
  1

  ﴾كان الناس أمة واحدة فاختلفوا﴿: حديث التسامح
  النص والوعي والواقع

  عبد الرمحن الساملي
لكــن الوجــه اآلخــر ملســألة عالقــة الــنص ، إن الــنص قــد يكــون قناعــاً بــدًال مــن أن يكــون كاشــفاً  :يقــول أحــد نقــاد األدب

بــل إن األمــر الــذي يشــارك ، املتــوهم وملتخيــل أبــالواقع أنــه ال يكــون يف حــال مــن األحــوال انعكاســاً لــه بالشــكل امليكــانيكي ا
والـوعي بـدوره يتشـكل يف عمليـات شـعورية ، قارئـه والوعي الـذي ميلكـه كاتـب الـنص أ ومشاركة أساسية يف إثبات النص إمنا ه

  العالم.القارئ ملوقعه من الواقع واآلخر فيما تعرف برؤية  ووذهنية مركبة هلا عالقة كبرية بإدراكات الكاتب أ
مث داخلهـم االخـتالف النـاتج ، أمـة واحـدة -عـز وجـل –رؤية قرآنية للعامل تعترب أن الناس كانوا على مـا خلقهـم اهللا  اكهن

عن تباين املنازع واألهواء واملصاحل فجاءت الرسـاالت اإلهليـة للتسـديد علـى أسـاس الرؤيـة األصـلية املتمثلـة يف التوحـد مـن أجـل 
وال يزالـــون ﴿ :معـــىن الرمحـــة الـــواردة يف نـــص الرؤيـــة القرآنيـــة ووهـــذا هـــ، صـــاحل البشـــرية الكـــربىحتقيـــق الوجـــود اإلنســـاين ورعايـــة امل

  :وذلك ألن رؤية العامل يف املصطلح الفلسفي تتضمن مستويني )118سورة هود/( ﴾خمتلفني إالّ من رحم ربك
ومســـتوى الرتتيبـــات التفصـــيلية ، رياً والتصـــورات الكـــربى املتعلقـــة بـــه بوصـــفه وجـــوداً إنســـانياً هاديـــاً ومســـتن، مســـتوى الوجـــود

ومــن الواضــح أن االخــتالف البشــري النــاجم عــن تعــدد اإلدراكــات للمصــاحل أمــر ، املتعلقــة حبيــاة النــاس االجتماعيــة ومصــاحلهم
وأدى إىل الفوضـى الضـارية الـيت يتوقـف عنـدها الـوعي وتـرتك ، حمتمل ال يتهدد الوجود لكنه إذا تفاقم وصل إىل املسـتوى األول

ــا البالغــة فيــهت حبيــث يغــادر اإلنســان فطرتــه األصــلية ويــتحكم بــه وعــي الــرتدي مــن أحســن التقــومي إىل "أســفل ســافلني" ، أثريا
يف حــني يكــون البــديل ، حكــم الرؤيــة القرآنيــة الــيت مبقتضــاها حيــدث االنتظــام بــني املســتويني األول والثــاين وفــاحلكم البشــري هــ

  العملي يف احلياة اإلنسانية. ووعي اخلالف واالختالف يف املستوى الثاين الواقعي أ اآلخر االضطراب والفوضى نتيجة حتكم
واحلق أن االضطراب الذي يسود العامل اليوم إمنا يعود إىل اضطرابات ترتيبات العامل الواقعي الذي شوهته مصـاحل متضـاربة 

  والعامل إىل تأييد االفرتاق واالختالف والفوضى. ويؤثر يف اصطناع وعي يتجه بسبب ضيقه مبواقعه من اجملتمع، وقوى غامشة
ووحـدة البشـرية يف سـعيها لتحقيـق املعـاين الكـربى ، ية إمنا متثل يف القول بوحدة العـاملسالموهكذا فإن الرؤية اإلنسانية واإل

ا مصاحل مخس ضرورية هي، لوجودها وحـق ، وحـق الـدين، وحـق العقـل، حـق الـنفس :واليت حددها الفقهاء املسلمون قدمياً بأ
وهـذه ، حـق احلريـة :وقد أضاف إليهـا حـديثاً الفقيـه التونسـي املعـروف الطـاهر بـن عاشـور باسـتقراء القـرآن، وحق امللك، النسل

 احلقـوق األساسـية السـتة والـيت تقتضـيها الرمحـة اإلهليـة والفطـرة اإلنسـانية هـي مقتضـى الرؤيـة القرآنيـة لتحقيـق وحـدة والضرورية أ
ولكي ال حتدث الفوضـى املخلـة باملقاصـد الكـربى هلـذا الوجـود فينبغـي أن تتجلـى تلـك املبـادئ ، ة إنسانية اإلنسانالعامل ووحد

يف الرتتيبـــات الـــيت يصـــطنعها البشـــر ويصـــطلحون عليهـــا إلجنـــاز مصـــاحلهم وحتقيقهـــا يف الواقـــع ســـرياً علـــى هـــدي املثـــال الفطـــري 
أي  ﴾ولــذلك خلقهــم﴿ :بقــول بعــد ذكــر االخــتالف الطــارئ وللرمحــة اهلاديــة -ســبحانه وتعــاىل  -والــذي قــدره اهللا ، واإلنســاين

) ففـي 13/سـورة احلجـرات( ﴾... وجعلناكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا﴿ :إمنا خلقهم للتحاور والتصاحل والتوافق -عز وجل–أنه 
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ستيعاب االخـتالف وجتـاوزه حبيـث مواجهة الواقع املتخلف عن املثال والوعي الشقي الناشئ نتيجة ذلك يربز حتدي التعارف ال
  يف الوعي. واملتومهة علة الستمرار االنقسام وتفاقمه يف الواقع كما ه وال يكون التنازع على املصاحل احلقيقية أ

فإنه قد سـيطر يف  -وإذا كانت الرتتيبات العاملية غري مالئمة حىت اليوم لنصرة مقتضيات الفطرة والوحدة وقيم احلق واخلري 
ـذا السـوء احلاصـلأوساط ا م ومشـروعهم العـاملي، ملسلمني وعـي متضـخم  م وقـدرا فانصـرفوا ، تناسـوا وسـط ظلماتـه إمكانيـا

وجهدت فئات منهم لإلجابة علـى حتـديات الـوعي املنقـوص بـاالنعزال ، لتأكيد حصول مؤامرة كربى على وجودهم ومصاحلهم
عي احلثيــث لطــرح مشــروعهم األول للتوافــق والتعــارف عــن طريــق احلــوار وبــدًال مــن الســ، والعنــف بــدًال مــن وعــي القــدرة واهلدايــة

ومتضـي باجتـاه حلـم إنسـانيتهم وشـراكتهم مـع البشـرية للتحـرر واحلريـة وحتسـني حيـاة ، وتوخي األدوات واآلليات اليت تغري الواقـع
م ومصاحلهم.، اإلنسانية   ومن ضمنها حيا

ويعــين ، ويعــين وعــي القــدرات واإلمكانــات، صــغاء لــدواعي الفطــرة واحللــمي يعــين اإلســالمإن الــوعي األخــري اإلنســاين واإل
ويعــين التحــاور الســليم والصــحي بــني الــنص والــوعي والواقــع حبيــث يكــون االنتظــام املنشــود ، وبــالنفس -عــز وجــل  –الثقــة بــاهللا 

لتكونـوا شـهداء ﴿ :ا االنتظـامويكون املسلمون كما يكـون سـر دعمهـم اإلنسـاين يف قلـب هـذ، الذي تستقيم معه حياة البشرية
  )143 /(سورة البقرة ﴾على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
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  قضية المرجعية بين الشرق والغرب 
  ية في العالم الجديدسالمومستقبل الدراسات العربية واإل

  *وداد القاضي
ية يف ســـالمفـــّن العمـــارة اإل وي أســـالمالتـــاريخ اإل وســـألت واحـــداً مـــن األســـاتذة الشـــّبان الـــذين يدّرســـون األدب العـــريب أ ولـــ

إحـدى جامعاتنــا العربيــة اليـوم: َمــن هــم العلمـاء الكبــار الــذين يعتــربهم املرجـع يف الدراســات العلميــة يف حقلـه لســمّي لــك أمســاء 
لقـال لـك  –كـا يف أوروبا وأمري –علماء عرب أعالم ؛ فإذا سألته ُمْردفاً: وماذا عن العلماء يف هذا احلقل يف اجلامعات الغربية 

ـم  ؟وماذا يعرف هؤالء عن حضارتنا ؟يةسالم! وما للغرب وللدراسات العربية واإل؟مستنكراً يف األرجح: يف اجلامعات الغربية إ
ـم قـد يكونـون حجـة  ؟فمن أين هلم أن يصريوا حجة يف دراسـاتنا، يقضون عمرهم وهم يدرسون لغتنا ميوتون قبل أن يتقنوها إ

مث أال ترى أنه مـن الغريـب حّقـاً أن ، ية فال يا سيديسالمأما يف احلضارة اإل، يزياء النووية وأحباث الفضاءيف حقول الطب والف
يـرّد  وأ، كأن يرغب يف خدمة بالده سياسـّياً ،  البد أن يكون وراء إقدامه ذاك غرض خفيّ  ؟يقدم غريب على دراسة لغتنا وآثارنا

وأحـرى مبـن لـيس ثقـًة يف ُخُلقـه ، وهـذا وأمثالـه يـوحي بالشـكّ ، لقصـور يف تارخينـايرصـد نـواحي ا وأ، على مقوالت ديننا احلنيف
  أال يكون ثقًة يف علمه!

سألت واحداً من األساتذة الشّبان الذين يدّرسون املواّد نفسها املذكورة أعاله يف إحدى اجلامعات الغربية الكبرية لعّدد  وول
إجابــًة علــى –اء الغــرب الــذين أثــروا البحــث العلمــي يف حقلــه ؛ ولقــال لــك أمســاء كبــار علمــ –إجابــة علــى الســؤال األول–لــك 

مكـــّرر ُمعـــاٌد ال قيمـــة لـــه مـــن  –باســـتثناءات معروفـــة –إّن معظـــم مـــا يصـــدر عـــن البـــاحثني العـــرب واملســـلمني  :–الســـؤال الثـــاين
ال هـؤالء البـاحثني توشـك أن تكـون ولـذلك فـإّن قـراءة أعمـ، وال يفيد يف تقّدم البحث يف احلقل الـذي يدرسـه، الناحية العلمية
مث ، ويصــمت هــذا األســتاذ الغــريب الشــاب قلــيالً ، والوقــت أمثــن مــن أن يـُْهــَدر فيمــا ال كثــري جــدوى مــن ورائــه، إضــاعًة للوقــت

م يف حتقيق املخطوطات وهي تضـع بـني أيـدينا النصـوص ، فهذه مفيدة، يستأنف حديثه قائًال: أستثين من هذا احلكم منشورا
، الطباعـة وورغـم أن بعـض هـذه التحقيقـات ليسـت يف املسـتوى املطلـوب مـن ناحيـة التـدقيق أ، نطلق منهـا حنـن يف أحباثنـااليت ن

ــا ال تفقــد قيمتهــا فقــداناً تاّمــاً؛ إذ يظــّل أســهل علينــا أن نــرى الــنص مطبوعــاً أمــام أعيننــا مــن أن نســافر تطّلبــاً لــه خمطوطــاً يف  فإ
  مكتبات العامل املتباعدة !

مـا مل حيـدثا علـى احلقيقـةقد  مـا ميـّثالن إىل حـّد بعيـد الصـورة السـائدة يف ، يكـون هـذان احلـواران َومهِْيّـني مـن حيـث إ إال أ
وقـد ، يةسـالموعلمـاء الغـرب عـن علمـاء الشـرق اليـوم يف حقـل الدراسـات العربيـة واإل، أذهان علمـاء الشـرق عـن علمـاء الغـرب
ولعـل بعضـكم مسـع كالمـاً أعنـف مـن جانـب ، خمتلفـة يف أثنـاء عملـي يف الشـرق والغـرب مسعُت بنفسي أطرافاً منهما يف أوقـات

مــا ـ علــى أيــة حــال ـ ليشــريان إىل وجــود مشــكلة يف هــذا احلقــل العلمــي هــي مشــكلة وجــود فــريقني   فئــة ضــّد الفئــة األخــرى. وإ
بــآخر املرجعيــة العلميــة عــن الفريــق  وٍل أوينفــي بشــك، كبــريين مــن العــاملني فيــه يعــد كــل واحــد منهمــا نفســه املرجــع الثقــة فيــه

بـل لعلـه  –أمـراً غـري ذي خطـر حبـّد ذاتـه  –حىت التعـدد فيهـا وأ–ولئن كانت االزدواجية يف املرجعية يف احلقول العلمية ، اآلخر
ية ألمـر مسالي يف حقل الدراسات العربية واإلإسالمي وغرب غري إسالمفإن حتّدد ُقْطبْيها بشرق ، مستحّب يف بعض األحيان
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يف غاية اخلطورة يف نظري؛ ألن ادعاء املرجعية لدى كل من الفريقني مبـّين علـى تصـّورين حضـاريني خمتلفـني. ونـابع مـن تـارخيني 
 وواالخــتالف يف األصــول يولّــد االخــتالف يف الفــروع أ، ومعتمــد علــى منهجــني يف البحــث العلمــي متفــاوتني، علميّــني متبــاينني

األصـل الفقهـي احملـدد ؛ ومـع  والفرقة الكالميـة املعّينـة أ وف النتائج رؤيتان للحادثة التارخيية الواحدة أوينتج عن اختال، النتائج
مث ملغـــزى تلـــك ، ولتـــاريخ التطـــورات احلادثـــة فيهـــا، وخلـــّط ســـريها، ية كلهـــاســـالمتـــراكم هـــذه النتـــائج تنـــتج رؤيتـــان للحضـــارة اإل

الـذي جيمعهمـا ال يزيـد ، اً وكأننـا بـإزاء حقلـني منفصـلني مـن حقـول الدراسـةحىت جند أنفسـنا أحيانـ، وهكذا دواليك، التطورات
أمـا فيمـا عـدا ذلـك فاالزدواجيـة ، ونصوصـاً واحـدة ال غـري، وأمـة واحـدة، وفرتة تارخيية واحـدة، عن أن يكون رقعًة أرض واحدة
  وتشحنها هي بدورها يف حركة دائرية مغلقة عقيمة.، سيدة املوقف تشحن النفوس

يزيد يف خطورة هذه املشكلة ويزيدها تعقيداً أمران: األول يتعلق بطالب الدراسات العليا من العرب واملسلمني يف هذا ومما 
ية سالمفإنه حىت وقت قريب كانت الغالبية العظمى من هؤالء الطالب يتخصصون يف الدراسات العربية واإل، احلقل يف الغرب

م العلميــة مــن جامعــات الــ فيمــا كانــت قلــة مــنهم نســبّياً تســافر إىل جامعــات الغــرب ، يةســالمبالد العربيــة واإلوينــالون شــهادا
إذ أخـذت نسـبة الطـالب الـذين يدرسـون يف الغـرب آخـذة ، غري أن األمور أخذت تتغري منذ حوايل نصف قـرن، للغرض نفسه

هجـرة عـائالت بأسـرها مـن الـبالد العربيـة  يف وعلى أثـر النمـ، مث عادت هذه النسبة فارتفعت يف العشرين سنة الفائتة، باالزدياد
وخاصــة منهــا تلــك الــيت شــهدت اضــطرابات سياســية معيشــية (كلبنــان مــثًال) هــؤالء الطــالب يصــلون إىل الــبالد ، يةســالمواإل

اســات ويبــدأون يف حضــور الــدروس علــى أســاطني املــنهج الغــريب يف الدر ، الغربيــة وقــد تكّونــوا عربــاً ومســلمني تكّونــاً فكريّــاً أوليــاً 
ويقعــون يف حــرية شــديدة ، ســالمي وحلضــارة اإلســالمفيجــدون أنفســهم أمــام رؤيــة خمتلفــة متامــاً للتــاريخ اإل، يةســالمالعربيــة واإل

كمــا قالــت يل إحــدى طالبــايت (وقــد تزوجــت وســافرت مــع زوجهــا مــن بــريوت إىل   وأ، تصــل أحيانــاً إىل حــّد األزمــة الفلســفية
واالثنـان ، أيضـاً صـحيح وولكـن مـا أعرفـه عـن ديـين وحضـاريت هـ، بـّد أن يكـون صـحيحاً لندن): إن ما يقولونه مقنـع ولـذلك ال

وإنـــين ألفّكـــر جـــّدياً بـــرتك ، لقـــد بـــدأت أشـــك يف كـــل مـــا تعلمتـــه ؟وأّي الصـــورتني أقبـــل ؟فمـــاذا أفعـــل، متعارضـــان تعارضـــاً كبـــرياً 
يف البيـت)  وإىل تـرك الدراسـة فعـًال (وإن مل تنـز  –اسم الطالبـة ووه–الدراسة واالنزواء يف البيت ! ولقد اضطرت الظروف وفاًء 

ــا ــم دون شــك يواجهــون بازدواجيــة يف ، وقــد ال يعــاين مجيــع الطــالب العــرب واملســلمني الــذين يدرســون يف الغــرب معانا إال أ
م خيتـار بعضـهم  وقـد، فتنشـأ بيـنهم االنشـقاقات الفكريـة العميقـة، مث يتخذون من هذه االزدواجية مواقف خمتلفة، رؤية حضار

اء دراسته مشـكلة االزدواجيـة إذن مشـكلة ، بينمـا يقـرر آخـرون اهلجـرة النهائيـة إىل الغـرب والبقـاء فيـه، الرجوع إىل بالده قبل إ
جرة العقول، خطرية على املستوى الرتبوي وهي ظاهرة اجتماعية خطرية بدورها تؤثر تأثرياً ، وهلا تأثريها على ما أصبح يسمى 

  كما حتّد من الطاقات املنتجة فيه.،  ويف نسبة فئاته بعضها إىل بعض، يسالمتركيبة اجملتمع العريب واإل كبرياً يف
ــــدد حقــــل الدراســــات العربيــــة واإل واألمــــر الثــــاين الــــذي يزيــــد يف خطــــورة هــــذه املشــــكلة هــــ ية ســــالمأن ازدواجيــــة املرجعيــــة 

أيضــاً عــامل قــد َحــّوَل الكــرة  وبــل هــ، اين وحســب مــن قلـة املــوارد املاليــةإنــه عــامل ال يعــ، فالعــامل اجلديــد عــامل ال يــرحم، باالحنسـار
األرضية كلها إىل ما يشبه القرية الصغرية بعد القفزات اهلائلة الـيت أحـدثتها االكتشـافات العلميـة يف العقـدين األخـريين يف حقـل 

وجتـري ، تشـتّد املنافسـة اشـتداداً ضـارياً ، مـن العـامليف هـذا النـوع ، وخاصة يف جمال االتصاالت املباشرة عـرب القـارّات، الكمبيوتر
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وتتغــــري املعطيـــات يف كـــل يـــوم. ويف خضــــّم هـــذا البحـــر ذي اللجـــج ال يثبــــت ســـوى القـــوي ويتالشــــى ، األمـــور بســـرعة مذهلـــة
ا سـتكون وهي نزعة ُتشري الدالئل إىل أ، (Globalization)وإن هذا ملا يفّسر النزعة السائدة اليوم إىل العوملة ، الضعيف

ـا يف جمـال املـال واألعمـال حيـث تقـوم املؤسسـات الصـغرية باالنضـمام إىل مؤسسـات أكـرب ، سيدة املوقف يف املسـتقبل ويعـين 
ــا، تقــوم الشــركات الكبــرية بضــّم غريهــا إليهــا وأ، منهــا ــا وإمكانا ا وطاقا وتــزداد مــن َمثّ جمــاالت ، فيشــتّد ســاعدها، فتزيــد قــدرا

مهـددة بـالزوال.  ووال تكون عرضًة لالستضعاف أ، ذلك تصبح أقدر على الثبات يف العامل املتغّري من حوهلاوب، حتركها ونوعيته
ـا جتـد تعبـرياً أشـّد  وولئن كانت هذه النزعة حن ـا مؤسسـات العـامل االقتصـادية فإ العوملة واضـحة بـَْلقـاء يف الطرائـق الـيت تتحـرك 

ولعلكـم الحظـتم ازديـاد التقـارب بـني ، جمـال أقسـام العلـوم –علـى سـبيل املثـال  –منهـا و ، لطفاً وخفاًء هلا يف اجملاالت األخـرى
فالعالقـة احلميمـة ، دائرة العلوم االجتماعيـة ودائـرة العلـوم اإلنسـانية (اآلداب) وانبهـام اخلصوصـية احلـادة لكـل منهمـا علـى حـدة

بـل إن علـم التـاريخ يعـد ، من العلوم اإلنسـانية) معروفـة و(وهوهي من العلوم االجتماعية) وعلم اللسانيات ( نثروبـولوجيابني األ
   فيما يعد قسماً يف كليات العلوم االجتماعية يف جامعات أخرى.، من أقسام كليات العلوم اإلنسانية يف بعض اجلامعات

التــدعيم علــى بطبيعتــه عمليــات املــدمج و  –بــل يفــرض  –أنــه إذا كــان العــامل اجلديــد يشــّجع  وومــا أريــد أن أخلــص إليــه هــ
، وال ميّكنــه مــن مقاومــة التيــارات املتعــددة حولــه، التجــزؤ يف اجملــال الواحــد يضــعف هــذا اجملــال كثــرياً  وـ فــإّن االنكســار أ أشــكاهلا

فــإذا أضــفنا إىل ذلــك خطــر االزدواجيــة يف املرجعيــة العلميــة يف حقــل الدراســات ، االحنســار وويعــد بــأن يقضــي عليــه بــالرتاجع أ
حنـن العـاملني يف هـذا  –ية على املستوى الرتبوي واالجتماعي يف بالدنا فإننا نصل إىل نتيجة ضرورية وهي أننا المسالعربية واإل

فإنـه بـذلك وحـده ميكـن ، فنضـّم إىل قـدرات الشـرق قـدرات الغـرب فيـه، مطالبون بأن نعـّزز التوّحـد املرجعـي يف حقلنـا –احلقل 
ة األعاصري يف العامل الصغري الذي نسري باجتاهه. ويشتّد ساقه ويقوى على وهلذا احلقل أن ينم   جما

فضـــًال عـــن نعمـــل مـــن أجـــل –أن نقبـــل ذلـــك  –حنـــن العـــرب واملســـلمني–وإنـــين ألعـــرتف أنـــه مـــن الصـــعب علينـــا بالـــذات  
طالبـــاً –ا وأعـــدادن، ومشـــكالتنا اليـــوم حتـــّدد الكثـــري ممـــا حيـــدث يف اجملـــال العلمـــي، ألننـــا أبنـــاء احلضـــارة واللغـــة والـــرتاث –حتقيقـــه
واألهـواء اخلارجيـة املـؤثرة ، وحرصـنا عليـه أشـدّ ، أكـرب –لعالقتـه باهلويـة والـدين–وأمهية املوضوع بالنسبة إلينا ، أضخم –وباحثني

، وثقتنـا بـه معّرضـة دائمـاً لالهتـزاز، شبه معدومة ؛ مث إن جتربتنا مع الغرب يف املاضي البعيد والقريب سـيئة وسلباً فينا معدومة أ
لكنـــه أيضـــاً منّفـــر مـــزعج مـــؤّرق ألنـــه يـــذّكرنا بتقصـــرينا يف ، مجيـــلٌ  –مســـتهلكني إلنتاجـــه يف الســـلع والتكنولوجيـــا–نا لـــه وخضـــوع

  إطالق احلضارة الصناعية والتكنولوجية احلديثة وتطويرها بعد أن كّنا صّناع حضارة عاملية كربى يف املاضي.
وأن يكـون حقـًال فـاعًال يف جمـال ، ية أن يسـتمر علـى املـدى الطويـلسـالمغري أننا إذا كنـا نريـد حلقـل الدراسـات العربيـة واإل 

  -:منها، فال بّد لنا من أن نتنازل عن كربيائنا ونعرتف بشجاعة بعّدة أمور، البحث العلمي يف احلضارة العاملية احلديثة
ايــة املطــاف حضــارة إنســانســالمأن احلضــارة اإل )أ ية كــربى أّدت ية وإْن كانــت تشــّكل أســاس هويتنــا فهــي يف 

  فهي من مث ليست ملكاً خالصاً ألحد حيتكره من دون سائر الناس.، خدمات ُجّلى للبشرية كافة
ية بلغت أوجها عندما متكنت من أن تستوعب إنتاج خمتلف احلضارات اليت سبقتها يف سالمأن احلضارة اإل  )ب

، هــي الصــورة الــيت رمستهــا لنفســها، طاءهــا صــورة جديــدةمث أن تعيــد تشــكيلها وإع، األراضــي الشاســعة الــيت قُــّدر هلــا أن حتكمهــا
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ــا. وعلـى العكــس مــن ذلـك قــد ضــعفت هـذه احلضــارة ووهنــت قواهـا عنــدما عجــزت عـن اســتيعاب املتغــّريات يف ، ولّونتهـا بألوا
تبقـي ألي  الذي جعلها غري قـادرة علـى التجـدد وعلـى خلـق الرمـوز الـيت ووأن هذا العجز هل، العامل حوهلا فجَر العصر احلديث

ا لغريها.   حضارة حيويتها وإهلامها ألهلها وقياد
–يتمتـــع  ووهـــ، ابـــن مـــن أبنـــاء احلضـــارة الغالبـــة اليـــوم وية يف الغـــرب هـــســـالمأن حقـــل الدراســـات العربيـــة واإل )ج
يعاب ولعــل واحــداً مــن أســباب حيويتــه قدرتــه علــى اســت، حبيويــة شــديدة تعــد بــأن تســتمر يف املســتقبل يف العــامل اجلديــد –مثلهــا

  ية أيام مسوقها.سالماملتغّريات حوله. فعَل جمال احلضارة اإل
ــاســالمأن املرجعيــة يف حقــل الدراســات اإل )د ــا- ية الــيت يــّدعيها الغــرب يعــرتف لــه  أكثــر مــن  –وســيظّل لــه 

ـا لـن تتالشـى  -مرتفعـني عنهـا، هلذه املرجعية حمتقـرين هلـا –حنن العرب واملسلمني–وإذا أدرنا ظهرنا ، نصف سكان املعمورة فإ
وهـــي نـــوع مـــن أنـــواع –فاملرجعيـــة ، بـــل هـــي ستســـتمر طاملـــا أن احلقـــل قـــادر علـــى محايتهـــا، وتـــذوب مث تنتهـــي يف وجـــه األرض

ــــة واجلماعــــات تلقائيــــا أ وال يصــــل إليهــــا األفــــراد أ –الســــلطة ا ، كمــــا ال يصــــلون إليهــــا بــــالفرض والقهــــر،  بالوراث ــــلو وإمنــــا حيصِّ
م فيـه. وحيـث إنـه ، فيلتـّف النـاس حـوهلم طوعـاً ، مل املتمّيز يف حقٍل ماباالستحقاق الناتج عن الع معلنـني عـن اعـرتافهم بريـاد

بـل أيضـاً يف أراٍض  –يف أوروبـا وأمريكـا–ية يف الغرب باملرجعية ال يف أرضه وحدها سالمقد اعرتف حلقل الدراسات العربية واإل
وأحرى بنا أن نشـارك يف تشـكيل هـذا اخلطـاب مـن أن نرتكـه ، ع مطاعفإن خطابه عن حضارتنا مسمو ، بعيدة كاليابان والصني

أيـام كانـت قـادرة علـى التغـّري ، ية أيـام عزهـاسـالموإننا لئن فعلنا ذلـك حقـاً لكنـا سـائرين علـى هـدى احلضـارة اإل، للغرب وحده
  والتغيري بتغّري العامل من حوهلا.

وإن التواصــل ، لــيس أمــراً جديــداً  -ية ســالمالدراســات العربيــة واإلإن الــدعوة إىل التواصــل مــا بــني الشــرق والغــرب يف حقــل  
إال أنــه مل يــؤِت مثــاره الكبــرية بشــكل واضــح بعــد؛ ألن معظــم االتصــاالت بــني ، ذلــك قــد بــدأ باحلــدوث فعــًال منــذ بضــعة عقــود

يق مــن جانبنــا جلــذور احلقــل يف وإمــا هــي تفتقــد الفهــم التــدق، الطــرفني إمــا فرديــة وإمــا متفرقــة مفتقــرة إىل التخطــيط البعيــد املــدى
وإنـين مـن هـذا ، واملالمـح األساسـية الـيت جعلتـه يتسـّنم رتبـة املرجعيـة يف أحنـاء كثـرية مـن العـامل، الغرب وتاريخ تطوره وحالـه اليـوم

املنطلــق ســوف أحتــدث عــن فيمــا تبقــى مــن هــذه الكلمــة عــن أصــل هــذا احلقــل يف أوروبــا وأثــر بداياتــه يف تشــكيله هنالــك ويف 
وأختم الورقة ببعض املقرتحات عن اجملاالت اليت ميكن فيهـا لتعـاون الشـرق ، مث أحتدث عن ثالثة من املعامل الكربى فيه، ريكاأم

  ويقوم خبدمته وتغذيته طلباً الستمراره قوياً فاعًال يف املستقبل.، املرجعية يف هذا احلقل -على املدى الطويل-والغرب أن يوّحد 
ظـــاهرة قدميـــة ترجـــع إىل القـــرن الســـادس اهلجري/الثـــاين عشـــر  -دينـــاً مناوئـــاً للمســـيحية- ســـالمبـــا باإلورغـــم أن اهتمـــام أورو  

وكـان علـى املـرء أن ينتظـر مـدة مخسـة ، يةسـالمفـإن هـذا االهتمـام مل ينـتج حقـًال واضـح املعـامل لدراسـات احلضـارة اإل، امليالدي
ًال ذا مسـاٍت مميـزة ومراكـز لألسـتاذية ثابتـة يف جامعـات أوروبـا ومدة قرن آخر حىت يصبح حقـ، قرون حىت يظهر مثل هذا احلقل

  مث أمريكا.
تلــك ، (Studia Humanitatis) "الدراســات اإلنســانية" ةويعــد هــذا احلقــل يف نظــري نتاجــاً طبيعيــاً للحركــة املســّما
يف  (Renaissance)لنهضــة فاحتــًة البــاب أمــام بدايــة عصــر ا، احلركــة الــيت بــدأت يف إيطاليــا يف القــرن التاســع/اخلامس عشــر
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وذلك برتكيزها علـى دراسـة حضـارة يونـان ورومـان فيمـا ، ومتسلمًة عصا الريادة فيما ميكن تسميته بالدراسات احلضارية، أوروبا
واملـنهج الـذي ، ومفهـوم احلضـارة، أصبح يسمى باحلضارة الكالسـيكية. ولقـد حـّددت هـذه احلركـة متطلبـات دراسـة احلضـارات

ية يف سـالميف دراسة احلضارات ؛ وهذه األمور الثالثة هي اليت رمسـت إىل حـّد بعيـد مالمـح الدراسـات العربيـة واإلينبغي إتباعه 
ـا  ا الدراسـات الكالسـيكية بأ أوروبا وأمريكـا حـىت فـرتة مـا بـني احلـربني علـى األقـل أمـا متطلبـات دراسـة احلضـارات فقـد حـدد

ية اإلطـــار الـــزمين واجلغـــرايف جملـــال ســالم. ولقــد حـــّدد علمـــاء الدراســـات العربيـــة واإلاملعرفــة الشـــمولية للحضـــارة أدواٍت وموضـــوعاً 
وحــىت عصــرهم أيــام ســيادة  ســالمية منــذ ظهــور اإلســالمعلمهــم بأنــه األراضــي والشــعوب والثقافــات الــيت شــكلتها احلضــارة اإل

وقـد ، ون شـبه القـارة اهلنديـة علـى األكثـرمـن د، أي من احمليط األطلسـي حـىت إيـران ووسـط آسـيا، السلطنة العثمانية يف الشرق
دون -فكـان كـل واحـد مـنهم  قادهم هذا التحديد واملتطلبات املفروضة يف دراسـة احلضـارات إىل دراسـة عـدد كبـري مـن اللغـات

وروبيـــة ؛ ويـــتقن إىل جانـــب ذلـــك الالتينيـــة واليونانيـــة وعـــدداً مـــن اللغـــات األ، يعـــرف العربيـــة والفارســـية والرتكيـــة -اســـتثناء تقريبـــاً 
ـا لغـات تسـعف يف ، وخاصـة العربيـة واآلراميـة، وكانت نسبة غري قليلة مـنهم تعـرف أيضـاً بعـض اللغـات السـامّية علـى أسـاس أ

ا واسـعة، يةسالمكربى اللغات اإل،  دراسة اللغة العربية كـذلك  ،  وكما كانـت معرفـة هـؤالء العلمـاء بـأدوات احلضـارة الـيت يدرسـو
ية مـــن اللغـــة والشـــعر والبالغـــة ســـالمفكـــانوا علـــى اطِّـــالع جيّـــد جبميـــع نـــواحي احلضـــارة اإل، شـــاملةكانـــت معـــرفتهم مبوضـــوعهم 

وعـدد  ، وقّلمـا ظهـر بيـنهم ختصـص ضـّيق دقيـق، ومعظمهـم ألّـف يف عـدد مـن تلـك اجملـاالت، والدين والتاريخ والفلسفة والعلوم
ـــا  ية يف رحـــالت مدّونـــةٍ ســـالمكبـــري مـــنهم ســـافر إىل الـــبالد العربيـــة واإل طلبـــاً للتعـــرف عـــن كثـــب إىل أهـــل تلـــك احلضـــارة وثقافا

  وطرائق عيشها. 
، فاعتمـدوا مـثلهم املـنهج الفيلولـوجي التـارخيي، ولقد اتبع هؤالء العلماء سّنة علماء الدراسات الكالسيكية يف املنهج أيضاً  
الـيت أنتجتهـا احلضـارة حتلـيًال لغويّـاً تارخييـاً املنهج الذي يقـرر أن دراسـة حضـارٍة مـا يـتّم عـن طريـق حتليـل النصـوص األصـلية  ووه

احلاجـة إىل  ووعلى ترمجة تلك اآلثار حيـث تـدع، وعلى حتقيق املخطوط من آثارها، دقيقاً بناًء على أسس حمّددٍة حتديداً دقيقاً 
يف الغـرب  –دىنوغريهـا مـن حضـارات الشـرق األ–ية سـالماملسـيطر علـى الدراسـات العربيـة واإل وذلك. وقد ظّل هذا املنهج هـ
ــا أنــه مــازال حــىت اليــوم ، بــل إنــه حتــّذر فيهــا، يف الفــرتة موضــوع البحــث تـَُعــدُّ املــنهج  –إىل حــد بعيــد–وبلــغ مــن شــدة ارتباطــه 

ذا املنهج إىل نشر كمية كبرية مـن الدراسـات املهمـة عـن خمتلـف وجـوه النشـاط يف  األكثر رواجاً يف إنتاجها. وقد أّدى األخذ 
كثرية اإلحلاح على فهـم ،  شديدة األخذ بالتفاصيل، كثرية االعتماد على التحليل،  دراسات شديدة الدقة –ية سالماحلضارة اإل

، يةسـالمومعظمهـا كـان يتميّـز باحلـّدة يف النظـر إىل احلضـارة اإل، التطور احلضاري عـن طريـق رصـد التغـّري يف االسـتعمال اللغـوي
ويفــتح البــاب واســعاً أمــام التــأويالت املتعــددة لظواهرهــا. كــذلك أّدى األخــذ ، همهــاوبــاجلرأة يف اســتحداث القوالــب املختلفــة لف

ولعـدد أقـّل مـن الكتـب ، ولعدد أقّل مـن الكتـب العربيـة، ذا املنهج إىل نشر عدد كبري من التحقيقات ألمهات الكتب العربية
م العامــــة ومكتبــــات وقــــد اعتمــــد العلمــــاء احملققــــون يف ذلــــك علــــى نســــخها املخط، الفارســــية والرتكيــــة وطــــة احملفوظــــة يف مكتبــــا
م الكربى وسّنوا عـن طريقهـا سـنناً يف التحقيـق العلمـي مـا يـزال معظمهـا متبعـاً حـىت اليـوم. وقـد بلغـت محاسـة بعضـهم ، جامعا

ا تفوق طاقات املطابع املتوفرة يف بالدهم نوا يلجأون إىل  كا،  هلذا الفن من العمل العلمي أنه عندما كانت األعمال اليت حيققو
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وتعــد نشــرة العــامل ، مث تأخــذ املطــابع هــذه النســخة فتســتخرج منهــا نســخاً تقــوم بنشــرها، كتابــة نســخة حمققــة واحــدة خبــط اليــد
 –مــائتني مــن خمطوطــات جامعــة غوطــا  وحمّقــق لنحــ –م) 1899-1327/1808-1223األملــاين هنــري فردننــد فســتنفلد (

منوذجــاً أّخــاذاً علــى  )م1268/1850م و1251/1835(ة أجــزاء بــني ســنيت لكتــاب وفيــات األعيــان البــن خلكــان يف عــدّ 
برتمجـة عـدد كبـري مـن الكتـب العربيـة والفارسـية والرتكيـة  –نـاًء علـى املـنهج الفيلولـوجي نفسـهب–ذلك. كذلك قام هؤالء العلماء 

فكـان كـل ذلـك إثـراًء للمكتبـة ، الرتمجـة والدراسـةوبعضهم مجع بـني التحقيـق و ، اإلجنليزية والفرنسية أ واألملانية أ وإىل الالتينية أ
  ية ما بعده إثراء. سالماإل

فبـدت هلـم ، ية يف الغرب بعلماء الكالسيكيات أيضاً يف جمال فهـم احلضـاراتسالمولقد تأثر علماء الدراسات العربية واإل 
ضارات اإلنسانية. وقد كـان هلـذا الفهـم حضارة كربى أدلت بدلوها يف تاريخ احل –كاحلضارة الكالسيكية–ية سالماحلضارة اإل

ية علمــاً مــن أعــالم التــاريخ البشــري يســتحق ســالمفإنــه يف حــني جعــل مــن احلضــارة اإل، آثــاره املتعــددة يف عمــل هــؤالء العلمــاء
 ميزة هلا وال، ال مركزها مجيعاً ، فإنه جعل منها يف الوقت نفسه جمّرد واحدة من احلضارات، اإلجالل والعرفان (ومن َمثّ الدراسة)

ولعلـه كـان ، إذ مل يكن بيـنهم مسـلمون، يف ميزان احلضارات املطلق على غريها. ومل يكن هذا األمر مستغرباً من هؤالء العلماء
أكثـــر منـــه إىل  –أســـاس حضـــارة أوروبـــا احلديثـــة يف نظـــرهم–بيـــنهم مـــن يـــرى نفســـه مشـــدوداً نفســـّياً إىل احلضـــارة الكالســـيكية 

ــم يشــعرون بنــوٍع مــن املســافة بيــنهم وبــني مــادة احلضــارة الــيت   ية. ولقــدســالماحلضــارة اإل كــان واضــحاً يف عمــل هــؤالء العلمــاء أ
ا يف نظـرهم؛ ألن املسـافة تضـمن للـدارس أّال يتـأثّر يف أحكامـه العلميـة  –ال سـلبّياً –أّن هـذا كـان عـامًال إجيابيّـاً  وويبد، يدرسو

فتفقـد أحكاُمـه مـن َمثّ موثوقيتهـا وتعـّرض اسـتنتاجاته ، املفّكـر غيومـاً مـن اهلـوىبالعوامل الشخصية الذاتية اليت تلّف حول ذهـن 
ذا املفهوم للحضارة أْن َنَظَر العلمـاء هـؤالء إىل احلضـارة اإل ـا سـالمللشّك. كذلك كان من نتائج األخذ  مثـل أي –ية علـى أ

فـإّن هـذا ، فـإذا كـان لـديها مقّدسـات ال ُمتَـسّ  وينبغي أن ُتْدَرس على هذا األساس؛، ذات نتاج بشري خالص –حضارة أخرى
ا ـــه واســـتنتاجاته، شـــأ ـــه يف حتليالت وقـــد كـــان هلـــذا املفهـــوم ، ولـــدارس احلضـــارة اخلـــارجي أن يســـّجل ذلـــك هلـــا دون أن يأخـــذ ب

م بـاملنهج وعندما اقـرتن هـذا املفهـو ، يةسالماحلضاري أثره الواضح يف بعض الدراسات الغربية عن بعض اجلوانب يف احلضارة اإل
ا شـــأن أي نشـــاط بشـــري–اعتـــربت الروايـــة النقليـــة ، الفيلولـــوجي الصـــارم يف تلـــك الدراســـات أقـــل موثوقيـــة مـــن الشـــهادة  –شـــأ

فكـــان هلـــذا املـــذهب أثـــره الكبـــري يف ، وأقـــّل اعتبـــاراً يف ميـــزان العلـــم مـــن التصـــّور التـــارخيي لنشـــوء اجملتمعـــات وتطورهـــا، اللغويـــة
  ي املبّكر بشكل خاص. سالميث النبوي والتاريخ اإلالدراسات الغربية عن احلد

وال يـزال ، ية يف الغـرب يف البيئـة اجلامعيـةسـالمنشأ حقل الدراسـات العربيـة واإل –خالفاً للدراسات الكالسيكية–على أنه  
 حققهــا العلمــاء وقــد كانــت الكشــوف العلميــة الــيت، حــىت اليــوم مقرتنــاً باجلامعــات ومعاهــد الدراســات العليــا يف أوروبــا وأمريكــا

وقــد أســعفت هــذا احلقــل علــى الثبــات ، األســاتذة فيــه ضــماناً الســتمراره بــل باعثــاً علــى إنشــاء املزيــد مــن املراكــز والكراســي لــه
ســـتقرار يف مراحلـــه التكوينيـــة بعـــض الظـــروف الـــيت كانـــت تعيشـــها أوروبـــا آنـــذاك. فالعالقـــات بـــني بعـــض الـــدول األوروبيـــة واال

ـا حباجـة إىل خـدمات ، عت الدول األوروبية على دعم هـذا احلقـل يف بالدهـاوالسلطنة العثمانية شج إذ وجـدت هـذه الـدول أ
-1188ال (ـُعـــــّني العـــــامل النمســـــاوي هـــــامر بورجشتـــــ –مـــــثالً –وبســـــبب ذلـــــك ، ية والعثمانيـــــةســـــالمالعلمـــــاء يف الشـــــؤون اإل
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، ستشـــاراً للســـفارة النمســـاوية يف بـــاريسفم، م) ســـكرترياً ومرتمجـــاً للســـفري النمســـاوي يف اآلســـتانة1856-1774هــــ/1273
مرباطور فرنسيس األول مث مستشاراً له. كذلك نال هذا احلقل دعمـاً مـن الـدول األوروبيـة عنـدما بـدأت هـذه الـدول فرتمجاناً لإل

م وال، ية املختلفة منذ القرن التاسع عشرسالمباستعمار البالد اإل م  ووجدت نفسها بإزاء أقـوام وشـعوب ال تعـرف لغـا ثقافـا
م العامل اهلولندي سـنوك هوفرونيـه  –مثًال  –ومنهم ، يةسالمفاستدعت خلدمتها علماء الدراسات اإل، وال تارخيهم وال حضار

م) الــذي أقــام يف جزيــرة جــاوة مــدة ســبعة عشــر عامــاً أيــام كانــت إندونيســيا جــزءاً مــن 1936-1857هـــ/1273-1355(
منصـب مستشــار يف الشــؤون  –قبـل أن حيتــّل منصـب األســتاذية يف جامعـة ليــدن–ه نفســ ووقـد شــغل هـ، املسـتعمرات اهلولنديــة

ية يف سـالمية بوزارة املستعمرات اهلولندية. ومن األسباب العلميـة ال السياسـية الـيت دعمـت حقـل الدراسـات العربيـة واإلسالماإل
د العـاملون يف ذلـك احلقـل أن احلاجـة وقـد وجـ، الغرب أن هـذا احلقـل تـزامن ظهـوره مـع ظهـور حقـل دراسـات الكتـاب املقـّدس

ــا  بــل هــي أكثــر اللغــات الســامية تعقيــداً ، مــن اللغــات الســامّية –كالعربيــة واآلراميــة–ماّســة لــديهم إىل دراســة اللغــة العربيــة أل
ــذا ، وهــي اللغــة الوحيــدة مــن بينهــا الــيت مــا تــزال لغــة حّيــة متطــورة، وأحــدثها زمنــاً ، وتقــدماً واتســاعاً  العامــل العلمــي وقــد اقــرتن 

ا لغة القرآن الكرمي عدواً البد  سالموقد كان هناك يف أوروبا مث أمريكا من يرى يف اإل، عامل ديين يف دراسة العربية بالذات أل
  من يرى يف التبشري يف أوساط املسلمني واجباً منوطاً به.و أ، من فهمه من أجل الرّد عليه

، ية يف الغرب أوّد أن أتوقف عند ثالثة من مالحمه الرئيسيةسالمات العربية واإلبعد هذا العرض السريع لنشأة حقل الدراس 
  مث التطّور مراعاًة ملتغريات العصر.، تلبية حاجات احلقل وواالجتاه حن، وهي النزعة املؤسسية

أي ، امعيـــة)ية يف الغـــرب ارتـــبط منـــذ بداياتـــه باملؤسســـة (اجلســـالمقـــد ذكـــرت مـــن قبـــل أن حقـــل الدراســـات العربيـــة واإل -1
الــذي لــّون إىل مــدى  وبالعمــل اجلمــاعي املــنّظم الرمســي الــذي يشــّكل مظلّــًة فوقيــة للعمــل العلمــي الفــردي. ولعــّل هــذا العامــل هــ

  إذ استمر العاملون فيه يف إنشاء املؤسسات وما يزالون حىت اليوم.، بعيد طريق التطور الذي سار فيه من بعد
 Deutsche)مثل اجلمعية الشرقية األملانية ، اجلمعيات العلمية اخلاصة حبقهمفمنذ القرن التاسع عشر أسس هؤالء  )أ(

Morgenlandisch Gesellschaft)  واجلمعيــة الشــرقية األمريكيــة(American Oriental Society) 
 Union Europeenne d’Arabisants et)ية ســـالمواالحتـــاد األورويب لعلمـــاء الدراســـات العربيـــة واإل

Islomisants)  مجعيـة دراسـات الشـرق األوسـط لشـمال أمريكـا. و(Middle East Shudies Association 
(Of Northn America  وكانت هذه اجلمعيات تنال الدعم املايل من االشرتاكات اليت جتمع من أعضائها ومن بعض

  املنح املتفرقة.
مثـل جملـة اجلمعيـة الشـرقية األملانيـة ، يـةوقد نتج عن عدد من هذه اجلمعيات مؤسسة من نوع آخر هي اجملـالت العلم (ب)

(ZDMG)  وجملـــة اجلمعيـــة الشـــرقية األمريكيـــة(JAOS) وقـــد جنحـــت مؤسســـة اجمللـــة العلميـــة يف تبيـــني ، املـــذكورتني أعـــاله
إذ كــان مــن الواضــح أّن عمليــة النشــر ال ، يةســالماألمهيــة الكــربى لنشــر البحــث العلمــي القصــري يف حقــل الدراســات العربيــة واإل

كــن أن تنحصــر يف شـــكل الكتــاب؛ ألن إعـــداد الكتــاب العلمـــي يســتغرق وقتـــاً طــويًال ينحجـــب خاللــه عـــن مجهــور العلمـــاء مي
وبـذلك يتـأخر النتـاج العلمـي عـن التطـور بالسـرعة الـيت ، والطالب االطالع على النتـائج العلميـة املـراد التوّصـل إليهـا فـرتًة طويلـة
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ولـذلك مل تقـم تلـك اجملـالت ، طـوير العلمـي كـان مـن األهـداف الرئيسـية ملؤسسـة اجمللـةولقـد كـان مـن الواضـح أن الت، تـُْرَجى لـه
م  –ومـــا تـــزال–بـــل كانـــت ، بنشـــر مجيـــع املقـــاالت الـــيت تصـــلها ترســـل ّكـــًال منهـــا إىل حمّكمـــني خـــارجيني جيهـــل أمســـاءهم وهويـــا

فـإن القيمـني ، عدمه. وباإلضافة إىل ذلـك وشرها أفيكتب هؤالِء تقاريَر عن املقاالت املعروضة عليهم قبل اإليصاء بن، املؤلفون
م وإمنـا ، على اعتبـار أن النشـر لـيس عمليـة كسـب، على تلك اجملالت مل يدر يف خلدهم أن يكافئوا الكّتاب مالياً على مقاال

م قرروا ابتداًء أن اللغة اليت تكتب ،  نفسه مكافأة للباحث على عمله وبل إنه ه، شأن علمي حبت وه ا البحـوث يف كما أ
م ال وإمنا جيوز أن تكتب هذه البحوث بأي لغة أوروبية. وقـد كـان هلـذا ، يلزم أن تكون بالضرورة لغة البلد املقّر للجمعية جمال

إذ إنــه فــرض علــى البـاحثني فيــه أن يكونــوا قــادرين علــى قــراءة ، يةســالماألمـر األخــري أثــره الكبــري يف حقــل الدراسـات العربيــة واإل
ــا)عــدد مــن  وســرعان مــا امتــّد أثــر هــذه القاعــدة إىل كــربى املؤسســات اجلامعيــة يف ، اللغــات األوروبيــة (وإن مل حيســنوا الــتكلم 

فأصبح اجتيـاز امتحانـات يف ثـالث لغـات أوروبيـة (هـي عـادة اإلجنليزيـة والفرنسـية واألملانيـة) أمـراً مفروضـاً علـى ، أوروبا وأمريكا
  ية وتعد شرطاً لتخّرجهم.سالماسات اإلطلبة الدكتوراه املتخصصني بالدر 

بدور مهم يف تعريف قرّائها على آخر ما يصدر مـن  –إضافة إىل تعميم املقالة العلمية–ولقد قامت مؤسسة اجمللة العلمية  
ا وجـدت أن جمـّرد اإلعـالن عـن الكتـب الـيت تصـلها ال خيـدم مهمتهـاسالمالكتب يف العامل يف موضوع الدراسات اإل  ية على أ

فيســتفيد مــن تلــك املراجعــات القــارئ ، يــتم فيهــا تقــومي تلــك الكتــب، ولــذلك ارتــأت أن تنشــر مراجعــات علميــة عنهــا، العلميــة
يف تبيـــني املكانـــة الـــيت حيتلهـــا العلمـــاء  وكـــان هلـــا اليـــد الطـــويل، جـــاً كبـــرياً ولقـــد القـــت هـــذه العمليـــة روا، وصـــاحب الكتـــاب معـــاً 

ــا أصــبحت مبــرور الــزمن ذات أثــر بعيــد يف التعيينــات للتــدريس يف املناصــب اجلامعيــة ويف كمــا أ،  املختلفــون يف حقــوهلم الفرعيــة
  ترقيات األساتذة من رتبة إىل رتبة أعلى.

وخاصــة يف أحــوال ، فــإّن عــدداً مــن اجملــالت خصــص بعــض صــفحاته ألخبــار اجلمعيــة الــيت عنهــا تصــدر وألعضــائها، وبعــد 
  سي اجلماعي داخل احلقل الدراسي.فكانت بذلك مؤكدة لدورها املؤس، الوفاة
قامـت اجلمعيـات العلميـة باالشـرتاك مـع اجلامعـات بتطـوير مؤسسـة أخـرى هـي املـؤمترات ، وانسجاماً مع فكر املؤسسـة )ج(

ا تنعقد يف أوقات حمددة مـن السـنة، يةسالمالدورية حلقل الدراسات العربية واإل كـل سـنتني و إمـا سـنوياً أ، وميزة هذه املؤمترات أ
، ويسـتطيع أن يقـّدر مـا يناسـب املـؤمتر الواحـد دون اآلخـر، ولذلك يستطيع الباحث أن خيطط هلا مسـبقاً ، ثالث سنوات كلو أ

ومــن الالفــت للنظــر أنــه منــذ بــدأت هــذه املــؤمترات باالنعقــاد يف القــرن ، ذاك ووميكنــه أن يتوقــع الفائــدة املعينــة مــن هــذا املــؤمتر أ
 International)كمـا نـراه يف سلسـلة املـؤمترات العامليـة املعروفـة باسـم ،  يـة ال احملليّـةالتاسـع عشـر كـان الغالـب عليهـا العامل

Congresses) ،كمـا نـراه يف مـؤمترات ،  ومـا لبـث أن غلـب عليهـا مـن بعـد االجتـاه القـاّري، وهي ما تزال مستمرة حىت اليـوم
 وة الشرقية األمريكية (وتنعقد سنوياً) وقد شـّجع االجتـاه حنـاالحتاد األورويب املذكور سابقاً (وتنعقد كل سنتني) ومؤمترات اجلمعي

وذلــك رغــم أن ، وخاصــة ألن البحــوث الــيت تلقــى فيهــا كثــرياً مــا تنشــر، القاريّــة العلمــاء علــى حضــور هــذه املــؤمترات والعامليــة أ
عمليـة للبحـوث امللقـاة يف هـذه وقـد ظلّـت القيمـة ال، منظمي هذه املؤمترات ال يتحملون نفقات السفر واإلقامة للمشاركني فيهـا
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إال أن ذلــك أمــر مل ينجحــوا فيــه إال قلــيًال نظــراً لطبيعــة ، وحيــاولون إجيــاد الســبل لتحقيقــه، إليــه منّظموهــا واملــؤمترات غرضــاً يســم
  مؤسسة املؤمترات نفسها.

ية إنشـاء املعاهـد سـالماإلومن اخلطوات املؤسسية اليت أقدمت عليها اجلمعيات واجلامعات يف حقل الدراسات العربية و  (د)
ا يةسالمالعلمية يف املدن العربية واإل ،  على أن تكون املعاهد هذه امتداداً هلا وصلة وصل بينها وبـني الـبالد الـيت تـدرس حضـار

واملعهــــد ، واملعهــــد الفرنســــي يف دمشــــق، واملعهــــد اهلولنــــدي لآلثــــار يف القــــاهرة، كاملعهــــد األملــــاين للبحــــوث الشــــرقية يف بــــريوت
ية إىل أعمــال ســالموقــد قامــت هــذه املعاهــد بتعريــف مجهــور واســع مــن اجملتمعــات العربيــة واإل، مريكــي للبحــوث يف اســتانبولاأل

ـا فتحـت ،  وشـجعت التعـارف بـني العلمـاء األجانـب واملسـلمني، يةسـالمالعلماء الغربيني يف حقل الدراسات العربية واإل كمـا أ
ـــا ســـالمن للعـــيش والعمـــل يف الـــبالد اإلاجملـــال أمـــام البـــاحثني الغـــربيني الشـــّبا ـــا وثقافا ـــا وهلجا ية وللتعـــرف عـــن كثـــب علـــى لغا

ا، وإنتاجهــا العلمــي واألديب وبعضــها أبــدى حيويــة الفتــة للنظــر يف جمــال نشــر ، ولقــد تفاوتــت هــذه املعاهــد يف تشــعب نشــاطا
مســؤولية اســتقطاب عــدد كبــري مــن البــاحثني  مــتحمًال يف غــري حالــةٍ ، يســالميف الــرتاث اإل –مــن دراســات وحتقيقــات–الكتــب 

ككتـاب الـوايف بالوفيـات لصـالح الـدين الصـفدي الـذي ،  املسلمني والغربيني إلجناز مشروعات الكتب الكبـرية املتعـددة األجـزاء
بــل لقــد بلــغ مــن نشــاط بعــض  )م1380/1960(منــذ إنشــائه ســنة  –ومــا يــزال–يعمــل املعهــد األملــاين يف بــريوت علــى نشــره 

اهذه ا الصـادرة عـن املعهـد الفرنسـي  (BEO)وإن جملة الدراسات الشرقية ، ملعاهد أن أخذت تصدر جمالت علمية خاصة 
  وهي تعّد يف مصاف اجملالت العلمية العاملية الرفيعة.، بدمشق هلي خري مثال على ذلك

كـذلك اجتـه ،  ية وتطـويرهسـالمواإل إجيـاد املؤسسـات لتشـجيع الدراسـات العربيـة ووكما اجتهت اجلمعيات واجلامعات حنـ (هـ)
بعــض األفـــراد واجملموعـــات مــن علمـــاء هـــذه الدراســات إىل إجيـــاد مؤسســـات إضــافية يف شـــكل معاهـــد مســتقلة عـــن اجلامعـــات 

م) يف 1938-1872هـــــ/1357-1288(ونللينو ألفونســــو ِفْعــــَل العــــامل اإليطــــايل كارل، تكّمــــل براجمهــــا يف البحــــث والتــــدريس
األملـــاين اإلقامـــة فـــؤاد ســـزَكني يف تأسيســـه معهـــد تـــاريخ العلـــوم العربيـــة ، والعـــامل الرتكـــي املولـــد،  رومـــاتأسيســـه املعهـــد الشـــرقي يف

فأصـــدروا اجملـــالت العلميـــة ، اجلمعيـــات واجلامعـــات وبعـــض هـــذه املعاهـــد حـــذ ووقـــد حـــذا مؤسســـ، ية يف فرانكفـــورتســـالمواإل
وجملـة  (Oriente Moderno)ّلتـا الشـرق احلـديث احلـال يف معهـد رومـا الـذي صـدر عنـه جم وكما هـ،  اخلاصة مبعاهدهم

سلسلة يف املنشورات لعيون الكتـب  –وما يزال –أما معهد فرانكفورت فإن مؤسسه أصدر عنه، (RSO)الدراسات الشرقية 
ــا فوضــع بــذلك بــني يــدي البــاحثني جمموعــة مــن أهــم الكتــب الرتاثيــة الضــخمة وعلــى رأســها ، العربيــة مصــّورًة عــن خــري خمطوطا

  ية.سالملكتب املتعلقة بالعلوم اإلا
ية وجـــدت بعـــض كبـــار دور النشـــر يف أوروبـــا أالّ بـــّد مـــن أن ســـالمومـــع ازديـــاد النشـــاط يف حقـــل الدراســـات العربيـــة واإل (و)

 فاقتنت احلروف العربية (واحلروف اإلضافية من الفارسية والرتكية) وصـنعت قوالـب للحـروف الالتينيـة، تشارك مشاركًة فّعالًة فيه
وشــرعت بنشــر الكتــب احملققــة ، يةســالمذات اإلشــارات اللفظيــة الــيت متكنهــا مــن التعبــري عــن األصــوات اخلاصــة يف اللغــات اإل

مث تطورت باجتاه مؤسسي أوسع عندما أخذت تصـدر سالسـل مـن ، ية والدراسات املكتوبة باللغات األوروبيةسالمباللغات اإل
ا لبثــت أن خطــت خطــوة أخــرى إىل األمــام إذ حتملــت مســؤولية إصــدار جمــالت ومــ، املنشــورات ينتمــي كلهــا إىل موضــوع واحــد
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ا وجدت أن السوق يستوعبها فعنها صدرت حمققًة أمهـات الكتـب ، ومنوذج دار بريل للنشر يف ليدن معروف، علمية خاصة 
در جمالت عديدة من أمثـال وعنها تص، (BGA)وسلسلة املكتبة اجلغرافية ، العربية الكبرية كتاريخ الطربي وطبقات ابن سعد

  وكلها تنشر مقاالت حمّكمة رفيعة املستوى.، (DieWelt Des Islams)وأ سالموجملة اإل (Arabica)جملة العربية 
ـا هـذا احلقـل حبيـث كـان ومـا يـزال يقـّدُم اإلضـافات بعـد اإلضـافات تلبيـًة للحاجـات  وهذا امللمح هـ -2 اليقظـة الـيت متيّـز 

مــن العوامــل الرئيســة الــيت حفظــت لــه حياتــه يف  ووهــ، أن هــذا امللمــح مــن أهــم مالمــح احلقــل يف الغــربوأرى ، الطارئــة داخلــه
واجلـدير بالـذكر أن هـذا امللمـح ، ووطّـدت مرجعيتـه يف معظـم أحنـاء العـامل، وعملت على اسـتمرار احليويـة فيـه، بيئات غربية عنه

  اً الستمرار احلقل يف عطائه الغزير.بل إن االثنني تضافرا مع، ليس مستقًال عن امللمح املؤسسي
وقـد أشـرت مـن قبـل إىل ارتبـاط العمـل يف حتقيـق ، (أ)فمن مظاهر تلبية احلقل حلاجاته ظاهرة عمـل الفهـارس للمخطوطـات
وإىل قيـام العديـد مـن العـاملني فيـه بتحقيـق مئـات ، املخطوطات باملنهج الفيلولـوجي الـذي اعتمـده احلقـل يف الغـرب منـذ بدايتـه

ومـع ازديـاد النشـاط يف عمليـة التحقيـق وازديـاد عـدد ، طوطات العربية خباصة ونشرها حمققًة للمـرة األوىل منـذ القـرن الفائـتاملخ
ومـن أجـل ذلـك ، العاملني يف احلقل كان البـد مـن إجيـاد وسـيلة تسـاعد البـاحثني يف تعيـني األمـاكن املوجـودة فيهـا املخطوطـات

، لمخطوطـات العربيــة والفارسـية والرتكيــة احملفوظـة يف خمتلــف مكتبـات أوروبــا (مث أمريكــا)بـدأ عــدد مـن العلمــاء بإعـداد فهــارس ل
وبعضــهم كــان ممـن اشــتغلوا بــإدارة املكتبــات. غـري أن أشــّد مــا يلفــت ، وكـان معظــم هــؤالء ممـن مارســوا عمليــة التحقيــق بأنفسـهم

ولـــذلك أخرجــوا فهارســـهم  –لـــيس جمــّرد عمـــل مكتــيبو –النظــر يف هـــذه الناحيــة أن هـــؤالء العلمــاء عـــدوا عملهــم عمـــًال علميّــاً 
، فجــاء الكــالم عــن كــل خمطوطــة مفهرســة فيهــا وكأنــه حبــث علمــي قصــري عنهــا، بالصــورة الــيت تفيــد العلمــاء مــن القــرّاء أمثــاهلم

ــا، توصــف فيــه املخطوطــة بدقــة هلــا يف املكتبــة  املطابقــة ووكثــرياً مــا تقــارن مــداخلها مبــداخل املخطوطــات املوازيــة أ، وتُقــّوم حمتويا
  املفهرسة نفسها.

