضــوعية والدقــة واحليــاد، وبســبب  املطبقــة يف جمــال اإلنســانيات فيشــو
تجربــــة. مث يـــورد الباحــــث تعريفــــا آخــــر يقـــول (أن العلــــم هــــو جمموعــــة املعــــارف تـــدخل العوامــــل اإلنســــانية يف ال

ا أن تساعد على زيادة رفاهية اإلنسان أو أن تساعده يف صراعه يف معركـة تنـازع البقـاء  اإلنسانية اليت من شأ
  وبقاء األصلح).
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ادته ومساعدته يف مل يكن اهلدف منها رفاهية اإلنسان وسع تهذا التعريف يتعارض مع كشوف واخرتاعا
البقــاء، مثــل اخــرتاع أســلحة الــدمار الشــامل، واملخــدرات واهلندســة الوراثيــة، وســواها، فــالعربة ليســت بــاالخرتاع 

  فقط وإمنا بالتطبيق.
إن العلـم يف جـوهره عمــل وحبـث واكتشــاف، يرمـى إلشــباع الفضـول والرغبــة يف املعرفـة وميكــن اإلنسـان مــن 

ا، والعوامـل الداخليـة يف التنبؤ، ورصد الظـاهرات، وحماو  ا وعللهـا وسـريور لـة تفسـريها، مـن خـالل إدراك أسـبا
تركيبهـــا، والعناصـــر الـــيت تنطـــوي عليهـــا، وفهـــم قوانينهـــا، هلـــدف الســـيطرة عليهـــا، وإدراجهـــا يف إطـــار مـــا يســـعد 

تعريــف النــاس مجيعــا دون تفريــق واالرتقــاء بكــل قــواهم حنــو األفضــل واألرقــى واألمجــل، واألعظــم. الشــك أن 
العلم قد تطور منذ احلضارات السـامية القدميـة، مـن البـابليني واآلشـوريني، ومنـه إىل اإلغريـق، فاملسـلمني، حـىت 

الغريب املعاصر. وقد شهد التعريف صقال، وإعادة نظر، يف كل حقبة تارخيية، مما يؤكد علـى –العصر األورويب 
  لماء عدم التوقف عن إعطاء تعريفات جديدة.مرونة وشفافية هذا املصطلح، واألرجح عند غالبية الع

  ) تاريخ العلم:2
إن العلم ظاهرة (تارخيية) مبعىن اعتمادها على العوامل وعناصر وأسس تارخيية معينة قادت لظهـوره ونشـأته 
ا منــذ  األوىل، ورغــم أن أكثــر الكتــب املراجعــة ال تقــود بدراســتها إىل الشــعوب الشــرقية القدميــة، وتبــدأ دراســا

غريق األوائل، وكأن الشعوب الشرقية تلك (من عـرب وهنـود وفـرس و سـومريني وأكـاديني) ال دخـل هلـم يف اإل
نشأة ظاهرة العلم، وكأن منابع العلم ال تصدر إال عن الغربيني (إغريق يف القدم، وأوربيني يف العصر احلـديث) 

لعـامل، يف كـل زمـان ومكـان. فـالنظرة الـيت مع أن الظاهرة إنسانية بعمومها ومشوهلا وانتشارها بني كافـة شـعوب ا
ا األوروبيون يغلب عليها العنصرية والتمييز، واألصح تشبيه العلـم بشـعلة متقـدة ملتهبـة، تسـلم مـن يـد  يأخذ 
إىل يد ومن شعب إىل شعب. وهذا ما يتناقض مع ما ذهب إليه د. عبد اهللا العمر الذي يقـول: (يعتـرب تقـدم 

ركيــزة أسياســية يف نظــر احلضــارة الغربيــة وتعــدد مظــاهر اإلجنــازات فيهــا. وميكــن القــول العلــم واطــراد البحــث فيــه 
م هـو خالصـة جهـود 1700-1450بصورة عامة، إن العلم احلديث الذي أرسيت أسسه يف الفـرتة مـا بـني 

سـري العـامل املفكرين يف الغرب ومثرة أحباثهم. لتوضيح عالقة العلم بالتاريخ البد مـن تنـاول نظـرتني إىل فهـم وتف
والطبيعــة والكــون واإلنســان، يف النظــرة األوىل، والــيت ميكــن أن نطلــق عليهــا النظــرة القدميــة والثانيــة هــي النظــرة 

  احلديثة، وسوف نالحظ أن هناك أيضا نظرة معاصرة للعلم.
ة النظرة القدمية كانت عبارة عن حتالف بني فلسفة أرسـطو وعلومـه، ونظـام بطليمـوس العلمـي، مـع الكنيسـ

العلمــي ســواء بالنســبة للطبيعــة  –املســيحية الكاثوليكيــة، هــذا الثــالوث العظــيم هــو الــذي شــكل النظــام املعــريف 
والكون، أما فيما خيص اإلنسان مبختلف جوانبه وخصائصه، وما يتصـل بـالعلوم األخـرى كالبيولوجيـا والفيزيـاء 
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القدميــة دومنــا اهتمــام بتطويرهــا، إال مــا  والكيميــاء..اخل، فقــد كــان هنــاك قصــور شــديد نــاجم ع تــوارث العلــوم
  فعله العرب الذين كانوا حلقة وسيطة مبدعة.

دونــك مــثال علــى ذلــك يكمــن يف نظريــة فلكيــة قدميــة، فمــاذا كانــت الفكــرة الســائدة حــول نظــام اجملموعــة 
يس الشمســـية عنـــدما جـــاء كوبرنيكـــوس، وطـــرح ألول مـــرة نظريتـــه الـــيت تقـــول بـــأن مركـــز اجملموعـــة الشمســـية لـــ

األرض، كما كان سائدا عند بطليموس وإمنا الشمس هي املركـز، وانظـر إىل نظريـة أرسـطو يف الطبيعـة وأفكـاره 
حوهلــا، حيــث كانــت النظــرة األرســطية إىل الطبيعــة تفســر ســقوط احلجــر مــن أعلــى إىل أســفل علــى أن لــه مــيال 

ســقوط باجتــاه األرض، ألن األرض ثابتــة، طبيعيــا لالجتــاه حنــو األرض، وأن األجســام املاديــة مجيعهــا متيــل إىل ال
وهي مركز الكون كله. وهذا ما يتناقض مع نظرية نيوتن يف اجلاذبية األرضية، واليت تندرج حتـت النظـرة احلديثـة 
للعلم. وإذا كان هذا النظام املتماسك واملتحد بني فلسفة أرسطو وعلم بطليمـوس والكنيسـة الكاثوليكيـة مبثـل 

علــى أيــدي أصــحاب النظــرة احلديثــة مــن نيــوتن وكبلــر وكوبرنيكــوس وغــريهم. يــذهب  هــذه القــوة فكيــف حتطــم
يــة وديناميــة تطوريــة، يف نشــأة العلــم احلــديث، والقضــاء علــى اجتماعد.عبــد اهللا العمــر إىل مثــة عوامــل فكريــة و 

ا. أما العوامل الفكرية، فتتصل بأثر الرياضيات، ذلك أن نظام ا لفلك البطليمـي النظرة القدمية، وبكل مكنونا
ـا كوبرنيكـوس بدراسـة مواقـع  يعتمد على أسس فيزيائية وكيميائية وفلسفية، وقبل كل شـيء رياضـية، وقـد حار
النجــــوم، والتعمــــق املعــــريف يف علــــم الفلــــك. ووضــــح املعــــادالت الرياضــــية للحركــــة، وانتهــــاج املســــلك العلمــــي 

النزعــة اإلنســانية يف ظهــور العلــم احلــديث فتشــمل والتجــرييب، كمــا دعــا إليهــا دافنشــي ورواد النهضــة. أمــا أثــر 
افـــت فكـــرة اإلمرباطوريـــة املقدســـة، وحلـــت حمّلهـــا فكـــرة الالمركزيـــة يف مســـرية التـــاريخ  أمـــور كثـــرية، مـــن بينهـــا 
البشري، وأعمال ميكيافيللي وابيكتيتوس وديوجني وبلوتارك ولوسيان وأرمخيدس وهـريو، ومـا اسـتتبع ذلـك مـن 

اجلديـــدة للنزعـــة الرومانيـــة القدميـــة، وبعـــد أن أســـقطتها املســـيحية كمنهـــل مـــن مناهـــل الفكـــر  أثـــر القـــيم الفكريـــة
والقــيم واألخــالق، وحركــة الرتمجــة مــن اللغــات اإلغريقيــة والالتينيــة إىل اللغــات األوروبيــة احلديثــة النشــأة، ســواء 

نظـر يف كـل جمـاالت احليـاة، واألسـس اإليطالية أو الفرنسـية أو اإلنكليزيـة، لقـاء هـذا العمـل اجلليـل إىل إعـادة ال
  اليت تقوم عليها.