ة هلــذا املظهــر (ب) وهــي ضــرورة معرفــة اللغــات ، حتــرك العــاملني يف هــذا احلقــل لســّد حاجــة أخــرى فيــه، ومــن املظــاهر املشــا
وقد أّدت هذه احلاجة إىل ظهور عدد غـري قليـل مـن القـواميس واملعـاجم العربيـة والفارسـية والرتكيـة منـذ ، ية معرفة جيدةسالماإل

وكـذلك ، ومعاجلـة العلمـاء فيـه للنصـوص املبّكـرة املرّكبـة، غري أنـه مـع تطـور العمـل يف احلقـل باجتـاه التعقيـد، ما يزيد على القرنني
أّم اللغــات  –كــان البــّد للحقــل مــن أن يســّد مــن داخلــه احلاجــة إىل معجــم تــارخيي للغــة العربيــة-متشــياً مــع املــنهج الفيلولــوجي 

ويبني معانيها على أساس من الشـواهد علـى ،  أصول الكلمات قبل فروعها من مزيدات ومشتقاتية يقوم بالبحث يفسالماإل
ذه املهمة يف القرن التاسع عشر العامل الربيطاين إدوارد وليام لني  ا يف النصوص القدمية املرّكبة وقد كان أول من قام  استعماال

-An Arabic)مــــّد القــــاموس" أوجنليــــزي "اإل –م) صــــاحب املعجــــم العــــريب 1876-1801هـــــ/ 1216-1293(
)English Lexicon ) 1863هـــ/1311-1280الــذي اســتغرق إعــداده ونشــره يف مثانيــة أجــزاء مــدة ثالثــني ســنة-

وقد أكمله بعد وفاة لني العامل الربيطاين ستانلي لـني بـول). وقـد الحـظ لـني بنفـاذ بصـره أن كبـار املعجميـني العـرب )(م1893
وأضـاف إىل ، فجعل معجمه مؤسساً علـى اللسـان، وخاصة صاحب لسان العرب، نفسه ونهج املعجمي املرجالقدماء اتبعوا امل

وحيــث إن األجــزاء الثالثــة األخــرية مــن ، ستشــهاداته تتميمــاً للفائــدةإمصــادر اللســان جمموعــة أخــرى مــن املصــادر اســتقى منهــا 
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فــإن العــامل األملــاين ، مســتوى األجــزاء اخلمســة األوىل منــه وبــذلك مل تكــن علــى، معجــم "لــني" مت إجنازهــا بعــد وفاتــه كمــا ذكــرت
 Worterbuch der(ومــــانفرد أوملــــان شــــرع بإكمــــال هــــذا العمــــل يف كتابــــه "معجــــم اللغــــة العربيــــة الكالســــيكية" أ

Klossischen Arobischen Sproche ( ،وقــد بــدأ بالصــدور ســنة )وظهــر منــه إىل اآلن ، )م1976هـــ/1396
مــا يــزال العمــل مســتمراً فيــه حــىت اآلن. ومتشــياً مــع التطــورات يف احلقــل وتشــّعب املعرفــة فيــه واكتشــاف و ، حرفــا الكــاف والــالم
وتــرجم تلــك الشــواهد إىل األملانيــة ، وّســع أوملــان توســيعاً كبــرياً قاعــدة الكتــب املعتمــدة يف اســتخراج الشــواهد -املصــادر اجلديــدة

  در يف حقل املعاجم العربية على اإلطالق.فكان عمله حىت اليوم أّمت ما ص، واإلجنليزية معاً 
أن هنــاك  -ية يف الغــربســالمبعــد مــا يقــارب القــرنني مــن العمــل يف حقــل الدراســات العربيــة واإل-(ج) ولقــد بــات واضــحاً 

ـاسـالمحاجة ملّحة لدى العاملني يف احلقل إىل موسوعة كربى تعّرف برجال احلضارة اإل  ية وأماكنهـا وعقائـدها ومـذاهبها ولغا
دار النشــر لتحــف احلقــل  واملصــادر واملراجــع الرئيســية لدراســة كــل منهــا. وهنــا جــاءت املؤسســة/، وكتبهــا وجمــاالت البحــث فيهــا

وعّينــت فيهــا أعضــاء مــن كبــار ، فشــّكلت يف أوائــل هــذا القــرن جلنــة مــن العلمــاء لإلعــداد هلــذه املوســوعة، بيقظــة وتنظــيم بــالغني
فقررت هذه اللجنة املـداخل ، ية خاصاً سالملداً أوروبياً بارزاً معيناً واختصاصاً يف احلضارة اإلميّثل كل منهم ب، العلماء يف احلقل

م الدقيقــة. كــذلك عّينــت جلنــة مــن املرتمجــني مهمتهــا أن ، املعتمــدة ووزعتهــا علــى عشــرات العلمــاء األوروبيــني حبســب ختصصــا
ســـّنت قاعـــدة دقيقـــة لكتابـــة الكلمـــات العربيـــة والفارســـية  كمـــا،  تضـــمن ثـــالث صـــور مـــن كـــل مـــدخل: إجنليزيـــة وفرنســـية وأملانيـــة

-1913هــــ/1355-1322والرتكيـــة باللغـــات األوروبيـــة. وقـــد اســـتغرق هـــذا العمـــل املؤسســـي اجلبّـــار مـــا يقـــارب ربـــع القـــرن (
بلغــات ثالثــة  (Encyclopaedia of Islam)وية" أســالمظهــر خاللــه أجــزاء ضــخمة مــن "املوســوعة اإل، م)1936

والفرنســـية واألملانيـــة). وعمـــدت دار النشـــر بريـــل إىل إخـــراج صـــورة خمتصـــرة مـــن تلـــك املوســـوعة ومسّتهـــا "املوســـوعة  (اإلجنليزيـــة
فسـّهلت بـذلك علـى طـالب الدراسـات  (The Shorter Encyclopaedia of Islam)ية املـوجزة " أوسـالماإل

  ية احلصول على صورة من هذا املرجع املهم.سالمالعربية واإل
مـــع تلـــك -وإيـــذاناً بالشـــعور بـــأّن احلقـــل يف الغـــرب واٍع للمتغـــريات فيـــه وإىل احلاجـــة إىل التطـــور ، ليقظـــة املســـتمرةوعمـــًال با 

 New)إىل البــدء بإصــدر "النســخة اجلديــدة"  )م1960هـــ/1380(فــإن دار النشــر نفســها عمــدت منــذ ســنة  -املتغــّريات
Editio) وجـاءت يف أحـد عشـر جـزءاً ضـخماً اسـتغرق ، السـنة الفائتـةوهـي النسـخة الـيت ّمت صـدورها يف ، من تلك املوسـوعة

  إجنازها ما يزيد على أربعني سنة.
فـزادوا فيهـا مئـات املـداخل يف اجملـاالت الـيت متـت فيهـا كشـوف ، وقد عّدل القّيمون على إصدار هـذه النسـخة مـن أسسـها 

ــــار العلمــــاء العــــرب واملســــلمني إىل الئحــــة مث زادوا  ، وصــــححوا مئــــات األخطــــاء الــــيت الحظوهــــا يف الطبعــــة األوىل، جديــــدة كب
 واملشاركني يف كتابة املداخل فيها بعد أن بدا واضحاً بعد فرتة ما بني احلربني أن هلؤالء مشاركات علمية مهمة ال جيوز إمهاهلا أ

  ية.سالمالتغاضي عنها يف عمل مرجعي كبري كاملوسوعة اإل
وقلمــا توجــد اليــوم ، يةســالميف أوســاط العــاملني يف حقــل الدراســات اإلولقــد نالــت هــذه املوســوعة شــهرة ورواجــا عظيمــني  

ولعــل خــري شــهادة للمكانــة املرجعيــة ، ية ال حتتــوي علــى نســخة مــن هــذا العمــل الكبــريســالممكتبــة تعــىن بالدراســات العربيــة واإل
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بالتعاقـد  –تركيـا–ية سـالمل اإلمث قيام إحدى الـدو ، اليت ناهلا هذا العمل عدم ظهور أي مشروع آخر يف الغرب للحلول مكانه
مشـرتطًة أن تكـون هلـا احلريّـة يف تعـديل نصوصـه ومداخلـه. ومل حتـُذ أي مـن الـدول العربيـة وال ، مع جلنته لرتمجته إىل اللغة الرتكية

ك يف نيويـور  (Encyclopoedia Ironica)وولكن اجلهود إلخراج "املوسـوعة اإليرانيـة" أ، تركيا يف هذا اجملال وإيران حذ
وقــد صــدر منهــا حــىت اآلن أربعــة ، )م1982هـــ/1403(وقــد بــدأت هــذه املوســوعة يف الصــدور ســنة ، بــدأت باإلتيــان بثمارهــا

قـد صـدرت يف لنـدن  (Companion to Arabic Literature)وأ، كما أن موسـوعة مصـغرة لـألدب العـريب،  أجزاء
  ية يف اليدن.سالموسوعة اإلحديثاً. وقد بدأ الشروع فعًال باإلعداد للطبقة الثالثة يف امل

(د) وهناك عمل موسوعي آخر ظهر بعد احلرب العاملية الثانية ودّل على وعي العاملني يف احلقل يف الغـرب بضـرورة مراعـاة 
الكتــاب  ووهــ، (Index Islamicus)وأ، ي"ســالمأعــين بــذلك "الفهــرس اإل، املتغــّريات فيــه وســّد احلاجــات الناجتــة عنهــا

وقــد ظهــر هــذا ، وال يــزال يصــدر حــىت اليــوم، م1906ت والبحــوث العلميــة القصــرية الصــادرة منــذ ســنة الــذي يفهــرس املقــاال
وتعــددت ، وبعــد أن تعــددت اجملــالت العلميــة يف احلقــل، الكتــاب بعــد مــا يزيــد علــى القــرن يف اإلنتــاج العلمــي يف شــكل املقالــة

ا يف الكتـب و يف الكتب التكرميية لكبـار العلمـاء أو مال املؤمترات أإما يف أع، ونشر عدد كبري منها خارج اجملالت، أقطارها ولغا
وقـــد كــــان مـــن الواضــــح أن هـــذا الكتــــاب "يـــؤرخ" جلانــــب مـــن اإلنتــــاج العلمـــي يف حقــــل الدراســــات ، ذات املـــؤلفني املتعــــددين

لعمـل قـام علـى أكتـاف ورغـم أن هـذا ا، ولذلك مل تفهرس فيه أية مقاالت مكتوبة بغري اللغات األوروبيـة، ية يف الغربسالماإل
م) فإنــــه عمليّــــاً كــــان منــــذ بداياتــــه عمــــًال 1980-1958هـــــ/1401-1378ج.د.بيرتســــون ملــــدة طويلــــة (و شـــخص واحــــد ه

وهلـــذا الســـبب فـــإن تقاعـــد بيرتســـون مل يوقفـــه بـــل اســـتمر يف الصـــدور (وإْن بصـــورة ، مؤسســـّياً تســـنده دار نشـــر جامعـــة كمـــربدج
  ومبساعدة من وسائلها اجلّبارة يف حقول البحث والطباعة والنشر.، النشر نفسها معّدلة) بقيادة ج.ج.روبر بسندر من دار

ية بتلبيــة احلاجــات الناشــئة يف حقهــم ظهــور ســالمومــن املظــاهر الكــربى لقيــام العــاملني يف حقــل الدراســات العربيــة واإل (هـــ)
م، ية فتــرتجم هلــمســالمالكتــب الببليوغرافيــة الضــخمة الــيت ترصــد رجــال احلضــارة اإل –وتشــري ، وتصــف كــل مؤلــف مــن مؤلفــا

، إىل أمــاكن وجودهــا يف مكتبــات العــامل إذا كانــت حمفوظــة وإىل طبعــات هــذه املؤلفــات إذا كانــت مطبوعــة أ –باألرقــام احملــددة
-1868هــــ/1375-1285وتـــذكر أهـــم الدراســـات عـــنهم يف الشـــرق والغـــرب. ولقـــد كـــان للعـــامل األملـــاين كـــارل بروكلمـــان (

 Geschichte der Arabischen)وأ، "بق يف هــذا املضــمار يف كتابــه "تــاريخ األدب العــريبم) قصــب الســ1956
Litterafur) وقــد ، )م1949و 1937هـــ/1369و 1356(ي ـات ضــخمة بــني سنتـــالــذي طبــع يف جــزأين وثالثــة ملحقــ

مجهم علــــى حقــــول ورتــــب تــــرا، وحــــىت العصــــر احلــــديث ســــالمرصــــد فيــــه بروكلمــــان علمــــاء املســــلمني وأدبــــاءهم منــــذ بدايــــة اإل
م مقّدماً الفصل عن كل حقل بدراسة تقدميية عنه. وبعـد حـوايل عقـدين مـن السـنني قـام العـامل الرتكـي املولـد األملـاين ، ختصصا

ومهمــة ، وزاد عليــه زيــادات ضــخمة كّمــاً ، وصــحح مــن أخطائــه، فــؤاد ســزَكني بإعــادة النظــر يف عمــل بروكلمــان الريــادي املــوطن/
 ية ؛ إال أن التوســـع هـــذا دفعـــه إىل التوقـــف عنـــد منتصـــف القـــرن اخلـــامس اهلجـــري/ســـالميتعلـــق بـــالعلوم اإلوخاصـــة فيمـــا ، نوعـــاً 

 Geschichte der Arabischen)ووذلـك يف كتابـه املعـروف القـّيم "تـاريخ الـرتاث العـريب" أ، احلـادي عشـر املـيالدي
Schrifhums) وهناك أجزاء عديدة منه ، جزاء حىت اآلنوظهر منه تسعة أ، )م1967هـ/1387(دور سنة ـوقد بدأ بالص
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كمـــا صـــدر جـــزءان مرتمجـــان مـــن كتـــاب ،  إىل العربيـــة –وإن متـــأخراً بعـــض الشـــيء–وقـــد تـــرجم كتـــاب بروكلمـــان ، قيـــد اإلعـــداد
  سزَكني.

ية مســالو) وقبــل أن أخــتم هــذه الفقــرة أوّد أن أذكــر مظهــراً أخــرياً مــن مظــاهر تلبيــة العــاملني يف حقــل الدراســات العربيــة واإل
قيامهم بنشر اخلرائط التارخيية التفصيلية املتخصصة اليت باتت احلاجة إليها ملّحة بعـد احلـرب  ووه، حلاجات حقلهم املستجدة

وبعــد أن أصــبحت األطــالس وحــدها ال تكفــي باحلاجــات املتطــورة يف احلقــل. وقــد مت ذلــك عــن طريــق مشــروع ، العامليــة الثانيــة
TAWO  ومــا يــزال مســتمراً حــىت ، )م1980هـــ/1401(اف عليــه جامعــة تــوبنجن منــذ ســنة الــذي تقــوم بتنظيمــه واإلشــر

  وكل خريطة من خرائطه الضخمة مقرونة بدراسة مفصلة عن موضوعها وتعد املرجع هلا.، اليوم
 بـه وأعـين، يكّمـل امللمـح الثـاين فيـه وية يف الغـرب فهـسـالمأما امللمح الثالث الذي متيز بـه حقـل الدراسـات العربيـة واإل -3

متشياً مـع تطـورات العصـر واسـتجابًة للمسـتجدات احلادثـة ، املرونة والقدرة على التغّري واإلقدام على إحداث التعديالت يف بَناه
يعــد  ووهــ، يف العــامل يف العقــود األخــرية يف القــرن احلــايل. وهــذا امللمــح يفّســر إىل حــد بعيــد اســتمرار احليويــة يف هــذا احلقــل اليــوم

  ويف هذا اجملال أوّد أن أشري إىل بعض مظاهر هذه املرونة.، الحنسار يف املستقبلبأن حيميه من ا
 –عمــاد احلقــل حــىت اآلن  –تطعــيم املــنهج الفيلولــوجي  و(أ) إن أهــّم تغــّري َجــدَّ علــى احلقــل يف نظــري يف العقــود األخــرية هــ

، وكـان ألمريكـا اليـد الطـوىل يف تعميمهـا، العامليـة الثانيـة باملناهج العلمية األخرى اليت تطورت تطوراً كبرياً يف فرتة مـا بعـد احلـرب
وخاصـة ، يسـالموقد أثرت كثرياً يف الدراسات عـن التـاريخ اإل، وأعين بذلك بشكل خاص املناهج املتبعة يف العلوم االجتماعية

ل اإلحصـــاءات يف اســـتخراج وإحلاحهـــا علـــى أمهيـــة عمـــ، جلهـــة عنايتهـــا بـــإبراز العوامـــل االقتصـــادية يف تشـــكيل التـــاريخ اإلنســـاين
فيمـا شـكل حقـل ، نثروبولوجيا تأثري كبري يف دراسـة األدب الشـعيب واحلِـَرفالنتائج يف البحث العلمي بشكل عام. وقد كان لأل

د  خاصـة يف العربيـة والفارسـية. أمـا النظريـات النقديـة احلديثـة فقـ، اللسانيات جانباً كبرياً من الدراسـات اللغويـة والنحويـة احلديثـة
، لشـديٌد اليـوَم فيـه –إىل جانـب أثـر اإلنثروبولوجيـا واللسـانيات–وإن أثرهـا ، كان أثرها بالغاً يف دراسـات الشـعر العـريب بالـذات

وقد َشكََّل جانب كبري من الدراسات عن الشـعر اجلـاهلي منـه الدراسـات احلديثـة يف مسـألة الشـفوية يف اإلنتـاج األديب القـدمي. 
املنهج الذي كّمل من منهج  ووه، ي املبكرسالملمنهج املسّمى "بنقد الشكل" يف دراسات التاريخ اإلوقد ظهرت أيضاً آثار ل

واملنهجــان كانـا قــد اسـتعمال مــن قبـل يف دراســات الكتـاب املقــدس يف أوروبـا يف القــرن ، "نقـد الــنص" الـذي كــان متبعـاً مــن قبـل
ك احلقـل يف بريطانيـا بشـكل خـاص آثـار سـلبية مـا لبثـت أن أّدت وكان حملاوالت تطبيقهما مها وغريمهـا مـن منـاهج ذلـ، الفائت

وخاصــة علــوم القــرآن والتفســري والفقــه والكــالم.  ، إىل انقســامات فكريــة يف املدرســة الغربيــة يف الدراســات املتعلقــة بــالعلوم الدينيــة
فكانــت النتــائج مثــرية ، لبحــثكــذلك حــاول عــدد مــن البــاحثني احملــدثني تطعــيم املــنهج القــدمي عــن طريــق التنويــع يف مصــادر ا

ــا ســحبت البحــث يف دوائــر مغلقــة ، للبحــث عنــدما اســتخدمت نتــائج احلقــول األخــرى مثــل علــم اآلثــار وعلــم النميــات إال أ
ـا إىل اإلســراف يف الشــك حـىت اإلفنــاء عنــدما بالغـت يف تعظــيم قيمــة املصـادر غــري اإل ي. ســالمية لدراسـة التــاريخ اإلســالموقاد

ــا تبشــر بــاخلري وتعــد ا قيــام الدأّمــ ارســني اليــوم باســتعمال النظريــات الفلســفية يف جمــال نظريــة املعرفــة يف دراســات أصــول الفقــه فإ
بإعــادة النظــر يف التعميمــات الســلبية الــيت كانــت قــد ســادت يف هــذا اجملــال مــن قبــل. ونســتطيع أن نقــول اليــوم إن الدراســات 
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ــــة واإل  ARTER DISCIPLINARYغــــرب باجتــــاه مــــا يســــمى ية يف اجلامعــــات الكــــربى يف الســــالمالعربي
STUDIES الدراســات الــيت ينصــب  وختــرج ممــا يســمى، مــنهج يف البحــث والدراســات تســتلهم التخصصــات غــري حقــل أ

   حضارية معينة.، اهتمامها على منطقة جغرافية
ي سـالملدراسـات عـن العـامل اإلومن النواحي اليت أظهر فيها احلقل تغرياً واضحاً مع متغـريات العصـر اسـتقواء حقـل ا (ب) 

اسـتجابة للمتغـريات السياسـية  ووهـذا التطـور هـ، بعـد أن كـان مـن قبـل حقـًال صـغرياً جـداً حمـدوداً يف السـابق، احلديث واتساعه
ا ، واالقتصادية اجلاّدة يف العقـود األخـرية ولـه عالقـة باالهتمـام الرمسـي الـذي أظهرتـه وتظهـره حكومـات الـدول الغربيـة ومؤسسـا

شـؤون الشـرق األوسـط. وقـد ظهـر  –ألسـباب معروفـة–وعلى رأسها احلكومة األمريكية يف الشـؤون العربيـة فيمـا أصـبح يسـّمى 
وتســّلم ، منهــا تأســيس املراكــز املختلفــة لدراســات الشــرق األوســط يف كــربى اجلامعــات األمريكيــة، بأشــكال متعــددة وهــذا النمــ

قيـادة هـذا احلقـل (مقابـل القيـادة األوروبيـة السـابقة حلقـل  –ا مـن جنسـيات خمتلفـةالعـاملون يف أمريكـ وأ–الباحثون األمريكيون 
مثــل مجعيــة دراســات الشــرق األوســط لشــمال ، مث ظهــور املؤسســات املؤكــدة هلــذا احلقــل، ية الكالســيكية)ســالمالدراســات اإل

ـا ا (Middle East Studies Assouation Of North America)أمريكـا إضـافة ، لسـنويةاملختلفـة ومؤمترا
ا الــيت تضــاهي بــل لعلهــا تزيــد علــى املنشــورات يف فــروع احلضــارة اإل ية الكالســيكية. ولــئن رافــق هــذا التطــور ســالمإىل منشــورا

فإنـه – احلـال دائمـاً عنـدما حيـدد الواقـع السياسـي االقتصـادي األمنـاط العلميـة وكمـا هـ–ظهور بعض املالمح السلبية يف احلقل 
بقيمـة  –ضـروريّاً – واعـرتف اعرتافـاً ضـمنّياً ، قد شجع دراسات التاريخ العريب احلديث واألدب العـريب احلـديثمن ناحية إجيابية 

ويـراه قاصـراً إذا مـا قـورن بـاألدب العـريب ، بعدما كان االهتمام باألدب الكالسيكي من قبل حيجب مالحمه املميـزة، هذا األدب
، ية قـد أحـدث تعـديًال يف بنـاهسـالمهـذا النـزوع املسـتجد يف حقـل الدراسـات اإلالقدمي. وخالصة األمر أن التغّري الذي أحدثـه 

وكــل هــذا ســاعد علــى جتديــده وصــموده يف العــامل املتغــري مــن ، وأدخــل عليــه معــايري قيمــة علميــة مل تكــن موجــودة فيــه مــن قبــل
  حوله.

ـا. ذلـك أن الرتكيـز علـى الشــرق ية لغــريسـالمهـذا التغـّري قـد تبعـه تغـّري آخــر يتعلـق بطريقـة تعلـيم اللغـات اإل (ج)  النـاطقني 
ية قـــد قـــادت إىل ضـــرورة إعـــادة النظـــر يف األمـــور الـــيت يشـــّدد عليهـــا يف ســـالماألوســـط احلـــديث يف حقـــل الدراســـات العربيـــة واإل

احلديثـة إذ صـارت اللغـة ، باعتبـار أن األمـور قـد احنلـت بطبيعتهـا يف حـال اللغـة الرتكيـة، تدريس العربية والفارسية بشكل خـاص
فيمــا أضــحت الرتكيــة العثمانيــة لغــة املتخصصــني يف التــاريخ العثمــاين ومــا يتعلــق بــه فقــط. وقــد أّدت إعــادة ، هــي اللغــة الســائدة

بتعقيداتــه الكثــرية يتصــدر هــذه  –مــثالً –العــريب  وفلــم يعــد إتقــان النحــ، النظــر هــذه إىل تغيــري األهــداف املرجــّوة يف تعلّــم اللغــات
ومل تعد القـدرة علـى الـتكلم بالعربيـة ، كبريًة من الطالب قد ال حتتاج إليه يف قراءة النصوص العربية احلديثة  األهداف؛ ألن نسبةً 

حتتــل الدرجــة الســفلى يف ســّلم األولويــات؛ ألن هــؤالء الطــالب أنفســهم حباجــة إىل معرفــة اللغــة احملليــة إذا كــان هلــم أن يقيمــوا 
ية سالمأكثر. ويف مثل هذا االنتحاء كان حقل الدراسات العربية واإل ود العربية أتقصر يف واحد من البال وإقامات قد تطول أ

فضـًال عـن مماشـاة التطـور داخـل احلقـل نفسـه. وأيّـاً كـان األمـر فـإّن ، مياشـي التغـريات املسـتجدة علـى احلقـول احلضـارية األخـرى
وأنشــئت ،  جمــال تعلــيم اللغــة العربيــة بصــفة خاصــةهــذا التحــول الكبــري يف ميــدان اللغــة قــد اســتدعى ظهــور املؤلفــات العديــدة يف
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شـأن لغـات عامليـة –كمـا وأنشـئت دورة صـيفية هلـا مكثفـة ،  ألجل تدريسـها بـرامج كثـرية يف اجلامعـات األمريكيـة بشـكل خـاص
داخــل وانســجاما مــع هــذا االجتــاه ُخّصصــت املــنح الكثــرية لــتعلم العربيــة ، يف كليــة ميــدلربي للغــات يف واليــة فريمونــت –أخــرى

،  وهنـاك اآلن بـرامج مزدهـرة عديـدة يف القـاهرة وتـونس وفـاس وصـنعاء ودمشـق –يف الـبالد العربيـة–الواليات املتحـدة وخارجهـا 
كالربنـامج املشـرتك بـني جـامعيت الريمـوك وفريجينيـا. ،  كما أن هناك برامج صيفية مشرتكة بني جامعات أمريكية وجامعات عربية

ية سـالموخاصـة بالنسـبة لطـالب احلضـارة اإل–من بعـض نـواحي القصـور  ويف تدريس العربية يشكورغم أن هذا االجتاه اجلديد 
وفــتح اجملــال أمــامهم ، وتوســيع مجهــور املهتمــني بــه، لــيس أقّلهــا إضــفاًء احليويــة علــى احلقــل، فــإن فيــه منــافع عــّدة –الكالســيكية

تلــك العالقــات الــيت ، رى إلعــادة إقامــة العالقــات مــع أهلهــابــاألح وأ، للتعــرف علــى الــبالد العربيــة وإلقامــة العالقــات مــع أهلهــا
وأنتجــت جــيًال مــن البــاحثني ال يعــرف العربيــة إال كلغــة مكتوبــة وال ، أصــيبت بــالفتور الشــديد يف فــرتة مــا بــني احلــربني العــامليتني

ية يف القـــرن ســـالمبيـــة واإلوذلـــك خالفـــاً للتقاليـــد األوىل الـــيت قـــام عليهـــا حقـــل الدراســـات العر ، يعـــرف ســـوى القليـــل عـــن أهلهـــا
  السابق. 

(د) ومن املهم أن أشري قبل أن أختم هذه الفرتة إىل بعض املستجدات يف احلقل تبعاً للمستجدات يف العامل املعاصر. مثل 
وبــربامج أخــرى حتتــوي علــى ، يةســالمبإنتــاج الــربامج اخلاصــة باللغــات اإل –وإن بــبطء-وقــد حلقــه احلقــل ، الكمبيــوتر الشخصــي

م مفهرســة للقــرآن الكــرمي وللحــديث النبــوي إضــافة إىل مشــروعات أخــرى جيــري العمــل فيهــا. وقــد فتحــت شــبكة جمــاالت معـاج
وهنــاك اآلن يف فرنســا ويف أســبانيا اإلعــداد لربنــاجمني يضــّمان لــوائح موّحــدة للــرتاجم املنشــورة يف ، عــدة أمــام العــاملني يف احلقــل

، أن هــذا العمــل اجلبّــار قــد حيتــاج إىل املزيــد مــن اخلــربات والوقــت قبــل أن يــرى النــورإال ، عشــرات كتــب الرجــال والــرتاجم العربيــة
ولعـل ، فـإّن امليكـروفيلم وامليكـروفيش ال يـزاالن هلمـا قيمـة مهمـة، ورغم أن الكمبيوتر حيتّل مركز الصدارة يف إنتاج العامل املعاصر

يكروفيلم كــل األطروحــات للماجســتري والــدكتوراه الــيت تنجــز يف مــن أفضــل مــا جــّد يف هــذا اجملــال إنشــاء مركــز دويل للتصــوير بــامل
ومنهـا الرسـائل اجلامعيـة ، University Microfilm International)الواليـات املتحـدة وكنـدا يف مدينـة آن آربـر (

الرسائل  وهكذا بات من املمكن اآلن بشكل أفضل من السابق االطالع على ما يكتب من، يةسالميف الدراسات العربية واإل
  اجلامعية يف خمتلف اجلامعات وعلى احلصول على نسخ منها يف زمن قصري جداً.

ية يف الغـرب نظـرًة هادئـًة لوجـدنا أنـه حقـل سـالمأوّد أن أخرج مما سبق قوله بأننـا إذا نظرنـا إىل حقـل الدراسـات العربيـة واإل 
رجعيـة يف دراسـات تلـك احلضـارة مل يـتّم إال بعـد أن بـذل وأن نيلـه مرتبـة امل، يةسـالمعريق قد أسدى خدمات ّمجة للحضـارة اإل

مــن التــأليف والتحقيــق والرتمجــة ، يف أشــكال متعــددة مــن البحــث العلمــي –عــرب الــزمن املتطــاول– العــاملون فيــه جهــوداً مضــنية
وبـا مـن ناحيـة ولـئن أسـعفت احلقـل الظـروف السياسـية يف أور ، فهي مرتبة قد ناهلا عن جـدارة واسـتحقاق، والفهرسة وغري ذلك

،  ية من ناحية أخرى يف القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين فإّن هذه الظروف وحدها ال تفّسـر كـل إجنازاتـهسالموالبالد اإل
واليت جعلـت اليـَد العليـا يف رسـم األمنـاط احلياتيـة يف  –وما يزال–كما ال تفسرها وحدها الظروف احلضارية اليت عاشها الغرب 

وإمنــا يعــود الفضــل األكــرب فيمــا ّمت إجنــازه يف هــذا  .-ابنــة الغــرب الكــربى–ريبــاً للحضــارة الصــناعية العلميــة احلديثــة العــامل كلــه تق
مث إىل انتحائه املنحي املؤسسـي ، احلقل هناك إىل صالبة البناء الفكري واحلضاري واملنهجي الذي انبىن احلقل عليه يف األساس
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مث إىل مـرونتهم يف ، العاملني فيه للحاجات املستجدة يف حقلهم وتلبيتهم هلذه احلاجاتوإىل وعي ، يف العمل منذ وقت مبّكر
  وكل ذلك مما حتدثت عنه يف كلميت قبل قليل.، مواجهة التغّريات احلادثة يف العامل من حوهلم مؤخراً 

إنـين أرى أن  ؟رتنا وتراثنـامـع هـذه املرجعيـة الـيت تنـافس مرجعيتنـا يف دراسـات حضـا –حنن العرب واملسلمني–كيف نتعامل   
ذلك يتّم بوسيلتني. األوىل أن حنتفظ بثقتنا بأنفسـنا وقـدرتنا علـى أن نقـدم للعـامل كلـه إنتاجـاً رفيـع املسـتوى عـن هـذه احلضـارة. 

ورث ال تـ فاملرجعيـة العلميـة كمـا سـبق أن قلـت –لـيس جملـّرد أننـا أبنـاء احلضـارة هـذه –وأنا مقتنعة بـه كامـل االقتنـاع–أقول هذا 
والظروف السياسـية الـيت مررنـا ، والعلم والوعي بأمهية العلم يزداد يف صفوف أبنائنا، ولكن ألن لدينا طاقات بشرية هائلة، وراثةً 

ا  قـد جعلتنـا نعـي بشـكل أقـوى أمهيـة أن يكـون للمـرء واجلماعـة هويـة واضـحة ال  -مبـا أحـدثتها مـن تغيـريات اجتماعيـة–ومنر 
مــا وراء تلــك  مث علــى أن نــدلف إىل، وأقــدرهم علــى فهــم مستعصــيات نصوصــها، النــاس يف معرفــة لغتنــالــبس فيهــا. مث إننــا خــري 
يف الشـعر –كـّل يف جمـال اختصاصـه   –وإننا لئن فعلنـا ذلـك ، وتصوير أمناط حترّكها، وحتديد رموزها، النصوص الستيعاب بناها

لكــان لنــا أن  -وتوصــلنا فعــًال الكتشــاف كــل ذلــك  –لــوم وغريهــاوالنثــر والتــاريخ والفقــه واألصــول والكــالم والفــن املعمــاري والع
  نؤكد مكاننا وأننا أصحاب مرجعية قد اكتسبت بالعمل املتمّيز الدؤوب عرب السنني.

ا مع مرجعية الغرب يف دراسات حضارتنا أن نستفيد من جتربته الناجحة ونأخذ عنه ما ميّكننا   الوسيلة الثانية اليت نتعامل 
ية إمنا سالمويكفي أن نتذكر أن احلضارة اإل، وإن قيامنا بذلك ليعد عالمة قوة ال عالمة ضعف، أنفسنا يف مرجعيتنامن تقوية 

وصلت إىل أوج مسوقها حني وعت إمكانات غريها واستوعبته حمّولًة إياه إىل ما يفيدها وينسـجم وقوالبهـا. ويف هـذا اجملـال أرى 
إن الـتمكن يف اللغـة مفتـاح كـل حماوالتنـا. وال بـّد لنـا ، ة بتـدريس اللغـة العربيـة يف مدارسـناأنه البـّد لنـا مـن أن نعتـين عنايـة خاصـ

كمــا   –ية أن نــدّرس يف جامعاتنــا الفارســية والرتكيــة علــى األقــل ســالمي يف الدراســات اإلســالمأيضــاً إذا شــئنا أن نقــود العــامل اإل
كذلك أرى أن تنشأ يف اجلامعات مراكز لدراسـات احلضـارة   وذلك للطالب املتخصصني يف تلك الدراسات. –يفعل الغربيون 

حيـث يصـبح التكـوين العلمـي للطالـب يف الدراسـات العليـا ، احلـال يف معظـم اجلامعـات الكـربى يف الغـرب وكما ه،  يةسالماإل
والكــالم والعلــوم  فيحضــر دروســاً يف األدب والتــاريخ وعلــوم القــرآن والفقــه، شــامًال للجوانــب املختلفــة مــن إنتــاج تلــك احلضــارة

قبـل أن يـذهب إىل ختصصـه الضـيق يف حقـٍل معـّني مـن هـذه احلقـول؛ ، إضـافًة إىل اآلداب الفارسـية والرتكيـة، الطبيعية والفلسفة
ومـــا حيـــدث اآلن يف جامعاتنـــا مـــن ختصـــص ضـــيق طـــوال ســـنوات الدراســـة العاليـــة مـــن شـــأنه أن حيـــّد مـــن الرؤيـــة احلضـــارية لـــدى 

ية علماء ال يقدرون على التأثري الكبري يف العامل اجلديد. وعلى مسـألة املـنهج أن حتتـل املكانـة العليـا يف وينتج يف النها، الطالب
فهي أحد أعنف اجلوانب يف حبوثنـا العلميـة فيمـا هـي أقواهـا لـدى الغـربيني؛ ويف هـذا ال جمـال أرى ، االهتمام يف براجمنا اجلامعية

وال ، وأن يكـون التـدريس مكثفـاً ومرفقـاً بنمـاذج جيّـدة للـتعلم واملقارنـة، ري والتطبيقـيأن يتم تدريس املنهج على املستويني النظ
ية يف الغـرب: أصـوله ومناهجـه سـالمأن تنشـأ دروس خاصـة عـن حقـل الدراسـات العربيـة واإل –بل لعلـه مـن املفيـد أيضـاً –بأس 
غــري أن أهــم مــن ذلــك أن يقــرأ ، يف عاملنــا الصــغري اليــومفــال جيــوز لطالبنــا أال يعرفــوا هــذا اجلانــب مــن الفعاليــة يف احلقــل ، ورجالــه

وهــذا يعــين أن يكونــوا متمكنــني مــن قــراءة أكثــر مــن لغــة ، يةســالمالطــالب بعــض النتــاج الغــريب مــن الدراســات عــن احلضــارة اإل
ا أن تـؤخر أي جهـد نقـوم فيـه با، فيها حنن ضعفاً كبرياً ظاهراً للعيان ووهذه ناحية نشك، أوروبية جتـاه توحيـد املرجعيـة ومن شأ
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، ومعرفـة األملانيـة والفرنسـية معرفـة كافيـة لقـراءة البحـوث أمـر غايـة يف األمهيـة، ة يف حقلنا. إن معرفة اإلجنليزية معرفة جّيدةـالعاملي
وتظــل نكــرر األقــوال نفســها ونــدرس املوضــوعات الــيت ، ومــن دونــه لــن ميكننــا أن نتعــرف علــى مــا يصــدر يف العــامل مــن دراســات

بنـاًء  –وال أبـالغ أن قلـت ، نظـن أننـا توصـلنا إىل نتـائج جديـدة فيمـا غرينـا قـد توصـل إليهـا قبـل زمـن طويـل وت مـن قبـل أدرسـ
  إن معرفة اللغات من مفاتيح تقدمنا العلمي يف املستقبل. -على ذلك

املؤسســـة يف العمـــل  وه حنـــية االجتـــاســـالمومـــن األمـــور الـــيت جيـــب أن نفيـــد منهـــا يف جتربـــة الغـــرب يف الدراســـات العربيـــة واإل 
فاملؤسســية عامــل مــن أهــّم العوامــل الــيت مّكنــت الغــرب مــن تثبيــت مرجعيــة يف احلقــل. ويف هــذا اجملــال أرى أن هنــاك ، العلمــي

، تباشــري خــري يف بالدنــا. غــري أنــه البــّد مــن االعــرتاف أن النزعــة الفرديــة مــا تــزال هــي املســيطرة علــى طرائقنــا يف اإلنتــاج العلمــي
، معظم املشروعات اجلماعية عندنا دليل واضح على ذلك. ولئن كان العمل الفردي ضـرورياً دائمـاً يف العمليـة العلميـةوإخفاق 

أن  –مــثالً –فــإن العمــل املؤسســي ضــرورّي لتــدعم احلقــل العلمــي ككــل ومحايــة املرجعيــة فيــه علــى املــدى الطويــل. مــن هنــا أرى 
وأن ، ية خمتلفــة كــل ســنتنيإســالموأن تقــام مــؤمترات دوريــة يف مــدن عربيــة و ، يةســالماحتــاد لدارســي احلضــارة اإل وتنشــأ رابطــة أ

وتنشــر فيهــا مراجعــات للكتــب ، ُحتَّكــم املقــاالت الــيت تنشــر فيهــا، الرابطــة جملــة دوريــة حمــددة املالمــح ويصــدر عــن هــذا االحتــاد أ
ــا يف األكثــر حمليــة الطــابع، التعنــدنا جمــ، بلــى ؟مطّولــة دقيقــة. وهنــا قــد يتســاءل بعضــهم ألــيس عنــدنا حمــالت علميــة ، إال أ

فتنشـــأ بيـــنهم العـــداوة ، هـــي عنـــدما حتّكـــم يَعـــرف املؤلفـــون احملّكمـــني فيهـــاو أ، واملقـــاالت يف معظمهـــا غـــري حمّكمـــة، حمـــددة القـــرّاء
يف جمالتنــا بــل إنــين أزيــد علــى ذلــك فــأقول: إنــه البــّد مــن إعــادة النظــر ، حبــث ووالبغضــاء إذا أوصــى احملّكــم بعــدم نشــر مقالــة أ

علـــى  –إن كـــان يســـتفيد قـــطّ –وكيـــف يســـتفيد احلقـــل منهـــا ، وَمـــْن ختـــدم مبـــا تنشـــره، والتســـاؤل عّمـــا إذا كانـــت ضـــرورية ابتـــداءً 
يسـّهل علـى  ووه، قد تكون ضاّرة ال نافعة –بتعدد اجملالت–بل إن سهولته ، املستوى العاملي. إن النشر ليس فضيلًة حبّد ذاته

فيظن يف نفسه علماً مجّاً فيما هذا العلم مل يعرض إال على بضعة  –خاصة الشّبان الناشئني–ع الذات املرء أن يقع فريسة خدا 
فإن تعدد اجملالت ، ُعِرض على مجهور كبري من العاملني يف احلقل العلمي لتبّينت قيمته احلقيقية بشكل أصّح. وبعد وول، أفراد

فســـتبقى يف ، وأرى أن نتداركـــه اليـــوم قبـــل الغـــد، وهـــذا أمـــر ال يبشـــر بـــاخلري، اعنـــدنا قـــد قـــاد إىل التعـــدد يف مراكـــز املرجعيـــة لـــدين
وجنعل من جمالتنا القليلة املتبقيـة مؤسسـات راسـخة ، ونلغي ما ال ميكنه ذلك، جمالتنا ما ميكن أن يكون له أثر عاملي يف احلقل

  وحتمي مرجعيتنا يف العامل الصغري اجلديد.، القدم تتحدث بامسنا
ية ســالمفبعــد احملـاوالت املتعــددة إلخــراج موسـوعة للحضــارة اإل، عـن اجملــالت ينطبــق أيضـاً علــى جمــال املوسـوعات ومـا قلتــه 

فتتفـق معهـا علـى توحيـد اجلهـود يف سـبيل إخـراج تلـك ، على اجلهات األخرى املوّزعـة يف عاملنـا والبد أن تقوم جهة واحدة تعل
وعلـــى أيـــة حـــال البـــّد مـــن أن تصـــبح هـــذه املوســـوعة ، . يف هـــذا اجملـــال مفيـــدةيةســـالموجتربـــة الغـــرب يف املوســـوعة اإل، املوســـوعة

  املرجّوة مؤسسة حىت تكون قادرة على التجدد على املدى الطويل ويكون هلا تأثري يف املستقبل.
وأن  خاصـة، وتلـك مسـألة علينـا أن نطيـل الفكـر فيهـا، ومما ميكن أن نستفيده من جتربة الغرب أيضاً تلبيـة حاجـات احلقـل 

وأن يتـيقن أنـه ال ، إذ عليه أن يتأكد من ضرورة هذه املشروعات قبل اإلقـدام عليهـا، مّنا من يوّد أن يقوم باملشروعات املختلفة
ـا آخـرون مـن قبـل ميكـن هلـا أن  –لـذلك–وأنـه ، وأنـه يريـد مبشـروعاته خدمـة احلقـل ال غـري ذلـك، يكرر جهوداً أخرى قد قـام 
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والُعْمـُر ، ولكنهـا يف النهايـة حمـدودة، هـذا صـحيح، إن الطاقات البشـرية الـيت لـدينا كثـرية، عدهتستمر على شكل مؤسسي من ب
  أي فيما ال خيدم حقل دراسة حضارتنا على املدى البعيد.، وال جيوز لنا أن نضيعه فيما ال جدوى وراءه، على أي حال قصري

يكـون لنـا دور فاعـل يف اآلفـاق اهلائلـة الـيت فتحهـا التقـدم  وال بـّد أن، كذلك علينا أن نتطور يف حقلنا مـع تطـورات العصـر  
فيقودنا األول إىل تعريف كل طالبنا وأساتذتنا بالرسـائل اجلامعيـة الـيت تكتـب يف كـل جامعاتنـا  ، يف جمال امليكروفيلم والكمبيوتر

ىل املشاركة يف اجلهود الرامية إىل تسـهيل كما يُنقل هذا التعريف إىل الغرب (عن طريق مركز آن آربر) أيضاً. أما الثاين فيقودنا إ
وهـذا ، وإىل اإلدالء بـدلونا يف بـرامج املواصـالت عـرب القـارات الـيت يسـري العـامل اجلديـد باجتـاه تقويتهـا، العلم يف مصادرنا القدمية

حيــة الدقــة فيــه قبــل وأن نتأكــد مــن نا، وبقــي أن نســتفيد منــه اســتفادة حقيقيــة يف أعمالنــا العلميــة، جمــال حــديث فيــه تطــور كبــري
  إخراجه إىل الناس.

، علــى أن هــذه األمــور هــي منــاذج وحســب ممــا علينــا أن نقــوم بــه مــن أجــل تطــوير حقلنــا عنــدنا اســتجابًة ملتغــريات العصــر 
ية يف العـامل عامـًة ويف الغـرب سـالمواألمر اهلام فيها ويف غريها أن نكون منفتحني على ما حيدث يف حقل دراسات احلضـارة اإل

ــا، صـةً خا ـذا وحــده نســتطيع أن نــؤثر فيمــا خيطــط هنــاك ويقــرر ، وأن نتحــادث والعــاملني يف هــذا احلقــل هنــاك بلغــة يفهمو إذ 
يف العــامل يف  –وتقويــة حقلنــا مــن مثّ –طلبــاً لتوحيــد تلــك املرجعيــة ، ونــتمكن مــن أن نقــّرب مــا بــني مــرجعيتهم ومرجعيتنــا، وينــتج

فـــال يســـتقبلون هـــم طالبنـــا ، ال أن يقـــوم تعـــاون متـــواٍز بيننـــا وبيـــنهم علـــى املســـتوى البشـــرياملســـتقبل. وإنـــين ألقـــرتح يف هـــذا اجملـــ
ــم أيضــاً  م ويــدعون أســاتذتنا للتــدريس فــرتات تــرتاوح بــني الفصــل الدراســي والســنة  وونــدع، وحســب بــل نســتقبل طال أســاتذ

م  ،وممـــا يســـعف يف هـــذا اجملـــال أن نـــدعم التعـــاون علـــى املســـتوى املؤسســـي، الدراســـية فنقـــوم بـــدعم مـــن "األخـــوة" بـــني جامعـــا
ولعــل ، والثمــار املرجــّوة منــه تســتحق صــرف مــا حيتاجــه مــن اجلهــد والوقــت، وذلــك أمــر صــعب لكنــه لــيس مســتحيالً ، وجامعاتنــا

خــري أشــكاله أن تُنشــأ أخــوة حقيقيــة علميــة بــني جــامعتني تتميــز كــل منهمــا بفــرع معــّني مــن دون الفــرع الــذي تتميــز بــه اجلامعــة 
، وبـــذلك يتشـــجعان يف حماولـــة جتـــاوز العقبـــات القائمـــة يف ســـبيلها، فتعـــود العمليـــة مـــن مث بالفائـــدة علـــى كـــال الطــرفني، خــرىاأل

ي سـالموهي متويل الكراسي لدراسـة الـدين اإل، وهناك وسيلة أخرى للمشاركة الفّعالة من جانبنا فيما جيري يف حقلنا يف الغرب
ولعلـه ، ية يف الغرب ما يـزال حمـدوداً مفتقـراً إىل اخلـربات العامليـةسالمفرع من الدراسات اإلفإن هذا ال، يف كربى اجلامعات هناك

شـأننا يف ذلـك شـأن اجلماعـات األخـرى الـيت يهمهـا أن تسـتكمل ، أن يكون لنا دور مؤثر فيه إذا ما أقـدمنا علـى تيسـري سـبيله
ا يف الغرب. وبعد وملـا ، ض املشروعات الكبـرية احليويـة الطويلـة األمـد ضـروريفإن االشرتاك مع الغرب يف بع، دراسات حضارا

ويف ذهـين اآلن منهـا مشـروع املعجـم التـارخيي للغـة ، تتطلبه هذه املشروعات من تنوع يف اخلربات والتجـارب واللغـات والتقنيـات
ميكن أن  وممثًال لقمة، يف قاعدتهمشروع البد أن يكون مؤسسياً منذ بدايته واسعاً  ووه، العربية باالتصال املباشر عرب اإلنرتنت

ــا بتعــاون علمــاء الشــرق والغــرب  يــؤدي إليــه التعــاون البّنــاء بــني الشــرق والغــرب. وهنــاك مشــروعات أخــرى ميكــن أيضــاً القيــام 
علــق قيــد التنفيــذ اآلن) مث مشــروعات أخــرى تت وهــ وية يف بالدنــا (وهنــاك عــدد منهـا قــد نـُفِّــَذ أســالمتتعلـق مــثًال مبســح اآلثــار اإل

يف تلـك احلضـارة ممـا ال نـزال ال نعـرف عنـه سـوى ، مـن طـب وفلـك وحيـوان ونبـات وغـري ذلـك، يةسـالمبتوضيح دور العلوم اإل
  القليل.
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ية يف سـالممبستقبل مضيء مشرق للدراسات العربيـة واإل، واألمل كبري، لكن اهلمة أيضاً كبرية، إّن املهمة املطلوبة منا كبرية 
  العامل اجلديد. 

*************  
  .مفكرة يف التاريخ األديب والفكري العريب اإلسالمي، وأستاذ الدراسات اإلسالمية جبامعة شيكاغو) *
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  الواقع:، الوعي، النص
  نظريٍة مقاصديٍة تأويليةٍ  ونح

  حممد مجال باروت* 
ي حممــد الطــاليب إحــدى أبــرز مســال"عيــال اهللا: أفكــار جديــدة يف عالقــة املســلم بنفســه وبــاآلخرين" حيــلُّ املفكــر اإل يف كتابــه

"الـنّص مقـّدٌس والتأويـل : حـني يقـول، بـني املصـلحة والواقـعو إشكاليات العالقة ما بـني الـنص املقـّدس ممـثًال هنـا بـالنّص القـرآين 
تأويليـــة) للـــنص (). ميكـــن إدراج هـــذا الفهـــم إلشـــكالية العالقـــة مـــا بـــني التأويـــل والـــنص يف فضـــاء نظريـــٍة هريمينوتيكيـــة 1حـــر"(

احلـر) وبـني الـنص (فالعالقـة مـابني التأويـل ، يسـالمالفكـروي اإل خطى حـدود النظريـة الفقهيـة البيانيـة كمـا تبلـورت يف التـاريختت
  "ذاتيًة النّص" أو"ذاتّيته النصّية". املقّدس) تنبين هنا على ما ميكن تسميته بلغة روالن بارت بـ(

مــا يفّســر ارتبــاط  ووهــ، ذا مــا جــاز التعبــري ويف مقــدمتها النصــوص املقّدســة"العليــا" إ متيّــز هــذه الذاتيّــة النصــّية كــل النصــوص 
"تفســري النصــوص املقّدســة". واملقصــود هنــا بالتفســري لــيس املعــىن الفقهــي الكالســيكي  النظريــة اهلريمونيتكيــة (التأويليــة) تارخييــاً بـــ
ــ الــذي يتبــادر إىل الــذهن والــذي يقابــل ـــ"التأويــل" يف ثنائيــات الــوعي القــار ب ـــ"الظاهر" و "احملَكــم" أو"املتشــابه"  النّص القــرآين ب ب

جيـاوزه. ولقـد رّسـخت السـنّية  صـريروٌة قرائيـٌة متضـي مـن ظـاهر الـنص إىل مـا وعمليٌة أ وه بقدر ما، و"الباطن" يف النص القرآين
 لـيس التحـويلي والتوليـدي الـذي ال"ظاهرياً" للنص خيتزله إىل مستواه الرتكيـيب و  ي مفهوماً سالمية يف التاريخ الفكري اإلسالماإل

"املتشــابه" القــرآين قــد أفســح اجملــال أمــام طالقــة القــراءة اهلريمونيتكيــة  أنّ  ميكــن أن يظهــر إال يف عمليــة القــراءة التأويليــة بقــدر مــا
كـــاثرة مـــن الفـــرق لنشـــوء الكثـــرة ال وشـــّكلت اإلطـــار املعـــريف، (التأويليـــة) الـــيت متـّــت بواســـطة الـــوعي الِعرفـــاين األفلـــوطيين احملـــَدث

إذ تكّونت هذه الفرق مجيعها يف الفضاء الفسيح الذي يتيحه تأويل الـنص القـرآين حبكـم ثـراء ، يسالمية يف التاريخ اإلسالماإل
  ذاتّيته النصّية.

أويـل. عّرب عن عمق االحتماليـة القرائيـة هلـا يف عمليـة الت ية نفسها بقدر ماسالملقد عّرب ذلك عن خصوبة اهلريمونيتيكا اإل 
يٍة آلــت بــدورها إىل مـدوناٍت مؤسســيٍة وطرائقيــة وطقســيٍة إســالمولقـد كــان مــن شــأن ذلـك أن يفضــي إىل احتمــال ثــورٍة الهوتيـٍة 

اجتماعيـًة تتصـل  -بكـالٍم أوضـح وظائفـه سياسـيةً  وغـري أن الصـراع القرائـي علـى الـنص وإْن كانـت مفاعيلـه أ، سـاكنةٍ  ومغلقٍة أ
شف عن مـدى إمكانيـة ممارسـة الـنص القـرآين وجعلـه يف صـريورٍة إنتاجيـٍة مسـتمرٍة تتخطـى حـدود ك،  بإشكاليات السلطة والقوة

ــًة للــنص )2("صــريورة القــراءة" مايســميه بعــض منّظــري نظريــة التلقــي احلديثــة بـــو وه، الفهــم الفقهــي لظــاهره . لكــّن نظريــًة تأويلي
تزال غائبًة وإن كانت هنـاك بعـض اجلهـود  ين الباطين للمتشابه ماالقرآين تتجاوز ثنائية الفقهي الظاهري البياين للمحكم/ العرفا

بعـد البنيويـة يف ختطـي املفهـوم السـكوين  الثمينة اليت تعمل يف هذا االجتاه مسـتفيدًة مـن اسـتثمار الفتوحـات املنهجيـة احلديثـة مـا
بذاتيتــه  وأعالقتهــا بقرائيــة الــنص القــرآين البنيــوي للــنص إىل املفهــوم الــديناميكي احلرَكــي. وميكــن تكثيــف هــذه اجلهــود مــن زاويــة 

وينطبــق ذلــك عمومــاً علــى النصــوص املقّدســة كّلهــا الــيت تتميــز طبيعتهــا (النصــية وفــق مصــطلح روالن بــارت بــأن الــنص القرآين
املرسـل بشعريٍة عليا على حّد تعبري جون كوهن يف كتابه عـن الشـعريّة) كـالم يصـدر عـن ذاتيتـه النصـية الـيت جتعـل منـه يف عالقـة 

ومسـتمٌر يف الصـريورة ، يف شـأٍن ظهـوراً وبيانـاً  وودائم التخّلق ألنه هـ، املتلقي البشري دائم اإلنتاج ألنه مستحثُّ بشدةٍ  -اإلهلي
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ــدٌة مــن ذاتيتــه النصــّية"، وقابــٌل لكــّل زمــاٍن ومكــانٍ ، ألنــه متحــرك الــنص يف  و. ووفــق هــذه املنطلقــات يغــد)3(ألن فاعليتــه متوّل
 وأ، القرائي التفاعلي وسوسور مقابل الكالم الذي يقوم به اإلجناز اللغوي التأويلي أو يلية املمكنة مبثابة اللغة عند دالنظرية التأو 

مبثابــة الكفايــة مقابــل اإلجنــاز مبصــطلحات تشومســكي يف نظريتــه الوصــفية والتحويليــة للنحــو. ويفــتح هــذا التمييــز البــاب أمــام 
ال يـدرج علـى سـطحه إال مـا و فهـ، لـنص املقـروء الـذي يقـوم هنـا علـى نـوٍع مـن االقتصـاد العالمـيّ القول بالقراءة كعمليٍة حتويليٍة ل
حبيـث ينتظـر مـن هـذا األخـري املبـادرة  ئيتمّيز بنوٍع مـن الديناميـّة التواصـلية مـع القـار  وولذلك فه، يعتربه ضرورياً التّساقه اخلطي

ودعوتـــه علـــى االخنــراط يف عـــام الـــنص عــرب طرائـــق خطابيـــة وقوليـــة  ئر نفســـه إىل اســـتقطاب القــا وويســـعى هــ، التأويليــة املالئمـــة
  ).4(وبالغية تساعد القارىء يف حتيني البنيات وتأويلها

2  
التأويلي باملعىن احملايـث للنصـوص  وي أن تغّلب الفقهي على اهلريمونيتكي الالهويت أسالملقد حدث يف تارخينا الفكري اإل

لثنائيــة مــا بينــه وبــني الفهــم التأويلي.كــان علــم أصــول الفقــه ميثّــل هنــا أحــد أهــم إنتاجــات بــل وقــام نــوع صــلٌب مــن ا، املقّدســة
اإلبيســتمولوجي مــن زاويــة أنــه حيكــم بقواعــده طريقــة إنتــاج األحكــام التفصــيلية.  وية علــى املســتوى العلــومي أســالماحلضــارة اإل

زهــا عــن القــانون يف احلضــارات األخــرى مــا قبــل مــا ميّ  ووهــ، علم أصــول الفقــهو وهــذه األحكــام بنيــت علــى علــم أصــوٍل هلــا هــ
حكــم شــرعي عملــي بقــدر مــا يعــين يف  وفقــٌه أ، احلضــارة احلديثــة. ويرتتــب مبوجــب علــم أصــول الفقــه علــى كــل قاعــدٍة أصــوليةٍ 

قواعـدهم  نظـري اسـتنباط األصـوليني احلَنفيـني، القواعد اإلبيستمولوجية من األحكام الفرعية وطريقٍة معاكسٍة استنباط األصول أ
  األصولية من أحكام اإلمام أيب حنيفة النعمان الذي مل يقم بتصنيف أصوله وتقعيدها على غرار ما قام به اإلمام الشافعي.

ومــن مث فــإن ، إن علــم أصــول الفقــه يُعــىن مبوجــب ذلــك بإنتــاج األحكــام الشــرعية العمليــة دون غريهــا مــن أحكــام اعتقاديــة 
 وحامــد الغــزايل يقــول يف"املستصــَفى" إّن الفقــه هــ وأبــ وكالمــي اللصــيق باجملــال التــأويلي. فهــذا هــجمالــه غــري اجملــال االعتقــادي ال

حـــىت ال يطلـــق اســـم الفقيـــه علـــى مـــتكّلٍم وفلســـفٍي وحنـــوٍي وحمـــّدث ، العلـــم باألحكـــام الشـــرعية الثابتـــة ألفعـــال املكّلفـــني خاصـــةً 
وكـون ، ال اإلنسـانية كـالوجوب واحلظـر واإلباحـة والنـدب والكَراهـةبل خيـتص بالعلمـاء باألحكـام الشـرعية الثابتـة لألفعـ، ومفّسرٍ 

  .)5(العقد صحيحاً وفاسداً وكون العبادة قضاًء أداًء وأمثاله
ي إىل أن يتوسـط اإلنتـاج سـالموازديـاد االتباعيّـة يف الفكـر اإل، لقد أّدى مجود علم الفقـه طـرداً مـع "إغـالق" بـاب االجتهـاد

. ومل يكـن ذلـك ممكنـاً لـوال )6(حبيث غدت الشريعة أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشـريعة، نصالفقهي بني املسلم وبني ال
واختزلــت هــذا الــوعي إىل حــدود الــوعي الفقهــي ، أن النظريــة الفقهيــة للــنص قــد اضــطلعت بوظيفــة نظريــٍة معرفيــٍة بــالنص نفســه

أسـبغ القداسـة ، ي بـالنص وعيـاً فقهيـاً سـالمغـدا الـوعي اإل ومبعـىن آخـر، يسـالمالذي ميثل جانباً من جوانب منظومة الوعي اإل
وميثـل الشـق التـارخيي مـن التشـريع ، مع أنه إنتاج بشري حبت ليست له أي قداسٍة يف املنظور الـديين، فعلياً على اإلنتاج الفقهي

، أخـذ حيكـم الـوعي االعتقـاديوالـذي يتميـز بتغـريه وحينيتـه وخبصائصـه الوظيفيـة. بـل إن هـذا الـوعي الفقهـي ، ال أكثر وال أقل
ـذا املعـىن شـّكل الفقـه املنـَتج منظومـًة كهنوتيـًة بـاملعىن االعتبـاري ، يسـالممزحياً الـوعي التـأويلي جانبـاً عـن منظومـة التفكـري اإل و

. وهــذا وبالتــايل بــني املســلم واهللا، أي منظومــًة تتوّســط بــني املســلم وبــني الــنص، للكهنوتيــة ولــيس بــاملعىن التجســيدي بالضــرورة
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كما ميارسه املسلمون وليس جزءاً من طبيعته الالهوتية اليت تنفي أي توسـٍط   سالمأي اإل سالمالتحول جزء من أنرتوبولوجية اإل
  مشخص بني املسلم واهللا. واعتبارٍي أ

قهيــٍة حّلــت فعليــاً لكــن عمليــة إزاحــة الــوعي التــأويلي وبالتــايل إيقــاف الذاتيــة النصــية القرآنيــة عــن احلركــة لصــاحل ترســيماٍت ف 
مل يكـن ممكنـاً لـوال أن الـوعي ، ليكون دائم املقروئيـة والتحيـني، مكان النص الذي يتجاوزها ويتجاوز حبكم دينامياته كل قراءاته

  ي.سالمالفقهي قد فرض آلياته املعرفية على الوعي اإل
فيهـــا الفقيـــه عـــن الكالمـــي والتـــأويلي يف اعتنائـــه ومبعـــىن آخـــر مل تكـــن املعارضـــة ممكنـــًة مـــا بـــني التفســـري والتأويـــل الـــيت يتميـــز  

يف أدىن حـد و ية بـالنص أسـالمالقصدية القرائيـة قـد أثـرت يف نظريـة املعرفـة اإل ولوال أّن التصورات العقائدية أ، باألحكام العملية
 ولــوعي الكالمــي أيف الــوعي بــه. فالتصــورات الكالميــة حتكــم طريقــة الــوعي الفقهــي حــىت وإن اســتقّل هــذا الــوعي ذاتيــاً عــن ا

بشـكٍل غـدا فيـه ، أصـول الـدين واالعتقادي. ومن هنا استخدم املتكلمون األشاعرة قواعد علم أصول الفقـه يف جمـال العقيـدة أ
ي ســالمفكــان مــا فعلــه األشــعري يف احلقــل اإل، يســالمهــذا التأســيس حامســاً يف حتديــد الصــورة النهائيــة للكــالم االعتقــادي اإل

  الشريعة).(لعقيدة) نظري ما فعله الشافعي يف حقل أصول الفقها(السين ألصول الدين
اإلبيســتمولوجية البيانيــة  لقــد خضــع أقطــاب املتكلمــني هنــا يف إطــار ســيادة الــوعي الفقهــي إىل قواعــد األصــوليني ومعــايريهم 

أي جتوفـــه مـــن قابلياتــــه ، ورةوالتفســـريية والقياســـية النصـــية الـــيت جتــــّوف الـــنص مـــن ذاتيتـــه التوليديـــة والتخلقيــــة والدميومـــة والصـــري 
وأدى ذلــك إىل حتويــل التأويــل نفســه إىل ، وغــدت أصــول التفكــري العقــدي حمكومــًة بأصــول التفكــري الفقهــي وقواعــده، التأويليــة

قياس  وقياس الفرع على األصل يف النموذج األصويل ه واستدالل متثيلي أ وقياس أ وشكٍل من أشكال التفسري البياين. فما ه
، مـن أضـعف أنـواع االسـتقراء معرفيـاً  وعلى الغائب يف النموذج الكالمي الذي يفرتض الوعي التأويلي. وهذا القياس هالشاهد 

ــا مقيّــدٌة مبثــال ســبق علــى حــد تعبــري اإلمــام الشــافعي. والطامــة الكــربى تكمــن هنــا يف تقييــد  فطاقتــه االستكشــافية حمــدودة ؛ أل
مــن حيـث اختزالــه لقواعــد التفكــري عامــًة ولــيس لقواعــد العلــم باألحكــام ، جوانبــه ي علــى خمتلــفســالمالـوعي الفقهــي للــوعي اإل

  وحدها.
األصل) لوجـود ( الفرع) من وقت ثبوته للمقيس عليه(بل يكشف حكماً ثابتاً للمقيس إن القياس الفقهي ال يثبت حكماً  

يف املقــيس تــأخر إىل كشــف اجملتهــد عــن عّلــة كمــا هــي يف املقــيس عليــه. وغايــة مــا يف األمــر أن ظهــور احلكــم ،  عّلــة احلكــم فيــه
 وبلغـــة عبـــد الوهـــاب خـــالف )7(فيظهـــر أن احلكـــم فيهمـــا واحـــد، وبيـــان اشـــرتاك املقـــيس واملقـــيس عليـــه فيهمـــا، وجـــود احلكـــم

وإمنـا يظهـر أن حكـم األصـل الـذي ورد فيـه الـنص ، "ال يثبـت وال يضـع حكمـاً يف الفـرع مـن عنـده مثبت" فــ "القياس مْظهٌر ال
 و. ليسـت األحكـام هنـا إال نّصـاً أ)8(ويف كـّل واقعـٍة حتّققـت فيهـا عّلتـه"، حكٌم فيهـا ووإمنا ه، مقصوراً على واقعة النصليس 

  محًال عليه بالقياس يف ضوء آلية قياس الفرع على األصل التمثيلية.
كـالٍم آخـر القيـاس يف نظريـة تعديـة احلكـم مـن حمـٍل إىل حمـل. ب وال يفارق حكم الفرع هنا حكم األصل ألن أثـر القيـاس هـ

 ووال يعـد، تفسري للنص وفق قواعد النموذج وليس وفق ما يتـيح الـنص مـن إمكانـاٍت قرائيـٍة أخـرى والنموذج األصويل للنص ه
ـــا أكثـــر مـــن التمحـــور حـــول مقاصـــده. ومـــع أن ابـــن تيميـــة قـــد متيـــز نســـبياً بتخطـــي  التفســـري التمحـــور حـــول وســـائل فهمـــه وبيا
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"الصـحيح" وفـإن تصـوره لــ"القياس احلـق" أ، وأخـذ املقاصـد بعـني االعتبـار يف اسـتدالله التمثيلـي، الضيقة للعلـل املسالك اللغوية
أي أن العلـة تعمـل طـرداً وعكسـاً. فالقيـاس ، التفريـق بـني املتخـالفني)(وقيـاس العكساجلمع بني املتماثلني)(قياس الطرد وال يعد

  يه التماثل يف العلة.يتحقق ف تبعاً إىل ذلك الذي ال والفاسد ه
فهنــاك وفــق عبــد اهللا دراز ركنــان الســتنباط ، لقــد حتــول الــوعي الفقهــي إىل وعــٍي شــكلٍي يضــّحي مبقاصــد الشــريعة وحكمتهــا

أحكام الشريعة مها: علم لسان العرب وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها. ولقد انشغل األصـوليون بـالركن األول يف حـني "أغفلـوا 
مـيش املقصــد قـد كــان حبكـم آليـات الــوعي الفقهـي والنمــوذج الشـكلي القياســي الـذي حيكمــه)9(ًال"الـركن الثـاين إغفــا ، . إن 

، ومــن هنــا مل يعــد املقصــد يــرد يف النمــوذج األصــويل إال عــرب إشــارٍة يف بــاب القيــاس عنــد تقســيم العّلــة حبســب مقاصــد الشــارع
ما سبق حملمـد أيب  و. وه)10(س يف إنشاء األحكام الشرعية العمليةويصبح املقصد هنا تابعاً إىل القيا، وحبسب اإلفضاء إليها

مل يتجهـــــوا علـــــى بيـــــان املقاصـــــد بقـــــدر مـــــا وقفـــــوا عنـــــد  زهـــــرة أن الحظـــــه حـــــني أشـــــار إىل أن علمـــــاء األصـــــول منـــــذ الشـــــافعي
ا ولــيس ملــا وراءهــا )11(الوســائل علــٍم أصــوٍيل فــريى الطــاهر بــن عاشــور يف ضــوء مفهومــه للمقاصــد ك، الــيت باتــت تطلــب لــذا
ولكنهــا تــدور حــول مصــدر اســتنباط ، "أّن معظــم مســائل أصــول الفقــه ال ترجــع علــى خدمــة حكمــة الشــريعة ومقصــدها جديــدٍ 

األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة القواعد" ومن هنا أّدت عبـادة الوسـائل علـى حسـاب املقاصـد إىل وضـع النمـوذج األصـويل 
  يل النص عن مقاصده.ومن مث تعط، يف مواجهة املقاصد نفسها

مل يعد ممكناً حل مأزق النموذج األصويل وأزمته باتت مزمنًة من دون إعادة تأسيسه من جديد على أساس املقاصد الكلية 
للشــريعة الــيت ميكــن إدراجهــا يف إطــار نظريــٍة عامــٍة لتأويــل الــنص القــرآين يف إطــار عــاٍمل متغــّريٍ علــى أســاس حتقيــق املصــلحة الــيت 

ا أ ، من أهم أبعاد هذه النظريـة املـدعوة إىل السـيادة وي. فالتأويل يف ضوء املصلحة هسالمن تشّكل رحى التشريع اإليفرتض 
 مــا يــربط مــابني التأويــل واالجتهــاد مــن ناحيــة أن والــوعي املقاصــدي. وهــ ووالــيت ينطلــق فيهــا فهــم الــنص مــن وعــٍي جديــٍد هــ

، صرف املعىن اللغوي الظاهر املتبادر إىل معىن آخر ووه،  املناهج األصوليةمن صميم االجتهاد بالرأي املستند إىل و"التأويل ه
 و. وهــذا الــرأي هــ)12(جيعــل املعــىن املــؤّول راجحــاً بالــدليل"، مــن حكمــة التشــريعو باالســتناد إىل دليــل مــن نــص قاعــدٍة عامــٍة أ

يعترب النظرية الفقهية جمرد مصـدر مـن مصـادر النظريـة  ولفتحي دريين وأمهيته أنه يضع النظرية الفقهية يف إطار النظرية التأويلية أ
مبــا يكشــف عــن احنيــاز الــدريين علــى مدرســة االجتهــاد بــالرأي الــذي يــدخل التأويــل حبســب املصــلحة والتطــور الثقــايف ، التأويليــة

قلي ينصب على جهد ع ومبا ه، التأويل من صلب االجتهاد بالرأي يف نطاق النصو " ما يوضحه بقوله:و ه، والعريف يف صلبها
ويقـرتب الـدريين يف ذلـك مـن نظريـة  ).13(تفهم املراد من النص ال علـى ضـوء مـا يـوحي بـه مـن منطـق اللغـة يف معنـاه الظـاهر"

  املقاصد الشرعية يف طرحها اجلديد يف إعادة االعتبار للوعي التأويلي يف فهم النص وممارسته وإنتاجه.
جديـــٍد بـــالنص ميكنـــه أن حيـــّل عقبـــات مـــا يســـميه رضـــوان الســـيد بعـــدم قـــدرة  إن التأويـــل يف إطـــار وعـــٍي مقاصـــدٍي تـــأويليٍ 

. ومن مث اعتماد وسائل استدالل مستقلة يف ضوء )14(النظرات التجديدية املعاصرة على التحرك إال يف غري جماالت اجلزئّيات
ولقد وقع فقهـاً ، إيقافه عن العمل وأ تأويل ظاهره وأ، مبا يف ذلك ختصيص عام النص وتقييد مطلقه، رعاالجتهاد املطلق بالشّ 

خيــص غــري الواضــح الداللــة مثــل"اخلفي" و"املشــكل" و"اجملمــل"  فالتأويــل هنــا ال وتارخيــاً ومصــلحًةً  يف عهــد املســلمني األوائــل.
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إن إغـالق إذ ، واضـح الداللـة بأقسـامه املعروفـة مثـل الظـاهر والـنص اللـذين يقـبالن التأويـل وهـ يضاً مـاأبل يشمل ، و"املتشابه"
التأويـــــل حـــــىت يف الظـــــاهر والنص"قـــــد يـــــؤدي إىل البعـــــد عـــــن روح التشـــــريع واخلـــــروج عـــــن أصـــــوله العامـــــة وإظهـــــار النصـــــوص 

مــن أوضــح أشــكال التأويــل أي مــن أوضــح إخــراج اللفــظ عــن ظــاهر معنــاه إىل معــىن  وختصــيص العــام هــ . وإنّ )15(متخالفــًة"
هنا من أهم  وتستدعيه املصلحة. عن املصلحة اليت يفرضها الواقع تغد وأ، يةتستدعيه ذاتيته النص وأ، من بعيدو آخر حيتمله ول
والتخصيص بالتايل بوصفه شكًال من أشكال التأويل يكون بأدلٍة معينـٍة تنتمـي برمتهـا إىل حقـل املتغـري يف الواقـع ، طرق الداللة

مـع أّن املنتمـي إىل ، صيص إىل نسـخ الـنص فعليـاً مبا يف ذلك قيادة التخ، مثل العقل والعرف واملصلحة وروح التشريع ومقاصده
بيـان للمـراد مـن  ويقول انسجاماً مع فهمـه لقداسـة الـنص وحريـة التأويـل إّن هـذا لـيس نسـخاً بـل هـ يسالمالفضاء التأويلي اإل

م غـري امللتـزم مع أنه نسخ من حيث إن النسـخ يف أصـغر تعريفاتـه رفـع للحكـم بعـد ثبوتـه. وبالنسـبة علـى املسـل، املطلق والعام أ
فإن العطل ليس يف دينهم  سالمغري املسلم قد ال يعين ذلك شيئاً لكن بالنسبة إىل من أرادوا ويريدون أن يعيشوا حبسب اإل وأ

بل يف كوابح فهمهم له. وحني يفهمون النص مقاصدياً ستضيق الفجوة بينهم وبـني غـري املسـلمني علـى أسـاس رسـالة االنتمـاء 
  جوهر النص. اإلنساين اليت تشكل
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  .471-469، 1994، 1ط، بريوت
  .373-372ص، الشافعي، زهرة وحممد أب (11)
  .364ص ،2003، 45-44العددان ، جملة املعارج، مفهوم االجتهاد حول، فتحي الدريين (12)
  .364ص ،املصدر السابق (13)
، 1992بــــريوت ، دار الــــرازي، نظــــرات يف مســــاره وقضــــاياه، ي املعاصــــرســــالمالفكــــر اإل، أورده قــــيس خزعــــل العــــزاوي (14)
  .74ص

  .166ص ،1983، الكويت، دار القلم، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خالف (15)
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  جدلية العالقة بين النص والواقـع
  يسالمر اإلـي الفكـف 

  *أمحد بن سامل سليمان اإلمساعيلي
اليت يـَُنظُِّر هلا علماء الفلسفة تكاد تكون مرئية علـى  )1(ي املعاصر أن عودة التاريخ لذاتهسالميالحظ املتأمل يف الفكر اإل

ك الصــورة الــيت وقعــت يف القــرن األول والثــاين اهلجــري مــذ انقســم العقــل فالتــاريخ يكــاد يعيــد ذاتــه بصــورة تشــبه تلــ، أرض الواقــع
أت العقـل يديولوجية كان للجانـب السياسـي دور كبـري يف تشـكلها إىل حـد مـا. بيـد أن العوامـل الـيت جـزّ إي إىل تيارات سالماإل
ي اليــوم. حيــث مل تكــن إشــكالية مســالي آنــذاك ختتلــف اختالفــا كبــريا عــن العوامــل الــيت كانــت وراء تعدديــة الفكــر اإلســالماإل

احلضـاري هلـذا  )3(ب الشـهودـاألول بسـ )2(ي الكالسـيكيسـالمثنائيـة التقـدم والتـأخر حاضـرة يف العقـل اإل والذات واآلخر أ
ايـة الدولـة العباسـية... وظهـور الدولـة العثمانيـة. بعـد هـذه احلقبـة  العقل يف البـدايات التأسيسـية األوىل لـه والـذي اسـتمر حـىت 

ي يف متاهــات عميقــة مل يســتطع اخلــروج منهــا إال ومطــارق القــادم مــن الغــرب تــّدق نــواقيس اخلطــر ســالماحلرجــة دخــل العقــل اإل
بــني الــذات واآلخــر معلنــا بدايــة  وفشــكل ذلــك انعطافــا تارخييــا بــني الشــرق والغــرب أ، ية مــن كــل جوانبهــاســالمحمدقــة باألمــة اإل

ة الغربيــة الــيت رمــت بكــل ثقلهــا يف الشــرق مفككــة بنيتــه الفكريــة والسياســية بعــد أن احلضــار  )4(ايــة الــذات احلضــارية وصــحوة
  يأت هلا كل الدواعي واألسباب.

الــذي ينبغــي أن حنـذر منــه وال خــالص منـه إال بــالرجوع إىل التجربــة  وإىل الغـرب علــى أنــه العـد )6)(5(نظـر الفكــر الســلفي
. وباملقابـــل أراد االجتـــاه الليـــربايل أن )7(انـــب إظهـــار القطيعــة التامـــة مـــع الغـــرباألوىل الــيت عاشـــها القـــرن األول اهلجـــري. إىل ج

ـا سـالميوجد لونا من القطيعة مع الرتاث حماوال إسقاط جتربة احلضارة الغربيـة يف احلضـارة اإل ـا واجتاها ا وإفرازا ية بكـل تـداعيا
ـاء التخلـف والتحضـر زكي جن :مع تباين اجلذور التارخيية والتأسيسية لكل منهما. يقول يب حممود "اجلـواب الواحـد الواضـح إل

أن ننــــدمج يف الغــــرب انــــدماجا يف تفكرينــــا وآدابنــــا وفنوننــــا وعاداتنــــا ووجهــــة نظرنــــا إىل الــــدنيا وأن تكــــون مصــــر قطعــــة مــــن و هــــ
نتاج  وميان به وإمنا ه"فما قيل وعمل يف املاضي يف جمال الثقافة ليس شيئا مطلقا جيب تكراره واإل :ويقول أدونيس )8(أوروبا"

ـذا الفهـم ملـادة  ووهـ )9(تارخيي أي نتاج يتجـاوز التـاريخ مـن حيـث أنـه تعبـري عـن جتربـة حمـددة ال تتكـرر يف مرحلـة ال تتكـرر"
بــني الــرتاث والواقــع و بــني املاضــي واحلاضــر  املعرفيــةالــرتاث الــذي ينطلــق منــه يف كــل تصــوراته األخــرى حيــدث نوعــا مــن القطيعــة 

ومن منظور آخر فإننا ال نؤمن بقدرة هذا الرتاث أن يستوعب الواقع بكل إفرازاته وإمنـا  .يستطيع أن يتحرك مبعزل عنه الذي ال
زيــد "أن الرؤيــة الــيت يتبناهــا أدونــيس  وهــي عالقــة جدليــة بــني الــنص والتــاريخ الــذي يتحــرك مــن خاللــه. وباملقابــل يــرى نصــر أبــ

ال يعـين إمهـال الظـروف التارخييـة  –خاصة يف اجتاهاته املتقدمة–اط. إن االرتباط بالرتاث للرتاث تقوم على اهلدم بدال من االرتب
ـا. إنّ  الفـارق بـني االرتبـاط الـذي يقـوم علـى الـوعي واالرتبـاط الـذي يقـوم علـى التقليـد فـارق جـوهري/ الـوعي  بل يعين الـوعي 

مــا متمــايزان متــداخالن. أمــا يــدرك التمــايز بــني املاضــي واحلاضــر يف نفــس الوقــت الــذي يــدرك فيــه ج دليــة العالقــة بينهمــا. إ
االرتبــاط بــالرتاث القــائم علــى الــوعي يــرى أن املاضــي واحلاضــر متمــايزان وجوديــا ولكنهمــا  التقليــد فيحــاول أن يكــرر املاضــي.

  ).10(متداخالن معرفيا بينما ال مييز االرتباط التقليدي بني هذين املستويني"
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ادي بضرورة وجود قطيعة تامة مع اآلخر قد انتهت حبكم املثاقفة اليت حدثت من الغرب جتـاه الشـرق أن الرؤية اليت تن ويبد
إذ أصــبحت العالقــة بينهمــا عالقــة تفاعــل وجــدل بــدال مــن قطيعــة تامــة فمحاولــة إنكــار اآلخــر اليــوم وفــرض قطيعــة تامــة معــه 

كـر السـلفي هـي حماولـة تعسـفية لقـراءة أجبـديات الواقـع السيما يف ظل عصر يتسـم بـالنظم املعلوماتيـة كمـا يـذهب إىل ذلـك الف
ي وإظهـار قطيعـة تامـة مـع سـالميف حني إن حماولة الفكر الليربايل إسقاط جتربة الفكر الغريب بكامله علـى الفكـر اإل، ومنطلقاته

  وإنكار للذات.إقحام يف غري حمله بل حتامل على الرتاث  والرتاث مع إنكار الصريورة التارخيية لكال التجربتني ه
يني اليــوم مــن أن ســالمولــيس كمــا ذهــب بعــض املثقفــني اإل، بعوامــل التقــدم وأســبابه فتقــدم الغــرب وقّوتــه يعــود إىل أخــذه 

أن تتقــدم أكثــر  يةســالمالعربيــة اإل كــان األمــر كــذلك الســتطاعت الــذات  وإذ لــ، يةســالمالغــرب تقــدم بســبب أخــذه احلضــارة اإل
الفيصـــل يف ذلـــك "فالتقـــدم احلضـــاري وأســـباب احليـــاة  واألخـــذ بأســـباب الرقـــي احلضـــاري هـــ ولكـــن ينمـــنهم حبكـــم الســـبق الـــزم

والعمران مبذولة للخلق على السواء ومن يتمسك بأسباب العمران يبلـغ غايتـه وهدفـه بصـرف النظـر عـن إميانـه وكفـره... فـأجنع 
، هإسـالمه وأن غـريه مـا تقـدم بعـدم إسـالمتـأخر بسـب أن يعلم ذلك املسلم أنـه مـا  وبغريه املتقدم ه، دواء لفتنة املسلم املتأخر

  .)11(التمسك والرتك لألسباب" ووأن السبب يف التقدم والتأخر ه
ية وال يتعــارض مــع الــذات العربيــة وهويتهــا. ســالموبــذا فــإن الــذات حباجــة ماســة إىل اآلخــر مبــا يتوافــق مــع روح الشــريعة اإل

وإّن مــن اخلطــأ االعتقــاد بــأن طريــق ، واملكاســب الــيت ال غــىن لإلنســان عنهــا"فــاآلخر احلضــاري يتضــمن جمموعــة مــن اإلجنــازات 
متكــن األنــا احلضــارية علــى الواقــع اخلــارجي ميــر عــرب تــدمري اآلخــر احلضــاري ألننــا نقــف موقــف االحــرتام والتقــدير مــن املنجــزات 

ميش الـذات أوهذا  )12(العلمية واإلنسانية اهلائلة اليت حققتها احلضارة احلديثة يف هذا العصر ضـياع اهلويـة حبيـث  وال يعىن 
ا وفق اإلمكانات والقدرات املتاحة هلا  وبل إن فهم اآلخر واستيعاب مـا وصـل إليـه مـن تقـدم هـ، ال تستطيع "األنا" تطوير ذا

 :برهــان الــدين غليــون :ي اليــوم. يقــولســالممــدخل لفهــم الــذات وحماولــة تلمــس نقــاط الضــعف واخللــل الــذي أصــاب العقــل اإل
شــيم أنفســنا والتضــحية مبســتقبلنا كجماعــه إنســانية  )13(ينبغــي أن يكــون تعلقنــا بالعصــر واحلضــارة حــافزاً إىل تــدمري ذاتيتنــا و

هــي إشــكالية نفســيه أكثــر منهــا و وهــذا جعــل جــورج طرابيشــي يــرى أن إشــكالية نظــرة اآلخــر إلينــا مــا هــي إال إشــكالية زائفــة أ
ي مبـا يـتالءم والواقـع الـذي نعـيش. سـالمأولويـة نقـد الـذات وحماولـة تشـكيل الـرتاث اإل بـذلك يؤكـد ووهـ )14(إشكالية معرفية"

 "إنّ  :عطــائهم أمهيــة كبــرية لتغيــري نظــرة اآلخــر إلينــا ويقــولإلينتقــد بعــض املفكــرين  ووبالتــايل فهــ، وهــي نظــرة هلــا أنصــارها اليــوم
وهــي منطقــة ال ، علــى اختــاذ موقــف نقــدي مــن الــذاتاإلشــكالية األساســية ليســت هــي نظــرة اآلخــر إىل الــذات بــل هــي قــدرتنا 

، ي الــراهن مــن جــراء تعــايل املســلمات الفقهيــة علــى الــزمنســالمميكــن االقــرتاب منهــا بفعــل التصــور املوجــود يف خميلــة العقــل اإل
ـــا صـــاحلة الســـتيعاب الزمـــان واملكـــان مـــع أن هـــذه الصـــالحية ال ميكـــن أن تتصـــور إال يف إطـــار الـــذكر املقـــدس ولـــي س يف وكأ

ي اليــوم حيــاولون مصــادرة إعــادة التفكــري يف كثــري مــن ســالمبــل إن كثــرياً مــن دعــاة الفكــر اإل )15(فينومينولوجيــا الــوعي الــديين"
وهذا يف حدَّ ذاته يؤكد لنا أن هؤالء حياولون تغييـب عامـل  .ي يف العصور األوىلسالمالرؤى والنتائج اليت توصل إليها العقل اإل

ه بعــض املفســرين خّتطــومــا كــان االجتــاه الــذي ا، ي الــراهنســالمؤسســة فضــال عــن تغييبهــا عــن العقــل اإلالــزمن مــن النصــوص امل
الواقـع أي إسـقاط النصـوص علـى الواقـع املتغـري  يف ضـوء حول تفسري القرآن الكرمي بالرأي إال أحد ركائز حماولة قـراءة النصـوص
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رمي اخلمــر إال أكــرب دليــل علــى جدليــة العالقــة بــني الــنص والواقــع ومــا األحكــام املتدرجــة الــيت جــاءت تعــاجل موضــوع حتــ، املســتمر
بـل إن علـة نـزول ، فهي دليل آخر على وجود هـذه العالقـة اجلدليـة، هذا باإلضافة إىل ظاهرة النسخ املوجودة يف القرآن .املتغري

إمنــا جــاء يعــاجل  -عليــه الســالم- ي علــى أن الرســولســالمالقــرآن الكــرمي منجمــاً يف ثــالث وعشــرين ســنة كانــت تنبيهــا للعقــل اإل
عامليتها ومشوهلا حبيـث تكـون صـاحلة للزمـان  وواقعاً كان يعيشه يف تلك الفرتة احملددة إىل جانب املقصد األمسى هلذه الرسالة وه

هـا بل إن اإلشكالية كمـا يرا، صاحل لكل زمان ومكان؟ فهذا أمر ال شك فيه سالمفإشكالية اليوم ليست هي هل اإل، واملكان
م أي قــادرين علــى أن يعيشــوا عصــرهم ويتســاءل اجلــابري حــول   .)16(اجلــابري هــي مــا إذا كــان املســلمون اليــوم صــاحلني لزمــا

ونعــين  ؟"كيــف نتعامــل مــع هــذا الــرتاث مبوضــوعية وعقالنيــة" :كيفيــة التعامــل مــع هــذا الــرتاث مبوضــوعية وعقالنيــة حيــث يقــول
ين باملعقولية جعله معاصرا لنا أي إعادة وصله بنا مبعىن جعـل الـرتاث معاصـرا لنفسـه باملوضوعية جعل الرتاث معاصرا لنفسه ونع

 وعلى صعيد اإلشكالية النظرية واحملتوى املعريف واملضمون األيديولوجي الشيء الذي يتطلب معاجلته يف حميطـه اخلـاص وهـذا هـ
موضـــوعا قـــابال ألن متـــارس فيـــه وبواســـطته تنتمـــي إىل ويف الوقـــت نفســـه جعلـــه معاصـــرا لنـــا ينقلـــه إلينـــا ليكـــون ، معـــىن املوضـــوعية
   ).17(معىن العقالنية وعصرنا وهذا ه

اكتســـبت مــع الصــريورة التارخييـــة قداســة أوصـــلتها إىل أن ، وبســـبب اســتمدادها مــن الـــنص اخلــالص، إن الرتاكمــات الفقهيــة
إذ كيــف ، ي طــوال فرتاتــه التارخييــةمسـالتنــاقض عقلـي غريــب أصــاب العقــل اإل وتكـون كــالنص املؤســس مــن حيـث اإللزاميــة وهــ
قـــد تصـــل يف أحيـــان كثـــرية إىل التضـــاد يف احلكـــم ملســـألة واحـــدة بـــني اإلباحـــة -ميكـــن أن تكتســـب اجتهـــادات فقهيـــة عقليـــة 

ــا مــع أن الفقــه لــيس إال جمموعــة مــن األحكــام ،  -والتحــرمي كيــف تصــل إىل حــد جمــاراة الــنص املؤســس يف إلــزام الــوعي العــام 
  !؟احتكاك النص بالواقعالناجتة عن 
اإلشكالية ال تكمن يف ذلك فقط بل تكاد تكـون أوسـع نطاقـا وهـي حتميـل الفقـه الـذي نشـأ بفعـل االحتكـاك الـدائم  هذه

بــل خارقــة للزمــان واملكــان حبيــث أصــبح غــري منظــور إليــه إال يف إطــار الفقــه ولــيس ، بــني الــنص واملكــان املتحــرك مرجعيــة إلزاميــة
بعيــدا عــن مالمســة  ســالمي اليــوم إىل عــدم القــدرة علــى إعطــاء الصــورة اخلالصــة لإلســالمبالعقــل اإل أمــر وصــل ووهــ، العكــس

انشغالنا يف هذه القضية فـذلك أمـر البـد  موضع ووال هذا ه، الفقهاء للنصوص. وحنن ال نستطيع أن نقول مبنع هذه املالمسة
لــة وتفصــيال. وإمنــا نعــين عــدم الفصــل بــني الــنص وأثــره املرتتــب تبيــان لألمــة غــري الواعيــة مبنهاجهــا الــذي تســري عليــه مج ووهــ، منــه

ي الــراهن يف ســالمإىل التســاؤل: هــل العقــل اإل )18(الــذي دعــا عبــد اجلــواد ياســني ووهــذا هــ، عليــه مــن منظــور العقــل الفقهــي
ظومة الفقهية املدونـة الـيت مبعىن أنه يستمد اخللفية املرجعية من تلك املن ؟مبين على النص وجممله مؤسس على الفقه أكثر مما ه

ـــا نصـــية بالقـــدر املطلـــوب ممـــا ســـبب ذلـــك مســـافة زمنيـــة غـــري معلومـــة يف ذاكـــرة العقـــل اإل ي بـــني العقـــل ســـالممل تكـــن يف ذا
أي أن هنــاك خلــال يف االنســجام التــام بــني اللحظــة الزمنيــة والبعــد املكــاين الــذي ، ي الــراهن وبــني العصــر الــذي يعيشــهســالماإل

  مما أدى إىل وجود قطيعة مع العقل املسلم.، ي الراهن اليومسالمبني مناهج وطرائق التفكري لدى العقل اإلتعيشه األمة و 
أن الطاقـات واإلمكانـات الـيت أودعهـا اهللا يف الـنص املؤسـس ليسـتمد منهـا صـالحيته  وإننا ينبغي أن ال ننسى أمـرا آخـر وهـ

ي مل يتولــد مــن خــالل النصــوص ســالمعلــى أن الفقــه اإل منبثقــا منهــا رغــم كونــه، عــرب الزمــان واملكــان ليســت موجــودة يف الفقــه
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ومـــن مث إغـــالق دائـــرة العقـــل ، وإمنـــا كـــان للمـــؤثرات السياســـية الناشـــئة يف حلظتـــه أثـــر كبـــري يف والدتـــه وتشـــكله، املؤسســـة فقـــط
  ي يف إطاره.سالماإل

 .مـن الثـاين مقيـدا بـل مـؤطراً بالزمـان واملكـانبيد أن مصدرية كل منهما هي اليت جعلت مـن األول خارقـا للزمـان واملكـان و  
والغريب يف األمر أن القواعد الفقهية اليت جاءت مناهضة للتقليد وداعية إىل النظر يف النصوص املؤسسـة باعتبارهـا النبـع الـذي 

ي ســالملــرتاث اإلحضــورها يف ا -أي تلــك القواعــد الفقهيــة-كــان هلــا ،  يســتمد منــه العقــل املســلم منهــاج احليــاة وطرائــق التفكــري
ــا علــى نطــاق املمارســة العمليــة كــان حضــورها خافتــا بــل كــان التعصــب للــرأي هــ  ومنــذ مرحلــة التــدوين وحــىت يومنــا هــذا. بيــد أ

  األكثر حضورا عند من ميثلون الوعي العام.
جتمــاعي ي يسـتمد منهـا صـالحيته عـرب الزمــان واملكـان منسـجمة مـع احلـراك االســالمإذن هنـاك نصـوص مؤسسـة للفكـر اإل

ي أن يقــدمها بعيــدا عــن اجلــدليات ســالمهــي الــيت تؤســس للفكــر مصــداقيته عنــد اآلخــر إذا اســتطاع العقــل اإل، والواقــع الزمــاين
 وي وبعيـدة عـن املعطيـات السـيكولوجية عـرب تارخيـه السياسـي الـذي أثـر يف حركتهـا ومنـسـالماأليديولوجية الـيت أفرزهـا التـاريخ اإل

  مع الذكر املقدس.فكرها مبا يتطابق متاما 
وكـان ، حاول أن يغيبها الفقهاء هي إقصاؤهم للنصوص املطلقة عن فاعليتها يف الزمـان واملكـان وإن اإلشكالية اليت غيبها أ

ي اكتســاب عامليتــه بــل ســالموواقــع متغــري حــىت يســتطيع الفكــر اإل، األجــدر يف هــذه احلالــة إقامــة عالقــة جدليــة بــني نــص مطلــق
زيد: "وإذا كـان الـنص يف مفهومـه األساسـي مـن حيـث كونـه وحيـا انطلـق مـن حـدود مفـاهيم  وامد أبح وبوأزليته. يقول نصر أ

الواقع فال شك أنـه يف تطـوره كـان ال بـد أن يراعـي الواقـع وال يصـح أن يكـون هـذا الفهـم حمجوجـا بتصـور أن اهللا ال جيـوز عليـه 
حركـة  ويث هـاحلكم. فالتغري صفة ثابتة يف الواقع الزمة له من ح التغري وأن علمه الشامل مينع من أن حيكم حبكم مث يغري هذا

  ).19("مستمرة سيالة دافقة
إىل طــرح إشــكالية مل تكــن تطــرح مــن قبــل حينمــا كانــت النصــوص املؤسســة  )20(مــن املفكــرين عديــدهــذه املســألة دفعــت ال

بعـد  سـالمإذ كيـف تستشـكل ماهيـة اإل، غرابـةفيـه ال وسـؤال تبـد ووهـ ؟سـالماإل وخالية من الرتاكمات االجتهاديـة وهـي: مـا هـ
  ي وإيضاح عامليته.سالمعلى مفكرين معنيني بتفكيك الرتاث اإل، مخسة عشر قرنا من الزمان على واقعيته

عي كـل واحـدة وتـدّ ، ية تتفكـك إىل تيـارات تتصـادم وتتنـاحرسـالمالذي جعل مـن األمـة اإل وه )21(غياب هذه النظرة إنّ 
ا متلك ناصي   ة احلقيقة املطلقة وأن غريها على باطل. منها أ

************  
  الهوامش

  .باحث من سلطنة عمان) *
هـــذه اإلشـــكالية يطرحهـــا غالبـــا املنظـــرون للمســـائل الفلســـفية ولســـنا هنـــا يف معـــرض كشـــف هـــذه  ؟هـــل التـــاريخ يعيـــد ذاتـــه) 1

ا فهذه ليست قراءتنا. وإمنا آثرنا ذكر ذلـك مـن قبيـل اال واإلشكالية أ مـأخوذ مـن قولـه تعـاىل  وعتبـار مبداولـة األيـام وهـبيا
  .﴾وتلك األيام نداوهلا بني الناس﴿



  32

كتــاب معــني يكــون موجــودا فيــه   وهــل ميكننــا حتديــد نــص معــني أ ؟أيــن ميكــن القــبض عليــه ؟ميكــن حتديــد هــذا العقــل كيــف)  2
ي عنـد سالمابه تارخيية الفكر العريب اإلهذه اإلشكاليات تعرض هلا أركون يف كت ؟بشكله ومضمونه وآليته املكتملة اجلاهزة

ي زمنيـا وال مكانيـا بقـدر مـا نعـىن بإثـارة سـالمي الكالسـيكي. وحنـن ال يعنينـا موقعـة العقـل اإلسـالمتناوله مفهـوم العقـل اإل
 ي علــى امتــداد تارخيــه مــن ناحيــة ويف حلضــته الراهنــة مــن ناحيــةســالمبعــض اإلشــكاليات الــيت حتــاول إعــادة قــراءة العقــل اإل

ــا احليثيــات التارخييــة. وال يهمنــا قراءتــه علــى امتــداد تارخيــه  أخــرى بعيــدا عــن التعدديــة األيديولوجيــة للعقــل املســلم الــيت أفرز
  بشكل مفصل لكل زمنياته فهذا حيتاج إىل مشاريع فكرية كربى وإمنا يهمنا اإلجتاه السائد يف هذا الفكر. 

مـة. حيـث يـرى أن األمـة ال يكفيهـا أن تكـون حاضـرة يف الوجـود ليتحقـق هلـا يفرق مالك بن نيب بـني الشـهود واحلضـور لأل) 3
ترمجـة عبـد ، مفهـوم الثقافـة، مالك بن نـيب انظر: الفعل بل ال بد من الشهود وهي كلمة تدل على ذات الفعل يف التاريخ.

  دار الراية للنشر.، الصبور شاهني
د أن املســـلمني اليـــوم هـــم حباجـــة إىل التجديـــد ولـــيس الصـــحوة فقـــط ية بـــل يؤكـــســـالمال يرتضـــي اجلـــابري عبـــارة الصـــحوة اإل) 4

يف الغـد يسـتطيع أن يتـابع مسـرية حياتـه كاملعتـاد...  وإلكمال مسرية احلياة حيث يقول " إن النائم الذي ينام ليلتـه ليصـح
ديـد عقـوهلم أوال حـىت من هم يف معناهم فال تكفيهم الصـحوة ملتابعـة مسـرية احليـاة بـل حيتـاجون إىل جتو أما أهل الكهف أ

  .إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر ووجهة نظر حن انظر: يستطيعوا أن يروا احلياة اجلديدة على حقيقتها "
ي وبـني الفكـر السـلفي حيـث يصـنفون زعمـاء سـالمصـالح يف الفكـر اإلرمبا خيتلط على البعض عدم التفريق بني زعماء اإل )5

ــم كونـــوا اجتاهــا آخـــر عــرف بـــالفكر اإلصــالح يف إطــار الفكـــر الســ لفي.وهم وإن كـــانوا يلتقــون معهـــم يف بعــض األفكـــار إال أ
فكـــر خيتلـــف يف قراءتـــه ألجبـــديات احلـــدث الفكـــري عـــن قـــراءة الفكـــر الســـلفي لـــه وإن كانـــا متـــداخالن بعـــض  واإلصـــالحي وهـــ

  الشيء.
زيـد وفضـل الـرمحن وغـريهم.  وال اجلـابري وأركـون وأبـهنا تلتقي رؤيـة الفكـر السـلفي مـع رؤيـة بعـض املفكـرين املعاصـرين أمثـ) 6

ينبغـــي أن يرافـــق الصـــريورة التارخييـــة بكـــل  -أي مـــا كـــان نتـــاج العصـــر األول-ففـــي حـــني يـــرى الفكـــر الســـلفي أن الشـــرع القـــدمي 
ـا قـراءة معاصـرة.وقد، تداعياته يف كل مراحلها توسـع أركـون  يـرى الطـرف اآلخـر أنـه ينبغـي العـودة إىل النصـوص املؤسسـة وقراء

"ففـي حقـل املعقوليـة  سـالميف قراءته للنصوص مستخدما املناهج واملفاهيم والرؤى الغربية. حيث يقول يف كتابـه نافـذة علـى اإل
ذات اجلــــوهر اجلديــــدة ينبغــــي أن يعــــاد فحــــص ظــــاهرة الــــوحي خــــارج التعريفــــات العقائديــــة الــــيت مــــا تــــزال تصــــون القــــوة احملركــــة 

حينئذ ميكن للتحليل املتعدد املناهج واملتبـادل املنـاهج لظـاهرة متعـددة الوجـوه والوظـائف )يانات املنزلة(الداأليديولوجي ملا يدعى
، دار الطليعـة، تـر هاشـم صـاحل، سـالمأن يبلغ التخيل األصلي املشـرتك بـني جمتمعـات اْلِكتَـاِب َواْلُكتَّـاِب".انظر: نافـذة علـى اإل

فتحليــل اخلطــاب  :القــرآن مــن التفســري بــاملوروث إىل نقــد اخلطــاب الــديينويقــول يف كتابــه.  .23ص، م2001، 1ط، بــريوت
واللغويـة وآالت العـرض  بطال التفاسري املوروثة بل إلبـراز الصـفات اللسـانيةإتفكيكه يتم ال لتقدمي معانيه الصحيحة و  والديين أ

مفهـوم يطلـق علـى النصـوص القدميـة اجملموعـة يف  وقناع والتبليغ واملقاصد اخلاصة ملا أمسيته باخلطاب النبـوي وهـواالستقالل واإل
العهـــد القـــدمي واألناجيـــل والقـــرآن كمفهـــوم يشـــري إىل البنيـــة اللغويـــة والســـيميائية للنصـــوص ال إىل تعريفـــات وتـــأويالت الهوتيـــة 
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اهــا وممارســتها عقائديــة "ويقــول" نلــتمس هنــا طفــرة معرفيــة يف حتليــل اخلطــاب الــديين عامــة وهــذه الطفــرة ال متــس العقيــدة يف حمتو 
وإمنــا حنيلهــا إىل مســتوى أوســع ومنظومــة معرفيــة أكثــر تفتحــا وأمشــل إحاطــة مبــا أضــافته احلداثــة العلميــة مــن نظريــات وهنــاك مــن 
يكفــر هــذه القــراءات بنــاء علــى مــا فهمــه واجتهــد إلدراك مقاصــد املؤلــف ولكــن علــى أســاس مــا غــاب عــن فكــره ومعلوماتــه إذا  

 للســانيات والســيميائيات واالنرتبولوجيــا والسوســيولوجيا الدينيــة والثقافيــة وعلــم الــنفس التــارخيي"كــان مل يكتشــف بعــد تعــاليم ا
، 5ص م2001، 1دار الطليعـــة بـــريوت ط، تـــر هاشـــم صـــاحل، القـــرآن مـــن التفســـري املـــوروث إىل نقـــد اخلطـــاب الـــديين انظـــر:
، مفهــوم الــنص، نقــد اخلطــاب الــديين :ومنهــازيــد يف نقــده للخطــاب الــديين مــن خــالل أعمالــه  و. يف حــني توســع نصــر أبــ7ص

   إشكاليات القراءة وآليات التأويل.
  .25مصر ص، دار الشروق، شروق من الغرب، زكي جنيب حممود )7
، بــريوت، دار العــودة، صــدمة احلداثــة، الكتــاب الثالــث، بــداع عنــد العــربتبــاع واإلالثابــت واملتحــول حبــث يف اإل، أدونــيس) 8

  .229ص، م1979، 2ط، لبنان
   .إشكاليات القراءة وآليات التأويل، زيد ونصر أب) 9

  .58ص م1998، 1ط، بريوت، الثقايف العريب املركز، والغرب حوار املستقبل سالماإل، حممد حمفوظ) 10
  .136ص، م1992، 2ط، األردن، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، الوعي الذايت، برهان الدين غليون) 11
  ص.، ن.م) 12
  .142ص، م2000، 1ط، لبنان، بريوت، دار الساقي، من النهضة إىل الردة، طرابيشي جورج )13
دراســة ظاهرياتــه وجتلياتــه عــرب األحقــاب واألزمــان مــن خــالل كيفيــة قراءتــه للقــرآن  :املقصــود بـــ فينومينولوجيــا الــوعي الــديين) 14

ية سـالملرابـع اهلجـري بعـد أن دخلـت الفلسـفة إىل السـاحة اإلوكيفية تفسريه فقراءة اجليل األول للقرآن ليست هي قراءة القرن ا
وقراءة القرن الرابع ليست قراءة ابن تيمية يف القرن الرابـع عشـر وهلـم جـرا ودراسـة كـل هـذه القـراءات وحتليلهـا متكننـا مـن تقـدمي 

تـــر هاشـــم ، ي نقـــد واجتهـــادســـالمالفكـــر اإل، حممــد أركـــون انظـــر: ي.ســـالمصــورة متكاملـــة عـــن فينومينولوجيـــا الـــوعي الـــديين اإل
  .207ص، م1998، 3ط، دار الساقي، صاحل
  إعادة بناء قضايا الفكر العريب املعاصر. ووجهة نظر حن، اجلابري جممد) 15
  47ص، م1991، 1ط، املركز الثقايف العريب، الرتاث واحلداثة، اجلابري حممد) 16
  . سالمالسلطة يف اإل، عبد اجلواد ياسني) 17
  .120ص، مفهوم النص، زيد وأب) 18
ي نقد واجتهـاد وعلـي حـرب سالموحممد أركون يف كتابه الفكر اإل سالمعبد اجلواد ياسني يف كتابه السلطة يف اإل :منهم) 19

   زيد يف كتابه مفهوم النص. ويف كتابه األختام األصولية وأب
  .العالقة اجلدلية بني النص والتاريخ) 20
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  شرق بالغرباستشراق إدوارد سعيد وعالقات ال
  دراسة في النص والوعي والواقع

  *رضوان السيد
1  

ــــا يف  ضحــــاول إدوارد ســــعيد أن يــــدلل ظــــاهراً علــــى نقــــي، "ســــالميف فصــــل بكتــــاب: "تغطيــــة اإل  الفكــــرة الــــيت جهــــد إلثبا
ل إّن هــذه . بــســالمإّن املستشــرقني مــا خــانوا املصــادر الــيت دخــل مــن خالهلــا الــوعي األمريكــي باإل "االستشــراق". قــال ســعيد:

 وإيــران أ ووالقضــايا املهمــة إعالميــاً كــالنفط أ ســالماملعرفــة مهمــا بلــغ مــن ضــآلتها وتشوشــها إمنــا جــاءت بســبب الــربط بــني اإل
مث إّن أكثريـة املستشـرقني مـا كانــت ذات ، اإلرهـاب. ويرجـُع ذلـك ألمـرين: فاملختصـون ال يقــرؤهم غـري املختصـني وأفغانسـتان أ

–" مـا كـان هنـاك سـالمتصبح آراؤهم ملحوظة. وباستثناء كتاب مارشال هودجسون: "مغـامرة اإلمستوى فكري متميز حبيث 
  . )1(وحضارته يف مكتبات الواليات املتحدة حىت مطلع الثمانينات سالمكتاٌب علميٌّ شامٌل عن اإل  -حبسب إدوارد سعيد

أي الصـــورة النامجـــة عـــن ، تشـــراقية" للشـــرقحيـــاول (يف كتـــاب: االستشـــراق) أن يثبـــت ســـواد "الرؤيـــة االس وحـــىت وهـــ، لكنـــه 
وتــاريخ ، مــا كــان يــذكر الــذين نعــرفهم حتــت هــذا املصــطلح مــن املختصــني بفيلولوجيــا اللغــات الشــرقية، االمــتالك االســتعماري

سياسـيون الشرق؛ بل يذكر أمثال الروائي فلوبري وكرومر وآرثر بلفور ولورنس والمارتني وكامي ودزرائيلي وكونراد وكبلنغ. وهـؤالء 
الصـورة  ووقد تشاركوا مجيعـاً وتعـاقبوا عـرب قـرنني مـن الزمـان يف صـنع الشـرق املسـتعمر أ، وشعراء وروائيون وموظفون استعماريون

 وإىل فســتنفلد وماكدونالــد وغولــدزيهر.. وشــاخت وهــو املتعــارف عليــه) مــن سلفســرت دي ســاسعنــه. أمــا املستشــرقون (بــاملعىن 
ـم قـاموا جبهـوٍد "شـبه علميـة" لتثبيـت الصـورة املصـنوعة أو فليسـوا أكثـر مـن كاريكـاتري أ -ن غب رغرونيه وماسينيون وهاملتو   وأ

ــا منــذ النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عشــر إذا صــحَّ  اســتعماريةوحــىت ســتينيات القــرن العشــرين. فاالستشــراق عقليــٌة ، بلور
، غــري واعــني يف خدمــة ســلطان القــوة وبــل هــم عملــوا واعــني أ، هُ طــورو  وولــيس ختصُّصــاً ألّن املتخصصــني مــا صــنعوُه أ، التعبــري

  واضعني على وجوههم أقنعة األكادميية واملعرفة! 
 وويف التـأثري) أشـراراً ال ميكـن التغاضـي عـنهم أ، املهمَّشـني يف الثقافـة الغربيـة وومع ذلك؛ فإّن بني املستشرقني (اهلامشيني أ 

وبرنـارد لـويس وغرينبـاوم ، ذا الصـنف بعـدة شخصـيات أمههـا إدوارد لـني وإرنسـت رينـان قـدمياً املغفرة هلـم. وإدوارد سـعيد ميثـُل هلـ
وبــني هــؤالء األوبــاش شخصــيتان إشــكاليتان مهــا لــويس ماســينيون وهــاملتون غــب. وتطــوف مــن حــول احملــاور الثالثــة ، حــديثاً 

املائـة عـاٍم األخـرية. يـرى سـعيد أّن املؤسِّـس  تلـك مـن أحـد األقطـاب طـوالو شخصياٌت أكادميية كثرية تقرتب إىل هذه الدرجـة أ
ـا ، وهـي اسـتمراريٌة أثريـٌة إذا صـحَّ التعبـري، ممثـل االسـتمرارية ولالستشراق "العلمي" كـان سلفسـرت دي ساسـي. أّمـا رينـان فهـ أل

يقـوُم  ووجودات الذهنيـة. وهـالعلُم الدقيُق للم وتستند إىل حفريات اللغة ودثائرها. فاللغة لدى رينان والفيلولوجيا (علمها): "ه
فاللغـة ، . وهنا حتـدُث الواقعـُة الـيت تتجـوهُر عنـدها األشـياء)2(من العلوم اإلنسانية مقام الفيزياء والكيمياء من العلوم الفلسفية"

التطوريـة الـيت إدراكاً وتدويناً وحسب؛ بل يكاد التاريخ أن يكوَن أداًة هلا. وبذلك تسـتحيل الفكـرة ، فقهها ليس أداًة للتاريخ وأ
ليس يف فهم التاريخ وحسب؛ بل يف سائر حقول علم اإلنسان. وليس مـن مهّنـا ، سادت النصف الثاين من القرن التاسع عشر
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كيــف أثــرت هــذه الرؤيــة يف   -يف نظــر إدوارد ســعيد–هنــا دراســة كيفيــة التحــاق علــم اللغــة بوضــعانية أوغســت كونــت؛ بــل املهــمُّ 
جزئيــاً يف اجملــال الشــرقي االستشــراقي علــى األقــل. كــان االنتبــاُه متوجهــاً إىل الضــربات الــيت وجههــا جتميــده  وشــّل علــم التــاريخ أ

لكـن اإلصـابة نزلـت أيضـاً بالسـاميني أنفسـهم بوصـفهم بشـراً. فمـن ، علُم اللغات إىل إهلية اللغـة (اللغـة العربيـة علـى اخلصـوص)
ى اإلنســــان الســــامي. وهكــــذا صــــار العــــرُق الســــامي عرقــــاً غــــري راح رينــــان يصــــدر أحكامــــاً علــــ خــــالل علــــم الســــاميات املقــــارن

جـردة  أورويب... واألمـم السـامية مل تعـرف إال -الـذي يعرفـه العـرق اهلنـدو وذلـك الثـراء، يفتقـر إىل ذلـك التنـوع ومكتمل... فهـ
ا،  ضئيلة من اإلبداع املخصب.. هي أمٌم يف حالة تثبيت طفويل   . )3(كما تدل على ذلك بدائية لغا

2  
ــــان عــــرب مخســــني عامــــاً   واقتباســــات دالــــة منهــــا علــــى أّن السياســــيني ، يصــــل إدوارد ســــعيد بعــــد قــــراءة طويلــــة يف كتــــب رين

مــن التقــدم يف العلـــوم الطبيعيــة واالجتماعيــة. لكــن هـــل ميكــن بعــد هـــذا  وكمــا أفــاد هـــ،  االســتعماريني أفــادوا مــن حبـــوث رينــان
ومتركـزه ضـمن ، وعلمنة "حياة املسـيح"، حاسٌم جلهة أمهيته يف علمنة "فقه اللغة" االستنتاج اعتبار رينان هامشياً ومقلداً؟ سعيد

"التقليد الرئيسي" للعلم االجتماعي والتارخيي الفرنسي. فهل ميكن القوُل إذن بأّن االستشـراق حتـول أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
اللغـة الـيت تتخـذ مـن  وأ، علـى فقـه اللغـة والتـاريخ و"ال". نعم من حيث حتديد ذاك العلم بوصفه قائمـاً ، إىل "ختصص"؟ "نعم"

وال بقيــت ، مــا كانــت مــن اخرتاعــه، الوظيفــة الــيت وضــعها املستشــرق لنفســه والتــاريخ أداًة هلــا! وأمــا "ال" فتــأيت مــن أّن الصــورة أ
، فاللغــات الســامية، اعنــةمــن تــاريخ اهلنــد وإىل تــاريخ الفر  ئكمــا أّن "االستشــراق" ظــلَّ كــلَّ شــ،  مصــونة وراء أســوار األكادمييــات

  والديانات األسيوية الكربى! ، وفلسفة احلياة الصينية
بيـد أّن إشــكاليات التقليـد واملؤسســة تتعـرض للتصــدع عنـدما نصــل مـع إدوارد ســعيد إىل سـرية وإنتــاج الشـرير األكــرب برنــارد  

وأفكـاره الثوريـة. ويكـون علينـا هنـا أن لويس! يصل إدوارد سعيد للقبض على لويس من خـالل مقالـة لفـاتيكيوتس ضـد اليسـار 
نالحظ أّن "إدوارد سعيد" يهاجم يف فاتيكيوتس ولويس ما لـيس استشـراقياً بالتحديـد. مث إننـا معهمـا نكـوُن قـد جتاوزنـا احلـرب 

مبقالـٍة للـويس  وهـذان ميـثالن الوجـه اليميـين والكريـه والرجعـي هلـا. فـاتيكيوتس يستشـهد، العاملية الثانية ودخلنـا يف احلـرب البـاردة
املعــادي بالتأكيــد للثوريــة ، "لـــويس". وألّن )4(وإثــارة الفتنــة، وأّن املفــرد يســتدعي بالعربيــة اهليــاج والثــوران والثــور، عــن "الثــورة"

ض"؛ فـإّن سـعيداً يفقـ، يسرف يف إيراد التعبريات املعجمية اليت تعنيها كلمة (ثورة)، العربية د ويذكر من بينها: "ثار اجلمل إذا 
ـامهم ، إنـه يريـد مـن وراء ذلـك حتقـري العـرب :ويقـول، صربه معـه واإلملـاح إىل قصـورهم عـن القيـام بـأي عمـل جـاٍد وصـوًال إىل ا

كـان ينعـى علـى ،  لكنه مييـينُّ صـهيوينُّ ، سالمليست املشكلة معه كراهية العرب وال اإل "لويس"! والواقع أّن )5(بالعجز اجلنسي
ـا صـارت سالمينعى اآلن على األصولية اإل ووه، العربية هي أيديولوجيا الصراع مع إسرائيلالعرب عندما كانت القومية  ية؛ أل

الكالسـيكي  سـالماآلن يسـرف يف امتـداح اإل وفهـ، بدروها معتقد املواجهة. بيد أن تكتيكاً جديـداً داخـل فكـره يف التسـعينات
وحبــق "لــويس" ! وهكــذا فــإدوارد ســعيد يــدين ســالمولــيس اإل، واويــذهب إىل أن املســلمني احملــدثني هــم الــذين أســاء، والعثمــاين

وقبل ذلك يف موقفه من االستعمار الـذي يعتـرب ، بسبب موقفه السياسي املنحاز وغري اإلنساين يف الصراع بني العرب وإسرائيل
م الثورية والتوتاليتارية املتحالفة مع االحتاد السو  فيايت. على أّن "لويس" شأنه يف ذلـك أنه كان خرياً على العرب مقارنة حبكوما
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خمـتصٌّ بتــاريخ  وإنـه مـؤرٌخ مهـتٌم بالشـرق األوسـط أ :بــل يقـول، شـأن أسـتاذه هـاملتون غـب ال حيـب أن يسـمى نفسـه مستشـرقاً 
ه يف  وميلـ، هذه الناحية من العامل. بيد أّن أحكامه القيمية بدت أكثر فجاجة إليثاره "التاريخ الثقايف" على "التـاريخ السياسـي"

   .م2001سبتمرب 11إال بعد  ووإن مل يستشره أحٌد فيما يبد، وليس األكادميي الصرف، كتاباته إىل منط املستشار واخلبري
ولتطوراتــه العصــرية مــع ، وإذا كــان إدوارد ســعيد واثقــاً مــن رؤيتــه لبــدايات "االستشــراق" الســلبية مــع أمثــال ولــيم لــني ورينــان 

مــع هــاملتون غــب  -إذا صــحَّ التعبــري–فإنــه لــيس كــذلك بــالنظر إىل مرحلتــه الوســطى  -لــويسغوســتاف فــون غرينبــاوم وبرنــارد 
وللحفاظ على تقاليـدها. ، منوذٌج البن املؤسسة األكادميية اإلجنليزية -املولود مبصر، الربيطاين، ولويس ماسينيون. هاملتون غب

. كمـــا ال حيـــب لـــه )6(ته وال ســـلطته املرجعيـــة البـــارزةلكنـــه ال حيـــب مؤسســـ، وإدوارد ســـعيد معجـــٌب بنزاهتـــه ودقتـــه يف أحكامـــه
ي. ولكـي يكـون واضـحاً مـا أقصـدُه أذكـر رأي غـب يف تقـدم الفقـه يف االعتبـار علـى علـم سالماحرتامه للتقليد الكالسيكي اإل

وكيـف ، ثقافيـةكمـا أذكـر رأي غـب يف التطـورات احلديثـة حليـاة املسـلمني االجتماعيـة وال،  الكالم لدى املسلمني من أهـل السـنة
ا غريبة عن التقاليد اإل وامهـاً مـن جانـب غـب  ومتحـذلقاً أ و. إدوارد سـعيد يـرى ذلـك كلـه كالمـاً فارغـاً أ)7(ية األصـيلةسالمأ

 سـواٌء أكانـا صـحيحني أم خمطئـني، والشرق. ولست أرى يف األمرين سالمالذي ميلك صورة ثابتة واستشراقية عن اإل، التقليدي
وال عقليـــة استشـــراقية مـــن نـــوٍع خـــاّص. وإذا جتاوزنـــا هـــذه النظريـــة األوليـــة جنـــد أّن احلكـــم األول بتقـــدم الثقافـــة حرجـــاً وال مذمـــًة 

 ورغرونيــه أ وهكــذا ال يســتحق غــب وال هــو، صــحيٌح إىل درجــٍة كبــرية الســين الكالســيكي ســالمالفقهيــة علــى مــا ســواها يف اإل
األصــويل املعاصــر أيضــاً. وبــذا  ســالمالســائد يف اإل واملصــعد عقــدياً هــ التخطئــة مــن أجــل ذلــك. مث إّن الفقــه وشــاخت اإلدانــة أ

كما أزعـج اإلصـالحيني ،  السين األكثري الذي يزعجه بتقليديته سالميكون سخط إدوارد سعيد هنا منصباً يف احلقيقة على اإل
تٍب وهانٍئ ومنفتٍح ومطمـئٍن إىل نفسـه مر  سالموالسلفيني املتشددين يف العصور احلديثة على حٍد سواء. فالصورة "التقليدية" إل

بقــدر مــا أثــارت ســخط إدوارد ســعيد الطليعــي النخبــوي الثــوري. وهكــذا ، وقدراتــه أثــارت إعجــاب غــب االرســتقراطي الربيطــاين
ـام غـب بالنوسـتاجليا واالستشـراق ألنـه ، حبزن وأسىً  سالميكون مفهوماً ملاذا يتأمل غب زوال ذلك اإل يف حني يعود سـعيد ال

املنقضي. وقـد كـان اإلجنلوسكسـونيان هـاملتون غـب وولفريـد كانتويـل مسيـث يف اخلمسـينات مـرتددين  سالمسي على ذلك اإلأ
ي. والواقــع أّن األمــرين خمتلفــان. فــالرجالن مــا كانــا يقــوالن ســالمإمكــان جتديــد التقليــد اإل والتحديثيــة أ ســالمبشــأن قــدرات اإل

ّياً باهلنـــد إســـالمضـــياعها. لكنهمـــا كانـــا يشـــهدان فورانـــاً  وويضـــيُع بتحطمهـــا أ، ســـالمبوجـــود ثابتـــٍة جوهريـــٍة يتمحـــور حوهلـــا اإل
ية. بـل إّن مسيـث (الـذي كـان يراقـب متغـريات سـالمال تستوعبه حماوالت جتديد تقاليـد املـذاهب اإل، وإندونيسيا واملشرق العريب

ا مع التقليد بطرائق تذكر باألصوليات الربوتسـانتية. وقـد م وي يقطُع على حنسالماهلندي) تنبه إىل أّن هذا "القلق" اإل سالماإل
وغـــب (املـــؤرخ واملستشـــرق)؛ يف حـــني كـــان ، ية القاطعـــة كـــًال مـــن مسيـــث (أســـتاذ الـــدين املقـــارن)ســـالمأزعجـــت تلـــك الثوريـــة اإل

ام باالستشراقية من جانب إدوارد سعيد.    التخوف من الثورية لديهما مربراً لإلدانة واال
لنتأمــل املستشــرق اإلشــكايل اآلخــر الــذي كــان ، وثقافــة احلــرب البــاردة لــدى لــويس للحظــات، مييــة غــب اهلادئــةولنــدع أكاد 

ماسينيون الذي حضـر دروس إرنسـت رينـان يف شـبابه كـان شـيئاً آخـر متامـا!  أعين لويس ماسينيون، مثار إعجاب إدوارد سعيد
تقلـــب بـــني األديـــان والثقافـــات ، والعميـــق بكاثوليكيتـــه، لـــوم بطـــرفواملتنـــاول مـــن شـــىت الع، املثقـــف املتضـــلع بلغـــاٍت كثـــرية وفهـــ
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وآمـــن بالتقليـــد الروحـــي اإلبراهيمـــي املـــؤاخي بـــني الــديانات الـــثالث املتنـــافرة. وكتـــب يف كـــل شـــيء لـــه عالقـــة ، والتقاليــد الروحيـــة
ورافقـه طـوال حياتـه قلـٌق ، يمتوقـد الـوع، من خطط الكوفة وإىل استشهادية وصلب احلالج. عايل احلساسية ودقيقها سالمباإل

. وقـد أعجـب إدوارد سـعيد فيـه كـلَّ مـا أزعجـه يف هـاملتون )8(الطمأنينة احلاملـة وروحي غالٌب يتدفق فيصل إىل العذاب املّر أ
األكادمييــة. مــا ذكــر ســعيد مــثال أّن ماســينيون عمــل يف شــبابه مــع املخــابرات والســلطات  وغــب دون أن يتخلــى عــن النزاهــة أ

باملشــرق. وتصــارع مــع غرترودبــل علــى العــراق مــع أّن تلــك الســنوات مــن حياتــه هــي الــيت وضــعته يف متــاس مــع لــورنس الفرنســية 
الرئيسـي  ووالذي كان بدوره يعمل للسـلطات االسـتعمارية الربيطانيـة. بيـد أّن هـذا لـيس وجـه الشـبه الوحيـد أ، كما قيل،  العرب
ويقدره لدى ماسينيون. ماسينيون مترد علـى املؤسسـتني: ، سعيد لدى لورنس القلُق الروحي الغالب الذي يدينه وبل ه، بينهما

 وومات منزويـاً يف حـادث لـ، وظل مرجعية كربى لديهما وفيهما. بينما لفظت املؤسسة الربيطانية لورنس، السياسية واألكادميية
أطربـــه فهـــم ماســـينيون التجـــاوزي  - مل ينـــزل بـــه النتحـــر وال شـــك. وكمـــا أطربـــت ســـعيداً يف ماســـينيون مترداتـــه علـــى املؤسســـة

. كمــا أعجبــه خــروج الرجــل علــى الســننية الســنية مــن طريــق االنغمــار يف روحانيــات وشــطحات وانتحاريــات املتصــوفة ســالملإل
واجملــذوبني وشــهداء العشــق اإلهلــي والقمــع الســلطوي. لكــْن مــا ال يعرفــه ســعيد عــن ماســينيون أّن الرجــل كــان معجبــاً بالورعيــة 

وعنـد ، املتشددة بقدر إعجابه بتهوميات الشبلي واحلالج وابن سـبعني! فاإلبراهيميـة عنـد اليهـود واملسـلمني نـصٌّ وتقليـداحلنبلية 
وإن ظلت عواطفـه مـع الـروح املتجسـد! ، يتجاهله ووما كان بوسع ماسينيون أن يضيع أحد الركنني أ، املسيحيني نصٌّ متجسد

لكنـه مـا كـان ليصـل إىل تلـك ، كـام الـيت ميكـن للمـرء أن يصـدرها علـى االستشـراقوماسينيون عند إدوارد سعيد ال خيضع لألح
  مل يبدأ مستشرقاً.  ول، اآلفاق اجملهولة

3  
حــدد إدوارد ســعيد "االستشــراق" باعتبــاره ذلــك التبــادل احليــوي بــني مــؤلفني أفــراد وبــني املؤسســات السياســية الواســعة الــيت  

الـــيت أنتجـــت الكتابـــة االستشـــراقية ضـــمن حـــدودها ، الربيطانيـــة والفرنســـية واألمريكيـــة شـــكلتها اإلمرباطوريـــات الكـــربى الـــثالث:
(مـن خـالل  )10(قد صـور جوهريـاً تصـويراً سـيئاً يف الغـرب سالمأراد أن يثبت يف كتابه عنه أن اإل و. وه)9(ةـالفكرية والتخيلي

بب الرئيسـي يف العالقـة الفاسـدة فسـاداً سـرطانياً بـني االستشراق؟) وهذه السياسات اإلمرباطوريـة املسـتمرة مـن نـوٍع مـا هـي السـ
فنحن نعين به بالتحديد التخصص  لكْن ما دوُر االستشراق يف ذلك؟ وعندما نسأل عن دور االستشراق، "الشرق" و"الغرب"

القــرن ومنتصــف ، مــا آل إليــه وأوشــك أن يكتمــل عنــده مــا بــني منتصــف القــرن التاســع عشــر وأ، األكــادميي الكتــايب املعــروف
التخصص الـذي يتخـذ مـن الفيلولوجيـا والتـاريخ أساسـني للعمـل األكـادميي يف تصـوير احليـاة والثقافـة يف حضـارة  والعشرين. وه