وهناك أيضا االهتمام بعلم (التنجيم الصحيح) لقراءة الطالع واملستقبل والذي أتى عفـوا، بالبحـث العلمـي 
الـدقيق يف حركــة األفـالك وعلــم النجـوم ومواضــعها. كمـا لعبــت منـاهج التعلــيم دورا فعـاال يف تطــور العلـم، فقــد  

تنحــو صــوب تــدريس العلــوم التقليديــة الــيت كانــت شــائعة آنــذاك، مثــل علــم احلســاب واهلندســة كانــت املنــاهج 
واملوسيقى وعلم التنجيم واللغات الكالسيكية، وكانت املناهج الدراسية يغلب عليها طابع الشروح والتفاسري، 

دف للحفظ والتكرار وليس لإلبداع واالبتكـار، وهـذا مـا سـاعد أصـحاب النزعـة اإل نسـانية علـى املنـاداة اليت 
بشــق طــرق جديــدة، وأســاليب مبتكــرة يف تنــاول العلــم وفهمــه وتفســريه. اســتطاعت النزعــة اإلنســانية أن تعيــد 
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االعتبــار لإلنســان وكرامتــه وحريتــه ومكانتــه يف الكــون، ونالحــظ ذلــك عنــد بــرتارك واإلنســانويني، اللــذين دفعــوا 
خـالق حنـو مسـتويات جديـدة يف االعتبـار. أمـا عـن أثـر العوامـل بالفنون واآلداب والفلسـفة والشـعر والقـيم واأل

ية يف نشأة العلم، فتنصرف باجتاه التفسري االقتصادي لتطور العلم، فقد انطوت النظرة القدمية للعلم جتماعاال
يف عامل إقطاعي، يسـيطر فيـه حفنـة مـن رجـال اإلقطـاع علـى كـل منـاحي احليـاة، أمـا النظـرة اجلديـدة فارتبطـت 

ة الرأمساليــة كنظــام سياســي يبحــث عــن الثــروات واألســواق والســيطرة وبــرزت الربجوازيــة كطبقــة مســتنرية، بنهضــ
تروج لقيمها وأسـاليبها، ولتـدفن النظـام القـدمي وحتـل حملـه، سـواء يف إشـاعة التجـارة العامليـة، وأمهيـة املـال والثـراء 

ة مـن املسـتعمرات فيمــا وراء البحـار ســامهت يف يف دفـع عجلـة العلــم حنـو االتقـاء والتقــدم. إن الثـروات املتجمعــ
صـــعود جنـــم الصـــناعة والتكنولوجيـــا والتقنيـــة إىل أرقـــى مســـتوى، فهـــاهم األثريـــاء يالحظـــون أثـــر قيمـــة العلـــم يف 
م، فبناء السفن، وإقامة املصانع واملعامل، وتشجيع احلرف واألعمال املختلفة حيتاج  إسعادهم، وحتقيق سيطر

وأسس العلم الذي تقوم عليه، وتضبط شؤونه، كل هذه العوامل التارخيية الـيت سـامهت يف  لفهم قوانني وقواعد
تغيري النظرة القدمية إىل احلرية ويف نشأة العلم احلديث، ميكن اعتبارهـا جـزءا يسـريا ممـا أطلـق عليـه تومـاس كـون 

ي يف مكنوناتـه جممـل العوامـل بـ(النموذج اإلرشادي)، وانتقال العلم من نظرة إىل أخرى، أو منوذج آلخر، يطـو 
اليت ميكن أن تقلبـه إىل ضـده أو نقيضـه وهنـاك نقطـة هامـة وهـي إشـارة د. عبـداهللا العمـر لضـرورة إقامـة أقسـام 

العلمـي –يف بعض الكليات اجلامعية لتاريخ العلم، وفلسفة العلم، ومناهج العلوم، ورمبا يرجـع الضـعف املعـريف 
ذه اآلليات والعوامل املنشئة للعلم.لدى الكثري من الدارسني إىل عدم    التبصر 

  فلسفة العلم:
يغلـــب علـــى الفلســـفة أن تكـــون تـــأمال نظريـــا يف كـــل شـــيء، فهنـــاك الفلســـفة العامـــة، وفلســـفة األخـــالق، 
وفلسفة اجملتمع، وفلسفة الرتبيـة، وفلسـفة العلـم. فالفلسـفة هـي اإلطـار النظـري التـأملي الـيت تكـّون رأيهـا حـول 

لســـفة الرتبيـــة مـــثال هـــي جمموعـــة التـــأمالت النظريـــة العميقـــة حـــول قضـــية الرتبيـــة، منـــذ الفالســـفة أيـــة قضـــية، فف
اإلغريق يف القدم، حىت وقتنا احلايل، ونظريات هؤالء الفالسفة حول طبيعة الرتبيـة، تعريفهـا، أسسـها، العوامـل 

ا، قواعدها، وكيف تكون جمدية وفعالة مثمرة، فهي بذلك تعتمد على الفكـر واملنطـق والعقـل، وتضـع  املؤثرة 
بناءهــا الشــامخ حــول كافــة املشــكالت واملســائل الــيت حتتــاج إىل حتليــل وتفســري وفهــم. ولكــن هــل ميكــن اعتبــار 
الفلســفة علمــا؟ وهــل الفلســفة هــي الــيت تنظــر للعلــم أم العلــم هــو الــذي ينظــر هلــا. هنــاك ينقســم الفالســفة إىل 

فة هي علم، والتجريب واملالحظة البد أن يؤكدها، والقسـم الثـاين ثالثة شعب، القسم األول يعتمد أن الفلس
مييل لالعتقاد بأن الفلسفة جمرد نظر أو رأي أو فكر، حتتاج للتأكيد للقبول أو النفي، والقسـم الثالـث يـذهب 
لالعرتاف بأن يف الفلسفة جوانـب تنطـوي علـى العلـم، وجوانـب نظريـة حبتـة. إال أن الفيلسـوف هـانز ريشـنباخ 

عتقــد أن التأمــل النظــري الفلســفي مرحلــة عــابرة حتــدث عنــدما تثــار املشــكالت الفلســفية وتنطــوي علــى نظريــة ي
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علميــة متفقــة مــع قــوانني العلــم، هــذا االجتــاه يــود أن يثبــت أنــه قــد انبثقــت مــن هــذا األصــل (الفلســفي) فلســفة 
ود املاضــــية إال موضــــوعا علميــــة، وجــــدت يف علــــوم عصــــرنا أداة حلــــل تلــــك املشــــكالت الــــيت مل تكــــن يف العهــــ

للتخمني. فقد انتقلت الفلسفة من مرحلة التأمل النظري إىل مرحلة العلم، إن تطور العلـم وبزوغـه علـى أشـده 
لــيس مثــرة العوامــل التارخييــة فحســب، بــل إن العوامــل الفلســفية تلعــب دورا ال يســتهان بــه، يف عمليــة انقــالب 

 على علـم بـأن الفلسـفة الـيت انصـهرت فيهـا آراء الفكـر الـديين النظريات، فلقد كان طالب الفلسفة والدارسني
املســــيحي مــــع الفلســــفة اليونانيــــة يف مطلــــع العصــــر الوســــيط قــــد متثلــــت يف تيــــار فكــــري تغلــــب عليــــه الصــــبغة 
األفالطونيــــة أو األفالطونيــــة احملدثــــة، إذ كــــان كــــل املفكــــرين البــــارزين آنــــذاك مييلــــون إىل التعبــــري عــــن مــــذاهبهم 

ل الفــيض والتطــور بــوحي مــن فكــرة العــدد، وهــي فكــرة ترجــع إىل أفالطــون حــني ذهــب يف حماورتــه املفضــلة حــو 
(بارمنيــدس) إىل أن التعــدد أو الكثـــرة قــد خرجـــت بالضــرورة عـــن الوحــدة بفعـــل عمليــة رياضـــية. حــىت بعـــد أن 

فالطونيــة طغــت أفكــار أرســطو تيــارات الفكــر يف القــرن الثالــث عشــر، فــإن ذلــك مل جيتــث معــامل الفلســفة األ
واألفالطونية احملدثة، اليت ظهرت يف مطلع العصر الوسيط. صحيح أن أثرها يف الفكر قد احنسر إىل حد بعيد 
بعــد أن طغــت أفكــار أرســطو وشــاعت ولكنهــا ظلــت علــى الــرغم مــن ذلــك تســتهوي كــل الرافضــني لفلســفة 

هتمــام العلمــي عنــد روجــر بيكــون أرســطو، وكــل املنشــقني علــى الفلســفة املشــائية (أتبــاع أرســطو). لقــد كــان اال
وليوناردو دافنشي ونيقوال داكوسا وبرونو وغريهم، حصيلة تيار فكري فلسـفي رياضـي فيثـاغوري ظـاهر للعيـان 
ويصـب ذلـك يف النظـرة احلديثـة للعلـم، باالنتقـال مــن أرسـطو إىل أفالطـون، ملـاذا؟ لنوضـح السـبب: إن أنصــار 

للـــوا مـــن قيمـــة الرياضـــيات. فـــالكمُّ أرســـطيا يشـــكل واحـــدا فقـــط مـــن التيـــار األرســـطي التقليـــدي املتطـــرف قـــد ق
التحــوالت (املقــوالت) العشــر. والرياضــيات حتتــل مركــزا متوســطا بــني الفيزيــاء وامليتافيزيقــا، أي بــني علــم الطبيعــة 
ومــــا بعــــد الطبيعــــة، والطبيعــــة بأســــرها يف املــــذاهب األرســــطي تفصــــح عــــن جانــــب كيفــــي باإلضــــافة للجانــــب 

يفســر العــامل علــى حنـــو رياضــي، فــالكون عنــده هندســـي الطــابع، ويكــون اتســاقا ومجـــاال، اآلن إذا  األفالطــوين
  مجعنا اخليوط.