واســتطراداً حــىت مشــارف العصــور احلديثــة. وألن إدوارد ســعيد يكــرُه النمذجــة علــى طريقــة مــاكس ، املشــرق يف القــدمي يف األصــل
والتبادل الفعال بني األفـراد واملؤسسـات السياسـية. ،  بالتحديد العام: العقلية االستعماريةم) مل يلتزم إال1920-1864فيرب (

والتفاصــيل الدقيقــة. ويف التفاصــيل الدقيقــة ، باجلزئيــات وبالبحــث امليــداين يف التفاصــيل وإنــه مهــتم بالدرجــة األوىل أ :لكنــه قــال
م. وهنــا نــدخل يف البحــث ، اق" بقــدر مــا يتنــوع األفـراديتنـوُع فيــه "االستشــر  نصـل إىل نــوٍع مــن االســتقراء النــاقص وتتنــوع كتابــا

شــكٌل مــن أشــكال  ووهكــذا فهــ، متثيــل وتصــوير -كمــا يقــول ســعيد–عــن اجلدليــة احلواريــة بــني الــوعي والــنّص والواقــع. الواقــع 
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الـنصًّ لـدى إحـدى مـدارس  الوعي؛ يزيد من تعقيداته إعادة تركيبه من خـالل نـٍص فيـه املسـكوت عنـه والـال مفكـر فيـه. بـل إنّ 
استشكاالن على نص إدوارد سعيد يف "االستشـراق": طبيعـة "املعرفـة" االستشـراقية  والنقد األديب قناع. ولذلك هناك سؤاالن أ

يل أّن للمعرفــــة شــــروطها و يبــــد ودور تلــــك "املعرفــــة" يف ســــوء عالقــــة الغــــرب بالشــــرق. فبالنســــبة لالستشــــكال األول، األكادمييــــة
ــا الكالســيكي مــثًال لوجــدناها تســتند إىل املصــادر  ســالمحتــدثنا عــن مصــادر املعرفــة (االستشــراقية) يف نطــاق اإل و. ولــوإرغاما

األصلية اليت تكتمل تدرجيياً مع التعرف على املخطوطات العربية ونشرها الكثيف من جانب املستشرقني طـوال أكثـر مـن قـرن. 
 وتأكيده على أمهية الفيلولوجيا يف االستشراق. بل إنَّ األمر جتاوز ذلك كما هـ وهذا جانٌب مهم مل يتناوله سعيد بالدراسة مع

واللغـات ، أوروبيـةو وفقـه اللغـات اهلند، واليت استندت إىل الفيلولوجيـا، معروف ليشمل كلَّ العلوم التارخيية يف القرن التاسع عشر
وقد جتـاهلهم إدوارد سـعيد جتـاهًال شـبه تـام. وبـذلك ، التارخياينأهمُّ محلة املنهج ، مؤرخني ومستشرقني، السامية.. إخل. واألملان

ليس ألنه ال يعرف األملانية؛ بل ألسباب تتعلق مبنهجه ذي اخلطوتني األساسيتني: جدلية السلطة ، ازداد نقص االستقراء عنده
بــل يف األنثروبولوجيــا واألدب ونقــض املــوروث (العلمــي) االســتعماري (لــيس يف االستشــراق فقــط ، (االســتعمارية هنــا) واملعرفــة

واملعرفــــة املنتجــــة بالشــــروط ، املعــــارف إىل حــــد كبــــري وحتــــّدد املعرفــــة أ -حبســــب فوكــــو–والفلســــفة والتــــاريخ والــــدين). فالســــلطة 
السلطوية تعـود لتشـارك يف حتديـد الـوعي والتصـرف. وقـد افتقـد األملـان (يف النصـف الثـاين مـن القـرن التاسـع عشـر علـى األقـل) 

وبــذلك فــإّن اإلشــكالية الــيت  ، حيــث كــانوا منهمكــني لــيس يف بنــاء إمرباطوريــة خارجيــة بالدرجــة األوىل،  هــذه اجلدليــةأحــد ركــين
فقـد رأى سـعيد أنـه مـن املالئـم ، واألملان من جهـٍة ثانيـة آنـذاك، كانت خمتلفة إىل حٍد ما لدى الربيطانيني والفرنسيني من جهة

  يتجاهل األملان باستثناء املرور العابر على أمساء بعض مشاهريهم مثل رانكه وبيكر.  أن، ألطروحته: سلطة/ معرفة االستشراق
ـا كانـت أكثـر مـن ذلـك كمـا يالحـظ سـعيد لـدى دي ، وليست أيـديولوجيا، ودعونا نعترب أّن الفيلولوجيا تقنية وأداة  مـع أ

، وائـل (أملانـاً وغـري أملـان) أوروبيـني يف الثقافـة والـوعيساسي ورينان وغريمها. فماذا عن الثقافة والوعي؟ لقد كان املستشـرقون األ
 ولإلمرباطوريـــة الرومانيـــة املقدســـة أ وويف ارتبـــاط ذلـــك بالدولـــة ســـواٌء يف تـــارخيهم للرومـــان أ، ويف فهـــم التـــاريخ ومعنـــاه ووظائفـــه

ي) نشــأ يف فرنســا (علــى يــد دي جنــد أّن االستشــراق (العلمــ، الكتابــة التارخييــة بالدولــة وللمســلمني. وبســبب ارتبــاط التــاريخ أ
ويف بريطانيـــا علـــى يـــد "إدوارد لـــني" حيـــث كانـــت كـــلٌّ مـــن فرنســـا وبريطانيـــا تنشـــئ إمرباطوريـــة حتتـــاج يف استكشـــاف ، ساســـي)
ـــا إىل معرفـــة. وحنـــن نعلـــم أّن فاليشـــر وفيشـــر ، آفاقهـــا للدراســـة عنـــد  املستشـــرقان األملانيـــان الكبـــريان ذهبـــا إىل بـــاريس-وإدار

رغرونيـــه أحـــد أهـــم املستشـــرقني  الـــذي درس عليـــه رفاعـــة الطهطـــاوي أيضـــا. كمـــا نعلـــم أن ســـنوك هـــو، ساســـي سلفســـرت دي
أال يتـــيح ذلـــك إلدوارد ســـعيد ولنـــا اعتبـــار ، يف إندونيســـيا. وهكـــذا، كـــان خبـــرياً لـــدى ســـلطات بـــالده االســـتعمارية،  اهلولنـــديني

علمـاً اسـتعمارياً؟ حبيـث نسـتطيع ممارسـة النقـد ، مثـل األنثروبولوجيـا ولـيس مبعـىن العقليـة العامـة)، االستشراق (بـاملعىن األكـادميي
ومعــىن الــوعي العــام بضــرورة إنتــاج نصــوص ذات توظيــف خــاص؟! إدوارد ، االســتعماري عليــه بــاملعنيني: معــىن املعرفــة/ الســلطة

باســتمرار تقريبــاً وجلهتــني: جلهــة ســعيد يكــرر يف مثانيــة مواضــع مــن كتابــه أن املستشــرقني األكــادمييني كــانوا هامشــيني ومتخلفــني 
م. فــاملؤثرون واملتميــزون يف االهتمـــام بالشــرق كــانوا غالبــاً مـــن ، منــاهجهم العلميــة وجلهــة مــواقعهم الثقافيـــة والسياســية يف بلــدا

ء معـــارف الرومانســـيني مـــن الـــروائيني والشـــعراء والرســـامني. وقـــد أنـــتج هـــؤال واملبشـــرين أ والرحالـــة أ والسياســـيني االســـتعماريني أ
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مة التخلـف واجلهـل الـيت يؤكـد عليهـا سـعيد جانبـاً ، وإبداعات كانت هلا عالئق فعًال بالسلطة (السياسية واملعرفية). وإذا تركنا 
  انعدامها.  وبسبب ضعف الرقابة أ، جند أن اهلامشية األكادميية تعطي حرية معتربة وإن تكن نسبية طبعاً  -

ا يف الغالب. وهكـذا ، وهذه تتصل بالوعي وبالثقافة، تظل حامسة التأثري بيد أن األجواء الثقافية العامة  ال بالدولة وسياسا
رفـض ، بعـد ذلـك بـل، م)1927وفلهـام رودلـف (، م)1837فإذا الحظنا وعلى مدى مائة عاٍم تقريباً ما بـني أبراهـام غـايغر (

التمييزيـة  وولـيس للنظـرة االسـتعمارية أ، يعـود للثقافـة والـوعياعتبار القـرآن كتابـاً مسـتقًال ميكـن فهمـه بتأملـه داخليـاً؛ فـإن ذلـك 
والتقــدم يف منــاهج ، وكــذا األمــر يف الكثــري مــن األطروحــات األخــرى الــيت ظلــت ســائدة لــزمن طويــل رغــم تــوافر املصــادر، االثنيــة

أحيانــــاً أخــــرى لوقــــع وقــــائع يصــــغي ، القــــراءة واملنــــاهج التارخييــــة اجلديــــدة. وإدوارد ســــعيد الــــذي يصــــدر أحكامــــاً شــــاملة أحيانــــاً 
  وإزاء ماسينيون.، اخلصوصيات والفرديات؛ من مثل ما تصرف به إزاء موضوع دراسته احملبب كونراد

والعـرب واملسـلمني مـن جهـة ثانيـة إحـدى أكثـر مراحلهـا خطـورة ، تبلغ العالقـات بـني الغـربني األمريكـي واألورويب مـن جهـة 
جـردة حسـاب. وهـذا مـا حـاول إدوارد سـعيد  ود (بـل مـن الضـروري) القيـام بكشـف أوتوتراً. ويف ظروف كهذه يكون من املفيـ

م). بيـــد أن "االستشـــراق" وال شـــك لـــيس 1993والثقافـــة واإلمربياليـــة (، م)1978القيـــام بـــه يف كتابيـــه املهمـــني: االستشـــراق (
الثقافة االسـتعمارية يتناقشـون طـوال أكثـر مـن الثالث يف توتر العالقة وفسادها. وقد ظل نقاد  والثاين أ والعامل الثقايف األول أ

فـــرع مـــن فـــروع الدراســـات التارخييـــة. واملعـــروف أن  وختصـــص أ ووهـــل هـــ، مخســـني عامـــاً يف ماهيـــة االستشـــراق األكـــادميي هـــذا
باملعرفـــة الضـــرورية للمســـتعمرين؛ بـــل مـــن ارتباطـــه بفقـــه اللغـــات  وخصوصـــيته يف األســـاس مـــا جـــاءت مـــن ارتباطـــه باالســـتعمار أ

فدراســات املنــاطق. وبعــد كتــاب إدوارد ســعيد ، مث مــن صــعود فكــرة اجملــاالت الثقافيــة املســتقلة (االنثروبولوجيــا الثقافيــة)، ســاميةال
يقـــدمون قـــراءات  وأ، اإلداين املـــاحق مـــا عـــاد أحـــٌد يريـــد أن يســـمى مستشـــرقا وخباصـــة الشـــبان الـــذين يدرســـون اآلداب العربيـــة

  ية الراهنة. سالماحلركات اإل وية أسالمالفنون اإل وتارخيية العربية أالكتابة ال وجديدة للنص القرآين أ
يف حماضــراته اجملموعــة يف كتيــب بعنــوان: "تعقيبــات علــى االستشــراق" يشــري إدوارد ســعيد إىل برنــارد لــويس ومايكــل كــوك  

تارخيــاين مــن املدرســة االستشــراقية  . والواقــع أن برنــارد لــويس)11(وباتريشــيا كــرون ومــارتن كرميــر ودانييــل بــايبس يف ســياٍق واحــد
وهـــم يســـمون أنفســـهم نقـــديني جـــذريني. لقـــد انتهـــى االستشـــراق ، أمـــا تالمذتـــه هـــؤالء وغـــريهم فهـــم مـــن آخـــر، الكالســـيكية

ائـه؛ باإلضـافة لثـورة العلـوم االجتماعيـة، التارخياين وحاجـات ، والعلـوم التارخييـة، وإدوارد سعيد أحـد أولئـك الـذين أسـهموا يف إ
. إن مـا نشـهده يف العقـدين األخـريين سـالموتصـاعد موجـات العـداء للعـرب ولإل، ول إىل اخلرباء واملستشارين املباشرين فعالً الد

القـدمي واحلـديث يشـكل مبجملـه حتـوال مـن االستشـراق التارخيـاين إىل األنثروبولوجيـا. وإرنسـت غلنـر  سالممن دراسات حول اإل
. ومـــا كـــان ســـالملـــدعاة أنثروبولوجيـــا اإلو أ، أولئـــك الـــرواد املنظـــرين للمستشـــرقني اجلـــددأحـــد  وهـــ، الـــذي ال حيبـــه إدوارد ســـعيد

والـيت محـل عليهـا طـالل أسـد ، سالماالستشراق التارخياين بالغ العظمة حبيث يستحق الرتحم عليه؛ لكن مناهج أنثروبولوجيا اإل
" يف الغـــــربني األمريكـــــي ســـــالمب علـــــى اإلة لـــــدعاة "احلـــــر ـتنـــــذر وســـــط الظـــــروف الراهنـــــة بـــــأن تكـــــون مطيـــــ، منـــــذ زمـــــن طويـــــل

  .)12(واألورويب
****************  
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ـــ )4 ديـــب هنـــا فيـــذكر العجـــي، واملقصـــود بـــه عنـــد لـــويس: عضـــد الـــدين اإلجيـــي صـــاحب "املواقـــف  وخيطـــئ املـــرتجم كمـــال أب

  ).312م (االستشراق، صالعضدية" يف علم الكال
. ويعود سعيد لذكر لويس يف: تعقيبـات علـى االستشـراق، ترمجـة صـبحي احلديـدي، بـريوت 317-312ص االستشراق، )5

  . 120-116، ص1996
حيث يثين  370-368ص ،1998ديب، الطبعة الثانية،  ووقارن بالثقافة واإلمربيالية إلدوارد سعيد، ترمجة كمال أب )6

  س الثوري يف قراءة الرتاث، ومصارعة "التقليد املتحجر"!على مشروع أدوني
  .284-276ص االستشراق، )7
  .276-267ص االستشراق، )8
  .49االستشراق، ص )9

  .274ص االستشراق، )10
  .64- 63ص تعقيبات على االستشراق، مرجع سابق، )11
  .119-105، ص2004، بريوت سالملى اإلقارن بدراسيت: من االستشراق إىل األنثروبولوجيا؛ يف كتايب: الصراع ع )12
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  النص والحقيقة:
  قراءة في بعض االجتهادات العربية الحديثة؟ 

  *تركي علي الربيـعو
، احلداثـةالـرتاث و ، املعاصـرةو كان عقد الثمانينات من القرن املنصرم قد شهد فورة يف الدراسات احلديثـة الـيت طالـت الـرتاث 

عـــرب أكثـــر مـــن منظـــور خمتلـــف إشـــكاليات الـــرتاث وصـــدرت دوريـــات وكتـــب تعـــاجل و  ،عقـــدت يف هـــذا الســـياق نـــدوات كبـــريةو 
ـــ "إرادة اإليــديولوجيا" الــيت ّحنــت جانبــاً إرادة او والــيت بــدت رازحــة حتــت وطــأة مــا يســميها ميشــيل فوك، واملعاصــرة ملعرفــة لصــاحل ب

  املؤدجلة يف قراءة الرتاث.املواقف اجملتزأة و 
أقصــد الــنص و ، يســالمشــهد عقــد التســعينات تطــوراً جديــداً يف ســياق دراســة الــنص اإل يف ســياق هــذا االهتمــام بــالرتاث 

بـــني الدراســـات و ذلـــك عـــرب مقاربـــة منهجيـــة بـــني االجتهـــادات احلديثـــة الوافـــدة مـــن حقـــل اللســـانيات احلديثـــة و ، القـــرآين الكـــرمي
ا للنص القرآو ، القرآنية بـري تيـزيين وكذلك النص احلديثي حبسـب تع، ينمقاربات أخرى ما انفكت عن الزعم حبداثويتها يف قراء

مفكـر فيـه إىل مـن الالو ، تنطلـق مـن اهلـامش إىل املـنت، اليت سعت إىل مناوشة جديـدة للـنصو ، املقصود احلديث النبوي الكرميو 
  حيز املفكر فيه.

نيـة عنـد طيـب تيـزيين والثا، زيـد وسوف أقف عند قـراءتني: األوىل عنـد مفهـوم الـنص عنـد نصـر حامـد أبـ، يف هذه الدراسة 
تدي باملنهج املادي اجلديل التارخيي.و النص القرآين" ته ملا يسميه بـ "يف قراء   اليت 

  الحقيقة:، السلطة، النص
ربــــط الدراســــات القرآنيــــة بالدراســــات احلديثــــة  األوىل:، زيــــد حــــول نقطتــــني مركــــزيتنيو تتمحــــور اجتهــــادات نصــــر حامــــد أب 

أن العنــوان الفرعــي يف  و خاصــة ، زيــد مــراراً و يشــدد عليــه أب، ســعيه إىل إذكــاء وعــي علمــي بــالرتاثتتمثــل يف و الثانيــة: و ، املعاصــرة
زيــد يف تقدميــه و ) وهــذا مــا يؤكــده أب1إنتــاج وعــي علمــي بداللــة النصــوص الدينيــة"( وكتابــه املوســوم بـــ "اخلطــاب الــديين" هو"حنــ

، عـن مفهـوم الـنص لـيس جمـرد رحلـة فكريـة يف الـرتاثإن البحـث  :بقولـه، لكتابه" مفهـوم الـنص" الـذي أحـدث ضـجة يف حينـه
) البعد الذي من شأنه أن يساعدنا علـى االقـرتاب مـن صـياغة 2حبث عن "البعد املفقود يف هذا الرتاث"( ولكنه فوق ذلك هو 

يـق وعـي هي الكفيلـة بتحق –حمورها مفهوم النصو –إن الدراسة األدبية  :يضيف يف مكان آخر بقولهو ، الوعي العلمي بالرتاث
  .)3فكرنا (و علمي نتجاوز به موقف التوجيه اإليديولوجي السائد يف ثقافتنا 

تــّدعي ، ســحريو لكنهــا آمــاُل ذات طــابع إيــديولوجي و ، زيــد آمــاًال كبــرية علــى هــذا الــوعي العلمــي بــالرتاثو يبــين الــدكتور أب 
بـل ، إننا ال نستطيع أن نتقبل الرتاث كما هو" :يقول احلذف.ب العصر لتعمل فيه معاول اهلدم و إعادة صياغة الرتاث مبا يناس

، ها بلغة مناسبة لعصـرناغنصو وحنددها و ، نؤكد فيه اجلوانب اإلجيابيةو ، غري مالئم لعصرنا وفنطرح ما ه، علينا أن نعيد صياغته
. هـدف )4(باملعاصـرة" التجديد الـذي جيمـع األصـالة ووه، إنه التجديد الذي ال غىن عنه إن كنا نريد أن نتجاوز أزمتنا الراهنة

ال بــل إن الــذي ، لكنــه عمليــاً يتموقــع كمــا أســلفت ضــمن خطابــات املعاصــرة العديــدة حــول الــرتاث، مــن حيــث املبــدأ، مشــروع
زيــد و اإلنشــائية واإليديولوجيــة بينهــا وبــني خطــاب نصــر أبقــاً مدهشــاً يف نزعتهــا اخلطابيــة و يعــود إىل هــذه اخلطابــات ســيجد تطاب
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الثــورة" بأنــه كتــاب مقاتــل يف و فقــد وصــف غــايل شــكري كتابــه املوســوم بـــ "الــرتاث ، ال بــأس أن نــذكر هنــاو ، الــذي ينــتظم معهــا
وأنـه يتخـذ مكانـاً بـالغ التحديـد يف الصـراع الالهـب وأنـه مؤسـس علـى الدعامـة الفكريـة ، جبهة مشتعلة بالنريان من كـل جانـب

القادر على   وإىل القول بأن املنهج املادي التارخيي وحده هية وسجل حسني مروة الكالم نفسه عندما ذهب سالمالراسخة اإل
 وآخـرون ال جمـال لـذكرهم اآلن طيـب تيـزيينوكذلك فعـل مهـدي عامـل و ، رؤية الرتاث يف حركيته التارخييةو كشف تلك العالقة 

  ).5النتيجة أن معظم هذه القراءات آلت إىل أنفاق مسدودة (و 
 زيـد مـن إذكـاء الـوعيو فما يهـدف إليـه أب، شروعيته من داخل اخلطاب السياسياهلدف من املشروع هذا أنه يبحث عن م 

لــذلك و ، )6زيــد(و ي الــذي خيافــه أبســالمالتعبــري لــه مــن حتــت أقــدام التيــار الراديكــايل اإلســحب البســاط و  والعلمــي بــالرتاث هــ
 :ا إىل إثــارة تســاؤلني اثنــني. األولهــذا مــا يــدفعنو ، زيــدو احلاضــر الغائــب يف خطــاب أب واخلطــاب السياســي هــ نّ أأسـلفنا القــول بــ

، إيديولوجيـةحمكومـة بـإرادة سياسـية و ، زيد لربط الدراسات القرآنية بالدراسة احلديثة املعاصرةو هل املقاربة املنهجية اليت قدمها أب
سياسـي يقبـل هل اإلرادة السياسية يف هذا اخلطاب تصدر عن وعي ، والثاين، أننا نرى بوضوح وجود اإلرادة السياسيةخاصة و 

  ).7(؟التجهيلي ومطرود وحمكوم عليه باجلهل و أم أن اآلخر منف، اآلخر واملختلف
  آفاق القراءةو النص القرآني 

 :يقول ابن كثـري، )69سورة يس:(﴾قرآن مبنيو إال ذكر  وما ينبغي له إن هو ما علمناه الشعر و ﴿يف تفسريه لآلية القرآنية  
يف طبعـه  وأي مـا هـ ﴾مـا ينبغـي لـهو ﴿أنه ما علمه الشعر  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد  خمرباً عن نبيه -اهللا عز وجل-"يقول 

كان ال حيفظ بيتاً على وزن منـتظم بـل إْن أنشـده   -سلمو صلى اهللا عليه -هلذا ورد أنه و ، ال تقتضيه جبلَُّتهُ ال حيبه و و فال حيسنه 
 ومــا ولـد عبــد املطلـب ذكــراً أ :الــد عـن أبيــه عـن الشــعيب أنـه قـالزرعــة الـرازي: حــدثنا إمساعيـل بـن جم وقــال أبـو  مل يتمـه.و زّحفـُه أ

: -رضـي اهللا عنهـا-قيـل لعائشـة  :قال سعيد بن عـروة بـن قتـادة. و -سلمو صلى اهللا عليه -اهللا أنثى إال يقول الشعر إال رسول 
غري أنه ، احلديث إليهكان أبغض   :-رضي اهللا عنها-قالت  ؟يتمثل بشيء من الشعر -صلى اهللا عليه وسلم-هل كان رسول 

: -رضـي اهللا عنـه-بكـر  وفقـال أبـ، آخـره أولـهو ، فيجعـل أولـه آخـره، كان يتمثل ببيت أخي بـين قـيس  -صلى اهللا عليه وسلم-
  ).8)(ما ينبغي يلنا بشاعر و اهللا ما أو : (إين -سلمو صلى اهللا عليه -فقال رسول اهللا ، ليس هذا هكذا يا رسول اهللا

التأويـل خيطـان لنـا وثيقـة هامـة تصـلح ألن تكـون سري الذي يدور من حوهلـا بالشـرح و التفمية و ية الكر أّن اآل، من وجهة نظرنا
زيـد إليهـا و ذلـك بعيـداً عـن امليكانيكيـة الـيت قادنـا أبو ، العلـوم املعاصـرةربة املنهجية بني الـنص القـرآين و مبثابة مدخٍل إىل تلك املقا

القـراءات املعاصـرة. فمـن وجهـة نظرنـا الـيت سـنعززها اعتمـاداً وبـني الـنص القـرآين و ، الواقـعثه عن جدلية العالقة بني النص و يف حب
، زيـدو ال جمـرد نـص مهـم كمـا يـرى أبالنصوص أن القـرآن لـيس شـعراً وال نثـراً وال سـجع كهـان و  على مرجعيات حديثة يف دراسة

   زيد.و لكنين قبل ذلك سوف أدلف إىل مفهوم النص عند نصر أب
، )9)(ية حضــارة الــنصســالم(احلضــارة العربيــة اإلنــص لغــوي) و(القــرآن نــّص حمــوري) وزيــد علــى أن (القــرآن و مــراراً يؤكــد أب 

الـيت متثـل مفتاحـاً تلـك العالقـة اجلدليـة بـني الـنص والواقـع و  أنـه جيـب التأكيـد علـىو ، أنه جيب دراسة القـرآن بوصـفه نصـاً لغويـاً و 
الشــعرية بـــاألخص نظــراً لعالقـــة ، فهـــم الــنص يف ضـــوء النصــوص األخـــرىالثقافـــة كمــدخل لوبـــني الــنص و ، لفهــم الـــنص القــرآين
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هـل القـرآن نـص أديب  :السـؤال هـوحسـب مصـطلحه والنصـوص الشـعرية. و ، زيـد قائمـة بـني الـنص القـرآينو التماثل الـيت يراهـا أب
نــص ممتــاز يف  ونص القــرآين هــزيــد مــن أن الـو لنصــل إىل النتــائج الــيت قادنـا إليهــا أب، ميكـن أن نطبــق عليــه مــنهج التحليـل اللســاين

عالقــة جدليــة تــربط الــنص بــالواقع أنــه انعكــاس علــى املســتوى املمتــاز لو ، النصــوص الرديئــةرض تفريقــه بــني النصــوص املمتــازة و معــ
  ).10(رين من إطالق كلمة نص على القرآنأنه ال داعي للنفور الذي يبديه بعض املعاصو ، بالثقافةو 

فعلى طول املسافة الزمنية من (اخلطـاب الـديين) ، زيد للنصو تتعلق بفهم نصر أبارئ إليها و أود أن ألفت نظر القمثة قضية  
قــد تســـاءل يف كتابـــه و ، زيــد وباســـتمرار يعــاود شـــرحه ملفهــوم الـــنصو احلقيقــة) ظـــل أب، الســـلطة، إىل (مفهــوم الـــنص) إىل (الــنص

يزيـل بعـض جوانـب التعتـيم" ولكـن ة مفهوم للـنص قـد زيد يسعى إىل "بلور و عرب هذا راح أبو  .)11األخري (ملاذا مفهوم النص)(
فلمــاذا هــذا كلــه؟ أال ، مــن جديــد إىل شــرح مفهــوم الــنصويدفعــه يف كــل مــرة و ، زيــدو فقــد ظــل القلــق يســاور نصــر أب وكمــا يبــدو 

ذلك مـن كما مل يهتد إىل ،  باألخص القرآن الكرميو ، زيد مل يهتد إىل سر النصو أن نصر أب ووه، يشري هذا إىل املسكوت عنه
" وال أدونـــيس يف كتابـــه قـــرآنال نثـــراً إنـــه "إنـــه لـــيس شـــعراً و  يقـــول عـــن القـــرآنقبلـــه عميـــد األدب العـــريب طـــه حســـني الـــذي كـــان 

األسـوار  آفاق الكتابة) بالرغم من أنه جيعل منه أفقـاً بـدًال مـن أن يكـون نفقـاً وذلـك عنـدما حيلـق فـوقو (النص القرآين ، اجلديد
  ).12(العالية للسور القرآنية

ربى املقدسـة أن القـرآن الـيت طالـت النصـوص الكـو ، من وجهـة نظرنـا واعتمـاداً علـى األحبـاث احلديثـة يف جمـال علـم اإلناسـة 
بتعبـري سـرتاوس. إن ، إنـه أكثـر مـن نـص، أنه ليس نصاً أدبياً مياثل النصـوص الشـعرية باعتبـار الشـعر ديـوان العـربنص مقدس و 

مــا ينطبــق علــى اللغــة تأكيــده علــى أن القــرآن نــص لغــوي و  زيــد يفو نــا اخلطــأ الــذي مارســه أبمــن هو ، القــرآن ينتمــي إىل الكــالم
 وتتكــون مــن جمموعــة مــن الوحــدات املكونــة هلــا أ -وحســب منــاهج التحليــل اللســاين-فاللغــة ، اخلطــأ وهــذا هــو ، ينطبــق عليــه

ـا الوحـدات الصـوتية والو  حـدات الصـرفية والوحـدات الدالليـة. ومـن وجهـة الوحدات التكوينيـة الـيت تـدخل يف بنيـة اللغـة وتعـين 
ا اخلاصـــة والـــيت تقـــع مـــن ، كمـــا مـــر معنـــاو ، الـــيت هـــي أكثـــر مـــن نـــصاوس أن النصـــوص املقدســـة الكـــربى و نظـــر ســـرت  هلـــا وحـــدا

وإمنـا خيتلـف كـل ، وهذه من الوحدات الصوتية، ما تقع هذه الوحدات نفسها من الوحدات الصرفيةو الوحدات الداللية على حن
من هذه األشكال عن الشكل الذي يسبقه بكونه على درجة أرفع من التعقيد وقد أطلق عليها سرتاوس اسم الوحدات  شكل

قــد شــبه ســرتاوس لغــة هــذه ذه النصــوص املقدســة لغــة مفارقــة. و هــذه الوحــدات هــي الــيت جتعــل مــن لغــة هــو ، التكوينيــة الســمينة
) وعنــدها 13للغــة إىل اللحظــة الــيت يتوصــل فيهــا املعــىن إىل اإلقــالع (النصــوص امليثولوجيــة بالطــائرة الــيت تتحــرك علــى مــدرج ا

وعــرب ، شــأن القــرآن الكــرمي الــذي ينفــتح وهــذا هــو ، املســتقبلئق أبديــة تطــال املاضــي واحلاضــر و ســتعرب هــذه النصــوص عــن حقــا
املقدسـة الكـربى كمـا يـرى مرسـيا املعاد وهذه هي ميزة النصـوص طال َبْدَء اخلليقة و إنسانية تعلى حقائق كونية و ، حقله الداليل

ـا أبعـد مـا الشـعرية و و  من اللغـة العاديـة أ). من هنا نستطيع أن نفهم ملاذا كانت لغة القرآن يف مستوى أعلى بكثري14إلياد ( أ
ــا انعكاســاً لواقــع أ ــا مثــرة لتفاعــل جــديل بــني اللغــة  وتكــون عــن كو ء هــذا زيــد الــركض وراو للــدكتور أب وكمــا حيلــ،  الواقــعو علــى أ

، ونفهم ملاذا كان الرسول ال يقـول الشـعر إال بعـد تزحيفـه يف إطـار تأكيـده علـى أن لغـة القـرآن غـري لغـة الشـعر، الصنم الفكري
ـــة إىل صـــراع إيـــديولوجيزيـــد الـــذي يســـاوي بـــني لغـــة الشـــعر و و وبعكـــس مـــا يظـــن أب ، لغـــة القـــرآن لـــريد الصـــراع بينهمـــا يف النهاي
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عجــاز القــرآن بإخبــاره عــن هــذا مــا اهتــدى إليــه البــاقالين والنظّــام الــذي ربــط إيف العمــق و ، فــاالختالف يقــع مــن وجهــة نظرنــا
اخليط نفسه الذي سيهتدي إليه سرتاوس يف إطـار دراسـته لألنسـاق امليثولوجيـة عنـدما يقـول: "إّن  وتنبئه باملستقبل وهاملاضي و 

بــل يف التــاريخ (احلكايــة) الــذي ،  يف تركيبــه النحــويالدس ال يكمــن ال يف أســلوب صــياغته وال يف منــط ســرده و كنــه الــنص املقــ
يث يتوصـل املعـىن لكنه كالم يشتغل على صعيد شديد االرتفاع حب، ويضيف سرتاوس قوله: "النص املقدس كالم .)15("يرويه

  ).16"(فيه إىل اإلقالع
يــدفعنا إىل أن نقطــع مــع -رينبــاحثني آخــ-الــذي نشــارك فيــه و بنيــة مفارقــة و نــص ذ وإن تأكيــدنا علــى أن الــنص القــرآين هــ 

الــيت يســتقيها مـــن صــعيد اجتهاداتــه يف مفهــوم الــنص و  لــيس علــىو ، الــذي نقــف إىل جانبــه يف حمنتــه، زيــدو اجتهــادات نصــر أب
  مرجعيات لغوية ال تصلح لدراسات النصوص املقدسة الكربى.

  زيدو السياسي في خطاب نصر أبو اإليديولوجي 
ـا الفصـل  )مفهوم النص(زيد يف بداية كل فصل من فصول كتابه املوسوم بـ و أبإن الالزمة اللغوية اليت يكررها   الـيت و وخيـتم 

تثبت باملقابل هيمنة قـَْبليـات و ، تفضح اخللفية املرجعية للباحث -الواقع آين مثرة لتفاعل جديل بني النص و تقول: إن النص القر 
سوسـري الدراسـات األلسـنية عنـد جاكبسـون و زيـد علـى و نصـر أبإمكانيات انبعاث الفكر. إن اتكـاء و املعرفة وغياب كل شروط 

، وعلنيــة مــرات عديــدة، زيــد مــرةو شــائخة تظهــر بصــورة مضــمرة يف خطــاب نصــر أبة توظيفهــا لصــاحل ماركســوية هرمــة و مــع إعــاد
مــن عبادتــه. الــيت هــي مبثابــة صــنم فكــري ملــا ميــل الفكــر العــريب املعاصــر ليــة العالقــة بــني الــنص والواقــع و عنــدما يتحــدث عــن جد

أقصــــد املنظومــــات اجلماليــــة يف عصــــر مــــا بعــــد احلداثــــة حتــــت وطــــأة إرادة االبتعــــاد عــــن املفــــاهيم احلديثــــة و  وهــــذا مــــا قــــاده إىل
أن أبا زيد مهـتم بسـحب البسـاط خاصة و ، زيدو اإليديولوجيا ببعدها السياسي املكشوف احلاضر بكل عريه يف خطاب نصر أب

الــذي يأخـذ هنــا صـيغة إقصــاء البعـد امليتــافيزيقي عـن الــنص القـرآين مــن خـالل القــول بأنــه و لية. مـن حتــت أقـدام احلركــات األصـو 
ىل اقتفــاء أثــره. فاملنظومــات اجلماليــة الــيت يرتكــز إليهــا النقــد إوهــذا مــا يــدفع طيــب تيــزيين كمــا ســنرى الحقــا ، انعكــاس لواقــع

ــتم كثــرياً مبقارعــة احلجــة باحلجــة، احلــديث ـــ "مثقفــ ال باملســاجالتو ، مل تعــد   واللفظيــة الــيت تطغــى علــى مــا يســميه اجلــابري ب
زيـــد عنـــدما و تعـــاود الظهـــور يف أحيـــان أخـــرى يف خطـــاب نصـــر أبة التآمريـــة الـــيت ختتفـــي أحيانـــاً و ال بالعقليـــو  ،)17(ســـات"املقاب

هاجســها اخللــق وقــراءة ، حبــث يف اإلمكــان وهــ -قــراءة مــا مل يقــرأ بعــد يف الــنصفالنقــد احلــديث و ، يةســالمحيــاجج احلركــات اإل
أضـف إىل ذلـك أن النقـد احلـديث ال يـرى الـنص انعكاسـاً ، املخبـوء واملسـكوت عنـهوهدفها الكشف عـن املسـتور و ، التجديدو 

لــيس جمــرد انعكــاس لواقــع كمــا  ووقعــه هــو ، فــالنص لــه وقائعيتــه، يقــرأ وقائعيــة الــنص ليســتدل منهــا علــى الواقــع وبــل هــ، لواقــع
ا نصر أبتتحدث املقوالت ذات اجلذر امل   ).18زيد(و اركسي اليت يأخذ 

ذلـك عنـدما و ، علـى حـد تعبـري علـي حـرب، التهـورر أبوزيد هي اليت تدفعه للخفـة و إن القراءة اإليديولوجية يف خطاب نص 
كمـا سـنالحظ ،  أزمتها على صعيد اخلطاب العريب املعاصـروالذي يفضح املنهجية الواقعية و ، )19يقول أن النص منتج ثقايف (

بــات غريهــا إىل آفــاق مســدودة ال هــدف هلــا إال إثالــيت قادتنــا هــي و احملمــدي البــاكر. و  ســالماً يف قــراءة الطيــب تيــزيين لإلالحقــ
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حيـث انتقلـت ، مبثابة عالمة فارقة لنزعـة وضـعية يف قـراءة التـاريخ سـادت يف عصـر األنـوارو الذي هموت امليتافيزيقيات الكربى و 
  يف غري مناسبة. الذي ما يزال يرددها مبناسبة و فتلقفها اليسار العريب، للمتوسط نسختها املشوهة إىل الضفة اجلنوبية

حبيــث ميكــن القــول بــأن كــل جتربــة يف جمــال ، يف إرادة املعرفــة أن الســلطة متــارس مــن نقــاط ال حتصــىو مــن وجهــة نظــر فوكــ 
ق الضــجة اإلعالميــة الــيت أثــريت مــن زيــد يف ســياو ســلطة نصــر أبراء و الكتابــة هــي جمــال لنشــوء ســلطة ميارســها الكاتــب علــى القــ

ا عصية على النقدباتت و  الداينووصلت أصداؤها للقاصي و ، حوله يستند يف فالرجل تقدمي وعلماين وعقالين وتنويري و ، كأ
. مـن هنـا فـإن حماورتـه سـوف تثـري مــن )األسـطورةو اجتهاداتـه إىل القـراءات املعاصـرة الـيت تغيـب عنـد مـن يسـميه بــ (أهــل اخلرافـة 

ا خيانة لقيم التنوير والتأصيل العقالين و سوف تظهاهم علي حرب بـ (شرطة العقائد) و أمس اإلبداع واحلرية الـيت ينـادي ر على أ
علـى حـد تعبـري علـي حـرب ، الـذين هـم ضـحايا أفكـارهم املؤدجلـة يف النهايـة والـذين حتولـوا إىل باعـة أوهـامو ا املتنورون العـرب 

  ).20(رجييس دوبريهو أيضاً 
ـــة، إىل متيمـــة، زيـــد إىل رقيـــةو الـــوعي العلمـــي بـــالرتاث يتحـــول عنـــد نصـــر أب إنّ   يرددهـــا باســـتمرار يف وجـــه اجلوقـــة ، إىل أيقون

مســـالمالـــيت تضـــم اإلو ، علـــى حـــد تعبـــريه، الفاســـدة مـــن وجهـــة نظرنـــا أن الـــوعي العلمـــي بـــالرتاث عنـــد و ، يني يف مجيـــع مســـتويا
  انقضت.و مبايعة إليديولوجيا مضت و جتديداً  وياً أال يزيد عن كونه وعياً إيديولوج، الباحث

زيــد يظــل حممــوًال علــى املــنت مــن خطــاب سياســي عــريب معاصــر يتميــز بالقصــور  والــوعي العلمــي بــالرتاث عنــد نصــر أبــ إنّ  
علــى التواطــؤ و مؤســس علــى الســكوت  وبــل هــ، بــل إين أرى أن هــذا اخلطــاب غــري مؤســس علــى احلــوار، ال، املباشــرةو املنهجــي 

يتحـدد باملقابـل مـع تيـار آخـر و غـريهم و زيـد  وحممود أمني العامل إىل نصر حامد أبو نهجي بني تيار عريض ميتد من فؤاد زكريا امل
فهمـي هويـدي و وميتد من الشـيخ الغـزايل إىل عـادل حسـني ، األسطوريةو سيادة النزعة اخلرافية و التهور و زيد بالظالمية  ويتهمه أب

ـــدد الفكـــر العـــريب يف عقـــر داره غـــريهم. والواقـــع الثقـــايف الو  ـــذه الشـــللية الـــيت  تضـــحي بـــإرادة املعرفـــة علـــى مـــذبح و عـــريب يشـــي 
  اإليديولوجيا املتخشبة.

  في نقد المنهج والمفاهيم عند طيب تيزيني؟
ين خصـص التيـزي، حـىت اللحظـة املعاصـرةو يف إطار رؤية جديدة للـرتاث كمـا يصـفها الطيـب تيـزيين تطالـه مـن بـواكريه األوىل  

ذلك بعد أن قام يف اجلـزء الثـاين بدراسـة " الفكـر العـريب و ، يسالماخلامس من مشروعه الكبري لقراءة الرتاث اإلو اجلزأين: الرابع 
مث انتقــل بعــد ذلــك إىل ، )21فكــر أســطوري ( ويف بــواكريه وآفاقــه األوىل" ليســتنتج منــه أن الفكــر العــريب يف بــواكريه األوىل هــ

طويلــة "مــن و ليســتنتج بعــد دراســة معنونــة ، املســيحي كمــا يعــرب عنــه الكتــاب املقــدس–ة الــرتاث اليهــودي اجلــزء الثالــث إىل دراســ
  ).22(لعبة كبار الكهنة واملسيحي ه –يهوه إىل اهللا" إىل أن الدين اليهودي

زء الرابـع لدراسـة قـد خصـص اجلـو ، يسـالماخلامس قـد اجتـه إىل دراسـة الـرتاث العـريب اإلو أعود للقول: إنه يف اجلزأين الرابع  
خصص اجلزء اخلامس لدراسة النص القرآين أمام إشكالية البنيـة و م 1994، احملمدي الباكر سالمما مسّاه مبقدمات أولية يف اإل

احملمـدي البـاكر توطئـة ال بـد منهـا للكيفيـة الـيت  سـالمجيعـل مـن كتابـه عـن اإل م واجلدير بالذكر هنا أن تيـزيين 1997، القراءةو 
ــا احملمــدي البــاكر مث إىل  ســالمي. ومــن هنــا فإننــا ســنتجه أوًال إىل اإلســالمالواقــع يف الــرتاث العــريب اإلو إشــكالية الــنص  يعــاجل 



  46

ـا طيـب تيـزيين إشـكالية الـنص  ـا مـراراً يف و ، الواقـعو مفهوم النص القـرآين لنـرى الكيفيـة الـيت يقـرأ  مـا هـي طموحاتـه الـيت يبشـر 
  عنه".و حبثه عن املسكوت فيه و ص أثناء ما يسميها "مبالحقته للن

بصـورة أدق ، وهذا عمل مقصود يهـدف إىل نقـد السـالح، يف مناوشتنا للباحث تيزيين سوف نتحرك من اهلامش إىل املنت 
الذي يفصح عن نفسه و احملمدي الباكر"  سالمالذي يتحدث فيه عن "اإل، إىل نقد العقل املادي اجلديل يف سفره الضخم هذا

دف إظهار املسكوت عنهو ت أولية. نقد مرجعيته على شكل مقدما على ، الذي يأخذ شكل أصنام نظرية أبديةو ، مفاهيمه 
الـيت تشـكل و ظّلت متحكمة يف رقاب ما يسميها باملاركسية املبتذلة ، حد تعبري املاركسي االنرتبولوجي الفرنسي موريس غودلييه

ا عصية على كل تغيري(و إيديولوجيا نظرية باتت    ).23كأ
، احلـوارو االنفتـاح و من وجهة نظرنا إن هذه األصنام النظرية تقـع يف املـنت مـن خطـاب الـدكتور تيـزيين الـذي يـزعم االسـتنارة  
  عن نفسها بعدة أشكال منها: وتعرب
  الرتكيز على العامل االقتصادي بوصفه احملرك الوحيد للتاريخ.-
  الالحق.و جدلية السابق -
  الواقع.و جدلية العالقة بني الفكر -
امه بالدونية الفكرية و إلغاء اآلخر -   التناقض الذي حيكم منهجه.و ا
فقـد جـرى تضـخيم العامـل االقتصـادي ، سيرتكز اهتمامي علـى العوامـل الثالثـة األوىلو ، سأضرب صفحاً عن العامل الرابع 

كســية املبتذلــة. إن تيــزيين يعــد الــديين الــذي يعــده غودلييــه مبثابــة صــنم نظــري داخــل املار و كثــر احلــديث عــن اإلنســان االقتصــادي و 
املوسـوم بــ "مـن يهــوه إىل اهللا ". و وجهـاً آخـر لالقتصـادي. هـذا املـنهج يف الرؤيـة كـان قـد دشـنه يف كتابـه الـذي جئنـا علـى ذكـره 

عــــن تلــــك أمــــا يف مرحلتــــه الثانيــــة فيظهــــر متميــــزاً نســــبياً ، فالــــّدين يف مرحلتــــه البــــاكرة يظهــــر إنعكاســــاً لواقــــع اجتمــــاعي إنتــــاجي
 احملمـدي البـاكر أن حيـول وجهـه مـن منـط اإلنتـاج اآلسـيوي الـذي يفسـر تـاريخ سالملتيزيين يف حبثه عن اإل وهنا حيلو العالقات. 

إىل منـــط اإلنتـــاج التجـــاري الســـائد يف مكـــة ، )24()آفاقـــه األوىلو الفكـــر العـــريب يف بـــواكريه (الشـــرق كمـــا شـــرح ذلـــك يف كتابـــه 
يقــوم تيــزيين ، ). واعتمــاداً علــى االستشــراق25علــى حــد تعبــريه(، أصــبحت لغــة التجــارة لغــة العصــرفقــد ، ســالماملكرمــة قبــل اإل

إال  والبـاكر مـا هـ سـالمليظهـر لنـا أن اإلو ، ليدلل على صحة استنتاجاته االقتصادية، سالمبإحصاء ثروة قريش التجارية قبل اإل
عنــدما خيربنــا أن ، إىل أبعــد مــن ذلــك ســعًيا وراء أصــنامه الفكريــةال بــل إنــه يــذهب ، احلركــة اإليديولوجيــة هلــذا النشــاط التجــاري

املثقفني مـنهم خصوصـاً املنخـرطني يف و بالدرجة األوىل سكان املدن عموماً ، "القرآن مثل بنية نصية ذات طابع خنبوي خاطبت
   ).26("خارجيةو حركة جتارية حملية 

مــن شــأنه أن يفصــح عــن خصائصــه  ســالمأن اإل يــرى تيــزيين-الالحــق و يف حبثــه عــن جدليــة الســابق و ، علــى املســتوى نفســه 
ـدف ، حـني يوضـع يف سـياقه العـام مـن سـابقه اجلـاهلي، عن بعضها ومساته أو  حيـث يشـن تيـزيين هجومـاً علـى هـذا املصـطلح 

يني سـالمعلـى اإل ). إن تيـزيين يعيـب27من راهنه آنذاك أي القرن السـابع املـيالدي (و ، ية إليهسالمحتريره من النظرة الدينية اإل
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يـــؤدي إىل انتهـــاك هـــذه و ، الالحـــقو التنـــاقض الـــذي حيكـــم مـــوقفهم مـــن الســـابق ، تناقضـــهم الصـــريح يف مـــوقفهم مـــن اجلاهليـــة
  العالقة. 

مـن هنـا خماوفـه و -تيزيين ال خيفي ذلك و ، الالحق عند الباحث تيزيين متهد إىل نسف الدين من أساسهو إن جدلية السابق  
ا أن تـــــردم اخلـــــواء املـــــاورائي و "إن جدليـــــة الســـــابق  :يقـــــول -دمـــــةالـــــيت يـــــذكرها يف املق امليتـــــافيزيقي) املعتقـــــد (الالحـــــق مـــــن شـــــأ

  ).28وجوده"(
أغلـــب  وصـــنم فكريـــاً يغـــز  -وكمـــا نـــراه-هـــذا بـــدوره و ، الواقـــعو الالحـــق عنـــد تيـــزيين هـــي جدليـــة الفكـــر و إن جدليـــة الســـابق  

الـذي  زيـد املوسـوم بــ "مفهـوم الـنص"و األخص إىل كتـاب نصـر حامـد أببـو أشـري هنـا و التحليالت الـيت يكتبهـا عـرب معاصـرون. 
افــت هــذا الصــنم الفكــري انطالقــاً مــن اإلجنــازات احلديثــة يف قــراءة النصــوص  قرأنــاه يف مقدمــة هــذا البحــث ســاعني إىل تبيــان 

  املقدسة الكربى كما جيسدها منهج االنرتبولوجي الفرنسي كلود ليفي سرتاوس.
ا صيغ تظن وفق عالقـة الـنص بـالواقع. مـن هنـا و على أن املواقف  إن تيزيين يؤكد  النصوص ال ميكن النظر إليها إال على أ

ظنـــاً منـــه أنـــه يســـهم يف فتوحـــات مهمـــة يف هـــذا اجملـــال الواســـع ، احملمـــدي البـــاكر ســـالميـــدلف تيـــزيين إىل دراســـة مـــا يســـميه باإل
مزالقهــا يف و الــيت سنستشــف رؤاهــا و يت تنتمــي حبــق إىل املاديــة املاركســية واملركــب بــآن. لكنــه ال يفلــح إال يف اســتثارة هواجســه الــ

  الفقرات التالية.
يف الكتــاب املوســوم "كــي ال نستســلم" يقــوم املفكــر الفرنســي رجيــيس دوبريــه بتلخــيص لفحــوى أطروحتــه عــن نقــد العقــل  

  يل:فمن وجهة نظره اليت تؤسس لرؤية تغيب عن مرجعية اخلطاب املادي اجلد، السياسي
  فثمة نصاب مستقل للسياسي.، السياسة ليست هي االقتصاد مركزاً حبسب مزاعم املادية اجلدلية -أوالً 
  أن السلوك السياسي للمتحدات البشرية ال تبدل منه التغريات اليت تطرأ على منط اإلنتاج االقتصادي. -ثانياً 
هـــذا و اإليـــديولوجيات ســـوى أعراضـــه املتلونة.و ان ليســـت األديـــ، باإلمكـــان االســـتدالل علـــى ال وعـــي سياســـي قـــار -ثالثــــاً 

الالوعي السياسي يستمد من بنية خاصة بكل جمتمـع بشـري أيـاً كـان هـذا اجملتمـع يقـول دوبريـه: أمسـي هـذا الالوعـي السياسـي 
لالعقالين يف ممـا يعـين أن هنـاك دائمـاً مـا ميكـن وصـفه بـا فما من جمموعة تبلغ متامها بالعناصر املتضمنة فيها فقط.، باالكتمال

ا ال يعقل أن يتم هلا هذا االنقالب إال بـالرجوع إىل أمـر و ، داخل كل جمتمع بشري؛ إذ ال توجد اجلماعة إال بانغالقها على ذا
طـابع تنظيمـي ذلـك  وهـذا الالوعـي كمـا يـرى دوبريـه ذو ، إخل…يـوم حسـاب وفـردوس مفقـود أ وكمثل بطل مؤسـس أ،  متعال

هي يف العمق ذات طابع استعادي وتكراري. ودوبريـه يـرى أن املاركسـية  ، نفسها بواسطة ترسيماتأن اجملتمعات البشرية تنظم 
يف تركيــزه علــى مفهــوم الالوعــي السياســي إمنــا يبحــث  ووهــ، كــأداة حتليــل ليســت ذات فائــدة إال لــبعض مراحــل التــاريخ املعاصــر

تصادي حبيث ميكن احلديث عن وعي ديين قار مستقل الذي يتميز باستقالليته عن االقو ، عن الديين يف خطاب الالوعي هذا
قـد قـام اجلـابري منـذ سـنوات يف حبثـه عـن و ). 29البـاكر ( سـالممتاماً عـن االقتصـادي الـذي يلهـث وراءه تيـزيين يف حبثـه عـن اإل

، فـة عـن دوبريـهلكـن بصـورة خمتلو يف قراءتـه هلـذا العقـل ، العقل السياسي العريب بتوظيف مفهوم الالشعور السياسـي عنـد دوبريـه
  ).30املسكوت عنه يف اخلطاب الديين ( وفاجلابري راح يبحث عن السياسي وراء الديين باعتبار السياسي ه
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ا املادية املبتذلة باتـت حبكـم املمجوجـة   من سرتاوس إىل موريس غودلييه مثة تأكيد على أن اخلطاطة التطورية اليت جاءت 
واليت حتضر يف كل سـطر مـن ، ول أن الديين والسياسي مها مبثابة التابع للمتحول االقتصادياليت تعرب عن نفسها بالقو ، امللغاةو 

أقصد كتابـه املوسـوم ب" الفكـر الـربي" و ذا سرتاوس يؤكد يف مرافعته الشهرية  وها هو ، احملمدي سالمسطور طيب تيزيين يف اإل
جـاً الذي يعد حبـق أهـم مرافعـة ثقافيـة جـاءت مـن حقـل اإلناسـة (االنرتبو  ولوجيـا) للـدفاع عـن اجملتمعـات القدميـة الـيت أسسـت 
رؤيـــة جديـــدة يف حقـــل العلـــوم اإلنســـانية. أقـــول يؤكـــد ســـرتوس أن التـــدين يف املعـــاش عنـــد هنـــود أمريكـــا الشـــمالية ال يســـتتبعه و 

لثقايف يتميز باستقاللية فا، بل إن البحث يثبت غىن هذا املستوى واستقالليته عن الواقع، ال، بالضرورة تدن يف املستوى الثقايف
مــن هنــا دعــا دعــوة غودلييــه إىل ثــورة كبــرية يف حقــل العلــوم اإلنســانية متهــد لتجــاوز املاديــة املبتذلــة يف ، )31عــن االقتصــادي (

ا للتاريخ وباألخص لتاريخ الدين.   قراء
حبسـب سـرتوس ال ميكـن  وأ، متعـالمن دوبريه إىل سرتاوس ومثة تأكيد على أن حلمة اجلماعة ال تـتم إال بـالرجوع إىل أمـر  

حبســب و ، مبــدأ يتجــاوز التــاريخ. وهــذا يعــين وتفســري الشــرط التــارخيي إال علــى أنــه شــرط فــوق تــارخيي جيــد مصــدره يف حقيقــة أ
  بل على التاريخ املقدس للجماعة البشرية.، أننا ال نعثر على التاريخ لذاته، خطاب العلوم اإلنسانية احلديث

 وفهذه أوهام ميتافيزيقية ينذر نفسه إىل ردمها يف إطار حبثه عـن جدليـة السـابق والالحـق. وهـ، دس جانباً تيزيين يطيح باملق 
مجيع النصـوص التارخييـة  -يضع وعلى سبيل املثال ، وباألصح عندما ميدد التاريخ على سرير املادية اجلدلية، عندما يقرأ التاريخ

نــص آخــر كتبــه ابــن كثــري يف القــرن الثالــث و ، لطــربي يف القــرن الثــامن اهلجــريال مييــز بــني نــص كتبــُه ا وعلــى مســتوى واحــد. فهــ
تكــراري؛ ألنــه و احلــدث القدســي كحــدث اســتعادي و اهلجــري. إنــه ال يلحــظ اهلــوة الــيت أصــبحت تفصــل بــني احلــدث التــارخيي 

احلقيقـة اخلالـدة. ال بـل إن حيـل حملـه وحيجبـه لصـاحل ، حيتـوي احلـدث التـارخيي وولذلك فه، يبحث يف عالقة اإلنسان باإلنسان
الذي نطلق عليه كلمة نص متاشياً مع خطاب سائد جيهل حقيقـة القـرآن و ، تيزيين ال يفلح أحياناً يف قراءة النص القرآين الكرمي

فالطيـب تيـزيين يف  ،)32يف حواره مع رميـون بيللـور(، على حد تعبري كلود ليفي سرتاوس، حبق أكثر من نص والذي هو الكرمي 
يـرى أن مـا  ﴾هذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴿ه لآلية التاسعة والعشرين من سورة اجلاثيةتفسري 

تفسـري يقطـع مـع كـل التفاسـري القرآنيـة. فعلـى سـبيل  وهـو إال استنساخ ملا قّدم سـابقوه ومعاصـروه.  وقام به الرسول الكرمي ما ه
إنا كنا نأمر احلفظة أن تكتـب ﴿أي أن اهللا يقول:  ﴾إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴿ه لآلية يقول ابن كثري يف تفسري ، املثال

ـــا إىل الســـماء" و  -رضـــي اهللا عنهمـــا-قـــال ابـــن عبـــاس ، ﴾أعمـــالكم علـــيكم غـــريه: "تكتـــب املالئكـــة أعمـــال العبـــاد مث تصـــعد 
)33.(  

وعلـى ، احملمـدي البـاكر سـالمميـة التارخييـة الـيت أفـرزت اإلإن تيزيين ميارس شـططاً يف قـراءة التـاريخ عنـدما يتحـدث عـن احلت 
دنيـا مـن و طبقـات وسـطى و الذي مهد إىل انقسام اجملتمع إىل طبقات عليا مـن املـرابني و إذ إن منط اإلنتاج التجاري ، حد تعبريه

يف إطـار حبثـه التـارخيي و لالحـق او عـرب صـنمية السـابق و ، بـل إن تيـزيين يقودنـا، مبثابة نتيجة. ال سالماملهمشني كان جيعل من اإل
إىل القــول: إن النســق اإليــديولوجي احلنيفــي ال ميكــن النظــر إليــه إال بوصــفه واحــداً مــن املصــادر  ســالمعــن احلنيفيــة كأصــل لإل
الشـيخ العــارف و ). 35يف إطـار حبثـه هـذا يــرى أن ورقـة بـن نوفـل كـان املعلـم األول (و ).. 34ية (سـالماإليديولوجيـة للحركـة اإل
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نيب" أليب موسى احلريـري  و مثل كتاب "قس  سالمذا يعيدنا إىل مستوى كتابات ال تارخيية عن اإلو ). 36لميذ اخلفر اللبق(للت
  ).37كما يعلن عن نفسه (

من خدجيـة  -سلمو صلى اهللا عليه  -ال يكتفي تيزيين بذلك بل يندفع إىل القول من زاوية رؤية اقتصادية أن زواج الرسول  
خدجية مّثال نقطتـني حـامستني يف تكـوين شخصـية حممـد و منيل إىل ترجيح أن ورقة  :ناجح" ويضيف بقولهو صود مقو "خمطط له 

م مث الزواج–باستدراج حممد الشاب    ).38إىل دائرة الفكر النوفلي نسبة إىل ورقة بن نوفل ( –عرب تعيينه مدير أعمال لتجار
ال تنفع معـه مقارعـة و هي إال عينة من فيض كبري ال جيدي معه احلوار  االستشهادات السابقة املأخوذة عن طيب تيزيين ما 

قـد ال نـرتدد يف القـول بـأن خطـاب و ، البـاكر سـالملذلك آثرنا مناوشة منهجه لنبـني مـدى قصـوره عـن فهـم اإلو ، احلجة باحلجة
ا أن تدفع باجتاه متديد البعيدة عن اإلجنازات احلديثة يف جمال العلوم اإلنو منوذج للقراءة املستعجلة  وتيزيين ه سانية اليت من شأ

  ي عنوة على سرير املادية املبتذلة.سالمالتاريخ اإل
من هنا فقد حاولت يف هذه الدراسة اليت أريـد هلـا أن تكـون مبثابـة توطئـة لقـراءة رؤيتـه للـنص القـرآين كمـا سـنرى بعـد قليـل  

  ي عموماً.سالمالفكر اإلو للتاريخ  أن أؤكد على عجز املادية التارخيية عن تقدمي قراءة ناجعة
  :الواقعو عودة إلى إشكالية النص  :النص القرآني

إىل "الــنص القــرآين أمــام ، احملمــدي البــاكر" يف مقدماتــه األوليــة الــيت يتكــئ عليهــا تيــزيين لفهــم الــنص القــرآين ســالممــن "اإل 
يف مساتــه البنيويــة ، لــن عــن ذلــك "يف مالحقــة الــنصحيــدوه طمــوح كبــري كمــا يع، القــراءة" يتحــرك طيــب تيــزيينو إشــكالية البنيــة 

أي القـرآن الكـرمي ، احلـديثي" حبسـب تعبـريه-"النص القـرآين وما يقصده بالنص هنـا هـو ). 39(يف احتماالته القرائية "و الكربى 
  عن آفاق رحبة.هذا ما يفصح عنه مراراً يف حبثه و  ،)40" الثقافة العاملة "(ومبعىن أنه يتجه حن، احلديث النبوي الشريفو 

يتجـه  وولـذلك فهـ، الرؤيـة امليكانيكيـة للـرتاث والـيت ختتزلـه يف بعـد واحـد /حيذر تيزيين منذ البداية من الوقوع يف فـخ القـراءة 
املوضــوع) كالمهــا و الــنص (الــذات و الرؤيــة التضــايفية يقــول: إن رؤيــة تضــايفية جدليــة يكــون القــارئ  /باجتــاه مــا يســميها بــالقراءة

حيـث ، تتوقـفو ، قتضاها تقف على طرف نقيض مع تلك الرؤيـة األخـرية امليكانيكيـة فهـي تبـدأ حيـث تنتهـي تلـكومب، فاعلني
القــراءات ، يف ســياق هــذا الطمــوح إىل رؤيــة جديــدة يقــوم تيــزيين بإبعــاد تلــك القــراءات الســابقة للــنصو ).41تبــدأ هــذه إياهــا(

لســلفوية علــى حــد تعبــريه يقــول: حنــن نــرى أن إجنــاز هــذه املهمــة يقتضــي ا /الوثوقيــة اإلميانيــة والــيت ينعتهــا بــالقراءات األصــولية
التعــرض لــبعض القضــايا املنهجيــة الدقيقــة الــيت هلــا أمهيــة خصوصــية فيمــا يتصــل باملعيقــات املتحــدرة مــن اإليــديولوجيا (الذهنيــة) 

لقضـايا حـدود العالقـة بـني الومهيـة (ذات خنص بالذكر من تلـك او ، باملهمة املذكورة نفسها ثانياً و ، بصورة خاصة أوالً ، السلفوية
  ).42وجدلية النص والوضعية االجتماعية املشخصة (، الواقعو الطابع اإليديولوجي هنا) 

ية سـالمسحب البسـاط مـن حتـت أقـدام األصـولية اإل وفاهلدف من هذه القراءة ه، زيد وإن تيزيين هنا يقتفي ُخطا نصر أب 
ـــاجس العـــودة إىل األصـــول اإلالســـلفوية كمـــا ينعتهـــا تيـــزيين واملســـك يون إســـالمالـــيت كثـــرياً مـــا يعـــرب عنهـــا "و ، ية األوىلســـالمونة 

إىل و دعوتـه إىل جتـاوز ذلـك املوقـف امللتـبس احملتمـل و من هنا نعته هلذا التيار بـ"األصولوية"  ،)43خمططون"(و أصوليون منِظرون 
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ـــليات اإلميانيــة يف دراســة الــنص اإل ـــ "الَقْب ــا القــراءات األصــولوية حبســب و  ،)44ي عمومــاً "(ســالمجتــاوز مــا مساهــا ب الــيت تعــج 
  تعبريه التهكمي.