أمـا العامـل الفلسـفي الثـاين هـو االنتقـال مـن دراسـة الكيـف واملنطـق إىل االهتمـام بـالكم واملنطـق الرياضــي، 
ان، مـــن الفوضـــى والتخـــبط واإلضـــراب والعامـــل الفلســـفي الثالـــث، النظـــر إىل فلســـفة الكـــون والطبيعـــة واإلنســـ

النســــيب إىل االنتظــــام واالتســــاق واجلمــــال الكلــــي، وهــــذا يفســــر انضــــمام مروجــــي العلــــم حتــــت لــــواء أفالطــــون 
) املوســــوم بـــــ: نشــــأة الفلســــفة العلميــــة hans reichenbachوفيثــــاغورث، يف كتــــاب هــــانز ريشــــبناخ (

)1951) (the rise of scintfic philosophyلفيلسـوف برصـد لـبعض الفلسـفات ) يقـوم هـذا ا
ومقارنتهــا بنتــائج العلــم احلــديث، وحيــث إنــه مــن أتبــاع الوضــعية اجلديــدة (أو الوضــعية التجريبيــة) فإنــه يســلط 
أضواء بعض جوانب هذه الفلسفة على بعض القـوانني العلميـة، ليصـل إىل أن الفلسـفة والعلـم شـيء واحـد أو 
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بيعة اهلندسة، الزمان، قوانني الطبيعة، الذرات، التطـور، وسـواها مشرتك، فيقارن بعض مسائل الفلسفة مثل: ط
ـــذا االتفـــاق  مـــع فلســـفته األثـــرية (الوضـــعية اجلديـــدة) ومـــع كانـــت والفلســـفة التجريبيـــة، ليصـــدمنا يف النهايـــة 
املــذهل. ويف احلــق تنطــوي هــذه الفلســفة علــى بعــض العيــوب الفاضــحة، منهــا: أوال أن هيكــل وبنيــة العلــوم ال 

ا مع فلسفة ثابتة حمـددة، ثانيـا، الكتـاب وضـع يف اخلمسـينيات مـن هـذا القـرن، تتوق ف عن التطور، حىت أقار
والعلــم بعــده تطــور تطــورات خطــرية، ثالثــا، حــىت تتســق الفلســفة العلميــة مــع نفســها، البــد هلــا أن تتوافــق مــع 

الفلسـفة حـىت تتفـق مـع العلـم أو  أحدث النتائج العلمية، وأخطر األخطاء اليت ميكـن أن ترتكـب، إمـا يلُّ عنـق
  ّيل رقبة النتائج العلمية حىت تتفق مع عناصر الفلسفة العلمية.

هنا يربز لنا تساؤل يف غاية األمهية وهو: إذا اختلفت نتائج العلم مع فلسفة ما، فبماذا نأخذ، هـل ننحـاز 
قضـــت نتـــائج العلـــم احلـــديث إىل جانـــب الفلســـفة، أم ننخـــرط مـــع أنصـــار نتـــائج العلـــم، وكـــذلك األمـــر إذا تنا

الدقيقة مع سياسة ما، أخالق مـا، أيـديولوجيا مـا، تربيـة مـا، ديـن مـا، فبمـاذا نأخـذ، ومـاذا نـدع، أسـئلة ملحـة 
ندع اجلواب عنها لألجيال القادمة، فهي تعرف ما يناسبها وما ال يناسـبها! بيـد أن الغـرب أخـذ موقفـا لصـاحل 

الكنيســـة الكاثوليكيـــة وعلـــوم الفلـــك، حـــول مســـألة مكاننـــا يف  العلـــم ضـــد الـــدين، عنـــدما حـــدث الصـــراع بـــني
الكـــون، أحنـــن املركـــز أم احملـــيط؟ والســـؤال الثـــاين: مـــاذا يعـــين أن تتفـــق فلســـفة مـــا مـــع نتـــائج العلـــم احلـــديث أو 
ختتلــف؟ ذلــك أن الفلســفة عبــارة عــن بنــاء فكــري متكامــل األجــزاء، متســق الوظــائف واألهــداف، حــىت تكــون 

مــع العلــم، البــد أن تتقــاطع معهــا يف كــل املســائل والطروحــات املعنيــة، فكيــف يــتم ذلــك؟ الفلســفة منســجمة 
علــى ســبيل املثــال الفلســفة املاركســية أو الوجوديــة أو الفرويديــة فلســفات ونظريــات فكريــة هامــة، كيــف أدرس 

ن نفـس اجلـنس توافقها أو تناقضها مع نتـائج العلـم احلـديث؟ إنـك عنـدما تقـارن، البـد أن تـوازن بـني شـيئني مـ
والنــوع واحملتــوى، هــذا يقــود إىل اســتحالة املقارنــة بــني الفلســفة والعلــم، الخــتالف طبيعتيهمــا وجوهريهمــا، ومــن 
البــديهي أن الفلســفة تنطــوي علــى مقــوالت وقضــايا تتصــل بــاألخالق والسياســة والرتبيــة.. اخل، أمــا العلــم فإنــه 

غة الكم والقانون والضبط، وإلجراء املقارنـة، البـد لـك مـن يتعامل مع املفاهيم والتعاريف الدقيقة، ويتحدث بل
حتويل عناصر فلسفة ما إىل مفاهيم دقيقة، ومكونات مضبوطة، قابلة للقياس والتجريب واملالحظة، وهذا أمر 
شبه مستحيل، لكون املذهب الفلسفي إطارا فضفاضا، واسع األرجاء، مرتامي األطراف، غـري حمـدد، يصـعب 

  يات قابلة للصياغة الكمية، أو للتجريب، أو للمالحظة.حتويله إىل فرض
ـــارت الفلســـفة املاركســـية يف  عنـــد هـــذه النقطـــة جنـــد أنفســـنا أمـــام مفارقـــة يصـــعب حلهـــا أو جتاوزهـــا. فـــإذا ا
الواقـــع التطبيقـــي يف بعـــض الـــدول، وذهـــب الـــبعض للقـــول بـــأن ســـقوطها نـــاتج عـــن التطبيـــق الســـيئ واملمارســـة 

يـــار حـــدث بســـبب النظريـــة الفلســـفية نفســـها، والـــبعض الثالـــث اخلاطئـــة، والـــبعض اآلخـــر  يســـتنتج أن هـــذا اال
يار هو للنظرية والتطبيـق معـا. والفلسـفات املعاصـرة، حتـاول جهـدها أن تـرتبط  يذهب باستدالله، على أن اال
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جريبيـة)، وتتساوق مع مذاهب العلم احلديث، ومن هذه الفلسفات احلديثة، الفلسفة الوضعية اجلديدة (أو الت
وكـــذلك مؤلفـــات (برتـــارد راســـل) يف املنطـــق الرياضـــي وأغلبيـــة الفالســـفة اإلنكليـــز املعاصـــرين ومـــن تتلمـــذ علـــى 
أيــديهم مثــل (زكــي جنيــب حممــود) هلــم أشــياعهم يف الفكــر الفلســفي العــريب، ويــذكر الفيلســوف ريشــنباخ، يف 

لعلميـــة يف الواليـــات املتحـــدة ال تقبـــل فصـــول لـــه عـــن تطـــور دارون، يف إبـــان كتابـــة مؤلفـــه، إن بعـــض األقســـام ا
  نظرية دارون فيها حىت اآلن.

  ) العلم والمجتمع:4
إن العلــم مثــل أي كــائن حــي، حيتــاج حــىت يلــد وينمــو وينضــج، إىل املنــاخ املالئــم، واألجــواء املناســبة، فــرغم 

ة غربيــة صــرفاً، أنــه لكــل بلــد وجمتمــع (عملــه اخلــاص)، إال أن العلــم احلــديث (بالتحديــد)، يكــاد يكــون بضــاع
فلمــاذا ولـــد العلــم وشـــاع يف اجملتمـــع الغــريب علـــى وجــه اخلصـــوص؟ هنالـــك عــدة اعتبـــارات هلــذا األمـــر، فـــالعلم 

يــة، فعلــى ســبيل املثــال اجملتمــع جتماعيــة، البــد أن تتضــافر حولــه جمموعــة مــن العوامــل االاجتماعبوصــفه ظــاهرة 
طيـــة، فيســـارع إىل إزاحـــة رأس امللـــك املســـتبد، وإنشـــاء اإلنكليـــزي أول جمتمـــع يف العـــامل احلـــديث حيقـــق الدميقرا

حكومة دميقراطية حرة، لكل األفراد، إلجناز الصاحل العام. ومن بني العوامل األخـرى يـذكر (جـيمس بـريك) يف  
كتابه (عندما تغري العامل) عن نشأة العلم يف إنكلرتا، املناخ السيئ، وانتشار األوبئة، وحتوالت الطقـس الدوريـة 

ال اجلويــة، يف القــرن الســابع عشــر، لكــن األحــوال املناخيــة يف إنكلــرتا أحــدثت تغيــريا شــامال ســاعد علــى لألحــو 
ي اإلنكليـزي الفريـد. فقـد كـان اجملتمـع اإلنكليـزي بصـفة عامـة جتمـاعتغيري اجملتمع الغريب من خالل اهليكل اال

ا إنكلــرتا. وعلــى الــرغم مــن  جمتمعــا مســتقرا. إذ بعــد ســتني عامــا مــن انتهــاء الثــورة األهليــة الوحيــدة الــيت شــهد
عـــودة امللكيـــة، فـــإنكلرتا احلديثـــة مل تعـــد بلـــدا إقطاعيـــا كمـــا قبـــل ذلـــك، وخضـــع العـــرش لســـيادة الربملـــان، وثـــورة 
احلكومة اجلمهورية برئاسة (كرومويل). صحيح أن امللك هو الذي كان يعني الـوزراء، لكـن الربملـان اإلنكليـزي 

لطة العليـــا للقـــانون العـــام. فالضـــرائب يقررهـــا الشـــعب للحكومـــة املركزيـــة، واحلـــرب البـــد أن يوافـــق وكانـــت الســـ
األهليــة أتــت علــى اإلقطــاع وأســوار املــدن. ومل يكــن العامــل اإلنكليــزي معــدما بــال أرض، كنظــريه األوريب، ومت 

لعامـة النـاس،  ي واالقتصـاديجتمـاعسن القوانني والتشريعات، مثل القوانني التجارية الـيت حققـت االزدهـار اال
وتأثري مقالة ديكارت يف املنهج، واحلـروب التجاريـة، وحتسـن احملاصـيل الزراعيـة، وثـورة (واط) البخاريـة، وتوسـع 
املــدن، وانتشــار القــراءة والكتابــة، واملصــانع واملعامــل، مث قيــام الثــورة الصــناعية، واالعتمــاد علــى التقنيــة، وزيــادة 

  الثراء الفاحش.
يــا علـى عــدد مـن الركـائز، مــن أمههـا: الدميقراطيــة، وتـراكم رأس املــال اجتماعديث تقـوم إن ظـاهرة العلـم احلــ

والسلطة القوية عامليا، واهتمـام اجملتمـع مبصـاحل أفـراده كلهـم. لكـن البـد مـن البـوح عـن املسـكوت عنـه، واملثـال 
ا، يف تسـارع تطـور حيـث لعـب فصـل الـدين عـن الدولـة يف إنكلـرتا دورا رئيسـ على ذلك رأس املال اإلنكليـزي.
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يــة لــدفع ظــاهرة العلــم للظهــور والنشــوء يف إنكلــرتا كانــت، جتماعالعلــم. مــن هــذا العــرض، يبــدو أن العوامــل اال
نشــــوء النظــــام الــــدميقراطي، وســــيطرة الربملــــان، والقضــــاء علــــى اإلقطــــاع والقــــالع واحلــــدود املصــــطنعة، مــــن قبــــل 

و حـــروب التوســـع واالســـتعمار والســـيطرة، وتـــراكم الثـــورة، الربجوازيـــة الناشـــئة، الـــيت قـــادت النظـــام الرأمســـايل حنـــ
ي والسياســي جتمــاعوشــيوع الفلســفة الربمجانيــة، وانتشــار التعلــيم كّمــا وكيفــا، والثــورات املتالحقــة، يف اجملــال اال

  والصناعي والتجاري والعسكري والعلمي.. اخل، أدت إىل هذه النشوء والتطوير.
  ) العلم والدين:5

هناك ثالث نظريات عملية وجهت ضد أنانية اإلنسان، األوىل هي نظرية كوبرنيكـوس يف  يقول فرويد: أن
الفلــك والــيت تــذهب إىل أن األرض ليســت مركــز الكــون، وإمنــا هــي يف احلقيقــة إال كوكــب صــغري مثــل مليــارات 

رون يف الكواكــــب واألجــــرام الــــيت تســــبح يف الفضــــاء. والضــــربة الثانيــــة، جــــاءت مــــن نظريــــة التطــــور لتشــــارلز دا
البيولوجيا، حيث أكدت النظرية على أن أصل اإلنسان ينحدر إىل أبسط الكائنات احلية. أما الضـربة الثالثـة، 
ــــيت متيــــل إىل أن اإلنســــان ال ميلــــك لنفســــه كامــــل الضــــبط  فانقضــــت مــــن نظريــــة التحليــــل النفســــي لفرويــــد وال

تناقضـة يف أعمـاق اإلنسـان هـذه اإلهانـات والتحكم، حتـت تـأثري الـدوافع والرغبـات، الشـعورية والالشـعورية، امل
الـــثالث هـــزت مـــن ثقـــة اإلنســـان بنفســـه وأرضـــه ومصـــدره الطبيعـــي، ولـــن نعيـــد لألذهـــان القصـــة املألوفـــة للعـــامل 

ــــه الشــــهرية الــــيت تقــــول بــــدوران األرض والكواكــــب حــــول 1543 -1473البولنــــدي كوبرنيكــــوس ( ) ونظريت
لــك، ومل يكــن هــذا العــامل أول مــن قــال ذلــك، فكثــري مــن الشــمس، ال العكــس كمــا كــان الــرأي ســائدا قبــل ذ

كـــانوا يـــذهبون نفـــس املـــذهب يف رؤيـــة الكـــون، لكـــن كوبرنيكـــوس وضـــع األســـاس العلمـــي،   قالفالســـفة اإلغريـــ
ـــا عـــن طريـــق Galileo) (1564-1642والدراســـة املوضـــوعية إلثبـــات هـــذا األمـــر مث آمـــن جـــاليليو (  (

يف حبثــه ودراســته، فأثبــت صــدق النظريــة واقعيــا، فثــارت ثــائرة الكنســية، اســتعمال املنظــار املقــرب (التلســكوب) 
ا، فبـــادرت إىل التصـــدي ألفكـــار جـــاليليو، وحرمـــت تـــداول كتـــاب   ورأت أن خطـــرا دامهـــا بـــات يهـــدد ســـلطا
كوبرنيكــــوس حــــىت يــــتم تعــــديل بعــــض العبــــارات الــــيت وردت فيــــه علــــى حنــــو كــــون النتــــائج الــــيت خلــــص إليهــــا  

النظام الفلكي القدمي عند بطليموس. ولعـل أكـرب شـاهد علـى ثـورة الكنيسـة إزاء نظريـة   كوبرنيكوس متفقة مع
كوبرنيكوس، ومساندة جاليليو هلا، أن منعت هـذا األخـري مـن تـدريس نظريـة سـلفه أو مناقشـتها، كمـا منعـت 

ـا. ولقـد بلـغ فعـل الكنيسـ ة أقصـاه، إىل جانب ذلك تداول الكتب اليت كانـت تشـري إىل حركـة األرض و دورا
ا أن تعرض صاحبها للعنة واملطاردة.   عندما كانت قراءة كوبرنيكوس من شأ

ــا حقيقــة  لقــد بلــغ تأييــد النظريــة حــدا ســارع فيــه جيوردانــو برونــو إىل التصــريح عالنيــة بصــحة النظريــة وبأ
دينـة البندقيـة واقعة. فما كان من رجال الكنيسة آنذاك إال أن طاردوه يف كل مكان، مث قبض علـى برونـو يف م

وأودع السجون ملدة ستة أعوام وأحرق بعدها وهو حي، ويقال إنه فيما بعـد أقـيم لـه نصـب تـذكاري يف نفـس 
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مكان حرقه، وتالحقت الشواهد املتتاليـة تؤكـد صـحة النظريـة، فاسـتطاع كبلـر أن يؤيـد مـذهب النظريـة رياضـيا 
حمـاكم التفتـيش والبابـاوات ورجـال الـدين تعنتـا وقسـوة ، وجاليليو تلسـكوبيا، فـازدادت الكنيسـة و اونيوتن فيزيائي

حبــق مروجيهــا، وتعــرض جــاليليو للمحاكمــة أكثــر مــن مــرة، وأجــرب علــى رفــض النظريــة أكثــر مــن مــرة ومل يرفــع 
م يف رومـا. ومـا حـدث لكوبرنيكـوس ودارويـن وفرويـد 1835احلظر عن النظريـة وعلمائهـا وكتـبهم إال يف عـام 

م للمواجهـــة مـــع املؤسســـة املســـيحية امتـــد ليشـــمل بعـــض الفالســـف م علـــومهم وفلســـفا ة والعلمـــاء، ممـــن قـــاد
الغربيــــة، مثــــل الفلســــفة الوجوديــــة، مــــن كريكيجــــارد حــــىت ســــارتر، ومثلهــــا الفلســــفة املاركســــية، مــــن مــــاركس إىل 
 املنظـرين املعاصـرين. وأحيانـا مــن حيـدث العكـس، فنجـد الــدين هـو الضـحية، واملنتصـر هــو الفلسـفة، كمـا فعــل
جوزيـــف ســـتالني عنـــدما هـــدم الكنـــائس واألديـــرة، وحوهلـــا إىل متـــاحف ومـــدارس ومؤسســـات حكوميـــة ترعـــى 
مصاحل املواطنني. فيم اخلطأ إذن؟ أمن الدين أم العلم؟ إذا نظر إىل الدين أنه يف جوهره حريـة وعـدل وتسـامح 

دها ميكــن جتنــب الكثــري مــن ومســاواة وكرامــة، ونظــر إىل العلــم علــى أن غايتــه الكمــال والســعادة للجميــع، عنــ
  األخطاء.