جـاك بـريك) يف دراسـته للـنص القـرآين احلـديثي و هنـري ماسـيه و يقتفي تيزيين أثر املستشرقني الكالسيكيني (من مثل بالشـري  
فلســفة اللغــة" الــذي يــرى أن و اركســية زيــد وعلــى أعمــال الروســي بــاختني صــاحب "امل ولكنــه يتكــئ أكثــر علــى أعمــال نصــر أبــو 

الذي كـان يصـر علـى عـدم فصـل التواصـل و يرتسخ كواقع إال بواسطة التجسد املادي يف األدلة و الوعي نفسه ال ميكن أن ينبثق 
يل هذا ما يفسر قول تيزيين: "إن النص ميثل واقعة مادية حائزة على موضوعيتها اليت ال سبو ، )45أشكاله عن قاعدته املادية(و 

ال ترتـد إىل بنيتهـا اللفظيـة -النصـية-موضوعية هـذه الواقعـة املاديـةو ، سواء أقام القارئ معه عالقة أم مل يقم، إىل التشكيك فيها
مت معــه األخــذ تارخييــاً و إن مت اإلقــرار بالوحــدة اللفظيــة املعنويــة لتلــك الواقعــة و إضــافة إىل أنــه حــىت ، املعنويــة وحــدها وأ، وحــدها

التفكيكي البنياين (البنيوي) القـائم علـى ضـرورة جتنـب قـراءة املعـاين اخلاصـة بتلـك األخـرية قبـل قـراءة (ألفاظهـا)  جدلياً باملطلب
الــيت يستعرضــها ، غــري مهيــأ للحفــاظ علــى (أصــلية)الواقعة النصــية –إذا مــا أخــذ يف ضــوء املــنهج البنيــاين  –فــإن ذلــك ســيكون 

  ). 46يقرؤها"(و 
، ذلــك علــى الــرغم مــن اعتمــاده حفريــات ميشــيل فوكــوو احنيازهــا. و للــنص حبجــة قصــورها املعــريف إنــه يــرفض القــراءة البنيويــة  

مـا و يتجـه بكليتـه حنو يـرفض كمـا أسـلفت جممـل القـراءات السـلفية احملكومـة بــ"الوهم السـلفوي" و لوجود (طبقـات رسـوبية كبـرية) 
ا أن تكــون مفتاحـ التـارخيي والرتاثـي الـذي جيعــل و اً للبحـث االجتمـاعي يسـميها بــ"الوضعية االجتماعيـة املشخصـة"اليت مـن شـأ

بـــ "اجتــاه الــنص  "الــذي مــن شــأنه أن ميهــد إىل مــا يســميه تيــزيين بـــ"اإلحداثيات املفتوحــةو مــن الــنص القــرآين موضــوعاً للبحــث. 
  ).47احلديثي"(-القرآين
 نفسـه مـدفوعاً إىل البحـث يف أروقـة الواقع "الوضعية االجتماعيـة املشخصـة" جيـد الباحـث يف خطـاب تيـزيينو ما بني النص  

، الواقــعو لينقــل معـه أيضــاً حــدود العالقــة بـني الومهيــة "لغــة الغيــب" ، الواقـع كمــا يصــفها تيــزيينو إشــكالية الــوهم ، هـذه اإلشــكالية
نـا إليهـا لكن هذه االندفاعية سرعان ما ترتد على نفسها مع النتـائج الـيت تقودو جدلية النص والوضعية االجتماعية املشخصة. و 

والنتـائج الـيت يقودنـا ، الرتاثـيو التـارخيي و هذه القراءة اليت يريد صاحبها أن جيعل من النص القرآين موضوعاً للبحـث االجتمـاعي 
  :إليها تيزيين هي

  ـ إخراج النص من حقل االعتقاد الديين؟؟.
ذلـــك بتـــأثري مـــا يســـميها باملصـــاحل و  ،"لعمليـــات أدت إىل اخـــرتاق متنـــه زيـــادة ونقصـــانا ــــ إن القـــرآن خضـــع يف أثنـــاء مجعـــه

 ).48ية الناهضة"(سالماإليديولوجية اإلو السياسية املتصارعة خصوصاً التكوينات السياسية 
أن و ـ إن عدم مجع القرآن يف زمن النيب حممد يدل مـن وجهـة نظـر تيـزيين علـى أنـه مل يكـن هنـاك شـيء حاسـم علـى األقـل "

 ).49صعوبات كثرية وجدية" (إجناز هذه العملية الحقاً قد اعرتضته 
فـإن هنـاك اسـتحالة يف الوصـول إىل ، نص على نص "أصلي مفـرتض" كمـا يقـول وـ أما فيما يتعلق بالنص احلديثي الذي ه

 ).50"النص احلديثي األصلي" (
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تلـف بـاختالف أن الركام اهلائل من األحاديث يظهر مـن وجهـة نظـر تيـزيين علـى أنـه مبثابـة قـراءة خمتلفـة للـنص احلـديثي ختو ـ 
ا(  ). 51الوضعيات االجتماعية املشخصة اليت انطلق منها أصحا

علــى األقــل تســتثري  وأ، مســألة تفتقــد املصــداقية التوثيقيــة احلديثــة، معــىنو إن اإلقــرار بوجــود حــديث نبــوي مكتمــل لفظــاً  ـــ
 ).52شكاً شديدين(و حتفظاً 
ــ يف ، مــا يزالــون يفصــحونو إمنــا كــانوا و ، موحــداً  واً ذهنيــاً واحــداً أأن "أهــل الســنة مل يكونــوا ميثلــون منطــ وعلــى أن األهــم هــ ـ

وفقـاً لتـوفر شـرائط احلريـة الفكريـة عمومـاً ، حينـاً آخـر وختبـو صراعات تتعمـق حينـاً و عن متايزات واختالفات ، أوساطهم الواسعة
 ).53(يف اجملتمع العريب" -آخر وأ وحن على-حضورهاو الدينية بصورة خاصة و 

ذلـك بسـبب مـن خلفيتـه املرجعيـة املؤدجلـة حـىت إنـه ال يـأيت باجلديـد علـى و يـزيين يف قـراءة جديـدة للـنص القـرآين ـ ال ينجح ت
حبسـب تعبـريه  ةامليتافيزيقيـال جيد من وسيلة غـري االعـرتاف بـالنص مث نفيـه عنـدما يسـقط عنـه مرجعيتـه و لذلك فهو ، هذا الصعيد

ماعية املشخصة اليت ال ترى النص إال انعكاساً للواقع وهذا هي إحدى األصـنام ليجعله أسري ما يسميها تيزيين بالوضعية االجت
   الفكرية اليت ما زالت تأسر اخلطاب العريب املعاصر يف فهمه للنص القرآين.
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 البالغة العربيةاألثر اليوناني في 
  خطاببالغة النص وبالغة ال

  *اجلبار الشريف عبد
املقال قضية أن البالغة العربية تعد من بـني العلـوم العربيـة األصـيلة الـيت تشـمل العلـوم اللغويـة والـيت كمـا يقـول ابـن هذا طرح ي

ا ولدت يف البيئة العربية خلدمة مقاصد عربية حمضة. ويأيت على رأس هذه املقاصد منع اللحـن الـذي كـان قـد  :خلدون عنها أ
وإىل مثـل هـذا يشـري أيضـا الـدكتور حممـد عابـد اجلـابري . سـالمأ يزحف على اللغة العربية مع دخـول الشـعوب غـري العربيـة اإلبد

ــذا فــإن أطروحــة هــذه املقالــة تــرد علــى املــزاعم الــيت طرحهــا الــدكتور طــه ). 80: 2002يف كتابــه "تكــوين العقــل العــريب" ( و
الفرنســية قبــل مــا يزيــد عــن مثــانني عامــا وخالصــة هــذه املــزاعم أن الفيلســوف اليونــاين  حســني يف أحــد مقاالتــه الــيت كتبهــا باللغــة

  . )1(مل يكن املعلم األول للمسلمني يف الفلسفة فحسب وإمنا كان كذلك يف علم البيان وأرسط
عـن تـاريخ البالغـة  اخمتصـر  اموجز سأعطي ويف القسم الثاين ، طبيعة البالغة العربيةمن هذه املقالة ليف القسم األول سأعرض 

كان له بـدايات تراث من هذين الرتاثني البالغيني  عن البالغة اليونانية لكي أبني أن كل  اخمتصر  اويف اجلزء الثالث موجز ، العربية
ويف القسـم اخلـامس ، . مث بعد ذلك يف اجلزء الرابع من املقال أتناول أقسـام البالغـة العربيـةآلخروإرهاصات وتاريخ خمتلف عن ا

أقسام البالغة اليونانية ألصل إىل خالصـة مفادهـا أن أقسـام البالغتـني ختتلفـان اختالفـا جوهريـا. ويف القسـم السـادس مـن هـذه 
لكــي نصــل إىل نتيجــة أن التقســيم  ةوأمــا اجلــزء الســابع فيتنــاول أنــواع البالغــة اليونانيــ، املقالــة أحتــدث عــن أنــواع البالغــة العربيــة

لقسم الثـامن أتعـرض ملوضـوع التـأثري اليونـاين يف البالغـة العربيـة مث اخـتم بتلخـيص النقـاط املهمـة يف خمتلف بينهما كذلك. ويف ا
  هذا املقال. 

  قبل أن أدخل يف املوضوع ال بد من توضيح يتعلق باملصطلحني الذين ظهرا يف عنوان هذا املقال (النص واخلطاب). 
  نص املكتوب.ال -يف إطار هذا املقال-مصطلح يقصد به  وفالنص: ه

  .النص املكتوب واملسموع أيضا -يف إطار هذا املقال-واخلطاب: مصطلح يقصد به 
  طبيعة البالغة العربية. 1

إىل أن األثــر اليونــاين علــى املعــارف العربيــة رغــم أنــه كــان شــائعا يف العديــد مــن اجلوانــب  غيشــري املستشــرق املعــروف فريســتي
). وممــا جيــدر ذكــره أن 1: 1977مل مــا كــان يســمى بعلــوم العربيــة مثــل العلــوم اللغويــة (املعرفيــة إال أنــه مــن املؤكــد أنــه مل يشــ

العــريب قــام  وفكمــا يقــول ابــن األنبــاري أن أول ُمؤّلــف يف النحــ، العلــوم اللغويــة العربيــة بــدأت قبــل بدايــة التــأثر بالثقافــة اليونانيــة
ابــن األنبـاري يف كتابــه "نزهـة األلبــاء" بــدايات  وويعـز ، يالدي تقريبــااألســود الـدؤيل يف الثمانينيــات مـن القــرن السـابع املــو جبمعـه أب

ويــروي القصــة التاليــة  -رضــي اهللا عنــه-ودراســة اللغــة بشــكل عــام إىل اخلليفــة الرابــع علــي بــن أيب طالــب  واهتمــام العــرب بــالنح
ورأى خمطوطـا يف ، -رضـي اهللا عنـه-لـب األسود الدؤيل: أنه جاء إىل أمـري املـؤمنني علـي بـن أيب طاو دعما هلذا املوقف: يقول أب

يــده فســأل أمــري املــؤمنني عنــه فأجابــه قــائال: "لقــد كنــت أفكــر يف لغــة العــرب والحظــت أنــه قــد كثــر اللحــن فيهــا باختالطنــا مــع 
مث نــاول أمــري املــؤمنني علــي ابــن أيب طالــب أبــا ، وأردت أن أقــوم بعمــل شــيء مــا مــن أجــل أن يعتمــدوا عليــه"، هــؤالء األعــاجم
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واحلـرف ، ما دل على شيء والفعل مـا دل علـى حـدث وسود املخطوط الذي ُكِتب فيه" اللغة اسم وفعل وحرف. االسم هاأل
  ).4ص، وأضف إليه ما جتد"(نزهة األلباء وما دل على معىن" وقال أليب األسود الدؤيل "أُْنُح هذا النح وه

العربية كانت عربية أصيلة بل كانت لعالج ما أفسـدته ألسـنة  من هذا جند أن البدايات األوىل للدراسات اللغوية يف احلضارة
  ومل يكن ذلك بتأثر من أي ثقافة أجنبية.، األعاجم من إدخال اللحن يف العربية

  . موجز في تاريخ البالغة العربية2
طبيعـة هـذا العلـم. جند يف الدراسات واملؤلفات تعريفات عدة لكلمة بالغة ولكنها تلتقي يف النهاية على مفهوم واحد حيدد 

ا "اسم جمرد من بليـغ وأصـلها بلـغ أي حتصـل الشـيء املـراد" وعلـى هـذا سالمففي املوسوعة اإل ية جند أن كلمة بالغة تعرف بأ
ية تشــري إىل أنــه ســالمفهــي تعــين الوصــول إىل املقصــود مــن الكــالم والتــأثري يف الســامع. وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن املوســوعة اإل

تلــك إمنــا كــان منشــؤها أمــم أخــرى غــري العربيــة كالفارســية  ون هنالــك إشــارات متكــررة إىل أن هــذه التعريفــات أوبــالرغم مــن أ
  واليونانية واهلندية إال أن هناك إشارات واضحة تدل على أن املفهوم نشأ يف عمق البيئة الثقافية العربية.

وكانـت قـد بـدأت كفـرع مـن فـروع الدراسـات ، سـالم بعـد اإلوالبالغة العربية كانت نتاجا للظروف السائدة يف اجملتمع العـريب
ــدف أساســا إلثبــات إعجــاز القــرآن الكــرمي الــذي حتــّدى العــرب ، اللغويــة القرآنيــة الــيت تعــىن بتفســري القــرآن الكــرمي والــيت كانــت 

أساســا علـى فكـرة حبــث  فـإن اهتمـام العلمــاء كـان منصـبا وهـم أهـل الفصـاحة وفرســان البالغـة أن يـأتوا بســورة مـن مثلـه. مــن مثّ 
جـــوهر هـــذا التحـــّدي. وكمـــا نـــرى فـــإن البالغـــة العربيـــة مـــن يومهـــا األول اصـــطبغت بصـــبغة الدراســـات التحليليـــة للـــنص القـــرآين 

 207الفــراء املتــوىف ســنة  واملوجــود بــني دفــيت املصــحف كــنص مكتــوب. وكــان أول مــن اهــتم بدراســة اجملــاز يف القــرآن الكــرمي هــ
عبيــدة معمــر بــن املثــىن املتــوىف ســنة  ووتــال ذلــك أبــ، كتابــا يف هــذا اجملــال حتــت عنــوان "معــاين القــرآن"  والــذي ألّــف، م 830هـــ/

هـــ  276بــن قتيبــة املتــوىف ســنة والــذي تــرك لنــا كتابــا يف هــذا اجملــال بعنــوان "جمــاز القــرآن". بعــد ذلــك يــأيت ا، م833هـــ/  210
. ويف هــذه املؤلفــات جنــد تصــرحيات عامــة عــن اجملــاز والــذي كــان الــذي ألّــف كتابــا بعنــوان "تأويــل مشــكل القــرآن" وم وهــ889

  يعين بالنسبة هلم األسلوب. 
والذي كان غالبا ما يقصد به أسلوب القرآن يف تلـك ، واستمر األمر على هذه احلال من التناول اللغوي لقضية جماز القرآن

غـي العـريب حـىت كـان عصـر اجلـاحظ الـذي عـاش يف النصـف الفرتة من مراحل تطور الدراسات اللغوية والبالغيـة يف الـرتاث البال
ويعترب اجلـاحظ وريـث تـراث لغـوي وبالغـي اهـتم بدراسـة الـنص ، )م868 /هـ255(األول من القرن الثالث اهلجري وتوىف سنة

أعمـل فكـره االعتـزايل القرآين وحتليل أساليبه إّال أّن اجلديد يف فكـر اجلـاحظ أنّـه أدرج أمثلـة كثـرية مـن خـارج الـنص القـرآين وأنّـه 
وكـان مـن بـني اآلراء الـيت طرحهـا اجلـاحظ فكـرة أّن ، "احليـوان"ويف طرح القضـايا البالغيـة يف كتابيـه املشـهورين "البيـان والتبيـني" 
فــإن املعــاين موجــودة ومتــوفرة  -وحســب رأي اجلــاحظ-ألنــه ، اإلعجــاز ال يكمــن يف املعــاين ولكــن يف الصــياغة وحســن الســبك

  تبني اجلمال واإلبداع. ، ن قليل من حيسن وضع هذه املعاين يف قوالب بديعة الرصف ولطيفة السبك والصياغةولك، للجميع
والــذي اســتخدم فيــه القــرآن الكــرمي واحلــديث ليــربهن علــى أن ، كتــب ابــن املعتــز كتابــه "البــديع"  )م887هـــ/ 274(ويف عــام

فـن أصـيل لـه مـا يؤيـده يف القـرآن الكـرمي واحلـديث الشـريف.  ووإمنـا هـ، البديع مل يكن مما اسـتحدثه املبتـدعون يف الشـعر العـريب
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واجلدير بالذكر أن الدكتور طه حسني مل ير كتاب ابن املعتز قبل أن يكتب تلـك املقالـة الـيت أشـرت إليهـا سـابقا يف مطلـع هـذا 
حيـث متـت طباعتـه فيمـا بعـد يف ، ىل النـوروخـرج إ، والسبب أنه يف ذلك الوقت مل يكن كتاب ابن املعتز قد ُحقِّـَق بـَْعـدُ ، املقال

م. ومـن اإلشـارات هلـذا الكتـاب يف مصـادر أخـرى ولــيس 1935اجنلـرتا بعـد أن قـام بتحقيقـه املستشـرق كراتشوفسـكي يف عـام 
وادعـى حسـني يف مقالتـه أن كتـاب ابـن ، من الكتاب نفسه قام الدكتور طه حسني بتكوين فكرة عما ميكن أن حيتويـه الكتـاب

ـا املعتز  قد ينطوي على الكثري من التأثر بالثقافة اليونانيـة. ولكـن لسـوء حـظ الـدكتور طـه حسـني فـإن توقعاتـه مل تكـن يف مكا
) أنــه خـال متامــاً مـن أي مــن هـذا التــأثر 70: 1965(ونشــره كمـا يقــول الـدكتور شــوقي ضـيففقـد اتضــح بعـد حتقيــق الكتـاب 

وكــان مــن أبــرز هــذه املصــادر ، اث بالغــي عــريب أصــيل ومصــادر عربيــة صــافيةوأن الكتــاب كــان ينهــل مــن تــر ، بالثقافــة اليونانيــة
  عمر اجلاحظ. وبالطبع أب

مساه "الكامـل" وأشـار فيـه إىل بعـض أنـواع الصـور البالغيـة  وقد أّلف كتابا يف النح، م898 /هـ285وكان املربد املتوىف سنة 
ناقشة هذه املوضوعات يف فصل مستقل يف كتابه املذكور. وجاء مـن والتشبيه. وقد قام املربد مب، والتقدمي والتأخري، مثل احلذف

،  وألّـف كتابـا مسـاه "النكـت يف إعجـاز القـرآن". وقسـم الرمـاين كتابـه إىل مثانيـة أجـزاء، م996 هــ386بعده الرماين املتوىف سـنة 
ثالثـة مسـتويات: البالغـة الرفيعـة  البالغة والـيت قسـمها إىل ووأحد هذه املظاهر ه، كل منها خمتص مبظهر من مظاهر اإلعجاز

واملســـتويني الثـــاين والثالـــث مهـــا بالغـــة البلغـــاء علـــى درجـــات متفاوتـــة. أّمـــا العســـكري املتـــوىف ســـنة ، وهـــي بالغـــة القـــرآن الكـــرمي
فقد أّلف كتابا يف هذا الفن ومساه "الصناعتني" وقصد به صناعيت الشعر والنثر. وقد التزم العسكري خـط  )م1005/هـ395(
  رسة املتكلمني يف الدراسات البالغية من أمثال اجلاحظ. مد

يف كتابه "إعجاز القرآن"؛ أن مجيع مظاهر البالغة املوجـودة يف القـرآن الكـرمي  )م1013هـ/403(ويرى الباقالين املتوىف سنة
ا بالغة يف اللفظ واملعـىن. وقـد حتـدث القاضـي عبـد اجلبـار املعتـزيل املتـوىف سـنة عـن اإلعجـاز ، )م1024/هــ419(تدل على أ

ويف معــرض حديثــه يطــرح القاضــي عبــد ، يف القــرآن الكــرمي يف اجلــزء الســادس عشــر مــن كتابــه املغــين يف أبــواب التوحيــد والعــدل
وجــوهر القضــية أن اإلعجــاز يف القــرآن الكــرمي يقــع يف اللفــظ وحســن ، اجلبــار القضــية يف إطــار الفكــر املعتــزيل كســلفه اجلــاحظ

 السبك.
ليؤسـس للبالغـة العربيـة  )،م1078هــ/ 471(عبـد القـاهر اجلرجـاين املتـوىف سـنةذا الـرتاث البالغـي العـريب يـأيت وعلى رأس ه

يف كتابيـــه املشـــهورين "أســـرار البالغـــة" و"دالئـــل اإلعجـــاز". مل يكـــن عبـــد القـــاهر مـــن املعتزلـــة الـــذين نظـــروا إىل اللفـــظ كمحـــدد 
ن يقولـون: إّن اإلعجـاز يقـع يف املعـىن دون اللفـظ بـل كـان صـاحب نظريـة ومل يكن اجلرجاين كذلك ممـ، أساسي إلعجاز القرآن

  الرتكيب والصياغة. وجديدة يف البالغة العربية تتلخص يف أن إعجاز القرآن يكمن يف النظم وه
ــج طريقــا مغــايرا ملــنهج اجلرجــاين والتــزم مــنهج املتكلمــني  )م1226هـــ/626(يعقــوب الســكاكي املتــوىف ســنة وأمــا أبــ فقــد 

خصوصا املناطقة مـنهم فـرتى كتابـه "مفتـاح العلـوم" وقـد امـتأل بالتقسـيمات والتفريعـات املنطقيـة ألقسـام البالغـة وأنـواع اجملـاز. و 
والـــذي ألـــف كتابـــا أمســـاه "املثـــل الســـائر يف أدب الكاتـــب والشـــاعر" ، )م1237/هــــ637(ويـــأيت بعـــده ابـــن األثـــري املتـــوىف ســـنة 
وترتيــب أنــواع اجملــاز مثــل االســتعارة والكنايــة والتشــبيه. ونــري أن غالبيــة األمثلــة الــيت  م بتنظــيموالــذي جنــد فيــه الكثــري مــن االهتمــا
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أوائــل القــرن الرابــع عشــر / يعرضــها ابــن األثــري مــأخوذة مــن القــرآن الكــرمي واحلــديث الشــريف. ويف أوائــل القــرن الثــامن اهلجــري
ف كتابـا يف البالغـة واإلعجـاز مسـاه "الطـراز يف أسـرار البالغـة لـذي ألّـكان جميء اإلمام حيي بن محزة العلـوي اليمـين وا  ،امليالدي

ـتم بـاللفظ واملعـىن جنبـا إىل جنـب يف تنـاول قضـية اإلعجـاز يف القـرآن الكـرمي. أمـا  وحقائق اإلعجاز" والذي قدم فيه منهجية 
شــوق إىل علــوم القــرآن وعلــوم البيــان". ف كتابــا مســاه "كتــاب الفوائــد املفقــد ألّــ )م1350هـــ/750(ابــن قــيم اجلوزيــة املتــوىف ســنة

وقــد أودع ابــن القــيم يف هــذا الكتــاب تعــاريف خمتلفــة للفصــاحة والبالغــة وأثــار عــدة نقاشــات حــول قضــايا البالغــة العامــة مثــل 
  ويرى أن اإلعجاز يكون يف اللفظ واملعىن.، احلقيقة واجملاز وغريها من املوضوعات البالغية

ا كــان ، ولـت أن اســتعرض تارخيـا مـوجزا للبالغـة العربيـةيف هـذا اجلـزء مـن املقـال حا وأن أبــّني أّن طبيعـة البالغـة العربيـة ونشـأ
أنـه معجـز يف معنـاه كمـا  وأ، إثبـات أّن القـرآن الكـرمي معجـز يف لفظـه كمـا رأينـا عنـد بعـض البالغيـني العـرب ولغرض أسـاس هـ

أّن إعجــاز القــرآن يقــع يف الــنظم كمــا يف منهجيــة اجلرجــاين. وال  وأ، أنــه معجــز يف لفظــه ومعنــاه وأ، رأينــا عنــد بعضــهم اآلخــر
مؤلــف مــن مؤلفــات البالغــة العربيــة إال ويعــّد موضــوع اإلعجــاز جــزًءا أساســياً مــن أهدافــه. وعليــه فإنــه مــن  وكتــاب أ  ويكــاد خيلــ

 وأن يستوردوا أفكـارا أ -اإلعجاز فيه  وهم ما انربوا إال ليدافعوا عن القرآن وليثبتوا أوجه، املستبعد جدا أن يقوم هؤالء العلماء
ا ا بالزندقة!، وثنية حىت يتأثروا بأفكار من ثقافة كانوا يعدو   ومن فلسفة كانوا يصفو

  . نظرة على بدايات البالغة اليونانية3
د اليونــان. ففــي  لقــد كــان البالغيــون اليونــان متــأثرين بــالتغريات االجتماعيــة الــيت حــدثت يف القــرن اخلــامس قبــل املــيالد يف بــال

ــِقلِّيـَّْنيِ يف الربــع الثــاين مــن القــرن اخلــامس قبــل املــيالد نشــأة البالغــة إىل تســياس وأرســط وكتابــه "ســيناجوج" يعــز  ، وكــوراكس الصِّ
وماهرين يف إقناع اآلخرين بوجهة نظرمها. وبعد طرد الطغاة واملستبدين ، وكان هذان الشخصان بارعني يف التحدث أمام العامة

قـام مـالك األراضـي الـيت كانـت قـد صـودرت أيـام حكـم الـدكتاتوريني بـإجراء ، اكوس وإقامة نظام حكـم دميـوقراطي فيهـامن سري 
مرافعــات قانونيــة الســرتداد أراضــيهم وأمالكهــم. وهلــذا احتــاج هــؤالء إىل مســاعدة كــوراكس وتيســياس يف هــذه املرافعــات. وممّــا 

نــوعني مــن اإلصــالحات كــان هلمــا األثــر الكبــري علــى تطــور فــن البيــان يف  جيــدر ذكــره أنــه وخــالل هــذه الفــرتة شــهدت اليونــان
اإلصــالح السياســي الــذي قــام بــه كليســثينيس يف  واليونــان القدميــة. كــان اإلصــالح األول الــذي شــهدته أثينــا يف تلــك الفــرتة هــ

الثـــاين فقـــد متثـــل يف اإلصـــالح والـــذي نـــتج عنـــه إنشـــاء نـــوع مـــن احلكـــم الـــدميوقراطي. أّمـــا اإلصـــالح ، قبـــل املـــيالد 450العـــام 
قبــــل املــــيالد. ولقــــد مكنــــت تلــــك اإلصــــالحات السياســــية مجيــــع املــــواطنني  462القضــــائي الــــذي قــــام بــــه إيفيــــاليتس يف العــــام 

وأن ُيَصوُِّتوا يف األمور العامة مما أدى إىل وجود حركـة ، من أن يصبحوا أعضاء يف الربملان األثيين -من حيث املبدأو ول-األثينيني
 ويف التطلــع إىل امتهــان السياســة أ، نظريــا وولــ، تماعيــة كبــرية يف جمتمــع أثينــا ألنــه أصــبح مــن املمكــن ألي مــن املــواطنني احلــقاج

ذا زادت احلاجة إىل مهارات التحدث ومهارات اإلقناع. أما اإلصالح القضائي فقـد كـان لـه  العمل يف سلك اخلدمة املدنية و
م أمـام ، ية يف طـرح قضـاياهم والـدفاع عـن أنفسـهم ومقاضـاة اآلخـرين بأنفسـهمأكرب األثر يف إعطاء الناس احلر  وعـرض مرافعـا

هيئة حملفني حيث مل يكن هناك حمامون باملعىن املتعارف عليه اليوم. وغالبـا مـا كـان يصـل عـدد أعضـاء هيئـة احمللفـني إىل مـائيت 
 Conely 1990 ،Dixon 1971 ،Kennedyظر فرد نظرا ألن املقاضات كانت أكثر علنية مما هي عليه اليوم (ان



  58

َلَكــُة البالغيــة وأصــبح فـن التحــدث وإقنــاع العامــة أمــرا غايــة يف األمهيــة يف اجملتمــع 1994
َ
). يف ضـوء هــذه التغــريات أصــبحت امل

 Kennedyالتحـدث بشـكل جيـد ومـؤثر ومقنـع. ويـذكر و البالغـة هو وأصبح من أهم معـاين البيـان أ، اليوناين يف تلك الفرتة
وكــان يــدفع لــه بســخاء نظــري قيامــه بتــدريب النــاس علــى مهــارات التحــدث ، أن إيســوكريتس كــان يتقاضــى مبــالغ كبــرية 1994

  بشكل جيد أمام العامة. 
ا ظهرت خلدمة أهـداف مغـايرة متامـا للمقاصـد الـيت جـاءت مـن  ومن هذا العرض املختصر ملقاصد البالغة اليونانية يتضح أ

علـى  وولعل األمر األكثر أمهيـة يف هـذا الصـدد أن البالغـة اليونانيـة ركـزت أول مـا ركـزت علـى احلـديث أ أجلها البالغة العربية.
وهذا على خالف االهتمام الرئيسي للبالغة العربية واليت اهتمت بشـكل أساسـي ومنـذ بـدايتها علـى دراسـة ، الكلمة املسموعة
  القرآن الكرمي ومظاهر اإلعجاز فيه. والنص املكتوب وه

  . أقسام البالغة العربية4
  وهـذا التقسـيم الثالثـي، أصبح من املتعارف عليه تقسـيم البالغـة العربيـة إىل ثالثـة أقسـام رئيسـية هـي: البيـان واملعـاين والبـديع

العلـم الـذي  وسـيما يف كتابـات املتـأخرين مـنهم مثـل السـكاكي والعلـوي. أمـا علـم البيـان فهـكان موجودا حىت عند القدماء وال
 ووهــ، العلــم املخــتص بــالتمييز بــني االســتخدامات اللغويــة الــيت حتمــل علــى وجــه احلقيقــة ووهــ، يف أنــواع اجملــاز والتشــبيه يبحــث

األمـر االسـتثنائي عنـدهم. وأنـا لسـت  واألسلوب الطبيعي كما يراه البالغيون العرب القدماء واالستخدامات اللغوية اجملازية وهـ
وإمنـا أريــد أن أعــرض هنــا ألقســام البالغــة  ، نقــده ألن هــذا لــيس املكــان املناســب وسـته أدرا وهنـا بصــدد متحــيص هــذا املوقــف أ

ويقصـدون بـه ، مـا يسـمى بعلـم املعـاين وكما كان يراها أئمة البالغة يف تلك الفرتة. والقسم الثاين مـن أقسـام البالغـة العربيـة هـ
 علـــم البـــديع وذي قيلـــت فيـــه. أمـــا القســـم الثالـــث فهـــعلـــم دراســـة مناســـبة تركيـــب اجلملـــة للموقـــف والســـياق الــو علــم الرتاكيـــب 

  ويقصد به أوجه صياغة اللفظة لكي تكتسب جرسا صوتيا معينا يؤثر يف السامع. 
  . أقسام البالغية اليونانية5

بـات يف القـرن األول قبـل املـيالد ويف كتا وأّما البالغية اليونانية فقد استقرت يف وضعها النهائي كما جندها يف كتابات شيشـر 
 و). القســم األول هــKennedy 994 ،Dixon 1791كــوانتلني يف القــرن األول املــيالدي علــى مخســة أقســام (انظــر 

القسم املتعلق بابتكار املوضوع واملادة اخلام للنص. وبالنسبة للبالغيني اليونـانيني فهـذا القسـم بالـذات مهـم  ووهذا ه، االبتكار
ويــؤثر كثــريا علــى قناعــات الســامعني. والقســم ، الــيت ســيتم احلــديث عنهــا بــالغ األمهيــة جــدا ألن اختيــار املوضــوع واختيــار املــادة

، ومقصــود بــه هنــا الرتتيــب املنطقــي لألفكــار واملوضــوعات واملقــدمات والنتــائج، التنظــيم ومــا يطلقــون عليــه الرتتيــب أ والثــاين هــ
وضـمان تـوفر التناسـق واالنسـجام بـني ، يـوي للـنصوهذا ما ميكن أن نطلق عليـه مبصـطلحات علـم اللغـة احلـديث بالرتكيـب البن

ويف كـل مـن هـذه ، الكاتب يقوم بتقسـيم الـنص إىل مقدمـة وسـرد وبـراهني وخامتـة ومكوناته. يف هذا القسم جند أن املتحدث أ
التقســيمات الفرعيــة يكــون هنــاك أيضــا تفريعــات أخــرى ومقاصــد مســتقلة. علــى ســبيل املثــال يف املقدمــة يهــدف اخلطيــب إىل 

الـذي يتنـاول أسـاليب الفصـاحة وصـياغة  وا القسـم الثالـث فهـاجتذاب مساع اجلمهور واالستحواذ على اهتمامهم مبـا يقـال. أّمـ
األلفـــاظ وحتســـني العبـــارة وأناقـــة الرصـــف والســـبك. وهنـــا يكـــون االهتمـــام منصـــبا علـــى الشـــكل والصـــياغة واللفـــظ. وهنـــا يـــربز 
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وهـــذان املصـــطلحان يشـــبهان إىل حـــد كبـــري مصـــطلحني ، املفـــرد والرتكيـــب :مصـــطلحان مـــن مصـــطلحات البالغـــة اليونانيـــة مهـــا
سوســري يف عـــام و مهمــني أصــبحا مـــن أهــم مبــادئ البنيويـــة اللغويــة احلديثــة الـــيت تأسســت علــى يـــد العــامل السويســري فردنانـــد د

الرتتيـــب الســـينتامجايت" و"، م. هـــذان املصـــطلحان مهـــا "الرتتيـــب البارادجيمـــايت" ويقصـــد بـــه االختيـــار مـــن بـــني املفـــردات1916
ويقصـد بــه الــربط بــني املفــردات وتركيبهــا يف تراكيــب لغويــة معينـة. وممــا جيــدر ذكــره أن العالمــة اللغــوي الروســي املولــد واألمريكــي 
املــوطن رومــان ياكوبســن قــد توصــل إىل مصــطلحني يشــبهان إىل حـــد كبــري هــذين املصــطلحني ومسامهــا يف حبــث نشــره يف عـــام 

ويقصـــد بـــذلك أننـــا نقـــوم باختيـــار األلفـــاظ مـــن مســـتودع األلفـــاظ مث نقـــوم برصـــف وربـــط هـــذه ، والـــرتابط االختيـــار، م1971
األلفـــاظ يف تراكيـــب لغويـــة خمتلفـــة حســـب قواعـــد معينـــة. وهـــذان املصـــطلحان كـــذلك يشـــبهان إىل حـــد كبـــري مصـــطلح "الفئـــة" 

مـــا العالمـــة اللغـــوي اإلجنليـــزي مايكـــل هاليـــدي يف  نظريتـــه املســـماة باللغويـــات املنظوماتيـــة الوظيفيـــة و"الرتكيـــب" اللـــذين أتـــى 
  م.1985املنشورة يف كتاب عام 
الـــنص اخلطـــايب عـــن ظهـــر قلـــب ومـــا يصـــاحب ذلـــك مـــن مهـــارات التـــذكر  واملتعلـــق حبفـــظ اخلطبـــة أ وأّمـــا القســـم الرابـــع فهـــ

احلركــات اجلســدية و لتشــويق األداء الفعلــي ومــا يصــاحب ذلــك مــن أســاليب ا واإللقــاء وهــ وواالستحضــار. والقســم اخلــامس هــ
  املصاحبة لإللقاء واليت تعطي معاين إضافية للنص. وكل قسم من هذه األقسام يعد علما يف حد ذاته.

ا بأقسامها الثالثة تقـع ضـمن إطـار القسـم الثالـث مـن أقسـام البالغـة اليونانيـة. فلـ  وأما إذا نظرنا إىل البالغة العربية فنجد أ
ا وتـأثرا فيمـا يتعلـق باألقسـام  -رت بالبالغة اليونانيـة كمـا يـزعم الـدكتور طـه حسـني يف مقالـهأن البالغة العربية تأث لوجـدنا تشـا

  األخرى.
  . أنواع البالغة العربية 6

ال توجد أنـواع للبالغـة العربيـة وإن كـان هنـاك أنـواع للخطابـة مثـل اخلطابـة السياسـة والدينيـة واالجتماعيـة. ولعـل هـذا يقودنـا 
يق بني البالغة واخلطابة. فاخلطابة فهي الفن والنشاط الذي يقوم به بعض الناس إما بالسليقة وإما عـن طريـق التـدريب إىل التفر 

والتعلم. أما البالغة فهي العلم الذي يدرس ويضع األصول والقواعد لفـن اخلطابـة. وحسـب علمـي أنـه وإن كانـت قـد وجـدت 
يوازي ذلك من علم يـدرس ويضـع القواعـد هلـا يف الـرتاث العـريب إذا اسـتثنينا مـا ذكـره اخلطابة بأنواعها املذكورة فإنه مل يوجد ما 

عبــارة عــن  ومــا ذكــره غــريه يف كتــبهم وهــ واجلــاحظ بشــكل مقتضــب يف كتابــه البيــان والتبيــني عــن اجلوانــب األســلوبية للخطابــة أ
  مالحظات عامة ال ترقى إىل مستوى التأصيل والتقعيد لعلم اخلطابة.

  ع البالغة اليونانية. أنوا 7
الـذي قـدم تصـنيفا ثالثيـا ألنـواع البالغـة اليونانيـة بصـفتها العلـم الـذي  وأما البالغة اليونانية فتدين بالفضل للفيلسوف أرسط

يـتلخص يف أن هنـاك ثالثـة أنـواع  ويدرس أنواع اخلطابة ويضع هلا القواعد واألسس. هذا التصنيف الثالثي الذي جاء به أرسـط
ويف الفصـل الثالـث مـن الكتـاب  ة هي: بالغة اخلطـاب السياسـي وبالغـة اخلطـاب القضـائي وبالغـة اخلطـاب األديب.من البالغ

ـــا أرســـط ـــة يقـــدم لن ـــار التقســـيم كـــان علـــى حســـب طبيعـــة ودور مجهـــور ، هـــذا التقســـيم واألول مـــن اخلطاب ويـــنص علـــى أن معي
ألن اخلطيـب ، يف أمور ماضية كان نـوع اخلطـاب قضـائيا املستمعني للنص. فإذا كان مطلوب من املستمعني أن يصدروا حكما
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يتحدث عن أحداث حدثت يف املاضي لكي يتسىن هليئـة احمللفـني أن يصـدروا حكمـا بشـأن هـذه األحـداث. وإن كـان يطلـب 
ألن اخلطيــب يتحــدث عــن أمــر عــام يف اجمللــس ، مــن املســتمعني إصــدار حكــم علــى أمــور مســتقبلية كــان نــوع اخلطــاب سياســيا

يصــدر حكمــا بشــأنه يف املسـتقبل. أمــا إذا كــان اجلمهــور غــري مطلــوب منــه أن يصــدر حكمــا  وايب رمبــا يتخــذ بشــأنه إجــراء أالنيـ
يعـود ويؤكـد يف الفصـل الثـامن عشـر مـن الكتـاب  ويطلـق علـى هـذا النـوع مـن الـنص اخلطـاب األديب. إال أن أرسـط وفإن أرسط

د هناك نوع من إصدار احلكم مبعىن أن اجلمهـور يف هـذا النـوع مـن اخلطـاب األول من اخلطابة أنه حىت يف اخلطاب األديب يوج
مــا  وال يكــون ســلبيا وإمنــا يكــون لــه موقــف ووجهــة نظــر حــول مــدى تــأثري اخلطيــب وقدرتــه علــى جــذب اهتمــام الســامعني وهــ

  .املتكلم األدبية ونسمعه وحنكم على قدرة الكاتب أ وحيدث عادة عن قراءتنا لألدب فإننا نقرؤه أ
مـن و أ، مما سبق يتبني لنا أن البالغة العربيـة ختتلـف اختالفـا جـذريا عـن البالغـة اليونانيـة سـواء مـن حيـث املقاصـد واألهـداف

   .!؟مدينة للمعلم األول أرسطوكيف هلذه البالغة أن تكون حيث الطبيعة والتقسيمات واألنواع ف
  . التأثير اليوناني على البالغة العربية:8

ويف احلقيقـة أن بعـض املؤلفـات اليونانيـة مل ، ب خالل العصور الوسـطى كمـا هـائال مـن الـرتاث الثقـايف اليونـاينلقد ترجم العر 
تصلنا اليوم إال عن طريق الرتمجات من العربية إىل اللغات األوروبية ألن األصل اليوناين كان قد ضاع فما كان مـن املـؤرخني إال 

عوا بعــض منــاذج هــذا الــرتاث. هــذه حقيقــة ال ميكــن إنكارهــا وهــي يف احلقيقــة مظهــر أن عــادوا إىل املخطوطــات العربيــة واســرتج
طبيعــي مــن مظــاهر التــوارث احلضــاري بــني األمــم والثقافــات. إن اســتفادة العــرب مــن الثقافــات األخــرى مثــل الثقافــة الفارســية 

نطــاق هــذا التــأثر وجماالتــه يف  ووضــع للنقــاش هــم ووإمنــا مــا هــ، أمــٌر لــيس موضــع النقــاش هنــا-والثقافــة اهلنديــة والثقافــة اليونانيــة
الثقافة العربية فيما يسمى يف الغرب بالعصور الوسطى. وبينما كان التـأثر واضـحا يف جمـال العلـوم الطبيعيـة والفلـك والرياضـيات 

ت األخــرى والفلســفة لســبب يســري أن العــرب مل تكــن لــديهم هــذه العلــوم فيمــا ســبق وإمنــا اكتســبوها بعــد احتكــاكهم بالثقافــا
إال أن وجود هذا التأثري اليوناين يف العلوم العربية احملضة وهي العلوم اللغويـة العربيـة وعلـى رأسـها البالغـة ، ومنها الثقافة اليونانية

 وتوجـد كمـا بينـا وسـنبني فيمـا يـأيت أراء قويـة تقـول: أّن تـأثري البالغـة اليونانيـة علـى البالغـة، العربية ال يـزال موضـع جـدل واسـع
   املعلم األول للمسلمني يف البالغة. وه والعربية مل يكن ذا بال على عكس ما يقوله الدكتور طه حسني من أن أرسط

لقـــد أملـــح الـــدكتور طـــه حســـني يف مقالـــه املـــذكور إىل أن البالغـــة العربيـــة مدينـــة للبالغـــة اليونانيـــة وبـــاألخص لإلطـــار البالغـــي 
وكانـت ، ة حاول الدكتور طه حسني أن يتتبع أثر البالغة اليونانية على البالغة العربيةويف مواضع كثرية يف هذه املقال، األرسطي

املعلــم األول للمســلمني يف الفلســفة وحــدها؛ ولكنــه إىل جانــب ذلــك   واخلالصــة الــيت توصــل إليهــا هــي: "وإذا ال يكــون أرســط
  كان معلمهم األول يف علم البيان".

  ى هذا االدعاء: ويمكن سرد المالحظات التالية للرد عل
وكـان هلـذه التغـريات أعمـق األثـر يف صـبغة ، كانت البالغة اليونانية نتاجاً لتغريات سياسية واجتماعية يف اجملتمع األثيين  أوال:

ــا والــيت نــتج عنهــا أن تكــون البالغــة اليونانيــة يف األســاس تعــين فــن التحــدث واخلطابــة أمــام ، البالغــة اليونانيــة بصــبغة خاصــة 
املوجــه الــرئيس  وولقــد كــان الباعــث الــديين هــ، وباملثــل كانــت البالغــة العربيــة نتــاج البيئــة العربيــة واملقاصــد العربيــة احملضــة العامــة.
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للبالغة إلثبـات إعجـاز القـرآن الكـرمي. ولقـد نـتج عـن هـذا اهلـدف أن أصـبح جـل اهتمـام الدراسـات البالغيـة يف الثقافـة العربيـة 
كتــوب ممــا أفــاد يف تطــور الدراســات األســلوبية يف البالغــة العربيــة تطــورا كبــريا منــذ عهــد بعيــد. دراســة القــرآن الكــرمي كــنص م وهــ

  على عكس البالغة اليونانية اليت اهتمت مبختلف أوجه اخلطابة كنص مسموع ونص مكتوب أيضا.
جلـــات منثـــورة يف كتـــب وكانـــت هـــذه املعا، لقـــد كانـــت البـــذور األوىل للبالغـــة العربيـــة عبـــارة عـــن معاجلـــات لقضـــايا األســـلوب

وظلــت البالغــة العربيــة تظهــر اهتمامــا كبــريا يف تركيــب العبــارة وتركيــب اجلملــة حــىت ظهــرت إشــارات عامــة يف كتابــات ، النحــويني
اإلمام عبد القاهر اجلرجاين ويف كتابات املتأخرين من أمثال العلـوي إىل الـنص كوحـدة للتحليـل أكـرب مـن اجلملـة. والتأكيـد هنـا 

حـىت مـن فـن اخلطابـة العربيـة. وعلـى  ونصـا مـن الشـعر العـريب أ واملكتوب سواء كان نصيا دينيا من القـرآن والسـنة أعلى النص 
ا تركز على تركيب النص منـ ا بالغة تركيبية أل ، مراحلـه األوىل كمراحـل ابتكـار األفكـار ذعكس البالغة اليونانية اليت تتسم بأ

فـإن البالغـة العربيـة كانـت بالغـة ، وأخـريا اإللقـاء،  املظاهر األسلوبية واحلفـظ واالسـتذكارومن مث، مرورا برتتيب وتنظيم األفكار
تم بتحليل النص املوجود أصال ودراسة املظاهر األسلوبية فيه.   حتليلية 

يلســوف إىل اللغــة العربيــة كــان أوال علــى شــكل خمتصــر قــام بــه الف وفــإن ترمجــة كتــاب الشــعر ألرســط، ومــن الناحيــة التارخييــة
إّن الفالسـفة العـرب يف العصـور  م):1965يقـول الـدكتور شـوقي ضـيف ( وكمـا، )م865هــ/252(العريب الكندي املتوىف سنة

للغـويني العـرب لكـي يسـتفيدوا منهـا. وعنـدما شـعر هـؤالء الفالسـفة أن  والوسطى كانوا مهتمني بتقدمي األعمال األدبية ألرسط
املشـهورين يف هـذا اجملـال ومهـا كتـاب الشـعر وكتـاب اخلطابـة. أمـا  وة كاملة لكتـايب أرسـطامللخصات مل تف بالغرض بدُؤوا برتمج

نه مل إ :عنهوالذي يقول الدكتور طه حسني نفسه ، )م941هـ/328(بشر مىتَّ بن يونس املتوىف سنة واألول فقد قام برتمجته أب
ـا حنـني ابـن إسـحاق، ت لـه ترمجتـانويروى أن كتـاب اخلطابـة كانـ .)2(يفهم هذه الرتمجة أحد يف ذلك العصر ، إحـدامها قـام 

تلميــذ  والــيت رآهــا يف كتيــب مــن مائــة صــفحة قــام برتمجتهــا السرخســي وهــ -والــيت يســميها ابــن النــدمي الرتمجــة القدميــة-واألخــرى 
ال توجـد أي الكندي. وعلى كل حال فإنه من الواضح مـن كتـاب البيـان للجـاحظ أنـه مل يطلـع علـى هـذه الرتمجـة القدميـة ألنـه 

م) وأشـار إليهـا الـدكتور طـه حسـني نفسـه يف 1965( ل هلا الدكتور شوقي ضيف يف كتابهإشارة هلا يف كتابه وهذه نتيجة توص
  . )3(مقاله املذكور

مل يقـرأ ترمجـة كتـاب اخلطابـة ألن الرتمجـة  -حسـب رأي الـدكتور طـه حسـني نفسـه-وإذا كـان اجلـاحظ مؤسـس البيـان العـريب 
أن  وفإنـه مـن الصـعب اجملازفـة بـالقول بـأن البالغـة العربيـة قـد تـأثرت بالبالغـة اليونانيـة أ-أي بعد وفاة اجلـاحظ جاءت متأخرة 

ومـــن الفكـــر ، البالغـــة العربيـــة مدينـــة للبالغـــة اليونانيـــة. وإذا كـــان اجلـــاحظ مل ينهـــل مـــن املؤلفـــات البالغيـــة اليونانيـــة بشـــكل عـــام
وهـذه النتيجـة ، أن اجلاحظ كان ينهل من تراث بالغي عريب خـالص والوحيد هفاالحتمال  -البالغي األرسطي بشكل خاص

تصــبح أكثــر تأكيــدا عنــدما نعلــم أن اجلــاحظ نفســه مل يشــر إىل أي مصــدر غــري املصــدر العــريب فيمــا يتعلــق باألفكــار الــيت كــان 
  هلنود واليونان.يطرحها يف كتبه. هذا فيما عدا القصص اليت كان يوردها عن تعريف البالغة عند الفرس وا

يف اخلطابـة والشـعر ألن العـرب  ويشري طه حسني يف مقاله إىل أن البالغيني العرب والفالسفة العرب مل يفهمـوا كتـايب أرسـط
مل تكـــن هلـــم األجنـــاس األدبيـــة الـــيت كانـــت عنـــد اليونـــان. وقبـــل هـــذا وذاك مل تتـــوفر لـــدى العـــرب كـــذلك الظـــروف السياســـية 
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يف  وولـذا فهـم مل يفهمـوا الكثـري ممـا كـان يتحـدث عنـه أرسـط، يب الناس على التحدث أمام العامةوالقضائية اليت تستدعي تدر 
هذين الكتابني. وكثـريا مـا يـردد الـدكتور طـه حسـني أن البالغيـني العـرب فهمـوا إىل حـد مـا اجلـزء الـذي يتحـدث عـن األسـلوب 

مــري دليــل واضــح علــى أن العــرب عنــد ترمجــة كتــاب وهــذا لع، أفضــل بكثــري مــن غــريه مــن األجــزاء ومــن كتــاب اخلطابــة ألرســط
اخلطابة إىل اللغة العربية كان لديهم تراث بالغي عريق يبحث ويـدرس فـن أسـلوب صـياغة اللفـظ وبنـاء العبـارة واجلملـة ومـن مث 

  النص. ولذلك فهم البالغيون العرب هذا اجلزء أكثر من غريه.
ن "تتبــع أي أثــر للثقافــة اليونانيــة يف العلــوم اللغويــة العربيــة أمــر يف غايــة ســتيتكيفيتش يلقــي الضــوء علــى هــذا املوضــوع ويؤكــد أ

الصــعوبة. وأن بــدايات الدراســات النحويــة العربيــة تشــري إىل أنــه ال يوجــد أي أثــر هلــذا النــوع مــن التــأثر مطلقــا. أمــا فيمــا خيــص 
  .)4("املصطلحات النحوية والصرفية فهذه تعد جزءا ال يتجزأ من علوم عربية أصيلة

م) فــإن العالمــة ريــرت ينفــي املقولــة الــيت تقــول بتــأثري 1954يف مقدمتــه لتحقيقــه لكتــاب "أســرار البالغــة" للجرجــاين يف عــام (
ويستبعد أن يكون للثقافة اليونانية هذا التأثري على البالغة العربيـة يف إشـارة إىل مـزاعم طـه حسـني ، اهليلينية على البالغة العربية

،  يف جدالـه علـى أسـاس أن املؤلفـات العربيـة يف البالغـة كانـت قـد ظهـرت حـىت قبـل ظهـور الشـاعر أيب متـاموغريه. ويعتمـد ريـرت
إليه الدكتور طه حسني البدايات األوىل لتأثري اهليلينية على البالغة العربية. وهذا دليل آخر على أن البالغة العربيـة   ووالذي يعز 

  خالصاً ُوِجَد لتحقيق مقاصد حمددة يأيت على رأسها املقصد الديين.اهتماماً عربياً  –وال تزال بالفعل-كانت 
(إذا كانـت الفلسـفة هــي "معجـزة" اليونـان فـإن علــوم  :وأخـتم هـذا املقـال باالستشـهاد مبــا يقولـه الـدكتور حممـد عابــد اجلـابري

خصوصــا أن الــدكتور ، لــيال قويــا. وهــذا االســتنتاج الــذي يســوقه الــدكتور حممــد اجلــابري يعــد د)5(العربيــة هــي "معجــزة" العــرب)
الــذي تشــكلت فيــه الثقافــة العربيــة والعقــل  يتحــدث عــن تكــوين العقــل العــريب فيمــا يســميه بعصــر التــدوين والــذي يعــده العصــر

  العريب. 
  خاتمة

األوىل هــي أن اجلــاحظ يف كتابــه "البيــان والتبيــني" كــان ينهــل مــن  :تــدور مناقشــة الــدكتور طــه حســني حــول ثــالث دعــاوى
وكثـريا مـا كــان يؤكـد أن البــديع ، الغـة اليونانيـة. وميكــن رد هـذه الـدعوى بــأن اجلـاحظ مل يشــر إىل أي مصـدر يونـاين يف كتابــهالب
ـا العـرب دون سـواهم مـن  واملصطلح الذي كـان يطلـق علـى كـل مظـاهر البالغـة يف ذلـك الوقـت هـ ووه خاصـية فريـدة يتميـز 

مل يـرتجم إىل العربيـة إال بعـد وفـاة اجلـاحظ. الـدعوى الثانيـة تـتلخص يف  وألرسـطاألمم. وكما أشرت سابقا فإن كتـاب اخلطابـة 
أن الدكتور طه حسـني كـان يعتقـد أن كتـاب ابـن املعتـز كانـت مظـاهر التـأثر بالثقافـة اهليلينيـة فيـه واضـحة جبـالء ولكـن الكتـاب 

ور شـوقي ضـيف. أمـا الـدعوى الثالثـة فهـي أن عبـد بعد أن مت حتقيقه وطباعته مل يبني أي دليل على هذا التأثر كما يقول الدكت
القــاهر اجلرجـــاين يف كتابيـــه "دالئــل اإلعجـــاز" و"أســـرار البالغـــة" وخصوصــا يف الكتـــاب الثـــاين "أســرار البالغـــة" مل يكـــن ســـوى 

الــذي حقــق   فيلســوف ينهــل مــن الفلســفة اليونانيــة الــيت كانــت قــد ترمجــت إىل العربيــة آنــذاك. وهــذا الــزعم يــرد عليــه العالمــة ريــرت
كتاب "أسرار البالغة" والذي أكد أن دعوى تأثر البالغـة العربيـة بالبالغـة اليونانيـة دعـوى ال أسـاس هلـا وال ترتكـز علـى سـبب 

  تنهض على أي دليل.  وأ
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  والغرب على مشارف الحقبة المعاصرة سالمالمتوسط وعالقات اإل
  وحرب"، وتجارة، "سفن

  *مشس الدين الكيالين
  وصراع االستراتيجيات على المتوسط: ، ) السفن1

-ومــازال املتوسـط يشــكل ، حـىت عصـر (هيجــل) سـوى "أرض املســتقبل" حسـب تعبـريه، العـامل اجلديــد ومـا كانـت أمريكــا أ
وال يــزال هيجــل بإمكانــه يقــول يف القــرن الثــامن ، قلــب العــامل الــذي تتــوزع منــه الطاقــات اخلالقــة علــى الكــون بأســره -بطريقــة مــا

عــام بالنســبة إىل ثالثــة أربــاع الكــرة األرضــية. فهاهنــا تقــع ومركــز للتــاريخ ال، عشــر: "البحــر املتوســط كــان باســتمرار عنصــر ربــط
مهـد ، ويف اجلنوب الشرقي تقـع مكـة واملدينـة، وهي مركز اليهودية واملسيحية، وهنا أيضا القدس يف الشام، اليونان منارة التاريخ

 ووهــ، وعلــى شــاطئ املتوســط، مــاوجــدنا رو ، وإذا ســرنا أبعــد يف طريــق الغــرب، الغــرب تقــع دلفــي وأثينــا وحنــ، يةســالمالديانــة اإل
الـيت هـي ، الذي يتحكم فيه ويشيع فيه احلياة وآسيا الشرقية والـبالد الـيت تقـع حـول البحـر األبـيض املتوسـط، قلب العامل القدمي

ايته ياره"(، بداية التاريخ و   ).1وظهوره وا
وأيضـــا ليتحـــاربوا. سيشـــهد هـــذا ، ريات الثقافيـــةوالتـــأث، واألرزاق، ليتبـــادلوا املنـــافع، علـــى حـــواف هـــذا البحـــر ســـيتالقى النـــاس

وبعـد تـداول ، إىل سـيطرة املقـدونيني مث الرومـان، الفينيقيـنيفمـن سـيطرة ، عرب التاريخ تقلبـات مـوازين القـوى علـى أطرافـه، البحر
والكومينــون يف ، ية ومســيحية: األيوبيــون يف مصــر والشــامإســالمالســيطرة بــني بيزنطــة مث العــرب املســلمني ســيتوزع النفــوذ قــوى 

ا، واليت ظلت، واملرابطون يف األندلس، بيزنطة كمـا يقـول أرشـيبالد: "إن - فـال جـدال، تتميز بطابع حملـي، على اختالف أوزا
ــدد بصــفة جديــة ســلطان غــرب أوربــا وســيادته علــى  ــا مــن الناحيــة احلضــارية ولكنهــا مل  هــذه القــوى الــثالث ظلــت يف عنفوا

ا، البحر املتوسط وجتارته كانت املراكز البحرية اجلديدة يف الغرب أمثال ،  بل إن الذي نافس بيزا وجنوه والبندقية منافسة يعتد 
ومسلمي األندلس ومصر. على أن هـذه ، م. أنفذ منافسة من البيزنطيني1100برشلونة ومونبلييه ومرسيليا. وصارت بعد عام 

التجـار اإليطـاليني عـن البحـر املتوسـط: فظـل أهـل بيـزا وجنـوه والبندقيـة حـىت املراكز البحرية اجلديدة مل تزحزح السفن اإليطالية و 
أي أصحاب النصيب األوفر من مالحة املتوسط وجتارته ومل يتـأثر مركـزهم ، م1100م على ما كانوا عليه يف سنة 1500عام 

  ).2هذا إال يف القرن السادس عشر"(
صــارت مراكــب املــدن اإليطاليــة ، كمــا يشــري إىل ذلــك بروديــل  -رإذ منــذ عــراك احلــروب الصــليبية حــىت القــرن الســادس عشــ

ايـة القـرن اخلـامس عشـر اسـتعادت الـدول 3بيـزا... (، جنـوه، دون منـازع: البندقيـة، سيدة على سطح البحر كلـه ). فقـط مـع 
هلــذه صــبح فلــن ي ثمانيــةالدولــة الع، اإلمرباطوريــة الرومانيــة، فرنســا، فنشــهد بــروز قــوة جديــدة: إســبانيا، الربيــة دون شــك عزمهــا

  ). 4وهكذا أخذت السياسة ثأرها من االقتصاد"(، وزن "أمام هؤالء الضخام، حىت أقواها البندقية، املدن
الشــرط  وعلــى إتقــان مهنــة صــناعة األســطول. الــذي هــ، مــرغمني، تفضــيل العثمــانيني التوســع علــى حســاب أوربــا ســيدفعهم

جلنــويني مــن منــاطق البحــر املتوســط ملالقــاة مقــادير الصــراع مــع القــوى األوربيــة البحريــة: ولطــرد البندقيــة وا، الــالزم لعبــور الــدردنيل
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ايــة القــرن أبــرز الــدول البحريــة ، م1559إســبانيا الــيت كانــت اجلــزء اهلــام مــن اإلمرباطوريــة الرومانيــة حــىت عــام  والــيت ظلــت حــىت 
  وما وراء األطلسي. ، األوربية يف املتوسط

والــذي ، قلــد فيــه الطرائــق اإليطاليــة يف بنــاء الســفن، دوره االفتتــاحي يف بنــاء نــواة األســطول العثمــاين كــان لعهــد مــراد الثــاين
وتنامـت قـوة األسـطول يف عهـد حممـد  ،)5استطاع العثمانيون به طرد البنادقة من مناطق ساحلية منيعـة يف شـبه جزيـرة البلقـان(

م مل يتح وقد حول، مبناسبة االستيالء على القسطنطينية، الثاين ولوا إىل قوة حبريـة كـربى البحر األسود إىل حبرية عثمانية. إال أ
بعـــد أن أجـــرب البنادقـــة وفرســـان رودس علـــى عقـــد صـــلح عـــام ، (بايزيـــد الثـــاين) الـــذي ثبـــت نفـــوذه علـــى شـــرق املتوســـطإال زمن
اطر الظهـــور الربتغـــايل ومضـــاعفة عـــدد قطـــع األســـطول لتـــدارك خمـــ، بـــإجراء جتديـــد شـــامل لألســـطول بعـــدها وســـيأمر، م1503

إال أنــه واصــل إنتــاج املــدافع البحريــة مــن ، م1505وقــد اكتمــل بنــاء القطــع اجلديــدة عــام ، والصــفوي يف اخللــيج واحملــيط اهلنــدي
م) 1520-1512أمــر الســلطان ســليم (، م1513ويف عــام  ،)6احلديــد والربونــز إلمــداد الســلطان ســليم ملواجهــة الربتغــاليني(

إعطــاء أســطوله احلــق يف التــزود مــن مرافئهــا عنــد  -لتجديــد االتفاقيــة معهــا-واشــرتط علــى البندقيــة ، جديــدةببنــاء مــائيت ســفينة 
). وقـد المـس األسـطول 7ورمبا إلدراكه عجز املماليك عـن حتـدي الربتغـاليني(، وثابر يف منح املماليك الذخرية الالزمة، احلاجة

(ســليمان القــانوين) حيــث ســتمخر ســفنه عبــاب حبــار لــدين بربروســا) يف عهدأيــام (خــري االعثمــاين ذروة قوتــه ومكانتــه وفاعليتــه 
  العامل القدمي مجيعها. 