ملــاذا اإلســراع كلمــا ظهــرت نظريــة عمليــة جديــدة ملقارنتهــا بالــدين مــن أجــل إعطائهــا قيمــة؟ ملــاذا اخــتالف 
الدين مع العلم، إذ سارع بعض املتدينني لرفض العلم مجلة وتفصيال؟ مث ملـاذا يـذهب بعـض غـالة العلمـاء، يف 

ىل جانــب العلــم؟ يالحــظ يف أغلــب األحيــان أن العلــم يقــدم نظريــات حــال تنــاقض العلــم والــدين، للوقــوف إ
وفرضــيات ورؤى متباينــة، فعنــدما خيــرج علينــا عــامل يف الفيزيــاء أو الكيميــاء أو البيولوجيــا أو علــم الــنفس بنظريــة 
جديــدة، يســارع بعــض رجــال الــدين بعقــد املقارنــات واملوازنــات، وكــأن النظريــة أصــبحت قانونــا، واملعــروف أن 

لنظريـة تضـم يف ثناياهــا جمموعـة مـن النظــرات واألفكـار واآلراء، الـيت حتتــاج إىل التجريـب املـنظم واملضــبوط، يف ا
هــذه احلالــة إذا أكــد التجريــب واملالحظــة املنظمــة الدقيقــة فــروض وأفكــار وآراء النظريــة انتقلــت لتصــبح قانونــا 

حيــز النظريــة إىل جمــال القــانون العلمـــي، ألن  علميــا. فعلــى ســبيل املثــال، نظريــة نيــوتن يف اجلاذبيــة قفــزت مــن
التجريـــب والضـــبط الرياضـــي والفيزيـــائي أكـــد مضـــامينها، واتفـــق مـــع مـــا تـــذهب إليـــه، فـــيمكن أن نضـــيف هـــذا 
القــانون إىل الــرتاث العملــي بكــل اطمئنــان وثقــة مــن املســتقبل، رغــم أن كــل قــانون يتحقــق وفــق شــروط حمــددة 

يف هذه احلالة، من املمكن عقد املوازنات واملقارنات مع الدين لتأكيد أو  ومعينة، فال يوجد إطالق يف العلم.
نفي بعـض اجلوانـب، وهنـاك مـن النظريـات مـا ميـر عليـه العقـد أو القـرن أو األلـف مـن السـنني، حـىت تتأكـد أو 

ســنة. وبعــض النظريــات 2500تنفــى. خــذ علــى ســبيل املثــال نظريــة دميقــريطس يف الــذرة، مل تتأكــد إال بعــد 
ا ببساطة غري قابلة للتجريب الدقيق، خاصة يف جمال العلوم اإلنسـانية واالي يـة، جتماعصعب التأكد منها، أل

  فهذا يزيد يف عمر بقائها، حىت يتسىن للعلماء إجياد السبل والوسائل الكفيلة بضبط شروط التجريب.



  251

الفئــة األوىل تــرى أن قــوة خفيــة والعلمــاء علــى وجــه العمــوم منقســمون إىل فئتــني، فئــة متدينــة وفئــة ملحــدة، 
علوية تدفع إليها، أما العلماء امللحدون فيذهبون إىل أن كل الظاهرات العلميـة ال حيتـاج تفسـريها وحتليلهـا إىل 
قــوة خفيــة خلفهــا، فيشــرون يف كتــبهم، إىل أن تفســري الظــاهرة العلميــة، يكفــي أن يكــون مــن داخلهــا، ووفــق 

ـــا وعناصـــرها، دومنـــا اهتمـــام بـــأي شـــيء آخـــر. وضـــمن هـــذا اإلطـــار ينـــدرج كتـــاب (العلـــم يف منظـــوره  مكونا
اجلديــد) ملؤلفيــه يف جمــال مــا عقــد العــزم علــى إيضــاحه وتفســريه يف جمــاالت تطــور كافــة العلــوم، أحــدمها خمــتص 
م يف شــكل موازنــة بــني مقــوالت النظريــة  مبجــال الفلســفة، واآلخــر يف الفيزيــاء النظريــة، يــدور البحــث يف كتــا

يــة القدميــة والنظريــة العلميــة اجلديــدة. وقــد عــرض املؤلفــان للظــروف الــيت نشــأت يف ظلهــا النظريــة العلميــة العلم
القدميــة، الــيت اصــطبغت بصــبغة ماديــة، كــرد فعــل إزاء هيمنــة الفلســفة املدرســية املســيحية علــى العقــول، والــيت 

القدميــة إىل اإلحلــاد واالســتهتار  وصــلت إىل حالــة مــن التحجــر العقلــي والتخــبط الفكــري. وقــد انتهــت النظريــة
بكل القيم األخالقية والروحية، وفسرت السلوك تفسريا غريزيا فسيولوجيا. إزاء هذه النظريـة، ظهـرت يف مطلـع 
القرن العشـرين نظريـة علميـة منافسـة، كـان مـن أملـع روادهـا آينشـتاين، وهـايز نبـريغ، وبـور غـريهم. وقـد أمجعـت 

نووية والكوزمولوجيا يف هـذا القـرن علـى أن املـادة ليسـت أزليـة، وأن الكـون يف تطـور آراء كبار علماء الفيزياء ال
ومتدد مستمرين، فدعوا إىل اإلميان بعقل أزيل الوجود، يدبر هذا الكون، ويرعى شؤونه. مث جاء جيل آخر من 

ث العلمـــاء املتخصصـــني يف مبحـــث األعصـــاب مـــن أمثـــال شـــرنغتون، واكلـــس، وســـربي، فخلصـــوا، بعـــد حبـــو 
مضــنية، إىل أن اإلنســان مكــون مــن عنصــرين جــوهر بــني: جســد فــان وروح باقيــة ال يناهلــا الفنــاء، وأن اإلدراك 
ــا. ويف أعقــاب احلــرب  والتفكــري ليســا مــن صــنع املــادة، بــل يــؤثران تــأثريا مباشــرا يف العمليــات الفســيولوجية ذا

ا بالعقــل، ورفضــوا تفســري الســلوك البشــري العامليــة الثانيــة ظهــرت حركــة جديــدة يف علــم الــنفس، اعــرتف روادهــ
بلغــة الــدوافع والغرائــز احليوانيــة، وآمنــوا بــدال مــن ذلــك بــالقيم األخالقيــة واجلماليــة واجلوانــب الروحيــة والفكريــة 
والنفسية. فهم يرون يف املادة والعقل واجلمال، صور مناذج لقوى أزلية مسيطرة حترك العامل وتراقبه، وتقـوده إىل 

احلــب والرعايــة الكونيــة، ولكــن مــوطن الضــعف يف مــذاهب هــؤالء العلمــاء ميكــن إمجاهلــا يف ثــالث هدفــه بكــل 
  نقاط:

يتحدث هؤالء عن العلم يف فرتة زمنية حمـددة، وهـي فـرتة تـأليف الكتـاب، والعلـم يقفـز يف   النقطة األولى:
  ظهر اجملن.  كل عام قفزات هائلة، خاصة مع ابتكار وسائل وأدوات جديدة، فرمبا انقلب عليهم

ـا يف مـذاهبهم ناجتـة  النقطة الثانية: أال ميكن أن يكون النظام واجلمال واإلنسان واهلدفية والغائبـة الـيت يرو
م أو نفوســــهم وليســــت يف الواقــــع  عــــن ســــوء اســــتقراء أو اســــتدالل، فرمبــــا كانــــت كــــل هــــذه األشــــياء يف عيــــو

ــم.  ارنــة ينبغــي هلــا أن تكــون بــني ثــابتني، ولــو قلــيال، فــالعلم : تــزعم أن املقوالنقطــة الثالثــةاملوضــوعي احملــيط 
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ليس مطلقا، ألنه يف حتول وسريورة دائمة، أما الدين فهو نظام كلي شامل ومطلق وال يعين ذلـك أين أتفـق أو 
  أختلف معهم، ولكن نقدي ينصب على املنهج واألدوات.