كـــان هنـــاك تســـابق تقـــين يف ورشـــات أحـــواض الســـفن. ويف القـــرن الســـادس عشـــر ،  حتـــت ســـطح أحـــداث والتجـــارة يف البحـــر
(ثالثيـة) لـذا مسيت، بعضـهاو ثالثـة الـيت تعلمـن ذوات الصـفوف ال، استمر املتوسط يف استعمال السفينة التقليديـة ذات اجملـاديف

) Galere(ووتســــمى تلــــك الســــفن (الشــــوان) أ، مبجــــاديف طويلــــة، عبيــــد وويقــــوم بالتجــــديف عليهــــا عــــادة رجــــال أســــرى أ
وتـــنطح ، وترمـــي مـــن املـــدفع الثقيـــل املوجـــود علـــى ســـطحها األمـــامي، وتســـتعمل الشـــراع املثلـــث الكبـــري عنـــد اإلحبـــار االعتيـــادي

وكـــان رقيـــق ، أربعـــة يف البحـــر وولكنهـــا ال تـــتمكن مـــن محـــل أرزاق تكفـــي لثالثـــة أيـــام أ، ذي الـــرأس الربونـــزيبكبشـــها الضـــخم 
  ينبغي إطعامهم وحراستهم. ، إذ، (الشونة) املربوطون بالسالسل إىل اجملاديف يشكلون معضلة

يف هــذا الوقــت بــدأ  ،)8ســادس عشــر(كانــت هــذه الســفينة التقليديــة ال تــزال معتمــدة عنــد العثمــانيني والبنادقــة يف القــرن ال
وتعـرف باسـم ، وبطاريات مـدافع جانبيـة، من عابرات احمليط ذات جانبيني مرتفعني، األسبان والربتغاليون صنع السفن الشراعية

قبــل ، واألســبان، فبقــى األتــراك والبنادقــة ،)9اقتضــى مــرور قــرن مــن الــزمن لتكســب الســيطرة علــى البحــر املتوســط(، (كرافيــل)
م يف القـرن السـادس عشـر علـى املتوسـط. وكانـت السـفن ، ذات اجملـاديف، م التقين يستعملون السـفينة الثالثيـةتقدمه يف حـرو

قبـل أن يتقـدم اسـتعماهلا يف احلـرب.  ،)10إن مل يكـن كليـة يف النقـل( -تسـتعمل علـى األغلـب-اليت تسري على الشراع وحده 
وبـــني ، Gaereأي الســـفينة التقليديـــة ذات الصـــفوف الثالثـــة ، لشـــوانوســـيجري التنـــافس بـــني هـــذين الصـــنفني مـــن الســـفن: ا

، جــدا علــى ســطح املــاءو وحافتهــا تعل، وكــان هلــا عــدة صــوار، الســفينة الشــراعية (الكرافيــل) الــيت تســتعني بالشــراع فقــط لإلحبــار
الصـاحلة للركـوب يف  Hapquesمنهـا سـفينة ، وهلا أنـواع خمتلفـة، برميل. تقضي الشتاء يف الرافئ 500-200وسعتها كبرية 
). ويف هــذا 11اســتعملها األســبان يف النقــل فيمــا وراء األطلســي(، وهــي ســفينة ضــخمة Galionsوســفينة ، مجيــع الفصــول
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، واشـتدت املنافسـة بـني السـفينة الثالثيـة، األقيـانوس والقرن انتقلت نقطة الثقل يف املواصالت البحرية من املتوسـط إىل احملـيط أ
املركــب (الكرافيــل) ومــا إن مالــت مشــس القــرن للمغيــب حــىت كانــت األفضــلية  ووالســفينة الشــراعية أ، املتوســط أداة املالحــة يف

إجنلــرتا مــن جــراء  و). ســيؤكد هــذه احلقيقــة الفشــل الــذريع الــذي أصــاب األرمــادا اإلســبانية والــيت أعــدها فيليــب لغــز 12لكرافيــل(
عركة (ليبانتو) حيث عرف األوروبيون كيف يعبئون سفنهم ضـد األسـطول وجناح أساطيل الدول املسيحية يف م، نواقص الثالثية

  ).13فبدت خطوطهم األمامية ال تقهر على أيدي الثالثية العثمانية(، العثماين بوضع مراكبهم يف الطليعة
ة، وهلـذه السـفن املتطـورة، وحىت يتصدى العثمانيون هلـذا التفـوق التقـين البحـارة وعـدد  إال أن نقـص، بـدأوا ببنـاء سـفن مشـا

أفقــد تلــك التجديــدات قيمتهــا. إذ إن اســتعمال الســفن الشــرعية قــد حــتم ، املــدربني واصــطدام الــنظم اجلديــدة بــاألطر القدميــة
 اسطنبولوهلذا أمهل بناء السفن الشراعية يف ، فأوجد هذا معارضة من الطاقم القيادي القدمي، مرياليةتنظيم هيئة منفصلة يف اإل

، اسـطنبولويف مصـر. ومل يعـاودوا العمـل يف ، على الرغم من استمراره يف (بايـات) املغـرب العـريب، م مع البندقيةبعد إقرار السال
مــن هنــا أصــبح األســطول العثمــاين ال ، فجــاء بعــد فــوات األوان، م1681حــىت الح خطــر احلــرب مــع البنادقــة مــن جديــد عــام 

وأصـبح العـدد الكلـي لسـفنه أقـل ممـا كـان ، يـه منـذ قـرن مضـىعلى ربـع األسـطول الـذي كـان عل -كما يشري جب-يكاد يزيد 
بعــد (ليبــانتو) شــيئاً فشــيئاً علــى خفــر ، بــل إن بروكلمــان يشــري إىل أن األســطول العثمــاين اقتصــر نشــاطه ،)14عليــه منــذ قــرن(

ئــة أصــل الثالمثامــن ، م مل يكــن قــد بقــي عنــد الدولــة غــري أربعــني قاربــاً كاملــة التســليح1576الســواحل.. حــىت إذا دخلــت ســنة 
ومل جتـــد احللـــول ، وبقيـــت مســـألة تـــأمني العنصـــر البشـــري املناســـب لألســـطول مشـــكلة قائمـــة، )15الـــيت كانـــت متتلكهـــا ســـابقاً(

م للبحــر ، إذ مل حيــرز العثمــانيون مسعــة بــارزة بوصــفهم حبــارة، بــل ســتتفاقم علــى مــر األيــام، املناســبة هلــا وال -فاعتمــدوا يف ركــو
وعلى املسلمني الذين يتكلمون العربية من سكان ، على اليونانيني من سكان جزر وسواحل إجيه -البحرنقول على احلرب يف 
  ). 16نيابات مشال إفريقيا(

فـألن هـذا البحـر كـاد يكـون أكثـر املنـاطق عرضـة للتنـازع ، قد طبعـت أحـداث املتوسـط -يف هذه الفرتة-إذ كانت القرصنة  
  وجييز لنفسه الغارة على جتارة خصمه. ، ا يعترب نفسه يف حالة حرب مع اآلخروكل منهم، بني املسلمني واملسيحيني

صــارت شــواطئ ، حــني التجــأ األندلســيون بعــد طــردهم مــن (غرناطــة)، ومــع بدايــة القــرن الســادس عشــر، يف غــرب املتوســط 
ديــد دائمــني للمالحــة اإلســبانية والفرنســية واإلجنليزيــة. هــذه هــي ، والبندقيــةولســفن جنــوه ، املغــرب العــريب الكبــري مصــدر نــزاع و

وجـرأة ، الفرتة اليت متيزت بالنشاط اجلبـار هلـؤالء القراصـنة املغاربـة مبـا كـان هلـم مـن سـفن حمكمـة الصـنع واإلعـداد ومـوارد ضـخمة
غـت وظـل هـؤالء ميارسـون القرصـنة الـيت بل، وقواعـد حبريـة علـى الشـواطئ أحكمـت محايتهـا، ودرايـة حبريـة كاملـة، على املغـامرات

  ).17من العنف مبلغاً استلزم حشد جهود الدول البحرية الكربى يف أوروبا حىت الربع األول من القرن التاسع عشر(
م التجـأ إلـيهم الكثـري مـن 1516بـدعم مركـزهم يف اجلزائـر عـام ، مـن أصـل عثمـاين، فحني قام بعض رجـال اجلهـاد البحـري 

ا الب، البحارة وغـدت يف ، يف املتوسـط، حرية وأنشأت أسطوًال جعل منها دولة حبريـة عظمـىفنشأت دولة جديدة قوية بإمكانا
  ). 18الصف األول خلط نار الدولة العثمانية يف احلوض الغريب للبحر املتوسط(
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، ويف الغـــرب يقـــع املمـــر الضـــيق بـــني رأس بـــون ورأس القـــدم اإليطاليـــة، كانـــت أوربـــا ال تـــزال متلـــك ذراع األدريـــاتيكي الطويلـــة
وسلسلة جزر البليـار... وكـان ، وكورسيكه، وبه سردينيه الصخرية، يرقد النصف الغريب من البحر املتوسط، احلاجز وخلف هذا
سيصــبح مهــدداً مــن القــوة ، اآلن، ولكنــه، حــىت الصــخرة اجلبــارة يف جبــل طــارق، حبــراً إســبانياً ، مــن مجيــع الوجــوه، هــذا القســم

  ختذت نقطة هجومية هلا يف اجلزائر. اليت ا، ية يف املغرب العريبسالماإل /العربية
خـري الـدين بربروسـا قائـداً عامـاً لألسـطول العثمـاين يف عـام  -زعـيم القراصـنة يف غـرب املتوسـط-(سليمان القـانوين) سينصب

-ودوريــــا (قائــــد األســــطول اإلســــباين، يف وقــــت "كــــان فيــــه األســــطول الرتكــــي عــــاجزاً عــــن اخلــــروج ملواجهــــة (دوريــــا)، م1533
  ). 19) عاجزا عن التوصل إىل نتيجة إزاء بربروسا"(اإلمرباطوري

والقيـام بأربعـة أشـياء: اسـتعادة املـوانئ اإلفريقيـة الـيت ، إعـداد مـا يلـزم لتجهيـز أسـطول جديـد جبـار، قرر (بربروسا) فور تعيينـه
حبري على طول السـاحل  وإقامة حصار، واالستيالء على اجلزر اليت تؤمن (لدوريا) قواعد، وقد حتقق له ذلك، سباناحتلها األ

  واالنقضاض يف النهاية على إسبانيا نفسها بالتعاون مع املسلمني الباقني هناك. ، اإلسباين اخلطري
لـوال تراجـع ، إيطاليـا مـن اجلنـوب ووكادت تنجح خططه لغـز ، هزم بربروسا (العصبة املقدسة) جمتمعة أمام الشواطئ اإليطالية

ــا زمــن بربروســافبلغــت قــو ، حليفــة الفرنســي املتذبــذب إىل درجــة مل تعــد فيهــا أيــة نقطــة يف املتوســط ، ة األســطول العثمــاين ذرو
م ســادة املوقــف يف املتوســط. وخاصــة بعــد أن رتبــوا البيــت اإل ، يســالمخــارج نطــاق محالتــه. إىل حــد بــدا فيــه العثمــانيون وكــأ

  ). 20وأصبحت "سواحل املتوسط عثمانية يف ثلثيها"(
حيث شكلت معلمًا فارقًا أسس ملرحلة ، م1572ماين يف تصاعد مستمر حىت معركة (ليبانتو) ظل دور األسطول العث

باملقابل ستواجه األرمادا اإلسبانية ضربة موجهة ، على املدى الطويل، احندار دور هذا األسطول يف املتوسط والبحار األخرى
اية القرن السادس عشر ، احمليطات وها سيتوجه العثمانيون واألسبان "بأنظارهم حنويف هذه الفرتة نفس، على يد اإلجنليز يف 

، بعد أن كان من قبل، وأصبح يف املرتبة الثانية من النشاط التجاري، وأصبح البحر املتوسط مبنأى عن الطرق البحرية الكربى
ففي احلوض الغريب ، ية يف املتوسطسالمإال أن هذا ال يعين انتهاء األساطيل اإل ،)21قطب احلركة وحمورها الرئيسي"(

الذين ، الضريبة املقررة إىل البايات وأ، بقي من الصعوبة مبكان محاية التجارة األوربية بدون دفعهم األتاوة الالزمة، للمتوسط
الطرق الدبلوماسية لإلفراج عن  إتباعمما أجرب ملوك أوربا على ، أمسكوا بزمام السلطة يف املغرب العريب نيابة عن السلطان

). واضطر (كرومويل) ألن يرسل 22وهذا ما سلكته امللكة اليصابات اإلجنليزية(، وتأمني سالمة التجارة، ن احملتجزةالسف
  ولكن تلك احلمالت الفردية مل تؤد إىل نتيجة تذكر. ، م1655يف مهمة ضد تونس  - أعظم قواده-األمريال بال 

واضـطرت فرنسـا لـدفع (دوكيـه) علـى ، أسـطول إىل اجلزائـرأرسـل (تومـاس ألـن) علـى رأس ، بعد عشر سنوات من محلة بـالك
م لضـرب 1682وعـاد (دوكيـه) عـام ، حيـث اخلطـر يهـدد التجـارة الفرنسـية مـن القرصـان املغـريب، رأس عمرة حبرية إىل حبـر إجيـة

جلزائــر ال يزالــون وكــان قراصــنة ا، كــان للبــاب العــايل فيهــا مخســمائة مــدفع،  لكــن كــان مــن العســري عليــه االســتيالء عليهــا، اجلزائــر
م وسفنهم احلربية(   ).23حيتفظون مبدمرا
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اية القرن الثامن عشر فبعد أن كانت دول املغرب العريب قـادرة يف القـرن السـادس ، ستتغري أحوال غرب املتوسط، لكن مع 
حــدث ، وإيطاليــا ونشــر الــذعر يف شــواطئ إســبانيا، عشــر والســابع عشــر علــى إحــداث االضــطراب يف التجــارة الدوليــة األوربيــة

الرتكــي يف  /بــل أفــول بعــض منــاطق العــامل العــريب، العكــس "فرمبــا كــان نشــاط القرصــان األوريب أحــد أســباب الركــود االقتصــادي
  ). 24ذلك العصر"(

هزميــة العمــارة البحريــة  -يف منتصــف القــرن الســابع عشــر-كــان ال يــزال يف مقــدور األســطول العثمــاين ،  ويف شــرق املتوســط 
ـم سـينهزمون  ،للبندقية ا العسـكرية مبناسـبة الصـراع علـى كريـت. إال أ الـيت غـدت بكـل األحـوال دولـة صـغرية مـن حيـث مقـدر

م يف معركـــة (تشســـمه) يف حبـــر إجيـــه أمـــام روســـيا الـــيت حتتـــل املرتبـــة الرابعـــة بـــني الـــدول مـــن حيـــث الـــوزن العســـكري 1770عـــام 
  ).25التأخر التكنولوجي الذي راكمه األتراك"(إذ تربهن على ، فكان "هلذه املوقعة أمهيتها، البحري

  ) التبادالت التجارية على أطراف المتوسط:2
مقايضـــة املنـــافع ، بـــل كـــان أيضـــاً جســـراً قامـــت عليـــه التبـــادالت التجاريـــة، إال أن املتوســـط لـــيس مســـرحاً للحـــرب فحســـب 

م االقتصـادية الـيت كما ،  واالقتباسات. وقد ورث العثمانيون دور العرب كوسيط للتجارة الشرقية ـم ووضـعهم وإمكانـا ورثوا وز
  جعلت منهم مقصداً للتجارة األوربية. 

، ويف مقــدمتها التوابــل واألفاويــة الــيت دخلــت أنــواع كثــرية منهــا يف صــناعة (األقربــاذين)، وكانــت أوربــا حباجــة حملاصــيل الشــرق 
، وجزيــرة ســرنديب، لفــل األســود مــن املالبــار يف اهلنــدكمقــبالت ومشــهيات. فالف،  يف االســتهالك املطبخــيو أ، وتركيــب العــالج

واألفيــون مــن ، والفــوه مــن جزيــرة العــرب وســكر الشــام ومصــر واهلنــد، واحملموديــة مــن بــالد الشــام، وزجنبيــل اجلزيــرة العربيــة واهلنــد
، لصــني للكحــل وللقطــرةوتوتيــاء اهلنــد وا، والراونــد مــن الصــني، واألهلــيلج، وكــبش القرنفــل، والقرفــة مــن الصــني، وادي النطــرون

واحلريــر مــن ، والنباتــات النســيجية كــالقطن، والعنــرب مــن عمــان، والصــفراء مــن بــالد الشــام، البنغــال وواألزرق والنيــل مــن بغــداد أ
واملـاس مـن اهلنـد.  ، واليـاقوت مـن اخللـيج العـريب، واألقمشـة واملصـنوعات الزجاجيـة واألسـلحة الدمشـقية، العجم والعراق والشام

ــــا الفتوحــــات العثمانيــــة وضــــمها الــــبالد ، االحتياجــــات تصــــل أوربــــا عــــرب طريــــق املتوســــطكــــل هــــذه  والــــيت لــــن تغــــري مــــن اجتاها
  ).26العربية(

كمــا كانــت ،  وعلــى موانئهــا يف املتوســط متجهــة إىل أوربــا، فمــن أقــدم العصــور عــربت جتــارة الشــرق األقصــى األرض العربيــة 
قــد ســيطروا علــى التجــارة ، وإذا كــان العــرب املســلمون، ة األوربيــة لــيس هلــا غــىن عنهــاية هــدفاً للتجــار ســالمالعربيــة اإل املنتجــات

م يف املتوسط تركوها لغريهم، الشرقية: إدارة ونقًال وتسويقاً  لينقلها ويسـوقها. وحـىت عنـدما كـان العـرب املسـلمون مهيمنـني ، فإ
التجـــارة املتوســـطية وانتقلـــت إىل أيـــدي اإليطـــاليني: بيـــزا مل يتحكمـــوا ويســـيطروا علـــى ، علـــى املتوســـط يف القـــرن التاســـع والعاشـــر

  ). 27تعززها سيطرة األساطيل املسيحية يف هذا القرن(، فلورنسا.. مع بداية القرن احلادي عشر، البندقية، وجنوه
فقــد ، اً مل تغــري مــن هــذه احلقيقــة شــيئ، علــى املتوســط، يف فــرتات خمتلفــة مــن القــرن الســادس عشــر، ولعــل هيمنــة العثمــانيني 

حيث لعبوا دوراً رئيسياً ، مثالً ، يةسالمعلى الضد من اخلالفة اإل، (لوتسكي): "إن التجارة العثمانية كانت بيد األجانبالحظ
  ).28يف هذه التجارة الدولية"(
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م مل يكونــوا، فأبنــاء جنــوه وكتالونيــا هــم مــن ســيطر علــى الطــرق التجاريــة حلــوض املتوســط الغــريب  حــىت - أمــا الفرنســيون فــإ
ولعبت البندقيـة دور (امللـك) ، ليا بالكاد قد انضمت إىل فرنسايومرس ،)29يقومون بدور له أمهية إال مع مصر( -ذلك الوقت

واحلريــر واملنســوجات ، فكانــت ســفنها تــذهب إلحضــار التوابــل مــن اإلســكندرية، وشــبه حمتكــرة هلــا، يف جتــارة احلــوض الشــرقي
، وحتمل إليها املنتجات األوربية: منسوجات الفالنـدر، عز من موانئ الشام وآسيا الصغرىومنسوجات الوبر وشعر املا، القطنية

قــد تــأثر بضــم ، (اإلســكندرية) وســواحل الشــاموإذا كــان موقعهــا يف الشرق، واملعــادن واألدوات املصــنوعة مــن أملانيــا، وفلورنســا
ــا مــا لبثــت أن اســتأنفت دورهــا امل، العثمــانيني للــبالد العربيــة ومــع مــنح االمتيــازات الســلطانية لفرنســا ، ). لكــن30عهــود(إال أ

  ).31ستأخذ فرنسا املكانة التجارية األوىل بعد البندقية(، م1536
والزجـاج ، والفـراء الروسـي، واحلرير والنبيذ الفرنسـي، وابتاع اإلقطاعيون العرب واألتراك األقمشة الصوفية االجنليزية واهلولندية 

وزيت ، والفواكه واجلوز، كما صّدروا إىل أوروبا احلبوب واحلرير واملنسوجات واجللود والصوف اخلام،  وهيميوالبللور الب، البندقي
  ). 32الزيتون(

، وبعـــض املمتلكـــات األخـــرى إىل مـــواطن للســـلع واحلبـــوب الـــيت اســـتخدموها يف التجـــارة، وحـــّول العثمـــانيون البلقـــان ومصـــر 
ودفعهـــم احتكـــارهم لتجـــارة احلبـــوب إىل رفـــع أســـعاره إىل ، إىل ســـلع للتجـــارة املرحبـــة قطاعـــاتوحّولـــوا احملاصـــيل الزراعيـــة مـــن اال

ــا، "فكــان العثمــانيون ميلكــون مــواد أوليــة وســلعاً طبيعيــة وصــناعية )م1589و1567(الضــعفني بــني عــامي وجينــون ، يتجــرون 
م ولتجـــارة حلفـــائهم، أرباحـــاً هائلـــة ، الســـاحل -بـــاحلبوب يف منطقـــة اجلزيـــرةكـــانوا يتجـــرون ،  يف ظـــل محايـــة أســـاطيلهم لتجـــار

والتوابل يف شرق البحر املتوسط واحمليط اهلنـدي. أمـا التجـارة نفسـها فكانـت ، وبالنحاس، الشام -وباحلرير يف منطقة األناضول
باملشــــاركة بــــني الطــــرفني. وال شــــك أن الطبقــــة العســــكرية احلاكمــــة كانــــت متتلــــك احلظــــوظ  وأ، مــــن جانــــب الدولــــةو خاصــــة أ
  ).33"(والوعي

إذ كانـت يف إحـدى جوانبهـا تسـتخف مبصـاحل ، لكن إيفانوف يالحظ أّن السياسية االقتصادية العثمانية مل تشجع التجارة 
وقد أدى تطبيق الـنظم العثمانيـة إىل احلـد مـن إمكانـات تـراكم الرأمسـال التجـاري وتنميتـه. فـأفلس ، التجار وتعاملهم كمضاربني

  ).34ومن االلتزامات املالية املفروضة عليهم(، كساد أعماهلم  معظم التجار وزادت شكايتهم من
وفتحــوا الســوق الداخليــة بســهولة ، يفرضــوا الرســوم الواجبــة هلــذه احلمايــة وأ، ومل يشــدد العثمــانيون علــى محايــة اإلنتــاج احمللــي 

ا احتلــه األجانــب مــن موقــع الســيادة باإلضــافة إىل مــ، الخرتاقــات البضــائع األجنبيــة الــيت اســتفادت مــن (االمتيــازات) املعطــاة هلــا
ومارســــوا جتــــارة الوســــاطة ، وقــــاموا بالنســــبة للتجــــار األوربيــــني بــــدور الوكيــــل، علــــى التجــــارة املتوســــطية: مثــــل األرمــــن واليونــــانيني

سـي الـيت تـدفق السـجاد الفار ، وطرابـزون والقسـطنطينية، وبغـداد، ودمشـق، وحلـب، انزيت اليت كانت أكرب مراكزها: القاهرةوالرت 
، والعبيــد والــذهب والعــاج واملســك وريــش النعــام مــن ســنار ودارفــور، وجلبــت القهــوة اليمنيــة، واملوســلني اهلنــدي واللؤلــؤ البحــريين

  ).35حيث يبتاعها التجار األوربيون(، إىل املرافئ البحرية، وصّدرت بضائع املنتجات احمللية بواسطة هذه املدن نفسها
املتوســط قــد عانــت كثــرياً مــن يقظــة التجــارة عــرب األطلســي.. ولكــن التقهقــر النهــائي مل  ومــا مــن جمــال للشــك يف أن جتــارة 

  ).36إّال من بداية القرن السابع عشر( -كما يقول لوفران-حيصل



  71

ال يـرتبط ، فمع بداية القرن السابع عشر سيتزحزح املوقـع السـيد للمتوسـط يف التجـارة العامليـة. وهـذا التهديـد لـدور املتوسـط 
من قلب األسـس االقتصـادية ، ثقل فرنسا وأ، سبانوال قوة نريان األ، الدول الكربى على أطرافه. فال جربوت العثمانينيبنشوء 

مل يكــن إال انتقــال مركــز العــامل مــن هــذا ، بــل "إّن التطــور الــذي هــدد البحــر املتوســط وانتصــر يف النهايــة عليــه، لتفــوق املتوســط
ورحلـــــــة رأس الرجـــــــاء  /1492ويف مطلـــــــع هـــــــذا التطـــــــور يقـــــــع اكتشـــــــاف أمريكـــــــا البحـــــــر الـــــــداخلي إىل احملـــــــيط األطلســـــــي. 

ومع ذلك فإن هـذه األحـداث مل تأخـذ أمهيتهـا كلهـا بـني عشـية وضـحاها. فطاملـا أن مـن ، )37"()م1498-1497(الصاحل
يت بـدأت تـرد بكاملهـا الـ، وأن هذه املعادن الثمينـة، ميلك الفضة واملعدن األبيض يستطيع التوصل إىل منتجي الفلفل والبهارات

بعــد أن شــارك الصــيارفة والتجــار ، إىل إيطاليــا م1550بــدأت تتســرب منــذ عــام ، إىل إســبانيا ،م1530منــذ عــام ، مــن أمريكــا
 م1568باإلضـافة إىل مـا أسـهم بـه احلصـار اإلجنليـزي مث اهلولنـدي منـذ عـام ، الطَّْلَياُن يف إقراض شارل اخلـامس لتمويـل حروبـه

حصراً طريق املتوسط بـني ، حبر الشمال والبالد املنخفضة الثائرة من إجبار إرساليات الفضة على أن تتبع وحنللطريق األطلسي 
م تزويـد نفسـها 1560حـىت جـددت حـوايل عـام ، باملعـدن األبـيض، ). ومـا إن عـادت إيطاليـا تـزود نفسـها38وجنوه( ةبرشلون

، ن معدل هذا الطريق يوازي يف مجلته معـدل طريـق رأس الرجـاء الصـاحلبالفلفل والبهارات عن طريق السبل الشرقية القدمية "وكا
فإّن البندقية أعادت بوجه عام بناء أسـس ، حىت وصل إىل ما يقارب الضعف، ومبا أّن االستهالك األوريب قد ازداد زيادة مهمة

ا القدمية"(   ).39جتار
فــارس عــرب العــراق إىل حلــب مث بــريوت ليــتم جتــاوز الــدور الســليب وقــد ّمت بنجــاح فــتح الطريــق القدميــة للتجــارة الشــرقية املــارة ب 

  الذي لعبه الربتغاليون على التجارة الشرقية. 
بــدأت تظهــر جتـارة متواضــعة احلجــم يف مراكـز قدميــة مهملــة:   -(ســيميليا نسـكايا)شريكمــا ت-وخـالل القــرن الســادس عشـر  

وأكربها مدينة طرابلس الـيت كانـت مركـزاً للواليـة والـيت عـرب ، عكاوصيدا وصور و ، وجبيل وبريوت، طرطوس وبانياس، كالالذقية
مرفئهـــا كانـــت تتـــاجر دمشـــق وحلـــب. ويقـــيم فيهـــا القناصـــل األوربيـــون. "وكانـــت تصـــل إىل املدينـــة (طـــرابلس) األقمشـــة واحلريـــر 

وغـزل ، يـة واحلريـر اخلـام اللبنـاينإىل جانـب املنتجـات السـورية واألقمشـة احملل، وغريها من البضائع املستوردة من الشـرق، والتوابل
  ).40وكانت تستورد إهليا األجواخ األوربية واملعادن والبضائع الكيماوية"(، وغريها، الوارد من مشال سوريا، القطن

اية القرن الثامن عشر مركزاً مهمًّا لتجارة الرتانزيت وأضخ، وبقيت حلب   سـيما يف جمـالم املراكز التجارية احلرفية "والحىت 
كـاج) و قـّدرها (بـاريب دوبر ، إنتاج األقمشة املعـدة للتصـدير إىل األسـواق اخلارجيـة: وضـمت املدينـة عشـرات األسـواق املتخصصـة

ومنشـآت كبـرية ، وحـوايل مـائيت قيسـارية حيـث السـوق التجاريـة، خـان -وأكثر من مخسـمائة فنـدق، خبمسة وأربعني سوقاً كبرية
فقـــد اشـــتهر احلرفيـــون العـــرب بإنتـــاج األقمشـــة والســـجاد والســـختيان واألســـلحة ، فمعـــرو  و). وكمـــا هـــ41ملشـــاغل احلـــرفيني"(

قبـل أن يزحيهـا ، واملصنوعات النحاسية وغري ذلك.. وكان العديد من هذه املصنوعات ُيصدر إىل أوربا حىت القـرن الثـامن عشـر
مــــن أهــــم ، والقطنيــــة، واحلريريــــة، الكتانيــــةبأنواعهــــا الثالثــــة: ، ومنتجاتــــه، واســــتمر النســــيج ،)42االنقــــالب الصــــناعي األورويب(

  والنب. ، واللؤلؤ، والسكر، إىل أوربا باإلضافة إىل الزجاج، العثماين -صادرات اجملال العريب
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بعــد بــروز ، ســتدخل فرنســا، وعلــى الــرغم مــن طــول بــاع القرصــان فــإن ســبل التجــارة مل تنقطــع يف احلــوض الغــريب للمتوســط 
(مرســـيليا) يف احلصـــول علـــى فنجحت، مســـتفيدة مـــن االمتيـــازات الســـلطانية، تجـــارة املتوســـطيةمرســـيليا إىل جانـــب جنـــوه يف ال
الــيت كانــت تعــد عنصــراً مهمــاً للتبــادل التجــاري مــع توابــل الشــرق األقصــى. واســتطاع ، م1552امتيــازات صــيد األصــداف عــام 

إال أننــا مــع بدايــة القــرن الســابع عشــر ، هنــاك الفرنســيون تصــدير حبــوب مشــال إفريقيــا العربيــة. وأنشــأوا عــدة مراكــز جتاريــة هلــم
ولكنهـا ال تلبـث تلـك املراكـز ، سـبان وطـردهم للمسـلمني هنـاككـرد فعـل علـى اضـطهاد األ،  سنشهد تصفية وجود تلك املراكـز

  ).43أن تعود(
ان األوربيــــون وكــــ، (اجلزائــــر) الدرجــــة الــــيت بلغهــــا يف مــــوانئ الشــــام. رمبــــا بســــبب القرصــــنةلكــــن مل يبلــــغ النشــــاط التجــــاري يف 

وقــايض اإلجنليــز واهلولنــديون األســلحة باملنتجــات الغذائيــة.. ويف تــونس ، يســتوردون مــن اجلزائــر املصــنوعات اجللديــة والصــوفية
وتنــافس معهــم اإلجنليــز. ومشلــت صــادرات تــونس: اجللــود واألصــواف ، نشــط التجــار الفرنســيون حتــت رعايــة القنصــل الفرنســي

ـا ضـعف جتـارة اجلزائـر، واألسـلحة، واسـتوردت: األصـواف واخلمـور، مواإلسفنج والبلح وريش النعا وأحيانـاً ثالثـة ، وبلغـت جتار
  ). 44أضعاف(

م املؤقت عن اجملال العثماين بعد معركة (ليبانتو)، سينتهز اإلجنليز نزاع البنادقة والعثمانيني حول قربص  وحيصلوا مـن ، وغيا
م املشـرتكة لإلسـبان أيضـاً. مث "متتـع أهـل البندقيـة السلطان أمحد األول على امتيازات مشا ة ملثيلتها الفرنسية مستثمرين عـداو

ة ملزايا االمتيازات الفرنسية"(1599م وإنكلرتا عام 1580عام    ).45م وكذلك اهلولنديني بامتيازات مشا
 -ده احمليط (بـني انكلـرتا وإسـبانيام البحر املتوسط فالنزاع الذي شه1590واهلولندية ، م1580ودخلت السفن اإلجنليزية  

  ). 46م أدى إىل إحياء التجارة املتوسطية(1600م حىت 1580وضم الربتغال إىل إسبانيا) سنة 
البنـــدقي بعـــد معركـــة  -اإلســـباين-وأخـــذت ســـفن الـــبالد الربوتســـتانتية تفـــرض نفســـها يف املتوســـط مســـتغلة الوضـــع العثمـــاين 
وتقبـل بـأجور ، وأكثـر انتظامـاً ، وأقـدر علـى احلمـل، وأحسـن جتهيـزاً بالرجـال، ليحاً م "وكانت مـراكبهم أحسـن تسـ1572وليبانت

  ).47أكثر تواضعاً.. فأمسكوا شيئاً فشيئاً بتجارات هامة"(
نّصبوا أنفسهم حراساً ، وحّلوا حمل الربتغاليني يف جزر الصوند ويف احمليط اهلندي، عندما متكن اهلولنديون يف البحار الشرقية 

  فعلى الفلفل والبهارات على أقل تقدير.  -إن مل يكن على احلرير الذي كان يصل دائماً إىل الشرق- مرهوبني
عـام  وم أ1620بعـد عـام ، وتضاءل مـرور الفلفـل والبهـار عـن طريـق البحـر األمحـر "ومل يعـد البحـر املتوسـط يف مركـز العـامل 

هــذه املبــادالت وتلــك احلــروب كــان للمتوســطني أدواراً  حــىت، بــل أصــبحت خترتقــه جتــارة اآلخــرين وحــروب اآلخــرين، م1650
  .(48)صغرية فيها"

فقــد اســتمر خــط ، وعلــى الــرغم مــن تقلــص تــدفق التجــارة اآلســيوية عــرب البحــر األمحــر عــن الشــكل الــذي كانــت عليــه ســابقاً 
جيتـذب ، يـة الواسـعة النطـاقالعـريب شـبه القـاري بسـوقه الداخل -وفوق هذا بقـي اجملـال العثمـاين، حلب ناشطاً  -بغداد-البصرة 

ا -كمــا يف الســابق-مــن هــذه الســوق ، وبقيــت واردات أوربــا، إليــه التجــار وتضــطر لســد عجزهــا التجــاري مــع ، تفــوق صــادرا
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سـكندرية وتعـود اإل، باإلضافة لـذلك فـإن البحـر األمحـر ذاتـه سـينتعش ثانيـة بتجـارة القهـوة (49)العثمانيني باالستعانة بالذهب
  . (50)كما كانت أيام الفلفل والبهاراتمرفأ مطروقاً  

القطنيــــة  املنتجــــاتوازداد تــــدفق ، والصــــوف اخلــــام، احلريــــر –كمــــا يف الســــابق ،  إىل أوربــــا ومنتجاتــــهواســــتمر تــــدفق النســــيج  
كحجـز الّشـب مـن ،  وبعـض املـواد الكيماويـة املسـتعملة يف الصـناعة، والكتانية. كما اسـتمر تصـدير بعـض الصـناعات الزجاجيـة

-. إالّ أننا بدأنا نلحظ (51)والنب، باإلضافة للحبوب والسكر، والفوه وبنات العفصة والبلوط املستخدمني يف الدباغة ،مصر
بروز ظـواهر جديـدة علـى العالقـة بـني الطـرفني: فـالعرب الـذين اعتـادوا تصـدير الـورق إىل أوربـا بـدأوا  -منذ القرن السادس عشر

اسـتزرعت ، وبعـد أن اعتمـدت أوربـا طـويًال علـى سـكر الشـام ومصـر، قـرن اخلـامس عشـرمـع النصـف الثـاين لل، يستوردونه منها
وسوف يستغنون تدرجيياً عـن (حجـر الّشـب) ، 1550وأخرياً يف الربازيل عام ، والرأس األخضر، قصب السكر يف جزر اآلزور

الكتشــاف ســوف يقــود إىل حتريــر أوربــا مــن املصــري بعــد اكتشــافه يف (شــيفيتافيكيا) فتنبــأ املفــوض البــابوي علــى أثــره "بــأّن هــذا ا
تتســم بتزايــد املــواد  -ي األوســعســالموهــي اجملــال اإل-وبــدأت الصــادرات العثمانيــة  (52)اعتمادهــا القــوي علــى الشــرق األدىن"

  . (53)والسلع نصف املصنعة، اخلام
وبـــروز بعـــض مظـــاهر الركـــود ، اينوعلـــى الـــرغم مـــن كـــل هـــذه املظـــاهر الســـلبية علـــى التجـــارة اخلارجيـــة للمجـــال العـــريب العثمـــ 

اليت يعزوها بعضهم إىل استبدال املشروعات احلرة اليت كانـت ُمْعَتَمـَدًة أيـام العباسـيني مبشـروعات احتكاريـة اعتمـدها ، الصناعي
ىت حــ، ي مييــل لصــاحل األخــريســالمنقــول: علــى الــرغم مــن هــذا فقــد ظــل امليــزان التجــاري األوريب/ اإل، العثمــانيون بعــد املماليــك
قبـل أن تسـتخدم أوروبـا الطاقـة البخاريـة يف صـناعتها ، بل استمر هذا احلال حىت القرن الثامن عشـر، اية القرن السادس عشر

  على نطاق واسع ويصبح تقدمها التقين حقيقة واقعة. 
. وبقيــت الصــادرات لقــد حــافظ امليــزان التجــاري العثمــاين/ األوريب علــى ميالنــه لصــاحل العثمــانيني حــىت القــرن الثــامن عشــر 

ــا مــن حيــث الــرقم املطلــق ألســعارها. فميشــيل دوفيــز ال يــرتدد يف االعــرتاف "بــأّن امليــزان التجــاري الرتكــي  العثمانيــة تفــوق واردا
ا مـن  -أكـرب املتعـاملني مـع الدولـة العثمانيـة-. إذ إّن فرنسـا (54)(العثماين) كان راحباً" يف القـرن الثـامن عشـر بلغـت مسـتوردا

ا ، مليــون لــرية 27.7، عشــية الثــورة، م1789العثمانيــة عــام  -ق العربيــةالســو  بواقــع ، مليــون لــرية 25.6بينمــا كانــت صــادرا
  . (55)وكانت البندقية يف الوقت نفسه تبيع أقل مما تشرتي للعثمانيني، خسارة ما يقارب املليوين لرية

***********  
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  النية العلمية عند الماورديالعق
  في كتابه "أدب الدنيا والدين"

  حممد أمحد عواد*
 املسـئولةما نعنيه بالعقالنية العلميـة هـي تلـك العقالنيـة الـيت أنـتج مـن خالهلـا العلمـاء علـومهم املختلفـة. وهـي بصـيغة ُأخـرى 

دم لإلشـارة إىل نظـام فلسـفي معـني أقـيم حتـت تـأثري حيـث تسـتخ، هناك معىن ثـاٍن للعقالنيـة العلميـةو عن إنتاج املعرفة العلمية. 
  فكل واحد من هؤالء يعتقد أّن فلسفته هي العقالنية العلمية فقط. ، املاركسية والوضعية املنطقية أ ومثل فلسفة رسل أ، العلم

دىن الــذي يتفقــون قمنــا بدراســة العوامــل املشــرتكة بــني أصــحاب العقالنيــات العلميــة املختلفــة مــن أجــل الوصــول إىل احلــد األ
  ):1حوله. وقد توصلنا إىل مبادئ ستة موجهة. هي(

  : مبدأ مصادر املعرفة األربعة. أوال
  : مبدأ حصر النشاط امليتافيزيقي على العقل. ثانيا
  : مبدأ ضرورة املوضوعية يف املعرفة(التفسري السبيب).ثالثا
  : مبدأ الفصل بني عامل السماء وعامل اإلنسان. رابعا

  مبدأ الفصل بني األنساق الثالثة.  :خامسا
  : مبدأ االلتزام بالروح العلمية. سادسا

مث هـي ختتلـف فيمـا ، املبـادئ السـتة بوصـفها تشـكل نقطـة انطالقهـا -تتبىن إىل حـد مـا-حنن نعتقد بأنَّ العقالنيات العلمية 
ر النهضـة. وكـان السـؤال املطـروح علينـا بعد ذلك. وجاءت هذه الفلسفات حتت تأثري وتطور العلم الوضعي يف أوروبا منذ عصـ

   ؟ي بفعل العلوم الرياضية والتجريبية فيهسالممنذ فرتة هو: هل تشكلت عقالنية علمية من أي نوع كان يف الرتاث العريب اإل
ومـن ، ). ومل نتعـرض فيهـا للفقيـه املـاوردي2م(1998ق أطروحـة دكتـوراه دولـة سـنة ـسابــؤال الـوقد أجنزنا يف اإلجابة عن الس

  مث سنحاول يف هذه الدراسة معرفة ما إذا كان املاوردي الفقيه قد تشكلت لديه عقالنية علمية من نوع ما. 
  -الماوردي حياته وعصره:

ـا تلقـى دراسـته ، ولـد بالبصـرة سـنة أربـع وسـتني وثالمثائـة للهجـرة، )3احلسـن علـي بـن حممـد بـن حبيـب املـاوردي( وأبـ وه و
إىل أن متَّ اختياره أقضـى القضـاة يف بغـداد سـنة تسـع ، وعمل يف بلدان كثرية، فأصبح قاضياً ، قه واألدباألوىل يف احلديث والف

فاختاره سفرياً له مع البويهيني والسالجقة. وبلغت مؤلفـات ، وعشرين وأربعمائة للهجرة. وقد ارتبط بعالقات جيدة مع اخلليفة
، األحكـــام الســـلطانية، أعـــالم النبـــوة، احلـــاوي يف الفقـــه، التفســـري الكبـــري ):4(منهـــا، عشـــر كتابـــاً يف حقـــول شـــىت املـــاوردي اثـــين
  أدب الدنيا والدين. ، تسهيل النظر

وألّــــف يف الفقــــه الشــــافعي كتــــاب احلــــاوي ، وأصــــبح قاضــــياً ، )5(درس املــــاوردي الفقــــه علــــى اإلســــفراييين والبــــايف والصــــيمري
كتــاب ضــخم اختصــره الحقــاً يف كتــاب صــغري امســه   وهـــ) وهــ264)(8() املــزين7(عبــارة عــن شــرح ملختصــر ووهــ، )6الكبــري(
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وقـد أشـاد ابـن خلكـان ، )9(أّن لديه أيضاً خمتصراً آخـر لـه امسـه الكـايف يف شـرح خمتصـر املـزين وويبد، اإلقناع يف الفقه الشافعي
   ).10(بكتاب احلاوي إذ يقول: "مل يطالعه أحد إّال وشهد له بالتبحر واملعرفة التامة يف املذهب"

وهـذه ميكـن ، )12وطالب بالرجوع إىل "أدلـة األصـول"(، )11(ألنه "قبول قول بغري دليل"، رفض املاوردي التقليد يف الفقه
إذ لـيس تـُْعـَرُف ، العقل؛ ألّن ُحَجج العقل أصـٌل ملعرفـة األصـول ووما يسميه "علم احلّس وه، الوصول إليها بإتقان اللغة العربية
وجنـد عرضـاً ، )14األصول عنده أربعة هي: "الكتاب والسنة واإلمجـاع والقيـاس"(و ، )13ول.."(صحُة اُألصول إال حبجج العق

  ). 15موسعاً هلذه األصول يف أدب القاضي(
، يف ُعْرِف الباحثني مـن األشـاعرة ووه، وتبىن موقفاً كالمّياً على صعيد علم أصول الدين، كان املاوردي فقيهاً شافعّياً المعاً 

مه ابن  وعلى الّرغم من أّن ابن حجــر العسقالنــي كــان عليمـاً بـأّن املـاوردي ، )16الصالح باالعتزال يف بعض القضايا(وقد ا
، وعمومــاً مل يــرتجم لــه العســكري يف رجــاالت األشــعرية، )17قــد أخــذ بعــض قضــايا االعتــزال إال أنّــه رفــض وضــعه مــع املعتزلــة(

وقـد أخـذ ، ويـدافع عنـه، زلة. ومن مث ميكـن القـول: إنّـه كـان يتبـىن علـم الكـالموكذلك مل يذكره املرتضى اليماين يف طبقات املعت
فالقضايا اليت أخـذها عـن ، األمر الذي أبعده عن كليهما، وكذلك أخذ من األشاعرة بعض القضايا، من املعتزلة بعض القضايا

علـــه يـــؤمن بالتفســـري الســـبيب علـــى طريقـــة االعتـــزال جعلتـــه بعيـــداً عـــن األشـــاعرة وبالـــذات يف مســـألة خلـــق األفعـــال؛ ألّن هـــذا ج
   ).18احلال عند الباقالين مثًال( وكما ه،  فال جند عنده دوراً للعادة يف جمرى العالقة السببية، الفالسفة والعلماء

لكـــن إىل أي مــدى بقـــي حمافظـــاً علـــى ، ويتبــىن منهجيـــة علـــم الكـــالم يف قضــايا أصـــول الـــدين، كــان املـــاوردي فقيًهـــا شـــافعيًّا
وترقيـِق األدبـاء فـال ، إىل أّن املنهج الذي سيتبعه جيمُع "بَني حتقيِق الفقهاءِ  وته يف كتابه أدب الدنيا والدين؟ وقد أشار همنهجي

 -صـلواُت اِهللا عليـه-ومـن سـنن رسـول اهللا ، مبـا يقتضـيه -جـلَّ امسـه-مستشـهداً مـن كتـاب اهللا ، عن فـَْهٍم وال َيِدقُّ يف َوْهـمٍ و ينب
ــعراِء؛ ألنَّ القلــوَب ترتــاُح إىل الفنــوِن املختلفــِة وتســأُم مــن مث ، مبــا ُيضــاهيه ُمْتِبًعــا ذلــك بأمثــال احلكمــاِء وآداِب الُبلغــاِء وأقــواِل الشُّ

  ويقع هذا الكتاب يف مخسة أبواب: ، )19الفن الواحد"(
   لمية.وإّمنا سنركز على قضايا مخس هلا عالقة بتكوين العقالنية الع، لن نقوم باستعراض هذه املادة

  أوًال: العالقة بين العقل والتجربة: 
ويـُْفَصــــُل بــــني احلســــنات ، وبــــه تـُْعــــرُف حقــــائُق األمــــور، وينبــــوُع اآلداب، أسُّ الفضــــائل ويــــذهب املــــاوردي إىل أّن العقــــَل هــــ

  ). 20وميّيز بني قسمني من العقل غريزّي ومكتسب(، جيمع جانيب العقِل: النظر والعمل ووبذا فه، والسيئات
  ل الغريزي: العق

وإّمنا يلجأُ قبل ذلك إىل دحض ثالثة تعريفـات شـائعة يف اخلطـاب الفلسـفي ، ال يقدم املاوردي تعريفه للعقل الغريزي مباشرة
  والكالمي وهي: 

   :)21(ويرفض املاوردي هذه األطروحة مستنداً يف ذلك إىل حجتني، أوًال: تذهب فئة إىل أّن العقل جوهر
أوجـــَب ســـائُرها مـــا يوِجبُـــُه  وولـــ، فـــال يصـــحُّ أن يُوِجـــَب بعُضـــها مـــا ال يوِجـــُب ســـائُرها، جلـــواهَر متماثلـــةاحلجـــة األوىل: " أّن ا

  بعُضها الستغىن العاقل بوجود نفسه عن وجود عقله". 
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مـا جـاَز أن يكـوَن ك،  كـان العقـُل َجـْوهًرا جلـاَز أْن يكـوَن عقـٌل بغـري عاقـلٍ   وفلـ، " أنَّ اجلـوهَر َيِصـحُّ قيامـه بذاتـهِ  احلجة الثانية:
  ِجسٌم بغري". 

ال يقبـل املـاوردي هـذا ، لكـنْ ، املدرُك لألشياء على ما هـي عليـه مـن حقـائق املعـىن وثانياً: تذهب فئة أخرى إىل أنَّ العقَل ه
 وأِلمـا أ وتلـذذاً أكمـا يسـتحيُل أْن يكـوَن م،  والعقُل َعـَرٌض يسـتحيُل ذلـَك ِمْنـهُ ، األمَر استناداً إىل أّن "اإلدراك من صفاِت احليِّ 

  ). 22مشتهياً"(
وتناَولَـُه ، وهـذا احلـدُّ غـُري حمصـوٍر ملـا تضـّمنه مـن اإلمجـال، مجلُة علوم ضـروريّةٍ  وثالثاً: ذهب بعض املتكلمني إىل أنَّ العقَل "ه

   ).23مبا ينفي عنه اإلمجاَل واالحتماَل"(، بياُن احملدودِ  وواحلدُّ إمنا ه، من االحتمال
  وهي نوعان: ، العلُم باملْدرَكاِت الضروريَةِ  وي أنَّ العقَل الغريزيَّ هيؤكد املاورد

ْدرََكُة بالنظرِ  
ُ
ْدرَكاُت احلّسيُة مثل " املرئياُت امل

ُ
ْدرَكُة بالسمع، أوًال: امل

ُ
والـروائُح املْدرَكـُة ، والطعوُم املْدرَكُة بالـذوقِ ، واألْصَواُت امل

  ). 24ْمِس"(واألجساُم املْدرََكُة باللَ ، بالشمِ 
مــن  ووأنَّ املوجــوَد ال خيلــ، عــدم ومــن وجــود أ وكــالِعلم بــأنَّ الشــيَء ال خيلــ،  مــا كــان مبتــدأً يف النفــوس وثانيــاً: البــدهيات أ 

َحـاِل اجتمـاَع الِضـّدين، قِـَدمٍ  وُحدوٍث أ
ُ
عـن  وهـذا النـوع مـن العلـِم ال جيـوُز أن ينتفـيَ ، وَأنَّ الواحـد أقـلُّ مـن االثنـني، وَأنَّ مـن امل

  ). 25العاقل مع سالِمة حالِِه وكماِل َعْقلِه(
  العقل المكتسب: 

  ويتطور بال حدود عن طريقني:  ووميكُن أن ينم، يتكون هذا العقل نتيجة للعقل الغريزي 
ّحِة كالــذي حيصــُل لــذوي اإلنْســاِن مــن احلِْنَكــة وِصــ،  أ) كثــرة االســتعمال إذا مل يعارْضــُه مــانٌع مــن هــوًى وال حيــاٌد مــن شــهوة 

  ).26(…الّرّويِة بكثرِة التجارِب وُممارسة األمور
  ). 27ب) إذا كاَن الشخُص َفرَِط الذكاِء وَحَسَن الفطنِة قادراً على أْن ْحيِدَس األموَر بطالقة( 
العقــل وقــد "ينفــكُّ ، بــل ال ينفــكُّ عنــه، نتــاٌج للغريــزي وفالعقــُل املكتســب هــ، ال توجــُد قطيعــٌة بــني العقلــني عنــد املــاوردي 

كتســـب
ُ
الـــدوُر الـــذي تلعبـــه  وهـــ، واملهـــم بالنســـبة ألغراضـــنا، )28فيكـــوَن صـــاحُبُه مســـلوَب الفضـــائل"(، الغريـــزي عـــن العقـــل امل

يؤّكــــد هــــذه احلقيقــــة بقولــــه: " إذا اجتمــــع هــــذان الوجهــــان يف العقــــل  وفهــــ، العقــــل املكتســــب والتجربــــُة واالختبــــاُر بعامــــة يف منــــ
ْكَتَسبِ 

ُ
، مـع مـا ينميـه االسـتعماُل بطـول التجـارب، وصـحُة القرحيـِة حبسـن البديهـة، ْرُط الذّكاِء ِجبَْودِة اَحلْدسما ينّميه فَـ  ووه، امل

   ).29العقُل الكامُل على اإلطالق"( وومروُر الزماِن بكثرِة االختبار فه
  ثانياً: السببية في العالم والتفسير السببي: 

يف هـذا يلتقـي مـع  ووهـ، )30واليت هي نتـاٌج للفعـل اإلهلـي(، ا القوانني السببيةيذهُب املاوردي إىل أنَّ ظواهَر العامل حتكمه 
وبذا اقـرتب مـن املعتزلـة والفالسـفة ، )31الفالسفة والعلماء واملتكلمني. وخالف األشعرية يف مسألة الُقْبح واُحلْسن يف األفعال(

ومــن مث فقــد انعكــس هــذا األمــُر يف تفســريه للظــواهر ، ياء واألفعــالوالعلمــاء يف اعتبــار أنَّ اُحلْســَن والُقــْبح ِصــفاٌت ذاتيــٌة يف األشــ
واسـتعانُتُه صـفٌة الزمـٌة ، فاإلنسـاُن ابتـداًء "مطبـوٌع علـى االفِتقـاِر إىل ِجْنِسـهِ ، فسـيطرْت عليـه النزعـُة السـببيُة يف التفسـري، املختلفـة
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وأرشــَدُه إليهــا ، َدلّــُه عليهــا العقــلُ ، جِتــِه أســباباً ولِــَدْفِع عجــزه ِحــَيالً وجعــَل اهللاُ "لنيــِل حا، )32وِخْلَقــٌة قائمــٌة يف َجــْوَهرِِه"(، لطبعــه
  ). 33بالفطنة"(

لنعلَم أسباَب صالِحها ، لذا يشدد املاوردي على ضرورة النظر يف أمور الدنيا "وَسْربِ أحواِهلا والَكْشِف عن جهِة انتظامها 
ا ا وَخَرا ا، وتنجلَي هلم أسباُب اخلرية، هِلها ُشَبُه اَحلْريةلتنتفَي عن أ، وفساِدها وموادَّ ِعمرا ، فيقصِدوا األموَر من أبواِ

َا"(   ). 34ويعتمدوا صالَح قواعِدَها وأسباِ
فمثًال جند هذا األمر ، يؤكد النصُّ السابق بوضوح أنَّ املاوردي يتبىن التفسري السبيب يف نظرته إىل األمور والظواهر املختلفة

وقلٌة خمالطة األْكفاء.. ، ونفوُذ األمر، اليد وإذ يقول يف حديثه عن الِكْرب: "فمن أقوى أسبابه عل، قيم اخللقيةيف معاجلته لل
، وذلك من أوَْكِد أسباِب الكرامةِ ، وبالُعْجِب توّدداً ، اعتاَض بالِكْربِ تواضعاً ، وَحَسَم موادَّ الُعْجبِ ، فإذا قطَع أسباَب الكرب

  ). 35وأبلِغ شاف إىل القلب.."(، وأقوى موادِّ النـَِّعمِ 
  ثالثاً: نموذج من أدب الدنيا:

دائما يلجأ إليه.  ويلجأ املاوردي يف كتابه أدب الدنيا والدين إىل التفسري السبيب حيثما أراد معاجلة قضية من القضايا فه 
  ولدعم هذه القضية نأخذ منوذجاً حلديثه عن أدب الدنيا.

، وصالح الدنيا ُمْعَتبَـٌر ِمْن وجهني: أّوهلما ما ينتظُم به أموُر مجلتها، )36يا هي الطريق إىل اآلخرة(يعتقُد املاوردي أنَّ الدن 
). أّما ما تصلُح به الدنيا 37َصالَح ألحِدمها إال بصاحِبِه( فهما شيئان ال، والثاين ما يصلُح به حاُل كلِّ واحد من أهلها

). وأّما ما َيْصُلُح به 38وأمٌل فسيح"(، وِخْصٌب دائمٌ ، وأمٌن عام، قاهٌر وعدٌل شامل فِسّتُة أشياَء وهي: "ديٌن متبٌع وسلطانٌ 
ويندفُع املكروُه ، وأُلفة جامعٌة تنعطـُف القلـوُب عليها، منتهيٌة عن غّيها، حاُل اإلنسان فيها فهي: " نفٌس مطيعٌة إىل رشِدها

ا"( ويستقيمُ ، ومادٌة كافية تسكُن نفس اإلنساِن إليها، ا   ).39إَوُدُه 
وألغراض هذا البحث سيتم الرتكيُز على األلفة اليت هي القاعدة ، ال ميكُن بالطبع أْن نستعرَض تفاصيَل هذه القضايا 
ََودَّة اليت ، )40فهذه األلفة ُحتقُِّقها أسباٌب خمتلفة(، اليت إذا حتققت أسهمت يف صالح حال اإلنسان يف الدنيا، الثانية

منها امل
، ): "أحُدُمها حيدُث بفْعل االّتفاِق اجلاري جمرى االضطرار41ومن هذه املؤاخاة نوعان(، ُث بفعل املؤاخاة بني الناسحتد

). واختاُذ اإلخواِن باالختيار ال يتأتى اعتباطًا بل يؤّكد املاوردي أنَّ الشخص إذا َعَزَم 42واآلخر ناتٌج عن الَقْصِد واالختيار"(
): 44هي(، ). فهناك خصاٌل أربُع جيب أن تتوافَر فيه43ليه "خربُة أخالقهم قبَل اصطفائهم"(على اصطفاء اإلخوان ع

  ). 45املاوردي إىل اختبار الشخص يف َضْوِء هذه السمات األربع( وومن مث يدع، والديُن واخلُُلُق والرغبةُ ، العقلُ 
  رابعاً: دور التجربة في تكوين القيم الخلقية: 

ا الفرد يذهب املاوردي إىل  وال جيوُز أن ُترتك النفس دون توجيه اعتماداً على ما ، أنَّ هناك قيًما أخالقية جيب أْن يتحلى 
وكل ذلك ال يُناُل بتوقيِف ، ولكلِّ قوم ُمَواضعةٌ ، مستحسٌن بالعادة وأ، يقوم به العقل والطبُع "ألن األدَب مكتسٌب بالتجربة

ْربَِة واملعاطاةحىت ُيكْ ، العقل وال باالنقياِد للطبع وزَِكىُّ الطبع ، مث يكوُن العقل عليه قّيماً ، تسب بالتجربة واملعاناة ويستفاَد بالدُّ
  ). 46إليه ُمسلِّماً"(
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والثاين ما جيُب أْن يقوم به اإلنساُن يف ، أحِدمها ما يقوُم به الوالد لولده يف الصَِّغر، ومييز املاوردي بني شكلني من التأديب 
  ويُقّسم أدب النشأة إىل قسمني مها: ، دما يكرب ويسميه أدَب النشأةنـَْفِسِه عن

واّتفَق عليه ، يؤخُذ هذا األدب" تقليدًا على ما استقرَّ عليه اصطالُح الُعقالء أوًال: أدب المواضعة واالصطالح: 
، )47تحسانه دليٌل موجب.."(وال التفاقهم على اس، وليس الصطالحهم على َوْضِعِه تعليٌل ُمْستَـْنَبط، استحسان األدباء

والثاين ما تكون املواضعُة يف فروِعِه ، وهذه اآلداُب ضربان "أحدمها ما تكون املواضعة يف فروِعِه والعقُل موجٌب ألصولِهِ 
   ).49ويذكر عدداً من هذه اآلداب مثل املشورِة والصرب.. إخل(، )48وُأصوله"(

وال ، الذي يكون "حمموًال على حال ال جيوز يف العقل أْن يكوَن خبالفهااألدب  و: هثانياً: أدب الرياضة واالستصالح 
، )50"(…وما كان كذلك فتعليلُه بالعقل ُمستَـْنَبط ووضوح صحته بالدليل ُمرتبطٌ ، أن ختتلف العقالء يف صالحها وفسادها

ذا اجلانب مثل: احلياء واحللم   ). 51والصدق..إخل( ويذكر املاوردي عدداً من القيم األخالقية املرتبطة 
  المشورة نموذجاً: 

وال ، وهي واجبة بصورة مطلقة إذ "إنَّ من احلزم لكلِّ ذي ُلّب َأّال يـُْربَِم أمراً ، تعترب املشورُة من آداب املواَضَعِة واالصطالح 
  ر يف املستشار مخس خصال: وجيب أن تتواف، )52وُمطاَلَعِة ذي العقل الراجح"(، ُميِضَي َعْزماً إّال مبشورة ذي الرأي الناصح

ـــة  : يـــذهب املـــاوردي إىل أن املستشـــار جيـــب أن يكـــون ذا "عقـــٍل كامـــٍل مـــع جتربـــٍة ســـالفٍة فإنّـــه بكثـــرِة أوًال: العقـــل والتجرب
  ): 54هي(، والشواهد اليت يلجأ إليها لدعم هذه القضية، )53التجارب َتصحُّ الرَّوية"(

، أنّه قال: "اسرتِشدوا العاقَل َترُشُدوا -صلى اهللا عليه وسلم- النيب  الزناد عن األعرج عن أيب هريرة عنو روى أب .1
  وال تعصوه فتندموا".

كما حتذُر عداوَة العاقَل إذا كان ،  قال عبد اهللا بن احلسن البنه حممد: "احذْر مشاورَة اجلاهِل وإْن كان ناصحاً   .2
  َمْكُر العاقِل وتوريُط اجلاهل". فيْسِبَق إليه ، فإنّه يوِشُك أن يورَِّطَك مبشاورتِهِ ، عّدواً 
  فكأنّا ألُف حازم". ، وحنن نطيعه، وفينا حازمٌ ، "وقيل لرجل من عبٍس: ما أكثَر صواَبُكم؟ قال: حنن ألُف رجل  .3
كبٌري قد أخَذ الدهُر من و أ، كان يقال: إياك ومشاورَة رجلني: شاٌب معجٌب بنفِسِه قليُل التجارِب يف غريهو "  .4

  جسمه".  عقله كما أخَذ من
ِتُك لك ، والعقُل حيتاُج إىل التجارب، " قيل يف منثور احلكم: كلُّ شيء حيتاج إىل العقل  .5 ولذلك قيل: األيام 

  عن األستار الكامنة". 
  والعاقل منها يف زيادة". ، "قال بعض احلكماء: التجارُب ليسْت هلا غايةٌ   .6
  ِك املأمول". "وقال بعض احلكماء: من استعان بذوي العقول فاز بَدرْ   .7
  األسود الدُّؤيل:و قال أب  .8
  وال كلُّ مؤٍت ُنْصَحـُه بلبيبِ      هُ ـوما كلَّ ذي ُلٍب مبؤتيك ُنْصحَ  
  َفُحقَّ له من طاعـة بنـصيب     ولكن إذا ما اسُتْجِمَعَتا عند صاحب 
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أنّه و ويبد، املأخوذ من احلكماءمستمدة من الشاهد السادس  -وهي اقرتان العقل بالتجربة-يالحظ املتأمل أنَّ هذه الّسمة  
إذ جنده يف الّسمة الرابعة يعود إىل االستشهاد به على الرغم من أنّه ليس بالشاهد ، يُويل هذا الشاهد أمهية خاصة وكبرية

  ). 55وهذا يكشف عن اهتمامه الكبري بالتجربة(، القوي لدعم القضية
مــأموُن  وومــن غلــب عليــه الــديُن فهــ، لِّ صــالح وبــاُب كــلِّ جنــاح: "فــإنَّ ذلــك ِعمــاُد كــثانيــاً: أن يكــون صــاحب ديــن وتقــى

  السريرة موّفُق العزمية". 
  ميحضان الرأي. و : فإنًّ النصح واملوّدة يْصُدقان الفكرة ثالثاً: أن يكون ناصحاً ودوداً 

موِم ال يسلُم له رأٌي وال فإنَّ من عارضْت فكَرُه شوائُب اهل، وَغمٍّ شاِغلٍ  رابعاً: أن يكون سليم الفكر من َهمٍّ قاطع
  يستقيُم له خاطٌر. 

والرأي إذا ، واهلوى صادٌّ ، وال هوًى يساعُدُه فإنَّ األغراض جاذبةٌ ، يتابعه خامساً: أال يكون له في األمر المستشار غرضٌ 
  عارَضُه اهلوى وجاذبته األغراُض َفَسَد. 

والفقرة األوىل من الباب األول من كتابه تسهيل النظر ، القيم اخلُُلقية يالحُظ أّن املاوردي يُعطي للتجربة دوراً كبرياً يف بناء 
وهلا ، وتـُْقَهُر باالضطرار. وللنفس أخالٌق حتدث عنها بالطبع، تشهد بذلك إذ يقول: "األخالُق غرائٌز كامنة تظهر باالختبار

  ).56ت وأفعاُل اإلرادة"(فهما ضربان ال تنفك النفسُّ عنهما: أخالُق الذا، أفعال تصدر عنها باإلرادة
  التجربة في العلم السياسي: 

، ال يلجأ املاوردي إىل التجربة فقط يف الظاهرة األخالقية, وإّمنا جنده أيضًا بصورة صرحية يف معاجلة الظاهرة السياسية 
، )57آلراء الصحيحة(والسياسُة هي التدبرياُت الصادرة عن نتائج ا، ويندرج علم السياسة عند املاوردي حتت صناعة الفكر

فالعلم السياسي مجلة من "املبادئ النظريّة إذا اّختََذها األمُري مقياسًا وموجِّهًا كانت تدبرياتُه صادرًة عن نتائج اآلراء 
ومن مث فهناك شروط جيب أن تتوافر يف السائس: "أحدها: العدالة على شروطها اجلامعة. والثاين: العلم ، )58الصحيحة"(
االجتهاد يف النوازل واألحكام. والثالث: سالمة احلواس من السمع والبصر واللسان ليِصحَّ معها مباشرُة ما ُيدرك  املؤدي إىل

ا. والرابع: سالمُة األعضاء من نقص مينع عن استيفاء احلركة وُسرعة النهوض. واخلامس: الرأي املفضي إىل سياسة 
  ). 59أْن يكون من قريش"( والّنسب وه والسابع: …والسادس: الشجاعة والنجدة …الرعّية
فيقول:"وقد شّبه املتقدمون السائَس املدبر ، ويذهب املاوردي إىل أنَّ السائَس جيب أن يكوَن صاحب عقّلية علمية جتريبية 

، عوانوعالج األمراض: فاليدان يف بطشهما باجلند واأل، للمملكة يف الَسلِم واحلرب بالطبيب املدبّر للجسد يف حفظ الصحة
واللسان يف نطقه بالوزراء ، واألذنان بأصحاب الربيد واألخبار، والظهر والعينان باحلجاب واحلرس، والرجالن بالُكراع

م يف القرب والبعد.  احلاجة اخلاصة للعامة يف االستخدام  و والكتاب. واألعضاء اجملاورة يف القلب حباشية امللك على طبقا
وبكل صنف ، وعوامَّ الناس خلواصهم ُعدَّةٌ ، يت ليست بشريفة؛ ألنَّ بعض األمور لبعٍض سببٌ كحاجة األعضاء الشريفة إىل ال

ا وال يقدر على التصرف إال بصحبتها ، منهم إىل اآلخر حاجٌة. وإذا كان أعوانه منه مبنزلة أعضائِه اليت ال ِقواَم للجسد إال 
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م كما ال تستقيم أفعاله إال باستقامة وإصالح فاسدِ ، وجَب عليه تقوُمي ِعَوِجِهم، واستقامتها هم ليستقيموا فيستقيَم امللك 
  ). 60أعضائه من َجَسِدِه"(

وإّمنا يتبناه؛ إذ جنده بعد ذلك يقول:"وأصل ما يُبىن عليه قاعدُة ، ال ينقل املاوردي هذا الشاهد على سبيل الدعم لقضية 
ومعرفة ِمههم وأخالقهم حىت ، وَيسبُـَر مجيع حاشيته بتصفُّح عقوهلم وآرائهم، كِتهِ أمره يف اختيار أعوانه وُكفاته أْن َخيْتَرب أهل ممل

. وهناك )61(وِمهَمهم متباينًة وِمنَـنَـُهم متفاضلة"، فإنه جيد طباَعُهم خمتلفةً ، وما يالئم كامن ِشَيمهم، يعرف به باطن سرائِرهم
  قرائن أخرى تدعم هذا األمر:

ْسَتبَهَمَة أوًال: يؤكد املاوردي أنَّ ع 
ُ
لى املستشار أْن يكون صاحب جتربة إذ يقول: "وينبغي للملك أال ُميضي األمور امل

وأَنفًة من االستعانة بغريه حىت يشاوَر ذوي األحالم ، وال يُنِفَذ عزائَمُه احملتملة ببداهة ِفْكرِِه حترُّزًا من إفشاء سرِّه، اجِس رأيه
ا ويستطلع برأي ذوي األمانة، والنُّهى وعرفوا موارد األمور وحقائَق ، والتُّقى ممن َحّنكتهم التجارب فارتاضوا 

  ).62مصادرها"(
ثانياً: يؤكد املاوردي أنَّ على امللك معاجلة الفساد الذي يظهر يف الدولة عن طريق القضاء على أسبابه إذ يقول: "رمبا 

، كما تـَُعاجلَُ األمراض املضادة بأدويٍة مضادة،  بأضداد متنوعة اختلفْت األسباُب المتزاِج الفساد فتحسَم األسباب املتنوعةِ 
فإذا عرفها وقف على ، وما يصعب عن هذه السياسة إال معرفة األسباب، فُيستخرج حسم كلَّ فساد من َسببه

  ).63الصواب"(
ا وزير التنفيذـثالث     ).64ني عنده(وهي مبرتبة القوان، اً: حيـّدد املـاوردي أربع َمَهاّم أساسية يقوم 
هّمة هي" أن القانون األول 

ُ
ذه امل : السِّفارة بني امللك وأهل مملكته: والشروط اليت جيب أْن تتوافر يف الوزير الذي يقوم 

لُيْحَمَد اختيارُُه ويَِقلَّ ، عارفًا بكفاءة الُعمَّال ومقادير األعمال، قليل االغرتار، يكون جيد اَحلْدس. صحيح االختبار
  ).65ُه"(ِعثارُ 
فإنَّ امللك مع جزالة رأيه وصحة رويته ، تقدمي الرأي واملشورة: على الوزير أن ميُِدَّ امللك برأيه ومشورته القانون الثاني: 

ا، حمجوب الشخص عن مباشرة األمور فاحتاج إىل بارز الشخص باملباشرة ليكون بارز ، فصار حمجوب الرأي عن اخلربة 
عاِين(، شاِهُد كالغائبفليس امل، الرأي باخلربة

ُ
ُْخِربُ كامل

   ).66وال امل
  عنايُة الوزيِر بامللك.  القانون الثالث:
  حرص الوزير على مصاحل امللك. القانون الرابع:

والوصية الثانية منها قولُه: حّق عليك أيها الوزير أْن تكون ألعواِنك ، )67رابعاً: يقرتح املاوردي جمموعة وصايا للوزير(
ْم على نفسك وعليهم ُمْسَتْظِهراً ، وألحواهلم ُمتطلِّعاً ، ُخمْتِرباً  ويقول يف موضع آخر: اختْرب أحوال من ، )68إخل( …ِو

   ).69استكفيَتُه لِتَـْعَلم َعْجزه من ِكفايِتِه.. إخل(
  خامساً: أخالقيات العالم:
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يتعامل هنا مع و وه، )70ه الطالب.."(وأفضل ما طلب وجّد في، يؤكد املاوردي "أنَّ العلم أشرف ما رغب فيه الراغب 
ا املطلقة لكنه يـَُفّضل علوم الدين إذا طُِلب منه التفضيل ، )71ولكل علم منها فضيلة"(، فكّل "العلوم شريفةٌ ، املعرفة بصور

َنها؛ "ألنَّ العلم يبعث على فعل العبادة ا ووالعبادة مع خل، بـَيـْ زِم علم الدين كّل فـَلَ ، قد ال تكون عبادة، فاعلها من العلم 
  ). 72مكلف.."(

وللعقل ، عن اخلري َصادٌّ  و"فه، ويشكّل اهلوى العقبة املعرفّية الكبرية اليت تقف أمام العقل، ويرتبط العلم عنده بالعقل 
الشَّرِّ وَمْدَخُل ، وجيعل ِسْرت املروءة مهتوكاً ، وُيظهر من األفعال فضائَحها، ألنه يُنِتج من األخالق قبائَحها، ُمضادٌّ 

ويدفع ، ). ونظرًا ملا يشكله اهلوى من خطورة على اإلنسان" جعل عليه العقل رقيبًا جماهدًا يالحظ َعثْـَرَة غفلِتهِ 73َمْسلوكاً"(
  لكن قد يتمكن من االنتصار. ، )74ويدفع ِخداع حيلته"(، بادرة سطوته

فيكل العقل عن ، َيل عليه غلُبة اهلوى والشهوات: قد يقوى سلطان اهلوى "بكثرة دواعيه حىت تستو أوًال: قوة سلطانه 
ا"(، ويضعف عن منعها، دفعها ). وعالج هذا األمر "أن يستعني العقل بالنفس 75مع وضوح قبحها يف العقل املقهور 
  ). 76وقبح األثر"(، من شدة الضرر، فيشعرها يف عواقب اهلوى، النفور
، )77فيتصوَّر القبيح حسنًا والضرر نفعاً"(، ْكرِِه "حىت متّوه أفعالُه على العقلقد يقوم اهلوى بإخفاء مَ  ثانياً: قوة المكر: 

   مها:، وهناك سببان وراء وقوع اإلنسان يف هذا األمر
وعالج ، )78وتتصوره َحَسنًا لشدة ميلها"(، فيخفى عنها القبيح ِحلُْسِن ظَنِّها، أ) "أْن يكون للنفس ميل إىل ذلك الشيء

، والقلب رائد احلق، والشهوة من دواعي اهلوى، فإنَّ العني رائد الشهوة، جيعل فكر قلبه َحَكماً على نظر عينيههذه احلالة "أن 
  ). 79واحلق من دواعي العقل"(

، وأمحد حاليه، حىت َيُظنَّ أنَّ ذلك أوفق أمريه، وطلب الراحة يف إتباع ما َيْسُهل، ب) "استثقال الفكر يف متييز ما اشَتَبهَ 
ْكر يف كّل َخمُوف حذر، واألعسر مذموم، رًا بأنَّ األسهل حممودٌ اغرتا

َ
ومكروه ، فلن يـَْعَدَم أن يتوّرط ِخبُدَع اهلوى وزينة امل

  . )80َعِسر"(
أنَّ اهلوى  وفه، وهناك فارق بني الشهوة واهلوى على الرغم من اجتماعهما "يف العلة واملعلول واتفاقهما يف الداللة واملدلول 

ْستَـَلّذات، آلراء واالعتقاداتخمتص با
ُ
 وواهلوى أصل ه، وهي أخصُّ ، فصارْت الشهوُة من نتائج اهلوى، والشهوة خمتصة بنيل امل

أصل   و"وه، واحلقيقة مرتبطة بالعقل، ألن غاية العلم عنده هي احلقيقة، ). ويأيت حرص املاوردي على إبعاد اهلوى81َأعم"(
والصحيح من ، والعلم احلادث عنه ما متيز به احلّق من الباطل…، لك ُمسي أمَّ العلمولذ، كّل معلوم من دليل ومدلول عليه

  ). 82واملمكن من املمتنع"(، الفاسد
واللِّجاج عند ظهور احلقِّ ُسّنة ، والتمادي بالباطل "مذموم عند اجلميع، أّما اهلوى فريتبط بالباطل، يرتبط العقل باحلقيقة 

والبغية ، ألّن املراد من العلم والنظر والتبّني والِفكر إصابة احلقّ ، وال فائدة وراءمها ُتؤّمل، ا يُعقلوال معىن فيهم، عند اجلمهور
بتغى املطلوب"(، منه الظفر بالصواب

ُ
). وتنقسم املعرفة عنده إىل قسمني 83فإذا أصابه فال معىن للِعناد واَجلْحد وتضييع امل

  بانقسام العقل إىل غريزّي ومكتسب: 
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، نوعان: "ِحسٌّ ظاهر وخٌرب متواتر وما أُدرك ببداهة العقول وه ووه، ويسميها علم االضطرار : المعرفة الضرورية:أوالً  
، وال يفتقر علم االضطرار إىل نظر واستدالل إلدراكه ببداهة العقل، وعلم اخلرب متقدم عليه، وعلُم احلسِّ متأخر عن العقل

قضايا  وفه، )84وال َحتُْسُن املطالبة فيه بدليل؛ ألنّه غاية لِتناهي الّنظر"(، ه إليه َجْحدٌ ويشرتك فيه اخلاصة والعامة وال يتوجّ 
   صادقة بصورة يقيّنية مطلقة.

وهذه األخرية تنقسم ، وهي إّما أحكام مسعية وإما قضايا عقلية، وطريقها النظر واالستدالل ثانياً: المعرفة االكتسابية: 
  عنده قسمني: 

فيوجُب العلم ، به كالتوحيد و"ما ال جيوز أن يكون على خالف ما ه: َمْت استدالًال بضرورة العقل مثلقضايا ُعلِ  -أ
  ). 85وإن كان عن استدالل للوصول إليه بضرورة العقل"(، الضروري
، ى النبوةبه كآحاد األنبياء إذا ادعو "ما جيوز أن يكون على خالف ما ه: قضايا ُعِلَمْت استدالًال بدليل العقل مثل -ب

  ).86وال يوجب علم االضطرار حلدوثه عن دليل العقل ال عن ضرورته"(، فيوجب علم االستدالل
والفارق بني العقل والرأي أنَّ العقَل "ما تـَيَـّقُن به الصواب ، )87يؤكد املاوردي أنَّ العقل والرأي واهلوى من أفعال اإلرادة(

سكون  و"غلبُة الظن يف ترجيح الصواب على اخلطأ.. وهوأما الرأي فه، )88(املوجب ألمر ال جيوز خبالفه" ومن اخلطأ.. وه
والرأي معِرتٌض يستمد العقل ، ومستِقٌل ُحبكمه، باإلضافة إىل أنَّ العقل" الزم حملله، )89النفس إىل ترجيح أمر جيوز خالفه"(

فال يلتبس عليه ، ومبمارسة األمور حتّفظاً ، ظاً ويستضيء بنوره.. ولئن كان العقل مستقًال ببصريته فقد يزداد بالتجارب تيقّ 
  ). 90والعقل حيتاج إىل التجارب"(، وال ينتقض عليه عزم. وقيل: كّل شيء حيتاج إىل العقل، حزم
، ال يكفي توافر العقل للحصول على املعرفة وإّمنا هناك منهجية جيب اتباعها "فإنَّ للعلوم أوائل تؤدِّي إىل أواخرها 

وال يطلب ، ومبداخلها ليفضي إىل حقائقها، لينتهي إىل أواخرها، بأوهلافليبتدئ طالب العامل ، إىل حقائِقهاومداخل تفضي 
والثمر من ، ألنَّ البناء على غري ُأسٍّ ال يبىن، فال يدرك اآلخر وال يعرف احلقيقة، وال احلقيقة قبل املدخل، اآلخر قبل األول

  ): 92توافرها يف طالب العلم ابتداًء هي( وهناك شروط جيب، )91غري غرس ال جيىن"(
  أوًال: العقل الذي يدرك حقائق األمور. 

ا غوامض العلوم.    ثانياً: الفطنة اليت يتصور 
  ثالثاً: الذكاء الذي يستقر به حفظ ما تصّوره وفهم ما علمه. 

ا الطلب وال يسرع إليها امللل.    رابعاً: الشهوة اليت يدوم 
  مبادة تغنيه عن ُكَلِف الطلب. خامساً: االكتفاء 

  سادساً: الفراغ الذي يكون معه التوّفر وحيصل به االستكثار. 
  سابعاً: عدُم القواطع املذهلة من مهوم وأشغال وأمراض. 

دة لينتهي باالستكثار إىل مراتب الكمال. 
ُ
  ثامناً: طول العمر واتساع امل

  ليمه. تاسعاً: الظفر بعاِمل َمسٍْح بعمله متأنٍّ يف تع
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  ومنها: ، أّما العاِمل فيجب أن تتوافر فيه الِقيم اخللقيُة الُعليا
 ووه، والُعْجَب ُمنـَفِّرٌ ، متثل هذه السمة الروَح املوضوعّية بتمامها؛ "ألّن التواضع عطوف أوًال: التواضع وُمجانبة الُعْجب: 

م يقتدون م نظروا حّق النظر وول، لتوّحدهم بفضيلة العلم، عجابوكثريًا ما يُداِخُلهم اإل، بكل أحد قبيح؛ ألنَّ الناس  ، أ
م أوىل م أحرى؛ ألنَّ الُعْجب نقٌص يُنايف الفضل"(، وعملوا مبوجب العلم لكان التواضع  واإلحاطة ، )93وُجمانبة الُعْجب 

فيما ليس ، يقُبْح أن يقول: ال أعلم وإذا مل يكْن يف جهل بعِضِه عاٌر مل، بالعلم أمر غري ممكن" فال عاٌر أْن ُجيَْهَل بعُضهُ 
  ). 94يعلم"(

وعليه أن ، )95وأْن حيّث النفس على أن تأمتر مبا يأمُر به"(، جيـب على العامل أْن يعمَل بعلمه م:ـثانياً: العمل بالعل 
  ). 96ُر"(ـوأْن ُيِسرَّ غري ما ُيْظه، وأْن يأمر مبا ال يأِمترُ ، يتجنب "أْن يقول ما ال يفعل

فإنَّ البخل ، جيب على العلماء "أال يبخلوا بتعليم ما ُحيِسنوَن وال أن ميتنعوا من إفادة ما يعلمون بذل العلم لطالبه: اً:ثالث 
وثانيها زيادة ، فأوُهلما األجر من اهللا تعاىل، ). وهناك فوائد تعود عليه إْن قام بالتعليم97واملنع منه حسد وإمث"(، به لؤٌم وظلم

، ويُعيَنه بْقدر الطاقة، ويسّهل له السُُّبل، ويرُفَق به، فإنَّ على العامل" أن ينصَح من يُعّلُمهُ ، ). ومن مث98فظ"(العلم وإتقان احل
). وقد اشرتط املاوردي على املتعلم أن يـَْنُبَذ تقليد 99وال ينفِّر راغباً"(، وأال يرد طالباً ، وعليه أْن يبتعد عن التعفيف والتحقري

وإْن ، وأنَّ اعتقاَدُه حجة، وإْن مل يستِدلَّ ، طلقة "فإنه رمبا غاىل بعض األتباع يف عاملِهم حىت يروا أنَّ قوَلُه دليلٌ العامل بصورٍة م
  ). 100فيـُْفضي به األمر إىل التسليم له فيما أخذ عنه.."(، مل َحيْتجّ 

ْكَتَسِب إمث"فإنَّ ُشبَ ، : على العامل أال يأخذ مثن تعليمهرابعاً: التنزه عن شبه المكاسب
ُ
وكدَّ الطالِب ذلٌّ واألجَر ، َه امل

   ).101أجدُر به من اإلمث والعزَّ أليُق به من الذل"(
  ة: ـمراجع

، وهناك عقبات كثرية يف الطريق على الباحث أن يتجّنبها، بلوغ احلقيقة ويؤكد املاوردي أنَّ ما يهدف إليه العلم بإطالق ه
، والقادر بإمكاناته على جتاوز عثرات اهلوى واألهواء، القائد إىل عامل احلقائق ووالعقل ه، ةويف مقدمِتها اهلوى بصوره املختلف

، ومن مث فالعقل واحلس يتساندان معًا يف هذا األمر، وإّمنا يرتبط العقل عنده ابتداًء باحلواس، جمرد العقل، ال يعين بالعقلو وه
وال سلطَة ، فالعلُم عنده مرتبط بالدليل والربهان، باإلضافة إىل االستنباط وقد جتسد هذا يف قبوله ملنهجية التجريب واالستقراء

  وكلِّ القيم اخللقية العليا. ، والّنزاهة، والدّقة، ينادي بضرورة أن يتمتع العاِمل باإلنصاف والعدالة، ومن هنا، معرفيًة إال هلما
وداللة صرحية على حكمة ،  آخر املطاف نتاج للفعل اإلهليوأنه يف، اعتقد املاوردي أنَّ عامل األشياء حيكمه مبدأ السببية

ومن هنا جاءت تفسرياته ، بل جند أيضًا عامل الذات خيضع هلذا املبدأ، وال يتوقف هذا األمر على عامل األشياء، اهللا وإتقانه
  السبيب على هذين الصعيدين. مث يالحظ أنه اعتىن كثرياً بالتفسري، للظاهرة اخللقية والسياسية باالستناد إىل هذا املبدأ

فهما مرتابطان يف ، ومعرفتها مبا زّود من حس وعقل، واإلنسان قادر على اكتشافها، فالظواهر حتكمها أسباب ونتائج
بفعل التجارب. واملتكلمون ، ويتطور فيما بعد ووالذي ينم، وتشكل األوليات العقلية واحلسية بنية العقل الغريزي، فعلهما

  ومن مث كان املاوردي يف هذا األمر يتابع التيار الكالمي. ، بضرورة دعم التجربة للعقل املكتسب حىت يكتمل بإمجاع نادوا
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ذا ، وتفسري الظاهرة السياسية، إعطاؤه دورًا كبريًا ملنهج التجربة يف بناء القيم اخللقية ولكن ما مييز املاوردي ه واهتمامه 
وإذا كانت التجربة هي ، مثل الطب، ختباريةيف نصوصه الصرحية كان متأثرًا بالعلوم االوإمنا كما الحظنا ، األمر ليس عارضاً 

وهذا يشري إىل مدى دعمه ، فإن املاوردي يوظفها يف علوم أخرى مثل األخالق والسياسة، املنهج الرئيسي يف العلم االختباري
ولفظ االختبار من ، بار يف الفعل اخللقي والسياسيفهناك قرائن متكررة لالعتماد على التجريب واالخت، للمذهب التجرييب
العلوم االختبارية  ووإمنا مصدر تأثره فيه ه، الكالم ووعمومًا ليس هذا األمر مأخوذًا من منهجية الفقه أ، ألفاظه الشائعة

  منها: ، وهناك شواهد كثرية تثبت اطالعه على هذه العلوم
  شاهد قوله: وال، : وقف الماوردي على علم الكيمياءأوالً 

، وإمنا خيتصُّ غالبًا بأحد شيئني: إما مبذهب شنيع خيفيه ُمْعَتِقُدهُ ، وال كالم لُغوي، "فأّما الرمز فلست جتده يف علم معنوي
وأن  وإّما ملا يدعي أربابُُه أنَّه علم ُمْعوِزٌ ، واحتماَل التأويل فيه سببًا لدفع التهمة عنه، وجيعل الرمز سببًا لتطلًّع النفوس إليه

ا امساً لعلم الكيمياء،  إدراكه بديٌع ُمْعِجزٌ  ُ واألسَف ، لُيوِمهوا الُشحَّ به، فرمزوا بأوصاِفِه وأخفوا معانيه، كالصنعة اليت وضعها أربا
ن كان ما تضمن هذي  وول، مث ليكونوا بـَُرآَء من ُعْهَدِة ما قالوا إذا ُجرِّب …عليه خديعًة للعقول الواهية واآلراِء الفاسدة
فأما العلوم اليت تطّلع  …خلرج من الرمز اخلفّي إىل العلم اجلليّ ، وعلماً مستفاداً ، النوعني وأشباههما من الرموز معىن صحيحاً 

بل ، ولفٍظ ُمستغرب، عن االستدعاء إليه برمز ُمستحلىً ، وشدِة الداعي إليها، النفوس إليها فقد استغنْت بقوة الباعث عليها
  ).102وتصّور معانيها"(، إدراكهامن اإلبطاء عن ، يف االشتغال باستخراج رموزِها ملا، ذلك منّفر عنها

إذ يقول: "أخربين عن جنم إبليس وجنم آدم ما هو؟ فإن هذين ، أن املاوردي قد وقف على علم أحكام النجوم ويبد ثانياً:
ما ال يسأل عنهما إال علماء الدين وبَدَر إليه قوٌم منهم باالنكسار ، من سؤاله فعجبُت وَعِجَب َمْن يف جملسي، لعظم شأ

فأقبلت عليه وقلت: يا هذا إنَّ املنجمني ، َفَكْففتُـُهم وقلت: هذا ال يقنع مع ما ظهر من حاله إال جبواب مثله، واالستخفاف
زاك اهللا جعلي وقال: فإن ظفرت مبن يعرف ذلك فاْسأْلُه. فحينئذ أقبل ، يزعمون أنَّ جنوم الناس ال تعرف إال مبعرفة مواليدهم

   ).103مث انصرف مسروراً"(، خرياً 
إذ يقول: ، وميكن أيضًا إضافة اإلشارتني التاليتني، )104ذكرنا النصوص اليت قارن فيها بني الطبيب ورجل الدولة( ثالثاً:

كما قال - وصار، اسِتِه أفسدلنظرِِه وسي وُحتِدث فسادًا كان الفساُد عليه أعوَد وه و"ومن ُنِسَب إىل رمحٍة تـُْبِطل ّحدًا أ
، وتسوقه الشفقة إىل َمِنيته، فتؤديه رمحُتُه إىل َهَلَكِتهِ ، وأمل احلديد، كالطبيب الذي يرحم العليل من مرارة الدواء  - املتقدمون

البدن يف  ويقول أيضاً: "وَزَعَم بعض علماء الطب أنَّ السجايا واألخالق تابعة ملزاج، )105فتصري رمحته له أبلى من قسوته"(
ا ا، أحوال الطباعة بالزيادة والنقصان ما تزيد بزياد فإذا  …فزعموا أنَّ الغضب ُيْسرِع بكثرة املّرة الصفراء، وتنقص بنقصا

   ).106(…اعتدَلْت فيه هذه األمزجة اعتدَلت أخالقُه
قدياًّ. واملعيار الذي جلأ إليه يف نقد وأنه اختذ منها موقفًا ن، تؤكد القرائن السابقة أن املاوردي قد وقف على علوم عصره

، فهؤالء أصحاب الصنعة اضطروا إىل استخدام الرموز واأللغاز حىت يهربوا من املواجهة، التجربة ودعوى علماء الصنعة ه
   الذي يكشف عن استيعاب املاوردي ملنهج التجريب يف العلوم االختبارية. ووهذا ه، التجربة العلمية وفمعيار أقواهلم ه
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  مة:ـالخات
وحاول اصطناع مناهجها يف البحث اخللقي والسياسي. واعتقد أنَّ العامل ، تأثر املاوردي الفقيه املتكلم بالعلوم االختبارية

التفسريات السببية. ونادى بتكامل احلس والعقل على  ووأنَّ ما يسعى إليه صاحب املعرفة العلمية ه، حتكمه قوانني السببية
  أّكد ضرورة أن يتحلى العلماء بقيم أخالقية مثل العدالة واإلنصاف والنزاهة. الصعيد املعريف. و 

بل احلياة االجتماعية. وذلك ألّن األخالق يف ، يذهب املاوردي إىل أنَّ القيم األخالقية جيُب أيضًا أْن حتكم عامل السياسة
ما معاً تتحقق سعادة اإلنسان يف ، الدنيا هي جزء مكمل ألخالق الدين   الدنيا واآلخرة. و
ا عقالنية علمية مكتملة، أوضحنا معاملها يف الصفحات السابقة، حقق املاوردي عقالنية علمية حمددة ، وحنن ال ندعي أ

  ولكن هي واحدة من أشكال العقالنيات العلمية املمكنة. بوصفها موقفاً ورؤيا فلسفية. 
*************  
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  آثار عمر الخّيام العربية وأهميتها
  يوسف بكار* 

 ووهـ، يف القـرن اخلـامس اهلجـري ومـن شـعرائه كـذلكوكـان مـن علمـاء املسـلمني البـارزين ، عاش اخليام يف العصـر السـلجوقي
ما   .واحد ممن يطلق عليهم يف األدب الفارسي"أصحاب اللسانني" الذين يتكلمون الفارسية والعربية ويكتبون 

 يعر ف جمموع حمدد وال وبرباعياته الفارسية اليت مل يضمها ديوان أ، يف العصر احلديث حتديثاً ، مما ال مرية فيه أن شهرة اخليام 
ـــا قـــد طغـــت علـــى جوانبـــه العلميـــة  ،)1(عـــددها احلقيقـــي والـــيت ترمجـــت بأعـــداد متفاوتـــة إىل ثالثـــني لغـــة –إىل اآلن- الشـــك أ

  .وصرفت االهتمام عنها إال يف املسائل العلمّية احملض، واملعرفية األخرى
حاور بعض علمـاء عصـره ونـاظرهم وأجـاب عـن اللغة العربية وتعلمها وعّلمها و  –أحد ألقابه الكثرية ووه–لقد أحب احلكيم  

ونظـم شـعراً عربيـاً يف حـني أنـه مل يشـتهر كثـرياً ، وَدوََّن جّل مؤلفاته العلمية والفلسـفية بالعربيـة وتـرجم منهـا إىل الفارسـية، سؤاهلم
ـا  يف العصور القدمية بأنه شاعر ال مبا نظم من رباعيات فارسية يكاد يوقن احملققون والباحثون اإلثبات من اإليرانيني احملـدثني أ

ــب آنــذاك، وال بشــعره العــريب القليــل جــداً ، قليلــة إىل الفلــك والرياضــيات ، بــل عــرف كثــرياً واشــتهر بعلــوم احلكمــة الــيت كانــت 
ا مجيعاً    .)2(والنجوم والطبيعيات والفلسفة وما يتصل 

  .)3(ان عاملاً باللغة والفقه والتواريخأن اخلّيام"ك –فيما نقل–هـ) 565-499نقل عن ظهري الدين البيهقي ( 
بعــض املعاصــرين مــن إيــرانيني وعــرب علــى ، فضــًال عــن كتابــات اخليــام العربيــة املتقنــة كمــا وصــلت إلينــا، لرمبــا محــل هــذا القــول 

القــرآن كانــت  ناهيــك بــأن العربيــة لغــة، )5(وكان"متمكنــاً يف اللغــة العربيــة، )4(االعتقــاد بأنــه كان"جييــد العربيــة إجــادة الفارســية"
  .)6(وقتئٍذ لغة العصر: والالفت أن الزركلي وصفه بأنه"مستعرب"

كإفادته من احلكيم أيب احلسن األنبا ري الذي قرر لـه كتاب"اجملسـطي" يف ،  كان اخلّيام يستفيد من حكماء عصره وعلمائه  
الــذي قال:"وكــان جيلــس  )هـــ538-467بــني يــدي اإلمــام جــار اهللا الزخمشــري ( ،)8(وكجلوســه، )7(علــم الفلــك البطليمــوس

إن مثل هذا الرتتيب والتحقيق ، وكان يقول ألصحايب: أال أخربكم عن بصرية وخربة، إلينا ويتسّمع األوراد اليت ُتدّرس بني يدي
ولقـد جلـس يف حضـرة الزخمشـري مفيـداً بعـد أن صـوبه يف جملـس  .ال يوجد يف مجيع املعمورة إال يف هذه الرقعة خاصًة فاعلموا"

  -يف مسألتني لغويتني: )،9(شيخه الفريدي
ا كانت"مكسـورة"  ، يف وصف السيف )،10(عن عني"املطّبق" و"املصّمم :األوىل  ا"مفتوحة" يف حني أ إذ كان اخليام يظن أ

  .)11(أن اخليام أنشد يف اجمللس الشطر األول من بيت أيب العالء املعري، واألخرى، كما أجاب الزخمشري حني سأله اخليام
 )12(صحابة موسى بعد آياته التسع     أصدقُه يف مريٍة وقد امرتتْ 

  .الكذبو فلما حلّنه (أي غّلطه) الزخمشري جلّ واّدعى أن"املرت" ه .صدقه يف َمْرته وقد امرتت"أأنشده" 
مـــــن قولــــــه ، )14(ويل عليـــــه شخصـــــياً كمـــــا فهــــــم خطـــــأ، )13(وتتلمـــــذ كـــــذلك علـــــى مؤلفــــــات الشـــــيخ الـــــرئيس ابـــــن ســــــينا 

قـد أمعنـا النظـر فيهـا  …وَلَعلِّي ومعلمي أفضل املتأخرين للشـيخ الـرئيس ، …وجودات" يف رسالة"الكون والتكليف": "عن"امل
  ".…نفوسنا  وانتهى بنا البحث إىل ما قنعت به
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واحلكـــيم علـــي بـــن حممـــد ، )15(ولقـــد كـــان للخيـــام بـــإزاء ذلـــك هـــؤالء التالميـــذ: اإلمـــام الفيلســـوف مشـــروف الزمـــان اإليـــاليف 
  .)17(املعايل عبدا هللا بن حممد املياجني ووأب، هـ)546(ت ، )16(حلجازيا
إن بعــض الفقهــاء كــان ميشــي إليــه (اخليــام) كــّل يــوم  …" يقــول: هـــ) هــذه احلكايــة الطريفــة682وحيكــى زكريــا القــز ويــين (ت  

عمـر بإحضـار مجـع مـن الطبّـالني فـأمر ، فـإذا حضـر عنـد النـاس ذكـره بالسـوء، ويقرأ عليه درسـاً يف احلكمـة، قبل طلوع الشمس
، لقـراءة الـدرس أمـرهم بـدّق الطبـول والـنفخ يف البوقـات –علـى عادتـه–فلمـا جـاء الفقيـه ، وجباهم (مجعهـم) يف داره، والبوقيني

، ويأخــذ مــين العلــم، هــذا عــاملكم يــأتيين كــّل يــوم يف هــذا الوقــت، فقــال عمــر: يــا أهــل نيســابور، فجــاء النــاس مــن كــّل صــوب
وإال فـــــألي شـــــيء يـــــذكر األســـــتاذ ، فـــــإن كنـــــت أنـــــا كمـــــا يقـــــول فـــــألي شـــــيء يأخـــــذ علمـــــي، نـــــدكم مبـــــا تعلمـــــونينويـــــذكرين ع

  .)18(!؟بالسوء
، فأخـال أن مـا ذكـره البيهقـي مـن تالمـذة اخليـام يشـي بسـهمته وأثـره يف التعلـيم يف زمـان، )19(ومهما يكن أمر هـذه احلكايـة 

  .)20(املتداولة كثرياً عن اخليام" وله ضنة بالتصنيف والتعليم"وأن فيه بعض املصادرة يف هذا األمر على قولته 
إّن يف أخبـــار اخليـــام يف كتـــب الـــرتاث العـــريب القليلـــة الـــيت عرضـــت لـــه مـــا يؤكـــد مشـــاركته وإســـهامه يف معـــارف عصـــره وعلومـــه  

   .ة تناقلتها األخبار واملروياتاملختلفة سواء تلك اليت خّلف فيها آثاراً مدّونة أم تلك اليت مل يرتك فيها إّال آثاراً شفوي
وأشـــادوا بذكائـــه وفطنتـــه وجهـــوده وفضـــله ومكانتـــه العلميـــة يف العربيـــة ، هاتيـــك املصـــادر ومؤلفـــ –إىل حـــٍد كبـــري-لقـــد أنصـــفه  

  وعلومها كما يتجلى يف النقول اآلتية: 
وعـاد إىل نيسـابور ، بع مـرات حفظـهأيب علي (ابن سـيناء) يف أجـزاء علـم احلكمـة.. وقـد تأمـل كتابـاً بأصـفهان سـ و" كان تل -

  .)21(فقوبل بنسخة األصل فلم يوجد بينهما كثري تفاوت"، وأماله
ا" -    .)22(وأما أجزاء احلكمة من الرياضيات واملعقوالت فكان ابن جبد
  .)23(وبه يضرب املثل"، "وكان عدمي القرين يف زمانه يف علم النجوم واحلكمة- 
  .)24(.".يعلم علم يونان، مانإمام خراسان وعّالمة الز  - 
  .)25(" كان حكيماً عارفاً جبميع أنواع احلكمة سيما نوع الرياضيات"- 
وأطـــوهلم يف الرياضـــيات باعـــاً وأقـــدرهم يف القياســـات اخلطابيـــة ، وأرفعهـــم قـــدراً ، أزخـــرهم حبـــراً  وإذا عُـــّد حكمـــاء خراســـان فهـــ 

   .)26(أنفاساً"
ـــ–كـــان حجـــة احلـــق    وقـــد أجنبـــت ، موســـوعّياً إذاً ككثـــريين مـــن علمـــاء املســـلمني القـــدامى –ب بـــه قـــدمياً وذا لقـــب آخـــر ممـــا لُّق

، أخبــار أكثـــره وموســوعته ومعرفتــه وبصــره بعلــوم العربيــة ضــربني مــن آثــاره باللغـــة العربيــة: شــفوي مل يــدّون بــل دونــت أخبــاره أ
   .وتواليف مّدونة

   -: فأما آثاره وإسهاماته الشفوية فتتمثل يف:1-5
عبــد الــرزاق بــن أيب القاســم عبــد اهللا بــن علــي بــن أخــي  ،)28(الــوزير ســالمأنــه دخــل يومــاً علــى شــهاب اإل )،27(يــروى أوًال:

، ومها يتكلمان يف اخـتالف القـرّاء يف آيـة )،29(احلسن ابن الغزال ووكان عنده إمام القرّاء أب، نظام امللك تِْرب اخليام وصديقه
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وذكــر الشــواذ ، وعلــل كــل واحــد، اإلمــام عمــر عــن ذلــك فــذكر وجــوه اخــتالف القــراءفقــال الــوزير: علــى اخلبــري ســقطنا فســئل 
، أهلـك، )30(اجعلـين مـن أْدمـة، فقـال ابـن الغـزال كثـر اهللا يف العلمـاء مثلـك، وفّضل وجهـاً واحـداً علـى سـائر الوجـوه، وعللها

  .عن واحد من احلكماءفإنين ما ظننت واحداً من القراء يف الدنيا حيفظ ذلك ويعرفه فضًال ، وارَض عين
  نفسه دخل مع والده على اخليام فسأله عن بيت احلماسة:  وأنه ه، )31(يروي البيهقي ثانياً:

  )32(إذا حّلوا وال أرض اهلُُدون     وال يرعون أكناف اهلوينا
يهقي:"اهلوينـا: تصـغري ال فأجابه الب، )33(البيت السابع واألخري من محاسية أليب الغول الطهوي من شعراء الدولة املروانيةو وه 

يعــين ال يســفون إذا حّلــوا مكانــاً إىل التقصــري وال إىل ، كالّثريــا واحلمّيــا. والشــاعر يشــري إىل عــّز هــؤالء ومنعــتهم  )،34(تكبــري لــه
  بل يقصدون األسّد فاألسّد من معايل األمور. ، األمر احلقري

م عبــد الرشــيد بــن نصــر احلســن أنــه اجتمــع باخليــام مــرة يف عــن القاضــي اإلمــا )،35(يــذكر صــاحب تتمــة صــوان احلكمــة ثالثــاً:
فاندفع يسرد كل قول نادر ويورد كل شاهد شارد حىت ، فسئل عن معىن"املعوذتني وسبب تكرار ألفاظهما"، )36(مدينة"مرو"
   .هذا مقامه احملمود يف التفسري مع أنه مل ميتِط غاريه"ويعّلق:"، ُمجع لبلغ حجم جملد وأتى مبا ل

كمناظراته مع"أيب حامت املظفـر االسـتفزازي" ،  تنبئ األخبار عن مناظرات علمية له مع معاصريه ممن كانوا يتعاطون العلوم اً:رابع
  .)37(وإن كان يغلب عليه"علوم اهليئة وعلم األثقال واحلَِيل

الغــزايل  ســالمال مــن أن حجــة اإلكالــذي يقــ،  ينــدرج يف هــذا مــا كــان يوّجــه إليــه مــن أســئلة علميــة يف مناســبات َعَرضــّية رًا:ـأخيــ
وابتـداًء ، . فأطال اإلمام عمـر الكـالم.مع أن الفلك متشابه األجزاء، سأله عن"تعيني جزء من أجزاء الفلك القطبية دون غريها

حــىت قــام قــائم الظهــرية ، وكــان هــذا مــن دأب ذلــك الشــيخ املطــاع، وَضــّن بــاخلوض يف حمــل النــزاع، مــن أن احلركــة مــن مقولــة كــذا
  .)38(وقام، فقال: اإلمام الغزايل:"جاء احلق وزهق الباطل"، ذََّن املؤذنوأَ 
وكالذي يقال: إن امللـك العـادل عـالوة الدولـة (فرامـرز بـن علـي بـن فرامـرز) َملَـَك الـرِّيِّ الـذي كـان ينـافح عـن رأي احلكـيم أيب  

سـأل اخليـام رأيـه عـن ، حب كتـاب"املعترب"صـا )،39(هـ) الطبيـب البغـدادي 560-480الربكات بن ملكا هبة اهللا بن علي (
فكيـف ، وليسـت لـه رتبـة اإلدراك لكالمـه، بركات ال يفهم كالم أيب علي و"أب فأجاب، اعرتاضات احلكيم على كالم ابن سينا

ليـه فجعـل جيـادل اخليـام معرتضـاً ع، يكون له رتبة االعرتاض عليه وإيراد الشكوك على كالمه؟" بيـد أن امللـك مل يعجبـه اجلـواب
وقال حنقاً:"تتكلم مبا ال يزيد به  ، بكالم غالمه (الدوايت) الذي كان يذهب إىل أن البن ملكاً رتبة االعرتاض واإلدراك والزيادة

  .)40(فسكت اخليام"، وال متثيل إىل سفاهة غالمي أقدر عليها منك، كالمك على كالم مملوك
وال ، يف بالعربيــة يف علــوم احلكمــة بــاملعىن املصــطلحي القــدمي كــان هلــاأمــا يف التــأليف فقــد خّلــف اخليــام عــدداً مــن التــآل :2-5

  أمهيتها اليت جعلت من صاحبها عاملاً ذا جهود جلية يف علوم عصره يف النظرية والتطبيق. ، تزال
جــري) ففــي العلــوم الطبيعيــة تــرك كتابــاً يف صــنعة"ميزان احلكمــة" أدرجــه عبــد الــرمحن اخلــازين (مــن القــرن الســادس اهل 1-2-5

ففـي اخلـامس"يف ميـزان املـاء ، يشغل اخليـام البـابني اخلـامس والثـامن منـه، جملموعة من احلكماء، )41(يف"كتاب ميزان احلكمة"
  ):92-87أربعة فصول (ص و. والعمل به والرهان عليه" وه.املطلق
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  ).88-87يف صفة امليزان والوزن به (ص األول:
  ).90-88هب والفضة بالربهان اهلندسي (صيف معرفة اجلرم املمتزج من الذ الثاني:
  ).91-90يف معرفة ما يف اجلرم املمتزج من الذهب والفضة باجلرب واملقابلة (ص الثالث:
  ).92-91يف املركبات من ثالثة جواهر فما فوقها (ص، واألخير

   ).153-151" يف القسطاس املستقيم" (ص ، والباب الثامن
، فضــًال عن"رســالة يف الوجــود" و"رســالة يف الكــون والتكليــف" فقــط، )42(بيعيــات"ويــذكر البيهقــي له"خمتصــراً يف الط

   .أن هذه اآلثار الثالثة هي اليت دعته إىل قولته"وله ضنة بالتصنيف والتعليم" وويبد
  : وله يف الرياضيات:2-2-5
  وتضّم:، )43() رسائل اخليام اجلربية1( 
 مقالة يف اجلرب واملقابلة. ـ 1 
  .يف قسمة ربع الدائرةـ رسالة  2 
  .تضم ثالث مقاالت، )44() رسالة يف شرح ما أشكل من مصادرات كتاب إقليدس2(

  يف حقيقة املتوازيات وذكر الشك املعروف. -1
 يف ذكر النسبة ومعىن التناسب وحقيقتهما. -2
  يف تأليف النسبة وحتققه. -3

الســـتخراج اجلـــذر النـــوين والربهـــان ، م مـــن كالمـــهكمـــا يفهـــ،  ) يف مقالـــة"اجلرب واملقابلـــة" مـــا يشـــي بكتـــاب مفقـــود خصصـــه3( 
  .)45(عليه

فهـي" ، شهادة عامل رياضيات حديث يف مؤلفاته يف الرياضـيات، فضًال عن شهادات القدماء السالفة، حسب اخليام
حتتويـه  ومـن مث فهـي مـن أجـدر مـا ، ومـن أبعـدها صـوتاً يف تـاريخ الفكـر اإلنسـاين، من أهم آثار ما كتب بالعربيـة مـن رياضـيات

"جرب عمر اخليام"  :)47(من مثل، ما ألف يف جربه من كتب حديثة، . وحسبه كذلك)46(كنوز السلف بالعناية واالهتمام"
  م).1950و"جرب عمر اخليام" لونرت وعرفات (، م)1931س. قصري (نيويورك .لداود

اخليام"عروضـــــي مسرقنـــــدي" صـــــاحب  والالفـــــت يف املوضـــــوع أن تلميـــــذ ، : أمـــــا الفلـــــك والنجـــــوم فكـــــان جمليـــــاً فيهمـــــا3-2-5
ولـــــيس يف ، حتـــــّدث عنـــــه يف املقالـــــة الثالثة"مقالـــــة يف علـــــم النجـــــوم واملـــــنجم"، )48(كتاب"جهـــــار مقالـــــة" (املقـــــاالت األربـــــع)

لرّمبــا التفــت العمــاد األصــفهاين إىل هــذا حــني قــال عــن اخليام:"وكــان عــدمي القــرين يف زمانــه يف علــم و ، مقالة"الشــعر والشــاعر"
  حلكمة".النجوم وا

كتـاب حيسـب منـه سـري و وه، )49(هـي فثمـة خـرب عـن زيـج ملكشـا، على الرغم من هذا فإن آثـاره املدونـة يف هـذا العلـم قليلـة 
. غــري أن بعــض املصــادر العربيــة تتناقــل أخبــارا تــتم علــى )50(ويســتخرج التقــومي أي حســاب الكواكــب لســنة ســنة، الكوكــب
ـــه يف علـــم النجـــوم ففـــي عـــام  جهـــود الرصـــد للســـلطان ملـــك شـــاة  هــــ كـــان أحـــد أعيـــان املنجمـــني الـــذين عملـــوا467عمليـــة ل
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الــــــذي أعطــــــاه مــــــاًال كثــــــرياً ليشــــــرتي بــــــه آالت الرصــــــد ؛ ظــــــل الرصــــــد دائــــــراً إىل أن مــــــات الســــــلطان عــــــام  )،51(الســــــلجوقي
ايــة التعظــيم وكــذلك كــان اخلاقــان مشــس امللــوك ببخــارى يعّظمــه غ، وكــان ملــك شــاه ينزلــه منزلــة النــدماء وجيلــه )،52(هـــ485

  .)53(وجيلسه معه على سريره
  .)54(يف البالد واألقاليمو يف فصول السنة وعلة اختالف اجل ووه، ونسب إليه صاحب"تاريخ األلفي" كتاب"لوازم األمكنة" 

وإن مل يصـل إلينـا أي مؤلـف طـيب لـه؛ لكـن  ،)55(ورمبا كان حيتذي فيه آراء الرازي وابن سـينا، : وكان يتعاط الطب4-2-5
فلمــا خــرج مــن عنــده قــال لــه الــوزير جمــري ، صــيب قــد أصــابه اجلــدري ووهــ، )56(يــروى أنــه دخــل يومــاً علــى السلطان"ســنجر"

فلمــا ، ففهـم ذلــك خــادم حبشـي ورفــه إىل الســلطان، وبـأي شــيء عاجلتــه؟ قـال عمــر: الصــيب خمــوف، : كيــف رأيتــه)57(الدولـة
  .)58(وكان ال حيبه، برئ السلطان أضمر بسبب ذلك بغض اخليام

نفسه ينفي أن يكـون فيلسـوفاً يف رباعيـة فارسـية إن صـحت  وعلماً أنه ه، للخيام بالعربية جهود فلسفية أكثر مما له بالفارسية 
  .)59(ترمجتها، نسبتها إليه

 أن أعـرف مـن أنـا بعـد، علـى األقـل، لـيس حيـق يلو فاهللا وحده يعلم أنين لست كما قال. أ، إذ زعم أنين فيلسوف وغلط العد 
  !؟أن وجدتين يف دنيا غّم وهمّ 

واستشـــفوا منـــاحي ، عـــدوه فيلســـوفاً  )،61(وعـــدداً مـــن مرتمجـــي الرباعيـــات والدارســـني العـــرب، )60(غـــري أن بعـــض البـــاحثني 
  فلسفته من خالل العدد الكبري من الرباعيات املرفوعة إليه ويف هذا ما فيه؛ ألن الرباعيات اخليامية األصيلة مل تُعرف؟

إذ كتب"مايكــل كســلمان" مقــاًال عنوانــه" علــى ُخطــى عمــر اخليــام: الشــهوة ، عضــهم إىل أكثــر مــن هــذاولقــد ذهــب ب
كمـا ،  حتّدث فيه عن دور كل حاسـة مـن احلـواس اخلمـس يف هـذا الشـأن )،62(احلّسية هي الشرارة اليت تبقى نار الزواج متقدة

ود والزمــان" هليـدغر والرباعيــات يف مقـال عنوانه"شــعراء وازن الـدكتور سـامي أدهــم بـني اخليــام و"هيـدغر" مــن خـالل كتـاب"الوج
  .)63(انطولوجيا هيدغر واخليام"، التذكر ال شعراء اللحظة اخلارقة/العدمية

ا"كليــات وجــود: (كليــات الوجــود)و  ، مهمــا يكــن األمــر فقــد تــرك يف الفلســفة مخــس رســائل: واحــدة بالفارســية عنوا
   -هي:، واألربع األخرى بالعربية

 الة الكون والتكليف.ـ رس1 
 والبقاء.، واجلرب، ـ اجلواب عن ثالث مسائل: ضرورة التضاد يف العامل2 
 ـ الضياء العقلي يف موضوع العلم الكلي. 3 
  ـ رسالة الوجود. 4 

أن حميي الدين صربي الكردي كان أول من عثر على الرسـائل الـثالث األوىل خمطوطـة ومكتوبـة خبـط ابـن عـّالم  ويبدو 
مث أخرجهــا هــي ومخــس عشــرة رســالة فلســفية أخــرى لعــدد مــن ، مبصــر )64(هـــ يف مكتبــة"نور الــدين بــك مصــطفى"799عــام 

  .)65(يف كتاب عنوانه"جامع البدائع" سالمحكماء اإل
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) من كتاب"عمر اخليـام: احلكـيم الرياضـي 1961وضم أمحد حامد الصراف الرسائل الثالث هذه إىل الطبعة الثالثة (
  ).208-190(ص  الفلكي الفيلسوف"

هــــ) نقـــل الرســـائل الثالثيـــات نفســـها عـــن 1351اهلنـــد (وملـــا أصـــدر ســـيد ســـليمان النـــدوي كتابـــه" جمموعـــة الرســـائل" 
  .ورسالة"كليات وجود الفارسية"، وأضاف إليها"رسالة الوجود" العربية، الكردي كذلك

م) أربـع 1962ولشـرقية لـآلداب موسـك(دار النشـر ا )،66(وصور"فالدميري سيغال" حمّرر كتاب"عمر اخليـام: رسـائل"
  .أما رسالة"الوجود" فصورها عن نسخة خطية دون أن يذكر أية معلومات عنها، رسائل من جمموعة الندوي ونشرها فيه

يف () مـّدعياً 91-58(ص )، 67(ونشر الـدكتور عبـد املـنعم احلنفـي الرسـائل األربـع يف كتابـه"عمر اخليـام والرباعيـات
لـثالث األول) نشـرها ألول مـرة عـن خمطوطـة بـدار الكتـب املصـرية" مـن غـري أن يعطـي أيـة معلومـات عـن مطلع كل رسالة من ا

ــا كمــا يقضــي مــنهج التحقيــق العلمــي واملخطوطــة أ ذاتــه شــيئاً مــن هــذا حــني نشــر للخيــام  ووكمــا فعــل هــ، يصــور بعــض ورقا
إىل افـرتاض أن ، حبجـة أسـلوب الكتـاب، ومـال مـيالً ، إذ اكتفـى بإثبـات صـوريت ورقتـني منـه حسـب )،68(خمطـوط"تعبري املنـام"

  ).13و 12الكتاب"أصله فارسي وترجم إىل العربية" (ص 
فضـــًال عـــن  – )،69(وُعـــين عـــدد مـــن البـــاحثني والدارســـني اإليـــرانيني برســـائل اخليـــام العربيـــة العلميـــة واألدبيـــة والفلســـفية كافـــة 

يف اجملـامع الـيت ، وعن خمطوطات عثروا هم عليها، الكردي وإما عن الندويإما عن صربي ، فأثبتوها –عنايتهم بآثاره الفارسية 
 1310وسـعيد نفسـي (، هـ)1309ومن هؤالء: عباس إقبال (، وترمجوها إىل الفارسية، خصصت آلثاره عامة ورسائله خاصة

ورحيم ، رداد اوستا (؟)ومه، هـ)1346وجالل الدين مهائي (، هـ)1343وحبييب يغماين (، هـ)1314وحممد تق إيراين (، )هـ
  .)هـ1377رضا زاده ملك (

وتكليــف النــاس ، يف خلــق العــامل الســيما اإلنســان -تعــاىل–حكمــة اهللا  فأمــا موضــوع رســالة"الكون والتكليــف" فينصــّب علــى 
له عنــه  ام حبثــه وحبــث مــن تقدمــه مــن معلميــه الســيما ابــن ســينا عمــا ســأـوقــد كانــت إجابــة مــوجزة ممــا انتهــى إىل اخليــ، بالعبــادات

  .هـ473نصر حممد بن عبد الرحيم النسوي القاضي بنواحي فارس عام و أ، كتابة
، فتجيب عن ثالث مسائل سـئل اخليـام عنهـا، اليت تُعّد تتمًة لرسالة"الكون والتكليف"، أما رسالة"اجلواب عن ثالث مسائل" 

   -وقد ّخلصها صربي الكردي باآليت:
يتعـاىل عـن أن يكـون مصـدر شـر وظلـم  -عز وجـل-شر عن الواجب مع القطع بأنه األوىل: كيف صدر مالزمي التضاد وال -

   .وجور ومع القول بامتناع تعدد الواجب
الثانية: أي الفريقني أقـرب إىل الصـواب وقولـه أشـبه بـالتحقيق: اجلربيـة القـائلني بـاجلرب ونفـي االختيـار عـن املمكـن أم القدريـة  -

  ؟ختياريةالناسبني إىل العبد خلق أفعاله اال
فكيــف يصــّح ، أي أنــه صــفة زائــدة علــى ذات البــاقي يف اخلــارج، واألخــرية: أّن قومــاً يقولــون: إن البقــاء مــن صــفات املعــاين -

  وما سبيل املناقشة معهم؟، قوهلم
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ـا تبحـث يف فلسـفة"املوجود" و"الوجـود" موضـوع الفل  سـفة وأما رسالة"الضياء العقلـي" فهـي يف مضـمون رسـالة يف الوجـود؛ أل
  .ملوجود"ااألوىل الذي ال يتجلى إال يف"

ويتصـــل موضـــوع رســــالة"الوجود" مبوضـــوع الرســــالة األوىل"الكـــون والتكليـــف" فهــــي تـــنهض علــــى أن األوصـــاف للموصــــوفات  
  .ينقسم كل منهما قسمني: اعتباري ووجودي، ضربان: ذايت وعرضي

ــذه العنــوانني خطبــة التوحيــد" واخلطبــة  )،70("خطبــة" ويســلك يف اجلهــود الفلســفية ترمجــة اخليــام العربيــة  البــن ســيناء ومســت 
عـــن  -ســـبحانه-اخلطبــة التمجيديـــة" و"خطبـــة تفســـري ســبحان امللـــك القهـــار" وهـــي تـــدور على"التوحيــد" وتنزيـــه اخلـــالق و الغراء"

  .الكون وما فيه -عز وجل-وعلى خلق اهللا ، وال بكم فيقدر وجيري"، أن"يوصف بكيف فيشابه وُيضاهي
هــ تلبيـة السـتدعاء"مجاعة مـن اإلخـوان بأصـفهان" كمـا يقـول: ويقـال: إنـه مل يكتـف برتمجـة 472إن اخليام ترمجهـا عـام  يقال: 

  . )71(إمنا كان يضيف بعض الشروح إىل كل بند من بنودها، األصل
خمطوط"رسـالة  ون هـقد يكو  )،72(ذكر جالل الدين مهائ أن للخيام كتاباً خطيباً بعنوان"شرح املشكل من كتاب موسيقي" 

ــا ثــالث ورقــات" يف معهــد املخطوطــات العربيــة بالقــاهرة، يف املوســيقى" الــيت ذكرهــا الزركلــي ؛ بيــد أن عبــد املــنعم )73(وقال"إ
  .)74(احلنفي يذكر أنه مل يعثر عليها فيه

توبـة باللغـة الفارسـية علـى إذ ظـن بعـض اخليـاميني العـرب خطـأ أن"كـل أشـعار اخليـام مك، يقود الكالم يف املوسيقى إىل الشعر 
لكــن احلقيقــة أن للخيــام شــعراً بالعربيــة الحقتــه يف مظــان ترمجتــه القدميــة والكتابــات احلديثــة عنــه فتيســر يل ، )75(حبــر دوبيــت"

  وهم كثر.، عدد مل يتسن ألحد قبلي من الباحثني يف اخليام ودارسيه ووه، واحد وثالثون بيتاً 
هـــ) أول مــن ذكــر اخليــام يف"اخلــردة" (قســم شــعراء العجــم) الــذي ألفــه يف حــدود عــام  597-519كــان العمــاد األصــفهاين (  

وذكر له مقطوعة عربية من أربعة أبيات أنشدها ، مخس سنوات على نصف قرن من وفاة اخليام وهـ أي بعد ما يزيد بنح570
  :)76(مطلعها، بأصفهان

  حتصلها بالكد كفِّي وساعدي     إذا رضيت نفس مبيسور بـُْلَغة
هـــ) أول مــن أورد لــه رباعيــة فارســية يف رســالة"التنبيه علــى بعــض األســرار املودعــة يف 606(ت وكــان اإلمــام فخــر الــدين الــرازي 

  .)77(بعض سور القرآن العظيم"
ليشــري إىل أشــعار للخيــام بالفارســية والعربيــة بقوله:"لــه أشــعار حســنة  )هـــ687(ت بعــد عــام الشــهر زوري وجــاء مشــس الــدين 

  لكنه مل يذكر شيئاً من األشعار الفارسية.، وذكر بعض األبيات العربية، )78(ة والعربية"بالفارسي
وأخـرى يف ، ومخـس مقطوعـات: واحـدة يف مخسـة أبيـات، يتوزع شعره العريب القليل على قصيدة دالية يف سبعة أبيـات

   .وعلى ثالث"نُتف" جمموعها ستة أبيات ،وكل من الثالث الباقية يف ثالثة، أربعة
وحـــافظ ملزيـــد مـــن البحـــث عـــن حقيقـــة اخليـــام بالفارســـية ، مهـــم والفـــت للنظـــر –علـــى قلتـــه–شـــعر اخليـــام العـــريب هـــذا 

"عدد" األشـعار ومضـامينها فقضـية الرباعيـات احلقيقـة األصـلية مازالـت هـاجس اخليـامني اإليـرانيني وغـري  والعربية معا من حيث
وعلـى أخبـار ، إليها اعتماداً على مصادر وأصول أوثق وأقرب إىل عصر الشاعرولقد اجتهد كثريون للوصول النسيب ، اإليرانيني
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واخليــاميون ، Arthur Christensen)79(مــن هــؤالء: املستشــرق الــدامنركي آرثــر كريستنســن، أدق وآثــار أخــرى لــه أكــد
 واعينا ما توصلوا إليه أفإذا ما ر ، وعلي دشيت، )81(وصادق هدايت، )80(اإليرانيون: حممد علي فروغي والدكتور قاسم غين

ووضـــعنا يف االعتبـــار ، بعضـــه عـــن أعـــداد الرباعيـــات الـــيت تقـــل عـــن املـــائيت عـــدٍد عنـــد أكثـــرهم دون أن تســـلم مـــن مظنـــة الشـــك
إذا مـا راعينـاه جنـد حـداً ، ) الـيت اصـطفاها جملموعتـه178الرباعيات الست والستني اليت جعلها فروغـي عيـاراً لعـدد رباعياتـه الــ (

رأي علي دشيت يف شـعره الفارسـي قـابًال للتطبيـق  وحينئٍذ يغد، لتناسب بني شعر اخليام العريب وبعض شعره الفارسيأكثر من ا
بتأمالتــه الروحيــة وانفعــاالت خــاطره ، علــى اشــتغاله بالفلســفة والرياضــيات، يقول:"كــان اخليــام جيــود، علــى شــعره العــريب القليــل

مثلمـا ، وهـي مـرآة نفـس قلقـة متفكـرة، املعـدودة الرباعيـاتوأنه كان يصـوغ هـذه ، نيالفلسفية يف قالب رباعيات بني احلني واحل
ا بامسهو يصوغ الشعراء أشعاره ويد   .)82(نو

  :)83(مثًال قوله، فمن شعره العريب
  فاطري  وإفطاري بتقديس ، عفافاً      وخفية  أصوم عن الفحشاء جهرا 

  املتقاطر   لطرق اهلدى من فيضي   وكم عصبٍة ضلت عن احلق فاهتدت
  :)84(وقوله

  بسمعك وقر من مقال سفيه     مىت ما ختالط عامل اإلنس مل يزل
  بكفيه عن ضغن رماك بفيه     إذا ما الفىت مل يرم شخصك عامداً 

  وذ به من شر ما أنا فيهـأع     وإنين، اديــقد علم اهللا اعتقو 
  :)85(وقوله

  مهـه ورة وعلـبصائب فك     ت العاملني إىل املعايلــسبق
  ةْ ــال للضاللة مدهلمــلي     ي نور اهلدى يفـفالح حبكمت

  هْ ــي اهللا إال أن يتمـويأب    وهاـد اجلاحدون ليطفئـيري
يتجلى مـن آثـار اخليـام مجيعـا بضـربيها الشـفوي واملـدون مـا كـان لـه مـن إسـهام كبـري وخـدمات جليلـة فقـد ألـف يف أكثـر علـوم  

ميـــة الـــيت كـــان يراهـــا ضـــرورية جـــداً مـــن حيـــث احلاجـــة إليهـــا يف نفســـها ومـــن حيـــث العربيـــة بالعربيـــة نفســـها الســـيما العلـــوم احلك
ولــوال عوائــق منيعــة أملــع إليهــا احلكــيم نفســه لكانــت جهــود ، إىل التثبــت مــن مســائل كثــرية يف الكــون واإلنســان التوصــل ببعضــها

حلـــــرص علـــــى حتقـــــق مجيـــــع شـــــديد اكنـــــت ،  ومل أزل، يقـــــول يف مقدمـــــة مقالـــــة يف اجلـــــرب واملقابلـــــة:"وإين، أكـــــرب وأوســـــع وأمشـــــل
(اجملهوالت العدديـــة واملســـاحية) ومتييـــز املمكـــن مـــن املمتنـــع يف أنـــواع كـــل صـــنف برباهـــني ملعـــرفيت بـــأن احلاجـــة إليهـــا يف أصـــنافها

  .مشكالت املسائل ماسة جداً 
فإنـا منينـاً ، صـروف الزمـانومل أمتكن من التجرد لتحصيل هذا اخلري واملواظبة على الفكر فيه العرتاض ما كـان يعـوقين عنـه مـن  

إىل حتقيــق وإتقــان ، غفــالت الزمــان ليتفرغــوا يف أثنائهــا افــرتاضمههــم ، بــانقراض أهــل العلــم إال عصــبة قليلــي العــدد كثــريي احملــن
  .علم
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ن القـدر وال ينفقـو ، وأكثر املتشبهني باحلكماء يف زماننا هـذا يلبسـون احلـق بالباطـل فـال جيـاوزون حـد التـدليس والرتائـي باملعرفـة 
جمتهـداً يف رفـض ، وإن شاهدوا إنساناً معنيا بطلب احلـق وإثـار الصـدق، إال يف أغراض بدنية خسيسة، الذي يعرفونه من العلوم

  الباطل والزور وترك املراءاة واخلدام استحمقوه وسخروا منه واهللا املستعان على كل حال وإليه املفزع.
مصـادرات إقلـيس": إن حتقيـق العلـوم وحتصـيلها بـالرباهني احلقيقيـة ممـا يتفـرض  ويقول يف مقدمة"رسـالة يف شـرح مـا أشـكل مـن 

ـا إىل حتقيـق املعـاد وإثبـات الـنفس وبقاياهـا، على طالب النجـاة والسـعادة األبديـة ، وخصوصـاً الكليـات والقـوانني الـيت يتوصـل 
والســيد املطــاع بــني اخللــق ، وة والســيد املطـاعوإثبــات النبــ، تعـاىل جــده واملبايكــة وترتيــب احلـق، وحتصـيل أوصــاف واجــب الوجــود

   .حبسب طاقة اإلنسان -تعاىل–اآلمر والناهي إياهم بإذن اهللا 
أفاد من نفر من خرية علماء زمانه وحكمائـه وتلمـذ  -شائع وبعكس ما ه-ويتبدَّى منها ومن األخبار اليت واكبتها أن اخليام  

  نفسه عدد من التالميذ واملريدين. وله هبقراءة أعماهلم؛ وأنه كان  ولبعضهم مباشرة أ
ـا   السـيما –وإذ ما تأملنا آثاره العربية تأمًال ملّياً مشفوعاً حبل ما تناقلتـه مصـادر الـرتاث العـريب عنـه مـن أخبـار وروايـات جنـد أ

حلقيقة والواقع ممـا تصـوره هي اليت قد متثل عمر اخليام األقرب إىل ا –الرسائل الفلسفية ومقدمات الرسائل العلمية وشعره العريب
وهـي الـيت اعتمـدها  ، عـددها الصـحيح وال الثابـت النسـبة منهـا إليـه –حـىت اآلن–األعداد الكثـرية مـن الرباعيـات الـيت ال يعـرف 

، وجاسـوا خالهلـا لينسـبوه إىل الكفـر واإلحلـاد والباطنيـة، كثريون بقضها وقضيضها يف احلكـم علـى الرجـل عقيـدة وسـلوكاً وفكـراً 
  وما إىل ذلك.، والتناسخ والتصوف، والإلدرية، واألبيقورية، اللذة ومذهب

جنـد يف آثــاره العربيـة مثــل هـذا وأكثــر ، وإذا مـا اسـتثنينا بعــض مـا يف آثــاره الفارسـية مــن بسـملة ومحــد اهللا وشـكره واالسـتعانة بــه 
وال ، مــد هللا رب العــاملني والعاقبــة للمتقــنياحل، مــثًال: بســم اهللا الــرمحن الــرحيم –مؤلــف علمــي ووهــ–يقــول يف"اجلــرب واملقابلــة" 

 )،86(عدوان إال على الظاملني والصالة على األنبياء وخصوصاً على حممد وآله الطـاهرين أمجعـني". يعـزز هـذا مـا رواه البيهقـي
إىل  فلمــا وصــل، وكــان يتأمــل اإلهليــات مــن الشــفاء، وحكــي يل ختنــه اإلمــام حممــد البغــدادي أنــه كــان يتخلــل خبــالل مــن ذهــب

، فوصــى فقــام وصــلى ومل يأكــل ومل يشــرب، وقــال: ادع األذكيــاء حــىت أوصــي، فصــل الواحــد والكثــري وضــع اخلــالل بــني الــورقتني
فــإن ، وكــان يقــول يف ســجوده: اللهــم إنــك تعلــم أين عرفتــك علــى مبلــغ إمكــاين فــاغفر يل، فلمــا صــلى العشــاء األخــري ســجد
   معرفيت إياك وسيليت إليك. ومات.