  ) العلم واألمم:6
هاف اإلجابة عـن السـؤال التـايل: ملـاذا  أ. ول الباحث تويبيف دراسة جادة حول (فجر العلم احلديث) حيا

مـا كانتـا يف العصـر الوسـيط أكثـر  نشأ العلم احلديث يف الغرب دون حضاريت اإلسـالم والصـني، بـالرغم مـن أ
تقـــدما مـــن الناحيـــة العلميـــة؟ لتفســـري ذلـــك تنـــاول للمؤلـــف عـــرب جـــزأي الكتـــاب، اخـــتالف األنظمـــة الدينيـــة 

يعية يف احلضــارات أو األمــم الــثالث، مركــزا علــى التصــور القــانوين لالئــتالف الــذي انفــرد بــه والفلســفية والتشــر 
الغـرب، ممـا أتـاح مناخـا حمايـدا وحريـة يف البحـث، ومهـا تصـوران يتكـامالن مـع العلـم احلـديث. ولـئن كـان يــؤرخ 

إلســالمية مل يكــن عــادة للحظــة مــيالد العلــم احلــديث باكتشــاف كوبرنيكــوس ملركزيــة الشــمس، فــإن احلضــارة ا
ينقصــها لتحقيــق ذلــك إال الوثبــة األخــرية، فلمــاذا عجــزت عنهــا، يف حــني متكنــت احلضــارة الغربيــة مــن إجنــاب 
العلم احلديث؟ ورغم أن الدراسة اليت قدمها املؤلف ال ختلو من العمق والشمول والدقة، وقـد نتفـق أو خنتلـف 

ره فهـــو يـــرى أن العوامـــل الـــيت تســـببت يف إخفـــاق العلـــم مـــع مذهبـــه، إال أن ذلـــك ال يعـــين أن ال نناقشـــه وحنـــاو 
العـــريب أن ينجـــب العلـــم احلـــديث تبـــدأ مـــن العوامـــل العرقيـــة إىل ســـيطرة الســـنية الدينيـــة إىل الطغيـــان السياســـي، 
باإلضافة إىل عوامل متصلة بالبواعث النفسية والعوامل االقتصادية، فضال عن إخفـاق فالسـفة الطبيعـة العـرب 

ويســتخدموا املــنهج التجــرييب. وتــوحي الصــياغة العامــة لألثــر الســليب للقــوى الدينيــة علــى التقــدم  يف أن يطــوروا
يـة، وقـد أفـرخ هنـا تعصـبا دينيـا، وخباصـة اجتماعالعلمي، ما ظهر يف القرنني الثاين عشر والثالـث عشـر كحركـة 

ة والعقليـة. فضـال عـن أن العلـم حيتـاج جتاه العلوم الطبيعية وإحالل العلوم السرية بدال من دراسة العلوم اليونانيـ
إىل قــدر مــن االســتقاللية واحلريــة، بينمــا خضــع العلــم خضــوعا مطلقــا للمؤسســتني السياســية والدينيــة. والشــك 
أن مصدرا جوهريا لتصور قدرات اإلنسان العقالنية، وكذلك تصوراته عن الطبيعة، إمنا تلتمس من االجتاهـات 

ذ تشكل مثل هذه األفكار بعمـق تصـور اإلنسـان لذاتـه، فأمـا أن تطلـق كـل مـن الدينية والتشريعية للحضارة، إ
الكالم والتشريع القدرات العقلية لإلنسان، إذ رفض كل من الكالم والتشريع على وجه اخلصوص فكرة وجود 

أالّ عامل عقـالين بـّني لـدى النـاس مجيعـا، مـؤثرين علـى ذلـك أن علـى املسـلم أن يتبـع طريـق السـنة أو التقليـد و 
حياول الكشف عن أسرار الطبيعة اخلارجية أو معرفة أسرار النص املنزل. وقد تبـىن كـل مـن املتكلمـني والفقهـاء 
فكرة أن حكمـة اهللا وإمجـاع العلمـاء أمسـى مـن العقـل، وعزفـوا عـن املوافقـة علـى اعتبـار العقـل اإلنسـاين مصـدرا 

اليت مل تتطور يف القـانون اإلسـالمي. ومـن مث فـإن  للتشريع أو األخالق. هلذه النقطة صلة بفكرة منطق القصد
درجـــات التعـــرض للمســـؤولية الـــيت تشـــكل العمـــود الفقـــري هلـــا، مّكـــن مـــن تطـــوير منظـــور عقـــالين يف مؤلفـــات 
العقالنيني، إمنا يوجد لدى املعتزلة، ولكن ليس لديهم الدور اإلنساين القادر على االبتكـار سـواء يف الـدين أو 
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، مبا يرتتب على ذلك من إغالق أبـواب االجتهـاد، وقـد ألقـى أكـرب مفكـري اإلسـالم بعـد يف الفكر األخالقي
الغــزايل ظــالل الشــك علــى قــوى العقــل اإلنســاين، وحطّــوا مــن شــأن املنطــق االســتداليل، وأصــروا علــى أولويــة 

شـــرتك دون اإلميـــان وأعطـــوا الســـلطة املطلقـــة الشـــريعة والســـنة، وال يزيـــد العقـــل لـــدى أهـــل الســـنة عـــن احلـــس امل
  االعرتاف بإمكانية أن يصل العقل إىل حقائق جديدة دون عون يف اإلهلام.

أمــا املــدارس واملعاهــد والكليــات واملشــايف يف احلضــارة العربيــة اإلســالمية فكانــت عبــارة عــن أوقــاف، يوقفهــا 
يث وســنة وشــريعة بعــض اخللفــاء والــوالة واألثريــاء ويشــرتطون يف إقامتهــا أن تــدرس العلــوم الدينيــة مــن فقــه وحــد

وتفســـري وحنـــو وقـــرأن.. اخل، وقلمـــا تـــدرس العلـــوم الطبيعيـــة أو العلميـــة، كـــاملنطق والرياضـــيات والفلســـفة.. اخل، 
وكانــت منــاهج التعلــيم قائمــة علــى اإللقــاء والتكــرار واحلفــظ والقــراءة وإىل مــا إليهــا، ومل تكــن هنــاك شــهادات 

تالميــذه وال ننســى املعوقــات املتعلقــة بــاملواقف واملؤسســات، تعطــى أو امتحانــات تقــام، وإمنــا كــان الشــيخ جييــز 
واليت حالت دون ظهور العلم احلديث يف احلضارة العربية احلديثة، ومن الواضح أن التفسـري التقليـدي للشـريعة 
اإلســالمية كــان عــامال جوهريــا وضــع قيــودا علــى تطــور جمــاالت االســتقالل مقيمــة نســقا شخصــيا جزئيــا، فقــد 

اإلسالمي الشرعي تطور القوانني العاملية واملعايري غري الشخصية للتقييم، وحدد جمال املنـاطق الـيت  أعاق الفكر
ميكن أن ميارس فيها اإلبداع، وإال تعرض العامل إىل لوصمة الزندقة أو عدم التدين، فال مكان يف هذا التفسري 

ؤسسـة الدينيـة لإلحسـان، وهـذه مقيـدة بقيـود للشريعة للبحث العلمي غري املقيد، بل املعهـود التمويـل طريـق امل
دينيــة، واكتملــت احللقــة الســوداء بغــزو املغــول للشــرق اإلســالمي يف القــرن الثالــث عشــر، واســتعادة النصــارى 
ألســبانيا يف القــرن اخلــامس عشــر، واالســتبداد السياســي، واجلمــود الفكــري، واإلميــان األعمــى، وغيــاب النظــرة 

اجملـــاالت والنشـــاطات، كـــل ذلـــك أدى إىل عـــدم نشـــوء العلـــم احلـــديث يف احلضـــارة املوضـــوعية والواقعيـــة لكافـــة 
العربية اإلسالمية. أما العلـم يف الصـني فإنـه مل حيقـق العلـم احلـديث لـنفس العوامـل الـيت منعـت احلضـارة العربيـة 

م والتــدريس أو اإلســالمية، مضــافا إليهــا عزلــة الصــني الطويلــة، وأنظمــة التعلــيم اجلامــدة، ســواء مــن حيــث التعلــي
ــــات، وكــــان هــــدف التعلــــيم إعــــداد مــــوظفني مطيعــــني خملصــــني لســــلطة اإلمرباطــــور، وكانــــت  ــــاز االمتحان اجتي
الفلســـــفات الصـــــينية، والـــــيت هـــــي بالنســـــبة هلـــــم أديـــــان يف نفـــــس الوقـــــت، كالكنفوبتوســـــية، والتاويـــــة، والبوذيـــــة 

ى عكــس الفلســفات الغربيــة الــيت والالوتســية، تــدعو لالنســجام مــع الكــون، بــال تنــاقض أو تضــاد، وذلــك علــ
ترمــي للســيطرة والــتحكم واإلخضــاع والضــبط، فاخلطــأ الفــادح يف احلضــارة الصــينية يتمثــل بــاالنغالق واجلمــود، 

ا جمموعة من األعراف الرببرية املنمطة.   عن أي تفاعل أو تبادل، والنظر إىل بقية الدول والشعوب على أ
رة العربيــة اإلســالمية عــن إبــداع العلــم احلــديث، وهــي الســيطرة هنــاك إشــارة هامــة، فيمــا خيــص عجــز احلضــا

عليهــا، وهــم اللــذين يتصــفون بــاجلمود، وفقــدان األملعيــة العلميــة، إضــافة لــدخول االســتعمار  املريــرة للعثمــانيني
األوريب الغـــريب لكافـــة بقـــاع األمـــة العربيـــة اإلســـالمية. نســـتنتج مـــن ذلـــك أن مـــيالد العلـــم احلـــديث كـــان نتاجـــا 
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نظمة الدينية والفلسفية والتشريعية، وإقامة التصور القانوين، واملناخ احملايد، وحريـة البحـث، وهـذا مـا حصـل لأل
  مع أوربا، وحققت مجيع هذه الشروط، فنشأ العلم احلديث يف الغرب.

  ) آليات العلم الحديث7
تقـل وتتغـري النظـرة العلميـة جييب توماس كون يف كتابـه: (بنيـة الثـورات العلميـة) عـن السـؤال التـايل: كيـف تن

من النظرة القدمية للعلـم إىل النظـرة اجلديـدة أو احلديثـة؟ وكيـف تتغـري املرجعيـات وأسـس وقواعـد علميـة حديثـة 
للنظريــات العلميــة اجلديــدة؟ كيــف نتحــول مــن كوبرنيكــوس وكبلــر وجــاليليو ونيــوتن، إىل اينشــتاين وهــايز نبــريغ 

يـتم التحـول والتغيـري؟ وهـل النظريـات العلميـة املعاصـرة هـي آخـر مـا ميكـن  وبور؟ وما هـي اآلليـة الـيت مبقتضـاها
  أن يقوله العلم يف ذلك؟ كيف تتقارب عن هذه األسئلة أو تتباعد، تتألف أو تتناقض؟

لإلجابــة عــن هــذه األســـئلة يقــدم (تومــاس كـــون) يف تفســريه آلليــة حــدوث (الثـــورات العلميــة) نظريتــه الـــيت 
  ادي) فما هو مضمون هذه النظرية، وهل هي كافية لتفسري ذلك...؟يسميها (النموذج اإلرش

ا  ـــا وإثرائهـــا بتوســـيع نطـــاق مشـــكال إن دراســـة تـــاريخ العلـــم وســـيلة رئيســـية لتطـــور أســـس العلـــوم ونظريا
املعرفية. ضمن هذا التوجه يعتمد كتاب (كون) الذي يعترب من أبرز الدراسات الـيت تأخـذ بـاملنهج  اوإمكانيا
ي تــارخيي. يقــول اجتمــاعد املباحــث، لدراســة عمليــة إنتــاج وحتليــل املعرفــة العلميــة يف إطــار ثقــايف نفســي املتعــد

املؤلف إن هدفه األساسي هو العمل بإحلاح وجد من أجل أحداث تغيـري يف إدراك وتقيـيم املعطيـات املألوفـة، 
لم خباصة، وإىل أن ننظر إليه نظرة جديـدة ال ويبدأ كتابه بدعوتنا إىل تغيري نظرتنا إىل التاريخ بعامة، وتاريخ الع

على أنه وعاء ألحداث متتابعة زمنيا، ومن مث تراكميا، بل يؤكد أن تغري النظرة يستتبعه حتول حاسـم يف صـورة 
العلـــم. والصـــورة اجلديـــدة البديلـــة عنـــد (كـــون) متـــايز بـــني مـــرحلتني مـــن تطـــور العلـــم داخـــل إطـــار حـــاكم هـــو 

مه شـبكة حمكمـة مـن االلتزامـات املفاهيميـة، والنظريـة واملنهجيـة. واملرحلـة الثانيـة هـي (النموذج اإلرشادي) وقوا
مرحلــة الثــورة العلميــة، حيــث يــتم إبــدال النمــوذج اإلرشـــادي بــآخر جديــد، تتغــري معــه صــورة الوقــائع ومعـــايري 

 عمليــة املشــاهدة القبــول والــرفض. ويؤكــد (كــون) حقيقيــة بالغــة األمهيــة، وهــي أن املفــاهيم النظريــة متضــمنة يف
ا، وحتدد طبيعتها ونتائجها. وعلى ذلك، فإن كل نظرية علمية، أو جمموعة نظريات علمية تشكل  العلمية ذا
فيما بينها منوذجا إرشاديا، وهو مبثابة اهليكل النظـري واملرجعـي للقواعـد واملعـايري واملفـاهيم، الـيت تنطـوي عليهـا 

يــة، تارخييــة، موحــدة، حبيــث تتشــكل اجتماعومكــان، وشــروط نفســية،  النظريــة، أو جمموعــة النظريــات يف زمــان
وحـــدة النمـــوذج اإلرشـــادي. ولكـــن هـــذه النظريـــات، ضـــمن النمـــوذج اإلرشـــادي الواحـــد، وغالبـــا مـــا حتتـــوي يف 
جوفها على بعض الثغرات والنواقص والعيـوب، فيبـدأ النمـوذج اإلرشـادي اجلديـد يتكـون يف قلـب القـدمي، عـن 

ثغرات العلمية والواضحة، أو إكمال بعض النواقص، ونفي بعض العيوب، ألن تصبح مزايـا طريق سد بعض ال
مكتملة. وهكذا تولد نظريـات جديـدة، يف داخـل النمـوذج اجلديـد، إمـا بشـكل تـدرجيي متسلسـل، أو بشـكل 
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 تقــدمي انقـالب ثـوري عنيـف. علـى هــذه الصـورة تنشـأ الثـورات العلميـة اجلديــدة حمـل القدميـة، لفشـل القدميـة يف
احللول والتفاسري والشروح ملسـتجدات القضـايا العلميـة. مبـا أن نظريـة (كـون) تصـب يف جمـال العلـوم الطبيعيـة،  

ية، ال حتقق نفـس النجـاح جتماعكالفيزياء والكيمياء والرياضيات وسواها، لكنها يف جمال العلوم اإلنسانية واال
يـة تتكامـل وتتعـاون، فهـي ال تنسـخ بعضـها جتماعنية واالالسابق، ألن النظريات العلميـة حـول املسـائل اإلنسـا

  أو تثور على أضدادها بل تتقوى وتشتد مع التجاور و التحاور.
بــديهي أن البحــث العلمــي يقــوم علــى جمموعــة مــن الركــائز منهــا: االســتنتاج، الفرضــية، املــنهج، وغريهــا مــن 

العلمـي؟ جييـب (بيـرت مـدور) يف كتابـه (االسـتقراء العناصر مثل االستقراء واحلدس، فما هي أمهيتها يف التفكـري 
واحلدس يف التفكري العلمي) إن املذهب االستقرائي هو صيغة من املعتقدات، يتميز باالنتقـال مـن اخلـاص إىل 

هـو االنتقـال مـن العـام إىل اخلـاص، فاالسـتقراء هـو خمطـط أو صـيغة للمحاكمـة،  طالعام، يف حني أن االسـتنبا
، مـن االنتقـال مـن أحكـام تعـرب عـن وقـائع خاصـة إىل أحـاكم عامـة تشـملها وينبغـي هلـا أن متكننا على حنـو مـا

تضـيف شــيئا جديـدا، بعــد ذلــك ينتقـل املؤلــف ليعــدد عيـوب ومآخــذ الــنمط االسـتقرائي يف احملاكمــة، مث يرجــع 
) و(بـــريس) لشـــرح املزايـــا ونقـــاط القـــوة يف هـــذا الـــنمط مـــن التفكـــري، وال ننســـى أن يقـــارن بـــني (مـــل) (جـــاليليو

وغريهم من فالسـفة وعلمـاء ومفكـرين، إىل أن يصـل إىل أن لكـل علـم منهجـه وطريقتـه اخلاصـة. والطريـف يف 
م ألحباثـــه يف النمـــو والشـــيخوخة واملناعـــة 1960هـــذا الطبيـــب، وهـــو احلـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل يف الطـــب عـــام 

ملضــبوط، ذلــك أن احلــدس منــط مــن وحتــوالت اخلاليــا، أنــه يُعلــي مــن شــأن احلــدس يف إطــار البحــث العلمــي ا
التخمــني والتوقــع بصــدد حالــة مــا أو ظــاهرة مــا، بــدون مقــدمات أو معــارف شــاملة مســبقة. فــإذا مــا أدركنــا أن 
الكتــاب وضــع يف أواخــر الســتينات، وتــرجم يف الثمانينــات وكــان املؤلــف طبيبــا ناجحــا ومــربزا يف جمــال عملــه، 

اهجــه، وكــان املــرتجم دارســا خمتصــا يف علــم الــنفس لوضــحت ولكنــه غــري خمــتص بــالعلم والبحــث العلمــي ومن
صورة االضـطراب الشـديد الـيت سـادت يف كـل صـفحات الكتـاب. وينصـّب جهـد (د. ج. ب ديكنسـون) يف 
مؤلفه عن (العلم واملشتغلون بالبحث العلمي يف اجملتمع احلديث) يف وصف األسس القانونية والتشريعية ملهنـة 

ــا، وحقــوق الباحــث واملؤسســات العلميــة. ويشــري إىل أن التطــور العلمــي البحــث العلمــي، وتعريــف اجل مهــور 
مستحيل بدون الباحثني العلميني، الذين يفرتض يف أممهم أن تعدهم هلذا العمل اجلليل، ويذيل كتابه باملواثيق 

مهيـة فـرق واالتفاقات الدولية حول هذه املهنة، وحقـوق حيوانـات التجـارب، وطـرق وأسـس إعـداد الباحـث، وأ
البحث العلمي، والتعاون بـني مراكـز البحـوث، وكيفيـة اإلبـداع يف هـذه املهنـة، ممـا ال يسـتغين عنـه أي باحـث. 
فالبحــث العلمــي مضــين صــامت، ينطــوي علــى التضــحية واإلبــداع واالخــرتاع والوصــول إىل كــل مــا هــو جديــد 

  ونافع للجنس البشري برمته.
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سمى (بالتنبؤ) ونأخذ عليه كمثال كتاب (د.عبد احملسن صاحل) ومن آليات البحث العلمي نقع على ما ي
املوســـوم (التنبـــؤ العلمـــي ومســـتقبل اإلنســـان) وفيـــه ينـــاقش الباحـــث أهـــم (االحتمـــاالت) والتنبـــؤات املتوقعـــة يف 
القـــرون املقبلـــة لإلنســـان مـــن الناحيـــة البيولوجيـــة، ولـــيس لـــدينا مآخـــذ علـــى الكتـــاب الـــذي يعتـــرب ترمجـــة أمينـــة 

البحــوث العلميــة يف هــذا الصــدد يف فــرتة الثمانينــات، ويبــدو العلــم فيــه وكأنــه يصــل إىل ضــرب مــن ألحــداث 
اخليال والسحر واألعاجيب، فيما خيص بيئة اإلنسان، وأمراضه، وتكيفـه، وسـيطرته شـبه الكاملـة علـى حميطـه، 

ة) يف الفلـك، وفيـه يتنبـأ يف إال أنه البد كلمة حول ذلك، أذكر أنين قرأت كتابا يف السبعينيات ألحد (الـدكاتر 
) سوف ننتقل بيسر وسهولة بني الكواكب، بـل واجملـرات وهكـذا، وهـذا يف احلقيقـة يبعـد العامـة 2000عام (

عن مطالعـة الكتـب العلميـة اجلـادة، إذا مـا انتشـر مثـل هـؤالء البـاحثني، وشـرعوا باحلـديث عـن (مثلـث املـوت، 
لــذا ينبغــي وضــع الضــوابط الالزمــة حــول التنبــؤ، وأمههــا: الدراســة اخل)  ...القــادمون مــن الســماء، أســرار املــوت

العميقـة احمليطـة الشـاملة لظـاهرة البحـث، واعتمـاد املنـاهج العلميـة الدقيقـة مـن التجريـب واملالحظـة املنظمـة... 
اخل، حــــىت يتيســــر الباحــــث إمكانيــــة التنبــــؤ القريــــب مــــن الصــــحيح، فــــال يشــــتط أو يغلــــو، وال حيجــــم العاطفــــة 

عـــال، وال ينقـــاد لألهـــواء واملطـــامع الشخصـــية وأمامنـــا كتـــاب (املعقوليـــة يف العلـــم احلـــديث) ملؤلفـــه العـــامل واالنف
الفرنســي (روبــرت بالنشــه) الــذي يــذهب إىل أن العقــل واحــد يف كــل مكــان، والواقــع الطبيعــي كــذلك أال إن 

ر الــذهن العــامي، بــل هــو العلــم لــيس نســخة طبــق األصــل عــن الواقــع، وال عــن نظــام تكونــه وحتركــه، كمــا يتصــو 
جمموعـــة مقاربـــات كلمـــا قاربـــت الواقـــع زادت دقـــة وتعقيـــدا. وهـــذا املقارنـــات الـــيت ينشـــئها العقـــل ليحـــيط بعـــامل 
التجربـــة وخيضـــع لســـلطان اإلنســـان، هـــو مـــا نســـميه معقوليـــة. ولقـــد بلغـــت معقوليـــة العلـــم احلـــديث درجـــة مـــن 

كبائر، صار معها مـن املمتنـع علـى غـري املتخصـص اإلرهاف، على اخلصوص بعد اكتشاف عاملي الصغائر وال
أن يعرف أصوهلا وترابطهـا واألسـس الـيت تقـوم عليهـا. فـإذا كـان املـرء قـد بـدأ يف الغمـوض عنـدما تنـاول مسـألة 
العلم، عند ظهوره على سطح األرض، فاآلن ومع قمـة وذروة التطـورات العلميـة اهلائلـة ترجـع بـه القهقـرى حنـو 

اقع مــن التعقيــد والتشــابك وامليوعــة والتــدافق، حبيــث يكــاد يســتحيل فهمــه وضــبطه علــى الغمــوض ثانيــة. فــالو 
  أكمل صورة ممكنة.

  الخاتمة:
واخلالصة من أجل املراجعة والتقييم وضعنا الكتـب األحـد عشـر يف (سـلة واحـدة) ألن هلـا موضـوعا واحـد 

يـة واالقتصـادية، جتماعالسياسـية واال وهو العلم وقد تناولت كافة الكتب الظاهرة العلميـة مـن خمتلـف اجلوانـب
ا متكاملة ومرتابطة إال أن ما عاب بعضها عدم االطالع على الـبعض  التارخيية والدينية واأللسنية، والحظنا أ
اآلخــر، وذهــب الــبعض اآلخــر مــذهبا مجوديــا، أحــادي النظــرة، ممــا أضــعف دراســته للظــاهرة العلميــة. واملــدخل 



  257

العلــم احلــديث، يــدرس الظــاهرة مــن كــل اجلوانــب واألرجــاء، ويرصــد العوامــل  املتعــدد اجلوانــب، هــو ضــرب مــن
  املؤثرة والناجتة على عناصر ومكونات هذه الظاهرة، حىت يصل إىل فهم أكمل وأوضح وأمشل.

ا امتازت بـاجلودة كتابـة وترمجـة، وتقـدميا، ومراجعـة  وفيما خيص كتب سلسلة (عامل املعرفة) حول العلوم فإ
تابــة أو الرتمجــة، الشــكل أو املضــمون، صــيغت بلغــة علميــة مبســطة، دون أن ختــل بــاملعىن، لكــن مــن حيــث الك

) التنــاقض بــني مــا يــذهب إليــه واملؤلــف، ومــا يــورده 2ج 1يؤخــذ علــى بعضــها مثــل (فجــر العلــم احلــديث ج
. وميكـن اعتبـار  املرتجم يف احلواشي. رغم إشارة مستشار السلسلة د.فؤاد زكريا إىل ذلك يف مقدمة اجلزء الثاين

ــا وترمجهــا د. فــؤاد زكريــا مــن أفضــل مــا تــرجم إىل العربيــة حــول  كتــاب (نشــأت الفلســفة العلميــة) والــيت قــام 
(فلســـفة العلـــم) خاصـــة وأن أنفـــاس الفيلســـوف د. فـــؤاد زكريـــا تتالحـــق مـــع أفكـــار املؤلـــف، بالنقـــد واإلضـــافة 

ــا أجــادت، إن مل نقــل كــادت تتفــوق علــى  املؤلــف نفســه. وكانــت الرتمجــة للكتــاب الثــاين والتعليــق، حبيــث أ
هلانس راخينباخ لـ(د. العوا) أفضل وأعمق وحميطه أكثر بعناصر املوضوع مـن الكتـاب األول، رغـم وقـوع الكثـري 
مـــن املصـــطلحات الغامضـــة، واملعـــادالت الرياضـــية واملنطقيـــة الضـــيقة االختصـــاص، ولكـــن علـــى وجـــه العمـــوم، 

وتفسريا وحتلـيال وافيـا لــ(ظاهرة العلـم احلـديث) مـن كافـة اجلوانـب، وأصـابت  قدمت هذه الكتب جمتمعة شرحا
هــدفها مبقــدرة فائقــة، وقــدمت احللــول املناســبة الســتيالء العلــم احلــديث وتوطينــه، والعمــل علــى منــوه ونضــجه 

  وازدهاره، والكرة اآلن يف مرمى صانع القرار، فماذا هو فاعل؟
******************  
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