*****************  
  ش:ـالهوام

  .مفكر وناقد أردين*) 
لغــة) منشــورات  ثالثــنيعمــر اخليّــام يف  ،(رباعيــات احلكــيمزبان 30باعيــات حكــيم عمــر خيــام بــه ر  ،حمســن رمضــاين انظــر: )1

 ،لغـــة) منشـــورات بارســـا 11(رباعيـــات عمـــر اخليـــام يف  ،، و"رباعيـــات عمـــر خيـــام بـــه يـــازده زيـــان"م1987(طهـــران،  بديـــده
  م1997: 3ط .طهران
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؟ ومهـــايون: 2536: 5ط .طهـــران –أمـــري كبـــري  529-528: 2تـــاريخ أدبيـــات در إيـــران  ،راجـــع مـــثًال: ذبـــيح اهللا صـــفا )2
 ،1939آذار  14 ،)11العــــدد ( ،)1القــــاهرة الســــنة ( ،جملــــة الثقافــــة .يــــةبآثــــاره العلميــــة واألد ،حياتــــه ،عمــــر اخليّــــام: عصــــره

  .46ص
  .1998دمشق  –جممع اللغة العربية  ،حممد كردعلي ققيحت ،119ص ،سالمتاريخ حكماء اإل )3
  .مصدر سابق ،45ص ،مهايون: عمر اخليام )4
) 64العـدد ( .الكويـت –جملسـة "الكويـت"  ،حممـد رجـائي حنفـي: عمـر اخليـام صـاحب الرباعيـات املفـرتى عليـه )5
  .41ص ،1987ديسمرب

  .1980 ،5،طبريوت  –دار العلم للماليني .5:38األعالم  )6
  .104 – 103ص ،سالمتاريخ حكماء اإل )7
راجع مناظرة اخليام والزخمشري يف: "الزاجـر للصـغار عـن معارضـة الكبـار" للزخمشـري يف حبـث "فرانزنفـر": قـدميرتين  )8

 ،9-8مشـاره  ،سـال أول .نشـريه دانشـكده أدبيـات تربيـز .اطالع اززندكي خيام " (أقدم املعلومات عن حيـاة اخليـام)
  .29-1 ،ش هـ 1327آذار  –آبان 

الفريــدي: نســبة إىل فريــد العصــر شــيخ الزخمشــري، وهــو حممــد بــن جريــر الضــيب األصــفهاين، وكنيتــه أبــو مضــر ـ ختــرج عليــه   )9
هـ (يـاقوت احلمـوي: 507تويف عام  ،أثناء إقامته خبوارزم وإن كان نزر التأليف يف وانتفع الناس بعلمه ،كثريون يف النحو واللغة

 ،نشرة الرفاعي،دارإحياء الرتاث العريب ـ بريوت د.ت).124ـ10:123معجم األدباء

املطّبـــق (بكســـر البـــاء): الســـيف الـــذي يصـــيب املفصـــل فيبينـــه، واملصـــمم (بكســـر املـــيم): الســـيف الـــذي ميـــر يف العظـــام ) 10
  .طبق ووهم) -ويقطعها (لسان العرب 

القـاهرة  132ص ،القسـم الثالـث -الثـاين  السـفر .) يف: شـروح سـقط الزنـد62دة (يهو البيت الثاين من القص) 11
1964.  

إحـدى عشـرة: اثنتـان منهـا اليـد والعصـا،  )عليـه السـالم(إذا شككت فيـه: آيـات موسـى  "وامرتيت يف ذا"املرية: الشك، ) 12
 ،عهمراد، والقّمــل، والضـــفادع والــدم والطمـــس واجلــدب يف بـــواديهم والنقصــان يف مـــزار رى: الفلـــق والطوفــان، واجلـــخــوالتســع األ

روي أن أمــواهلم وحــروثهم  .روي أن أمــواهلم وحـروثهم وســكرهم (الطعــام واخلمـر والنبيــذ) انقلــب حجـارةروي أن : مــا الطمـس(
  وسكرهم ( الطعام و اخلمر و النبيذ) انقلب حجارة, 

منيـار"  –وإن أخطـأ يف امسـه  –يذكر صالح الـدين الصـفدي أن اخليـام ) 13 تلميـذ الشـيخ قـرأ "إشـارات" ابـن سـيناء علـى "
  :م) وانظر أيضاً 1974: 2قيسبادن. ط –فرانز شتاينر  .س.ديدرينغ قحتقي ،143-142: 2(الوايف بالوفيات 

حبــث يف الكتــاب الــذهيب للمهرجــان األلفــي  .حممــد حممــود اخلضــري: سلســلة متصــلة مــن تالميــذ ابــن ســيناء يف مــائيت عــام .1
  .59-53ص ،1952 ،ةالقاهر  –جامعة الدول العربية  .لذكرى ابن سيناء
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 –بغــداد  –ارف عــمطبعــة امل ،208-109، صلكــي النيســابوري: عمــر اخليــام احلكــيم الرياضــي املالصــرافأمحــد حامــد  .2
  .1961: 3ط
 1361: 2ط .طهـران –كتابفروشـي زوار   ،339ص ،تا امروز إسالمد. علي أصغر حليب: تاريخ فالسفة إيران از آغاز . 3

  .ش هـ
  .ش هـ 1342طهران  8-7ص ،أيام حكيم عمر خيام ادرةنإمساعيل يكاين: ) 14
  سابق.صدر امل .132 - 131ص ،سالماإلتاريخ حكماء ) 15
  .139ص ،املصدر نفسه) 16
  .123ص ،املصدر نفسه) 17
  .بريوت (د.ت) –دار صادر  ،نيسابور) ( 475-474ص ،آثار البالد وأخبار العباد) 18
القـزويين ذكـر  أنّ إىل سـاطري الـيت ترفـع إىل اخليـام ويـذهب خطـأ ألا وهـي مـنة يرى إمساعيل يكاين أن احلكاية واحـد) 19

  .ق)بساالصدر امل ،2111ص ،أيام نادرةأن الفقيه هو اإلمام حممد الغزايل (
  .مصدر سابق ،119ص ،سالمتاريخ حكماء اإل) 20
  .مصدر سابق ،119ص ،سالماإلكماء حتاريخ ) 21
  .120ص ،املصدر نفسه) 22
، حتقيق د.عـدنان حممـد 85:2األصفهاين: خريدة القصر وفريدة العصر/ قسم ذكر فضالء أهل خراسان و هراة  العماد) 23

 .1999آل طعمة. طهران 

 .بريوت (د.ت) –، دار اآلثار 162ص ،القفطي: أخبار العلماء بأخبار احلكماء) 24

 .، مصدر سابق474ص ،القزويين: آثار البالد وأخبار العباد) 25

 .266ص ،عمر اخليام ،: الصرافنصوان احلكمة نقًال ع تتمة) 26

  .120ص ،سالماإلتاريخ حكماء ) 27
حــوادث  -954: 10التــاريخ  هـــ عــام وفاتــه (ابــن األثــري: الكامــل يف515حــىت  501وزر للســلطان ســنجر مــن عــام ) 28

، البــايب 168: 7الكــربى  راجــع عنــه أيضــاً: تــاج الــدين الســبكي: طبقــات الشــافعية ،)1989بــريوت  –هـــ دار صــادر 515
 م.1970 1ط .القاهرة –احلليب 

والعراق، ومـن العـارفني  نكان من أئمة القراء املشهورين خبراسا  ،د الغزال النيسابوريمهو أبو احلسن علي بن أمحد بن حم) 29
سـلك طريـق التصـوف،  ،داوكـان زاهـداً عابـ ،ولـه فيهمـا تصـانيف مفيـدة ،بوجوه القراءات واختالف الروايات، وإماماً يف النحـو

  سابق). رمصد 273-272: 12هـ (ياقوت: معجم األدباء 516تويف عام 
م وجعله واحداً منهم) 30   .أدمه بأهله: خلطه 
 .122ص ،سالمماء اإلعلتاريخ ) 31
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 .: الصلح والسكونءاهلدو  ،اهلويين: الدعة واخلفة ،األكناف: النواحي) 32

جلنـــة التـــأليف والرتمجـــة  .الســـالم هـــارون نشـــرة أمحـــد أمـــني وعبـــد ،44-38:1املرزوقـــي: شـــرح ديـــوان احلماســـة ) 33
 .1967: 2ط .القاهرة –والنشر 

وجيــوز أن  :ويف شــرح ديــوان احلماســة ،هــون) –إن اهلــويين تصــغري "اهلــوين" تأنيــث األهــون (لســان العــرب  :يقــال )34
 له تأنيث األهون.عوال جت .وهي السكون ،اهليمنة فعلى امساً مبنياً من اهليمنة فعلى امساً مبنياً من وينيكون اهلُ 

  سابق.مصدر  ،168 – 166ص اخليام،عمر  الصراف،نقًال عن: ) 35
زال قائمـــاً، وقـــد ّحـــذر عـــام ال يـــإن اخليـــام كـــان يعمـــل يف مرصـــد "مـــرو" حيـــث كـــان يعـــيش يف حصـــن  :يقـــال) 36

ـــة: احلصـــن الـــذي عـــاش ســـأن احلصـــن مهـــدد بال مـــن م1992 ـــام ذات يـــوم مهـــدد قوط (صـــورة إخباري ـــه عمـــر اخلي في
 .)19/3/1992بالسقوط جريدة الرأي األردنية 

 .125ص ،سالماإلتاريخ حكماء ) 37

 .120ص ،سهفاملصدر ن) 38

ـــه يف: البيهقـــي) 39 حتقيـــق د.إحســـان  ،74:6؛ وابـــن خلكـــان: وفيـــات األعيـــان  152ص ،ســـالمتـــاريخ حكمـــاء اإل ،ترمجت
ــــان؛ والصــــف 1978بــــريوت  -دار صــــادر  ،عبــــاس ــــة  ،304ص ،دي: نكــــت اهليمي  ؛ وم1911القــــاهرة  -املطبعــــة اجلمالي

؛ وابـن أيب أصـيبية: عيـون األنبـاء يف طبقـات األطبـاء م1911القـاهرة  -املطبعة اجلمالية  .304ص ،الصفدي: نكت اهلميان
  .1979بريوت  -دار الثقافة  .269:2

 .118-117ص ،سالمماء اإلعلتاريخ ) 40

ومثــة طبعــة أخــرى ناقصــة حققهــا وعّلــق عليهــا  ،هـــ1935ة املعــارف العثمانيــة حبيــدر أباد/الــدكن عــام طبــع الكتــاب بــدائر ) 41
 .)1947القاهرة  شربا/ –م هلا قدري حافظ طوقان (شركة فن الطباعة قدَّ و د مجيعان، ؤاف

  .119ص ،سالمتاريخ حكماء اإل) 42
  ).م1981حلب –د الرتاث العلمي العريب ققها رشدي راشد وأمحد جابر وترمجاها إىل الفرنسية (معهح) 43
 .م1961اإلسكندرية  –منشأة املعارف  ،احلميد صربة قه الدكتور عبدحق) 44

 .17ص ،املقدمة –رسائل اخليام اجلربية ) 45

 5ص ،املقدمة –ية رب رشدي راشد: رسائل اخليام اجل) 46

 .189ص اخليام،الصراف: عمر ) 47

  م.1949القاهرة  -جلنة التأليف والرتمجة والنشر  العربية،الكتاب إىل  ،.حيىي اخلشابد. الوهاب عزام و ترجم د.عبد) 48
اخليــام كــان أحــد إن  :ويقــال ،طبعــة األفســت (د.ت) ،بغــداد –مكتبــة املثــىن  ،972:2حــاجي خليفــه: كشــف الظنــون ) 49

ش  1349) طهـران 28ص ،اخليـام(حمسن فرزانه: مردى از نيشابور: عمر خيام رجل مـن نيسـابور: عمـر مؤلفي هذا الكتاب
 .الفارسية (حممد معني: فرهنك فارسي) ،هـ) و"زيج" معرب زيك
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 .القاهرة (د.ت) –دار النهضة املصرية  ،اللطيف حممد العبد عبد.نشرة د ،169ص ،حممد اخلوارزمي: مفاتيح العلوم) 50

وُخطـب لـه علـى  ،سـالمد مـن ملـوك اإلهـ) ملـك مـا مل ميلـك أحـ485-447(شاه ابن ألب رسالن هو أبو الفتح ملك) 51
 .)289 – 283:5سوى املغرب، كان يلقب، حلسن سريته، بالسلطان العادل (وفيات األعيان  سالممجيع منابر اإل

  .475-474ص ،زويين: آثار البالد وأخبار العبادق، وال98:10ابن األثري: الكامل يف التاريخ ) 52
 .121ص ،سالمتاريخ حكماء اإل) 53

 .58ص سن فرزانه: مردى از نيشابور،حم) 54

   .م1933طهران  –كتاجناته كاوه   ،23ص ،املقدمة –جمتب مينوي: نوروزنامه ) 55

هـ) مسي بسنجر ألنه ولـد يف "سـنجار" بـديار ربيعـة آخـر 552-479شاه ( هو معز الدين أبو احلارث سنجر بن ملك) 56
وضــربت الســكة  ،وخطــب لــه يف أمــاكن كثــرية ،لكثــرية يف خراســانحاتــه او عــرف بفت ،ملــوك الســالجقة الكبــار ومــن معــدوديهم

 .)428-427: 2بامسه (وفيات األعيان 

حـوادث  –بـن األثـري إلكامـل الهــ الـذي عـزل فيـه (497الوزارة قبـل عـام  توىل ،أبو الفتح الطغرائي وزير السلطان سنجر) 57
 .هـ)497

 .121ص ،سالمتاريخ حكماء اإل) 58

  أصلها الفارسي:) 59
  ايزد داند اجنه أو كفت نيم      دمشن بغلط كفت كه من فلسفيم 
 آخركم ازانكه من بدامن كه كيم؟      ليكن جو دارين غم آشيان آمده أم

 .الدكتور علي أصغر حليب مثًال يف كتابه تاريخ فالسفة إيراين) 60

  .وحممد موسى هنداوي ،من هؤالء مثًال: عبداحلق فاضل) 61
 .18-14ص ،م1992)، شباط 159د (جملة املختار، العد) 62
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  ية للقدسسالمالتسامح الديني في ظل اإلدارة اإل
  حممد صابر عرب*

  يسالمتعايش المسلمين وأهل الذمة في القدس في ظل الحكم اإل
وارتباطـه ، هلـا وحلولـه يف أرضـها –اهللا عليـه وسـلم صـلى–مكانـة عظيمـة تنبـع مـن تقـدير الرسـول  سـالمملدينة القـدس يف اإل 

  .-عليهم السالم-وأمته سليمان ، مث جدده داود، بناه يعقوب الذيباملسجد األقصى املبارك قبلة املسلمني األوىل 
عـن أول مسـجد وضـع  –صـلى اهللا عليـه وسـلم– قال: سـألت رسـول اهللا -رضي اهللا عنه-ويف الصحيحني عن أىب ذر 

مث جعلـت ، قلـت: وكـم بينهمـا قـال: أربعـون عامـاً ، أي؟ قـال: املسـجد األقصـىقلت: مث ، فقال: "املسجد احلرام ،على األرض
  فإن الفضل فيه".، األرض يل مسجداً فحيثما أدركتك الصالة فصل فيه

ـا مـوطن كثـري مـن األنبيـاء وتعد  مدينة القدس يف مقدمة املدن اليت احتوت قدراً عظيماً من املقدسات الدينية حبكم كو
ـا املدينـة الـيت كانـت حمـل األنبيـاء وقبلـة الشـرائط ومهـبط الـوحي، والرسل ومـا فيهـا مـن موضـع شـرب إال ، يقول عنهـا القـزويىن "إ

  .)1(قام فيه ملك" ووصلى فيه نىب أ
صــلى اهللا عليــه – عــن النــيب -رضــي اهللا عنــه-فعــن أىب هريــرة ، ســنة النبويــة حافلــة مبــا للمســجد األقصــى مــن مكانــةوال

  ال تشد الرحال إّال إىل ثالثة مساجد: مسجدي هذا واملسجد احلرام واملسجد األقصى"." قال: –وسلم
 ويف ذلـــك نزلـــت اآليـــة الكرميـــة، قصـــىمـــن املســـجد احلـــرام إىل املســـجد األ –صـــلى اهللا عليـــه وســـلم– وقـــد أســـرى بـــالنيب

  ).1(اإلسراء/﴾ سبحان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله...﴿
منــذ خلــق آدم إىل الــدنيا مل يبعــث نبيــاً إالّ  -عــز وجــل-"أن كثــرياً مــن احملــدثني جيمعــون علــى أن اهللا  ويــروى ابــن اجلــوزى

  .)2("–صلى اهللا عليه وسلم– وقد صّلى إليها نبينا، يت املقدسجعل قبلته صخرة ب
لــذلك كــان املوســرون مــن ، مــن أجــل ذلــك فقــد كانــت القــدس دومــاً حمــط آمــال املســلمني وموضــع رعــايتهم وحمــور اهتمــامهم 

ملستشـفيات يف وقفيـات املسلمني على مر األجيال يتنافسـون يف إنشـاء املسـاجد فيهـا والزوايـا والتكايـا والرباطـات ودور العلـم وا
  .)3(ال يزال الكثري منها مسجال يف سجالت احملكمة الشرعية بالقدس

فقـد شـهدت أرضـها آثـاراً ملوسـى ، العظيمة فخـراً أن ضـمت كثـرياً مـن مقدسـات األديـان السـماوية الثالثـة ويكفي هذه املدينة 
  راً حضارياً عظيماً.مما أّهل تلك املدينة لكي تؤدي دو ، -عليهم السالم -وعيسى وحممداً 

ــذه املدينــة املقدســة  ــا وعظمتهــا، لقــد عــىن املؤرخــون واجلغرافيــون والرحالــة  وكانــت قمــة املعرفــة ، وأفاضــوا يف إبــراز مصــادر قو
 ووهـ، الذي يعد حمصلة طبيعيـة ملوقعهـا وتراثهـا وتارخيهـا املمتـد عـرب الزمـان، التعرف على شخصية املدينة والتارخيية واجلغرافية ه

  لتفرد القدس ومتيزها احلضاري والثقايف والتارخيي. النتاج الطبيعي
الـيت افتقــدت قــدراً مـن املقومــات الطبيعيــة ، ومـن خــالل تتبـع الــدور احلضــاري والتـارخيي أمكــن التعــرف علـى خصوصــية القــدس 

تلــك الــيت تعــد ، يــة صــاحلة للزراعــةإّال أّن أراضــيها بركان، وال هــي مينــاء، فــال هــي تقــع علــى جمــرى مــائي عظــيم، للمــدن التقليديــة
  عنصراً أساسياً لقيام احلضارة قدميها وحديثها.
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وإذا كانت القدس قد افتقدت بعض املقومات الطبيعية اليت تؤهلها لكي تلعب دوراً عبقرياً يف احلضارة باستثناء جـودة أرضـها  
قـد أهلتهـا لكـي يكـون هلـا خصوصـية املـدن العمالقـة ذات  إّال أّن مكانتها الدينيـة الضـاربة يف أعمـاق التـاريخ، واعتدال مناخها
  الذي اتسم مبالمح دينية متميزة.، التأثري احلضاري

 وبقــدر هائــل مــن االهتمـام لدرجــة أنــه ينــدر أن جتــد حمــدثاً أ -منـذ صــدر التــاريخ-يســالملقـد ارتــبط بيــت املقــدس يف تراثنــا اإل 
ـا يف ، تاباتهمؤرخاً مل تشغل القدس مساحة هامة يف ك وفقيهاً أ وبنفس القدر عىن األوربيون منذ انتشـار املسـيحية واالعـرتاف 

وأصـبحت زيـارة ، حيث صار يف وسع املسيحيني يف خمتلف األقطار أن يرحتلـوا إىل األرض املقدسـة، أوائل القرن الرابع امليالدي
-وما يقال كذلك عـن وجـود قـرب مـرمي ، -عليه السالم-حيث ولد عيسى ، ففيها بيت حلم، القدس من أهم شعائرهم الدينية

ا علـى لوسطى تعـاظم دور الكنيسـة الغربيةويف العصور ا، -عليها السالم ـا حرصـت علـى فـرض سـيطر (الكاثوليكيـة) لدرجـة أ
واختـــذت مـــن احلـــروب الصـــليبية وســـيلة لتحقيـــق أطماعهـــا هـــذه حـــىت مت ، القـــدس. وعلـــى ضـــم أبنـــاء الكنيســـة الشـــرقية لنفوذهـــا

وظلــت حتــت حكــم الصــليبيني حــىت اســرتدها صــالح الــدين ، )م1099/ـهــ294(صــليبيني علــى بيــت املقــدس ســنةاســتيالء ال
  عقب موقعة حطني الشهرية. )م1187/ـه583(سنة

إقامــة ميــزان العــدل وإشــاعة احلريــة  وأهدافــه الســامية وعلــى أســاس، وهــدي الــّدين القــيم، ية النبيلــةســالمويف ضــوء املبــادئ اإل 
واألخــرى يف أيـــام ، مـــرة يف أيــام عمــر بـــن اخلطــاب، لبيــت املقــدس مــرتني يســـالممشــعل اهلدايـــة جــاء الفــتح اإلواملســاواة ورفــع 

  .-رضي اهللا عنهما-صالح الدين األيويب
، بـــن العـــاص ووقـــد فتحهـــا عمـــر ، (بيـــت املقـــدس) هـــي احلاضـــرة الكـــربى لفلســـطنيءويف خالفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب كانـــت إيليا 

فكاتبهم عمـر ، حلصار على أهلها طلبوا الصلح على شرط أن يكون املتويل لعقده عمر بن اخلطابوملا طال ا، فحاصر املدينة
وتـــأتى رســـالة عمـــر إىل أمـــراء الشـــام منوذجـــاً للتســـامح الـــديين ، وكتـــب هلـــم كتابـــاً أّمـــنهم فيـــه علـــى أرواحهـــم وأمـــواهلم وعقائـــدهم

ـدم كنائسـهم وال يكرهـون علـى ديـ، والسلوك احلضـاري الراقـي نهم "ومـن أحـّب مـن أهـل إيليـاء أن يسـري بنفسـه مـع الـروم فـال 
م آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم ومن شـاء قعـد وعليـه مثـل مـا علـى ، وخيلى بيعهم وصلبهم فإ

محن بـن وشـهد علـى ذلـك خالـد بـن الوليـد وعبـد الـر ، )4(وال يؤخذ مـنهم شـيء حـىت حيصـد حصـادهم"، أهل إيلياء من اجلزية
كما قطع أهل إيلياء على أنفسـهم عهـداً تضـمن كثـريا مـن   -رضي اهللا عنهم–بن العاص ومعاوية بن أىب سفيان  وعوف وعمر 

  املبادئ اليت حددت طبيعة العالقة بني املسلمني وأهل الذمة عموماً.
وكرمي معاملته  سالمة رائعة لعدالة اإلالذي يعّد صور ، من خالل اتفاقه مع أهل إيلياء سالمبعد أن قدم عمر صورة حقيقية لإل 
فأشـار عليـه البطريـرك ، وملا حان وقت الصالة قال للبطريرك: أريد الصالة، مضى إىل بيت املقدس حىت دخل كنيسة القيامة -

ولكـــن عمـــر خشـــي أن يتخـــذ املســـلمون صـــالته يف داخـــل الكنيســـة ذريعـــة فيضـــعوا ، (صـــفرونيوس) أن يصـــلي داخـــل الكنيســـة
  وقيل إن ذلك كان سبباً كافياً لطمأنة البطريرك.، ولذا فقد صّلى على مقربة منها، هاأيديهم علي

إىل أن بـــرزت ، ّمث زار عمـــر مكـــان اهليكـــل وال حـــظ أن األقـــذار قـــد جتمعـــت عليـــه فـــراح حيمـــل الـــرتاب بكفيـــه وتبعـــه الصـــحابة 
  م).637الصخرة اليت كلم اهللا عليها يعقوب وأمر ببناء املسجد عليها(
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ا أتاه رجل من النصارى له ذمـة مـع املسـلمني يف كـرم عنـبوبين  وعنـدما ، فشـكا إليـه مهـه، ما عمر يتفقد املدينة ويبحث شؤو
م مـن جـوع ، أعطـى الرجـل مثـن مـا أكلـوه -استوثق عمر من أن املسلمني قد أكلـوا مـا يف الكـرم يف أثنـاء الفـتح لشـدة مـا أصـا

م أحراراً". شهرية:وقد أمر رجاله بالعدل قائال هلم قولته ال م أمها   "مىت استعبدمت الناس وقد ولد
ورحابــه منوذجــاً للعــدل والســماحة حيــث التعــايش الســلمي بــني مجيــع الطوائــف يف  ســالموهكــذا أصــبحت القــدس يف كنــف اإل 

كانــت سياســة   وهكــذا، العظــيم ســالمممــا دفــع ســكان إيليــاء إىل التســابق يف معرفــة اإل، مبــادئ أساســية اتســمت بالعــدل والرمحــة
  .سالمعمر سبباً هاما من أسباب دخول أهل الشام عموماً إىل اإل

  .)5(ضمت القدس إىل الشام وخضعت حلكم معاوية بن أىب سفيان الذي كان والياً على الشام )م641 /ـه21(ويف سنة 
وقد شرع يف ، بيت املقدس ويف عهد عبد امللك بن مروان أنشئت قبة الصخرة وهى بناء من فوق الصخرة املقدسة يقع وسط 

ويقــال إن عبــد امللــك بــن ، مث أعــاد بنــاء املســجد األقصــى ومهــا مــن أعظــم آثــار بــين أميــة يف فلســطني )م685/ ـهــ66(تشــييده
قـول  ووهـ، وأن يشـغلهم عـن الكعبـة ببنـاء هـذا األثـر العظـيم ،)6(مروان أراد أن يصرف الّناس عن التفكـري بالسـفر إىل احلجـاز

ـا بنـاء ال حيمل قدراً  ـا ألسـباب دينيـة وليسـت جملـرد كو من احلقيقة ألّن الكعبة ليست جمـرد بنـاء وإمنـا يرجـع اهتمـام املسـلمني 
  وهذا املعىن البسيط ال ميكن أن يغيب عن عبد امللك بن مروان.، معمارياً 

أنّـــه اســـتخدمهم يف املســـجد وتشـــري مصـــادر التـــاريخ األمـــوي إىل أّن عبـــد امللـــك بـــن مـــروان كـــان يثـــق يف النصـــارى إىل درجـــة  
  .)7(األقصى ومسح هلم بتوارث اخلدمة فيه

إالّ أّن إطــالق اســم املســجد ، وإذا كــان عبــد امللــك بــن مــروان قــد بــىن املســجدين املعــروفني مبســجد الصــخرة واملســجد األقصــى 
  .)8(الذي كان معروفاً عند اإلسراء واملعراج واألقصى على ما دار عليه السور واألبواب ه

واســـتخدموا يف وظـــائف اإلدارة كثـــرياً مـــن غـــري ، م ُعـــِينَ العباســـيون باملســـجد األقصـــى75وحينمـــا خضـــعت القـــدس للعباســـيني  
ومسـح لإلمرباطـور "شـارملان" ، وتشري مصـادر العصـر العباسـي إىل أن هـارون الرشـيد قـد عامـل النصـارى معاملـة كرميـة، املسلمني

عـل العالقـة بـني شـارملان وهـارون الرشـيد قـد توطـدت لدرجـة أنـه أهـدى شـارملان سـاعة ول، برتميم الكنائس وبناء كنيسـة العـذراء
وكــان شــارملان يبعــث كــل عــام بوفــد إىل ، ومنــزال وأقمشــة نفيســة وتعهــد حبمايــة احلجــاج املســيحيني الــذين يفــدون لزيــارة القــدس

قــــدم الوفــــد مفــــاتيح كنيســــة القيامــــة والقــــرب  ويف إحــــدى املــــرات، القــــدس حيمــــل اهلــــدايا إىل اخلليفــــة واألمــــوال لفقــــراء املســــلمني
  تعبرياً عن التسامح الديين الذي جتسدت كل معانيه يف سلوك كثري من حكام القدس. )،9(املقدس

"إن املســلمني واملســيحيني  (برنــارد احلكــيم) ووصــفها وصــفاً دقيقــاً فقــال: املعروفويف أواخــر العصــر العباســي زار القــدس العــامل 
وإّال ، وأن األمن العام مستتب للغاية حىت إّن املسافر ليال يفـرض عليـه أن تكـون بيـده وثيقـة تثبـت هويتـه، امفيها على تفاهم ت

ـق مجلـي أ، زج يف السجن حىت حيقق يف أمـره ـا وذهبـت الكـرتاء  ووإذا سـافرت مـن بلـد إىل بلـد و محـاري وتركـت أمتعـيت مكا
   ).10(اله مل متسه يد"دابة من البلدة اجملاورة عدت فوجدت كل شيء على ح

وهـى بـاعرتاف البـاحثني أعظـم حضـارة شــهدها ، يةسـالموالواقـع أن مثـة حقيقـة أساسـية وهـى أنّـه إذا كانـت احلضــارة العربيـة اإل 
ـا اإل العامل أمجع خالل فرتة العصور الوسطى ، واملسـلمون سـالمفإّن السِّرَّ يف ازدهارها إمنـا يرجـع إىل روح التسـامح الـيت عـرف 
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وأن اهللا أمـر خـامت أنبيائـه حممـداً ، أوصى بأهل الكتاب من املسيحيني واليهود خـرياً  سالمسنا يف حاجة إىل اإلشارة إىل أن اإلول
إىل ســبيل ربــه باحلكمــة واملوعظــة احلســنة"فإن أســلموا فقــد اهتــدوا وإن تولــوا فإمنــا عليــك  وبــأن يــدع -عليــه الصــالة والســالم-

  .)11(البالغ واهللا بصري بالعباد"
ومسحــوا هلــم ، ويتنقلـوا بــني ربوعهــا سـاملني، ليــدخلوا آمنــني، ومبثـل هــذه الــروح الطيبـة فــتح املســلمون أبـواب بالدهــم أمــام اليهـود 

وأجــازوا هلــم الكثــري مــن ، وأبــاحوا هلــم التتلمــذ علــى أيــديهم واألخــذ عــنهم، مبمارســة نشــاطهم اخلــاص والعــام علــى أوســع نطــاق
  لرمسية وغري الرمسية فصار منهم التجار والصيارفة واألطباء والوزراء.املهام واألعمال واملناصب ا

يـاكلهم ومعابـدهم يف بيـت املقـدس يف الوقـت الـذي   وال أدّل على تسـامح املسـلمني مـع اليهـود مـن السـماح هلـم باالحتفـاظ 
  أمرت الكنيسة يف غرب أوربا بتحطيم هياكل اليهود وإهدار دمهم.

(ناصـرى خسـرو) (سفر نامة) للسـائح املشهورده يفينة القدس يف عهد الفاطميني ودرجة تساحمهم جنولعل الوصف الدقيق ملد 
م الدينيـــة، م ووصـــفها قـــائال: "حيـــج ســـكان الـــبالد اجملـــاورة للقـــدس 1047فقـــد زارهـــا  ويتقربـــون إىل اهللا ، ويشـــبعون فيهـــا رغبـــا

   ).12(جبميع أنواع الصالة والعبادة"
ذا صـــالح الـــدين و فهـــا هـــ، يســـالمي الصـــلييب تعطـــى انطباعـــاً دقيقـــاً عـــن التســـامح اإلســـالمخ الصـــراع اإلوالقــراءة املنصـــفة لتـــاري 

هـــ/ 587(يقبــل اتفاقيــة الرملــة عــام )م1187هـــ/ 583(األيــويب بعــد أن حّقــق انتصــاراً ســاحقاً علــى الصــليبيني يف حطــني عــام
حيـث أطلـق سـراح اليتـامى والشـيوخ واألرامـل مــن دون ، ووممـا يسـرتعى االنتبـاه مقـدار التسـامح والعفـ، حقنًـا للـدماء )م1191

  إضافة إىل أنه منحهم مساعدات مالية من ماله اخلاص.، دفع الفدية
وتركــه يغــادر املدينــة ، وممــا يســرتعى النظــر أيضــاً أنّــه اكتفــى بــأن أخــذ فديــة رمزيــة قــدرها عشــرة دنــانري مــن بطريــرك بيــت املقــدس 

وقد رفض صالح الـدين ، ومن خلفه العربات حتمل النفائس اليت كانت بالكنيسة، الفضةحامال ما استطاع محله من الذهب و 
ذا يظهر الفرق يف املعاملة بني املسلمني وغري املسلمني.، أن يتعرض ملا محله البطريرك وقال: "ال أغدر به"   و

م ومــا فعلــوه مــن 1099أيــديهم ســنة  تلــك املعاملــة اإلنســانية الكرميــة وبــني معاملــة الصــليبيني حــني ســقطت بيــت املقــدس يف 
  وختريب وتدمري.، تقتيل وحرق

وتشري مصادر التاريخ األيويب إىل أن القدس يف عصر صالح الدين قد شهدت قـدراً عظيمـاً مـن التسـامح أتـاح لسـاكنيها مـن  
يعــىن باخلــدمات العامـــة ممـــا أتــاح الفرصــة لصــالح الــدين لكــي ، غــري املســلمني الفرصــة ملمارســة أنشــطتهم اليوميــة حبريــة مطلقــة

  ).13(وإنشاء "البيمارستان"
أنــه كــان قائمــا منــذ عصــر الفــاطميني إالّ أنّــه مــن  وأّول مــن أنشــأ "البيمارســتان" يف القــدس أ ووســواء أكــان صــالح الــدين هــ 

م عـدداً مـن كمـا جـدد سـور مدينـة القـدس وأقـا،  الثابت أّن صالح الدين قد عـىن بـه واسـتقدم إليـه األطبـاء مـن دمشـق والقـاهرة
   .-رضي اهللا عنه–األبراج احلديثة وكثرياً ما قام بنفسه مبشاركة العمال يف نقل احلجارة وأعمال البناء 



  111

إالّ أّن الّصـليبيني حينمـا ، وتعاليمـه سـالموإذا كان املسلمون قد تعاملوا مع أهـل الذمـة بقـدر عظـيم مـن التسـامح أملتـه قـيم اإل 
م زهاء قـرن مـن الزمـان قتلـوا مـن أهلهـا خلقـاً كثـرياً  ـه 492استولوا على بيت املقدس سنة  وانتهكـوا  )،14(وظلت حتت وطأ

  .)15(ومل حيفظوا مجيل املسلمني الذين صانوا آثار أهل الكتاب صيانتهم آلثارهم، حمارمها وكانوا ال يطلقون أسرياً إالّ بفدية
ايـة العصــر األيـويب تفــاقم الصـراع بــني البيـت األيــويب   ، )16(لدرجـة أنــه أسـتنجد بعضــهم بالصـليبيني ضــد بعضـهم اآلخــرويف 

ويروي أحـد املـؤرخني املعاصـرين (ابـن واصـل) أن ، وانقسمت البالد إىل دويالت صغرية مما أغرى الصليبيني باهلجوم على مصر
مهمة احتالل  كانت تستهدف مصر بوصفها الدعامة األساسية مما يسهل  )،م1218 /ـه614(احلملة الصليبية اخلامسة سنة

  .)17(القدس وكل ساحل بالد الشام
ي إّال أّن اجلــيش الصــلييب ســالموإذا كانــت مصــر هــذه املــرة قــد جــاءت هــدفاً صــليبياً مباشــراً بوصــفها الــدرع الــواقي للشــرق اإل 

غالل إىل املنصـورة وقـد سـيق مكـبال بـاأل، وكـان مـن مجلـة األسـرى لـويس التاسـع نفسـه، بَأْمجَِعِه تقريباً قد وقع بني أسـرى وقتلـى
  .)18(حيث سجن يف دار القاضي ابن لقمان

يف زمـــن الســـلطان  )،م1375هــــ/777(ويف العصـــر اململـــوكي ووفقـــاً لروايـــة ابـــن حجـــر القلقشـــندى وعلـــى وجـــه التحديـــد عـــام 
ا بعد أن كانت تابعة لدمشق   .)19(األشراف شعبان بن حسني قد أصبحت القدس إدارة مستقلة بذا

األشرف قد أدرك أمهية بيت املقدس حبكم مكانتها الدينية والتارخيية ونظراً لألطماع الصليبية فيها ونظراً لتعـدد  ولعل السلطان 
م ا وتنوع جنسيا ـا األمـري شـهاب الـدين، ديانات سكا وتشـري ، وملا هلا من داللـة خاصـة يف ذهـن األوربيـني فقـد اختـري إلدار

  .)20(وكان موضع احرتام وتقدير سكان بيت املقدس، وعدل وعلم املصادر إىل أّن الرجل كان صاحب مهّة
ويصــعب فهــم قــرار املماليــك باســتقاللية القــدس كنيابــة مســتقلة تابعــة مباشــرة للســلطان يف القــاهرة إالّ يف ضــوء طبيعــة الصــراع  
إحيـاء مشـروع  وبينهـا حنـي املسيحي خالل تلك الفرتة من العصور الوسطى حيث راحت الدول األوربيـة تتسـابق فيمـا سالماإل

  احلروب الصليبية واإلعالن صراحة عن نيتهم يف احتالل القدس بوصفها هدفاً دينياً وسياسياً مشرتكاً.
هـــ ومنــذ ذلــك 1192القــدس وخصوصــاً بعــد أن تــوىل (لوزينــان) عــرش قــربص عــام  ووهكــذا مل تتوقــف األطمــاع الصــليبية حنــ 

) قــد أعـــد م1369-1359الصــليبية لدرجـــة أن بطــرس األول ملــك قـــربص ( التــاريخ غــدت قـــربص حجــر الزاويــة يف احلـــروب
ـدف ختلـيص األرض املقدسـة مـن قبضـة املسـلمني ويف عهـده متـت احلملـة الشـهرية علـى ، طائفة أطلق عليها "طائفة السـيف" 

ا متهيداً لإلجهاز على القوى اإل، 1265مدينة اإلسكندرية  ية العربيـة يف الشـرق مسالبغرض االستيالء على مصر وحتطيم قو
  .)21(األدىن واسرتجاع بيت املقدس

ـــا صـــاحب غرناطة ويصـــّور القلقشـــندى خطـــورة األطمـــاع الصـــليبية مـــن  (الســـلطان عبـــد اهللا بـــن أىب خـــالل رســـالة بعـــث 
(شــعبان ابــن حســني) يقــول يف رســالته "اتصــل بنــا مادامــت الــروم إىل الســلطان األشرفاحلجــاج يوســف بــن نصــر بــن األمحــر) 

ا سداً واملالنة جنداً والعصمة سوراً ا ـا اسـتنفذت الوسـع يف ، والروح األمـني مـدداً منصـوراً ، ملكيدة اليت كان دفاع اهللا من دو وإ
م التأليـب ويـدمرهم الصـليب، احتشادها حىت ضاقت اللجج عن أعوادها حىت غص كافر البحر بكفارها وقـد سـول ، يصبح 
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ويشيموا سيوف التغلـب علـى الشـام وحيولـوا بـني املسـلمني ، صدورهم ومرمى آمال غرورهمهلم الشيطان ثغر اإلسكندرية شجا 
م الذي يقصدونه من كل فج عميق"   .)22(وبني حمط أوزارهم وحجم مزارهم وبيت ر

ج فردينانـد واحلقيقة أن هذه النزعة العدوانية الصليبية كانت يف مقدمة العوامل الـيت دفعـت بأسـبانيا الـيت إّحتـدت مـن خـالل زوا  
ــدف تطويــق العــامل اإل ي حتــت مســمى الكشــوف اجلغرافيــة وكــان الطــابع الــديين املتعصــب يغلــب علــى سياســة ســالموإيــزابيال 

ـــــدف اإلجهـــــاز علـــــى البقيـــــة الباقيـــــة مـــــ، هـــــذين امللكـــــني ن املســـــلمني يف شـــــبه جزيـــــرة وكانـــــا قـــــد شـــــنا حربـــــاً ال هـــــوادة فيهـــــا 
نفس ببعــث عهــد احلــروب الصــليبية وإنفــاذ محلــة صــليبية النتــزاع بيــت املقــدس مــن أيــدي كمــا كانــا مينيــان الــ،  (األنــدلس)أيبرييا

   ).23(املسلمني
ســـواء يف اســـتقالهلا عـــن دمشـــق إداريـــاً وجعلهـــا تابعـــة ، القـــدس وعلـــى ضـــوء كـــل مـــا ســـبق ميكـــن تفســـري سياســـة املماليـــك حنـــو  

  ا.بتنمية مواردها والعناية مبقدسا وأ، للسلطان مباشرة يف القاهرة
ية احلريــة املطلقــة يف ممارســة عقائــدهم ســالموكفلــت هلــم الدولــة اإل، وعمومــاً فقــد حظــي نصــارى بيــت املقــدس بالرعايــة الكاملــة 

ــا ، الدينيــة وأنشــطتهم االقتصــادية واالجتماعيــة ــم ســالطني املماليــك حــىت إّن رئاســة بطريــرك الســريان كــان يصــدر  وقــد عــىن 
أعفـــوا مـــن الرســـوم املفروضـــة علـــى زائـــري كنيســـة القيامـــة والتوصـــية علـــيهم باإلحســـان هلـــم و ، مرســـوم مـــن الســـلطان يف القـــاهرة

 ويف عهد السلطان"برسباى" استمرت هذه االمتيازات.، )24(ومعاملتهم معاملة حسنة
ة الــيت وكانــت هلــم أمــالك وأديــرة أمنتهــا هلــم اإلدارة اململوكيــ، أمــا طائفــة األرمــن فكانــت مــن أنشــط الطوائــف يف بيــت املقــدس 

تعهدت برفع الظلم عنهم ورعايتهم لدرجة أن هذه الطائفة قد حصـلت علـى وثيقـة مـن السـلطان "جقمـق" نـّص فيهـا "مرسـوم 
اخلري بن النحاس من ضمان مـار يعقـوب  وحممد سعيد جقمق عّز نصره بإبطال ما أحدثه أب وموالنا السلطان امللك الظاهر أب

وســأل يف إبطــال ذلــك ليســطر يف الصــحائف ، ســيف الــدين املقــر الشــرقي األنصــاريديــر األرمــن بالقــدس الشــريف عامــاً رده 
  ".ـه850الشريفة بتاريخ 

ـذا الـدير  وكـان إقـرار السـلطان بعـودة الـدير إىل األرمـن مـن مصـدر سـعادة كبـرية ، ولعل الروم كانوا ينـازعون األرمـن يف حقهـم 
م علقوا هذه الوثيقة على أحد جدران أدير   م بالقدس.هلم حىت إ

وتشــري ســجالت احملكمــة الشــرعية يف بيــت املقــدس إىل أّن القاضــي نظــر يف شــكوى قــدمها إليــه بطريــرك األرمــن الــذي حكــم  
  .)25(احلبش والسريانو حبقهم يف الدير بعد أن استمع إىل شهادات الطوائف األخرى كالقبط 

كغـريهم مـن الطوائـف األخـرى وقـد اكتسـب وجـودهم   مسـاللقد سكن بيـت املقـدس الـروم األرثـوذكس وقـد مشلـتهم مساحـة اإل 
ــم خــرياً وقــد حــدد حممــد بــن قــالوون هــذه  شــكال شــرعياً مــن خــالل مراســيم ســلطانية حتــافظ علــيهم وترعــى حقــوقهم وتوصــى 

  .)26(املزايا من خالل عدة مراسيم لعل من أمهها: "ال أحد يتعرض إىل ديرهم وال لكنائسهم وال لشيء من أراضيهم"
وإمنا مشلـوا برعـايتهم زوار مدينـة القـدس ، يقتصر األمر على عناية السالطني املماليك بالطوائف القاطنة مدينة القدس فقطومل  

  وكثرياً ما نّص يف وثائق رمسية على التعهد حبمايتهم وتوفري أسباب الراحة هلم.، من املسيحيني واليهود
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دمشـق وال عـربة إطالقـاً  والقـاهرة أ ووكي بعـض التجـاوزات سـواء يف القـدس أوكثرياً ما ترد يف مصادر العصرين الفاطمي واململـ 
إىل اضـطهاد الـذميني مـن مسـيحيني ويهـود يف  -مثل اخلليفة احلاكم بـأمر اهللا الفـاطمي-بأن يلجأ رجل عرف بشذوذه الذهين 

ابــة ســّب الصــحابة علــى أبــواب ويــأمر بكت، ذلــك أن حاكمــاً حيــرم علــى شــعبه أكــل الســمك وامللوخيــا، فــرتة حمــدودة مــن حكمــه
  .سالمال ميكن أن يكون طبيعياً وال تعترب تصرفاته بأي حال من األحوال مرآة لروح اإل -املساجد 

وإن كانـــت قـــد حـــدثت موجـــات مـــن االضـــطهاد ألهـــل الذمـــة يف عصـــر ســـالطني املماليـــك فإنـــه ينبغـــي أن نقـــدر روح العصـــر  
م بروحه بالقدر الكايف سالمسهم وحداثة عهدهم باإل(عصر احلروب الصليبية) وطبيعة املماليك أنف   .)27(وتشر

وإذا كانت قد حدثت بعض احلاالت الفردية مـن اضـطهاد أهـل الذمـة فـال ميكـن أن يكـون ذلـك اجتاهـاً عامـاً بـل األسـاس أن  
م خـــالل فـــرتة العصـــور ية أكثـــر أمانـــاً واســـتقراراً مـــن بالدهـــســـالمالذمـــة قـــد عاشـــوا يف القـــدس ويف غريهـــا مـــن العواصـــم اإل أهـــل

الـيت أسسـها "فرانسـيس األسـيزى" وأقـام جبماعتـه علـى  )م1219هــ/ 616(ى مجاعـة الرهبـان الفرنسيسـكان عـاموتأت، الوسطى
مث متكنت هـذه اجلماعـة مـن توسـيع نشـاطها حيـث بنـت ديـراً ، ومسح هلم السلطان الكامل بالتفرغ للعبادة، )28(جبل صهيون

مبعاونـــة صـــقلية ونـــابلي حيـــث توســـط حـــاكم هـــاتني املـــدينتني لـــدى الســـلطات اململوكيـــة الـــيت علـــى اجلبـــل مســـي بـــدير صـــهيون 
  ية األوربية.سالماستجابت هلذه الضغوط تقديراً منها ألمهية حتسني العالقات اإل

ىت إّن ة يف منــاخ إّتســم بالتســامح واحلريــة حـــيــسالموعمومــاً فقــد عــاش أهــل الذمــة يف القــدس كمــا يف غريهــا مــن األمصــار اإل 
وأرجـع ذلـك ، ) يعرتف صراحة بأّن اليهود يف القدس يعيشون يف طمأنينة وسعادة1333(فـالرحالة اليهودية إسحاق بن يوس

  .)29(يةسالمإىل عدل احلكومات اإل
والالفت للنظر أّن أهل الذمة مـن سـكان بيـت املقـدس مل ينغلقـوا علـى أنفسـهم ومل يعيشـوا علـى حافـة اجملتمـع خـالل العصـور  
ية جـواً مـن احلريـة سـالمحيـث أتاحـت هلـم الدولـة اإل، مما يوضح بروز العديد منهم يف جمال العلوم املختلفـة، ية املختلفةسالماإل

لنــدن خــالل العصــور الوســطى يعــّد هرطقــة  وبــاريس أ وفبينمــا كــان العمــل بالطــب يف رومــا أ، العلميــة مل تــتح لنظــرائهم يف أوربــا
ومبوجــب هــذا الفهــم ، يعمــل بتلــك املهــن حبجــة أّن ذلــك يــدخل يف أخــص خصوصــيات الــّربّ  تــربر للكنيســة حــق إراقــة دم مــن

متهم الكنيسة باهلرطقة.   العقيم قتل مئات من كبار العلماء يف كل جماالت العامل حيث أُعدموا حرقاً بعد أن ا
، رســون الطــب والفلــك والرياضــياتوبينمــا كــان ذلــك حيــدث يف املــدن األوربيــة كــان املســيحيون واليهــود مــن ســكان القــدس ميا 

) "أنـــه كـــان هنـــاك مـــن يهـــود القـــدس مـــن يعمـــل بالفلـــك 1333(دى األســـباىن "إســـحاق بـــن شـــيلو" عـــامويـــروي الرحالـــة اليهـــو 
  .)30(والرياضيات ولكن معظمهم كانوا يدرسون القانون"

طـع ملعاجلـة أبنـاء طائفتـة وأن طائفـة كما وجد أطباء مسيحيون يف القدس كانوا يقومون مبمارسة مهنة الطب وبعضـهم كـان ينق  
م باألدوية   .)31(الفرنسيسكان كانوا خيصصون أطباء ملعاجة أبناء طائفتهم وكانوا ميدو

ية للقــدس يف الوقـــت الــذى كــان فيــه املســـلمون واليهــود يف أســبانيا يتعرضـــون ســالمكــل ذلــك كــان حيـــدث يف كنــف اإلدارة اإل  
، ســة الكاثوليكيــة الــيت أعتــربت أن استئصــال املســلمني واليهــود مــن أوربــا إرادة دينيــة خالصــةلإلبــادة اجلماعيــة الــيت باركتهــا الكني

كـان شـعوراً إمتزجـت فيـه الـروح الصـليبية   سـالمولذلك فإن الشعور الـذي احتـوى مسـيحىي شـبه جزيـزة أيبرييـا بوجـوب حماربـة اإل
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مرســـوماً بابويـــاً تضـــمن مـــا يعـــرف باســـم  م)1455 -1447(وأصـــدر البابـــا نيقـــوال اخلـــامس عـــام، املتأججـــة بالعاطفـــة الوطنيـــة
ائية تشنها أوربا الكاثوليكية للقضاء املربم   .)32(واملسلمني سالمعلى اإل "خطة اهلند" تقوم على إعداد محلة صليبية 

أسـكنهم ما كاد يستوىل علـى طـرابلس حـىت جلـب إليهـا اليهـود و  -رضي اهللا عنه–ويذكر البالذرى "أن معاوية بن أىب سفيان  
ية املتعاقبـة نعـم أهـل الذمـة بكـل حقـوق املـواطن حـىت أن بنيـامني اليهـودى قـد قـّدر عـدد سـالموخـالل العصـور اإل، )33(فيها"

وحــده علــى حــني قــّدرهم  ىســالماليهــود يف القــرن الثــاىن عشــر للمــيالد (الســادس اهلجــرى) بثالمثائــة ألــف يهــودى يف املشــرق اإل
  .)34(ة ألف يف العراق وحدهيهوى آخر يف القرن نفسه بستمائ

وشـهدت مدينـة القـدس خـالل ، وتشري مصادر العصرين األيوىب واململوكى إىل أن اليهود قد وفدوا على القدس من أحناء أوربـا 
الــذى أحيــا طائفــة اليهــود املعلمــني يف و هــذين العصــرين نشــاطاً علميــاً ملحوظــاً قــام بــه اليهــودى الشــهري "موســى بــن حنمــان" وه

وإضــافة إىل مــا يعــرف باألكادمييــة اليهوديــة يف القــدس ، بــىن مركــزاً خاصــاً لتعلــيم اليهــود وبــىن املعبــد الــذي حيمــل امســهو ، القــدس
  وخصوصاً يف جمال الدراسات اليهودية. ،)35(واليت ختصصت يف تعليم اليهود

األنــــدلس إالّ الــــبالد  مل جيــــد يهــــود -م آخــــر معاقــــل املســــلمني يف األنــــدلس1492ويف الوقــــت الــــذى ســــقطت فيــــه غرناطــــة  
ية الـيت وفـد إليهـا يهـود األنـدلس واسـتقروا علـى سـالموكانت القدس واحدة من املـدن اإل، ية مالذاً من اإلبادة اجلماعيةسالماإل

ولعل قدراً كبرياً من التحسن قد طرأ على أوضاع اليهود يف القدس عموماً ، سالموأّمنوا على أنفسهم يف ظل مساحة اإل، أرضها
وسـرعان ، ة هلجرة يهود األندلس إليها ألّن املهاجرين اجلـدد مل جيلبـوا معهـم الثقافـة املزدهـرة فحسـب بـل أيضـا جلبـوا الثـراءنتيج

   ).36(ما احتل هؤالء (السفاردمي) مكانة ممتازة يف احلياة العامة حبكم ثقافتهم الرفيعة اليت اكتسبوها من األندلس
ـم قبلـوا أن سـالمالـذى اتسـمت بـه املـدن اإل وعلى الرغم من روح التسـامح الـّديىن  ية إّال أّن اليهـود قـد الزمـتهم اخليانـة حـىت إ

 ســالمالقضــاء علــى اإلو يكونــوا أدالء لطالئــع االســتعمار اجلديــد الــذى اختــذ مــن الكشــوف اجلغرافيــة وســيلة لتحقيــق أهدافــه حن
  واملسلمني.

ىل للحصـول علـى علـوم العـرب املالحيـة واسـتعانوا بالتجـار اليهـود يف وقد سعى الربتغاليون منذ طالئـع الكشـوف اجلغرافيـة األو  
وسـاعد اليهـود علـى جنـاحهم يف ، الذين قبلـوا أن يقومـوا بـدور اجلواسـيس يف احلصـول علـى معلومـات العـرب البحريـة، األندلس

م وقـــاموا بـــرحالت بـــني الـمــــشرق والـمـغــــرب بـــراً وحبـــر ، عمليـــات التجســـس معـــرفتهم باللغـــة العربيـــة اً هلـــذا الغـــرض وتظـــاهروا بـــأ
، دى جامــا) بعشــر ســنواتو (أى قبــل رحلــة فاســكم1488وســائر الــبالد العربيــة منــذ  م إىل مصــرـوهلـــوقــد تتــابع وص، مســلمون

 de paivaدى بــايفو وســافروا إىل مصــر وكــان علــى رأس هــؤالء اجلواســىي الفونســ، وختفــي اليهــود يف زى جتــار برتغــاليني
Alfonso  هامدى كوفيلو وبري pero de covlham.  

ومنها إىل اهلند مث عادوا إىل الربتغـال عـن طريـق مصـر ، ووقف اجلواسيس على معلومات مهمة مث أقلعوا من السويس إىل عدن 
ا كانــت حتمــل تعليمــات و ويف أثنــاء مــرورهم بالقــاهرة التقــى هــؤالء ببعثــة جتســس يهوديــة أخــرى برئاســة "ابراهــام دى بيــا" ويبــد أ

ومــة الربتغــال ألّن البعثتــني األوىل والثانيــة انضــمتا بعضــهما إىل بعــض يف بعثــة واحــدة ســافرت إىل هرمــز مث إىل جديــدة مــن حك
  زيلع ومنها إىل احلبشة مث عادت إىل مصر وواصلت سفرها يف رحلة العودة إىل الربتغال.
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صــيلية عــن التيــارات البحريــة والريــاح وقــد اســتطاعت هــذه البعثــة احلصــول علــى خــرائط عربيــة عــن احملــيط اهلنــدى ومعلومــات تف 
وقـدمت البعثـة كـل هـذه املعلومـات إىل سـلطات "لشـبونة" ، املومسية يف هذا احمليط فضال عن البيانـات اخلاصـة بالتجـارة الشـرقية

  الوصول حبراً إىل اهلند.و فكانت هلم نعم املعني ابتغاء حتقيق اهلدف األساسى وه
ى مــن تســامح وأمــن واســتقرار ومــا تعرضــوا لــه ســالمى مــا لقيــه اليهــود يف ظــل احلكــم اإلوخــري مثــال ميكــن أن نســوقة كــدليل علــ 

ــا جاليــات ضــخمة مــن اليهــود حتــت حكــم  -أيــدى املســيحيني يف العصــور الوســطى مــن اضــطهاد أّن مــدن الشــام الــيت كانــت 
  .)37(املسلمني قد أصبحت تقفز منهم بعد استيالء الصليبيني عليها

مل يبق يف املقدس بعد اسـتيالء الصـلبني عليهـا سـوى أربعـة مـن اليهـود يف حـني كـان يف املدينـة صـور تسـعة  ويقول بنيامني "إنه 
وذكــر ، )م1187 /هـــ583(لــذلك ال عجــب إذا هلــل اليهــود عنــدما مسعــوا باســتيالء صــالح الــدين علــى بيــت املقــدس، فقــط"

. )38(املقـدس أعقبتـه هجـرة عـدد كبـري مـن اليهـود إليهـا" الشاعر اليهودى األسباىن يهودا احلرزى "أّن فتح صالح الدين لبيت
ى حافــل بالعديـد مـن احلكــام العظـام الـذين مشلــوا برعـايتهم أهـل الذمــة ووفـروا هلـم مــن االمـن واالسـتقرار األمــر سـالموالتـاريخ اإل

يم عمـر بـن اخلطـاب ومـرورا الذي مسح هلم مبمارسة طقوسهم الدينية وأنشطتهم االقتصادية واالجتماعية بداية من اخلليفة العظـ
م الشــــرق بالقائــــد الفــــاتح صــــالح الــــدين األيــــوىب. ولــــذا فقــــد تضــــاعف عــــدد اليهــــود خــــالل القــــرن الثــــاين عشــــر حيــــث  اجتــــذ

مدانسالماإل وبسمرقند ثالثون ألفًأ وهذه األرقـام ، وبشرياز عشرة آالف، وبأصفهان مخسة عشر ألفا، ثالثون ألفا ي. فكان 
 اليهـودى يؤكـدها املقدسـي يف القـرن الرابـع اهلجـرى فيقـول: (إّن خبراسـان يهـودا كثـريين ونصـارى قليلـني وأّن اليت يـذكرها بنيـامني

ى أطلــق عليهمــا اســم اليهوديــة إحــدامها قــرب ســالمباجلبــل يهــودا أكثــر مــن النصــارى. بــل قــد وجــدت مــدينتان يف املشــرق اإل
  .)39()يف مدينة قرح ذات األمهية التجارية املعروفة أصفهان واألخرى شرقي مرو. كذلك كان لليهود نسبة كبرية

ية جنـــد أحيـــاء تنســـب إىل اليهـــود يف القـــاهرة وبغـــداد والقـــدس وتـــذكر أقـــدم املصـــادر التارخييـــة عـــن ســـالمويف كثـــري مـــن املـــدن اإل 
دار من مجلة أوقاف أنه كان يف حارة اليهود بيت املقدس مسجد جماور لكنيسة اليهود وجبوار املسجد )(القدس (األنس اجلليل

دمت بسبب املطر فرغـب املسـلمون يف االسـتيالء عليهـا ممـا محـل اليهـود علـى رفـع األمـر لقضـاة بيـت املقـدس الـذين ، اليهود ا
  .)40(حكموا حبق اليهود فيها

مــا كــان  مزاجيــة وإمنــا حكمتــه أســس دينيــة وأخالقيــة يعــّد دلــيال علــىو لعــل هــذا التســامح الــذى مل حتكمــه اعتبــارات شخصــية أ 
  .سالمى من فهم دقيق جلوهر اإلسالممن فضل إضافة إىل ما متتع به القضاء اإل سالملإل
فمع قيام الدولة الفاطمية يف مصر والشام متتـع ، سالملقد نعمت الطوائف الدينية بقدر هائل من احلرية اليت كفلتها مساحة اإل 

رئيس مستقل فصار لليهـود يف القـاهرة والقـدس وكافـة املـدن التابعـة وأصبح لكل طائفة ، اليهود حبرية كاملة من خالل طوائفهم
وخولــت إليــه مهمــة تعيــني أحبــار اليهــود يف مصــر ، وصــار لليهــود عمومــا رئــيس مســتقل لقــب بــأمري األمــراء، للفــاطميني رؤســاء

ي الـذي يعـرب سـالمسـامح اإلويف ظـل الت، )41(والشام وكتب له توقيع برئاسة سائر الفرق اليهودية يف مجيع أحناء مصـر والشـام
واختـذوا مـن ، متتع اليهود حبرية واسعة يف مباشرة نشاطهم االقتصادى فاحتكروا التجـارة بـني الشـرق والغـرب سالمعن جوهر اإل

ية يف شـــرق البحـــر املتوســـط نقـــاط إرتكـــاز أساســـية حيـــث باشـــروا مهـــامهم مـــع املـــدن األوربيـــة يف جنـــوب فرنســـا ســـالماملـــدن اإل
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(وادى الـرون يف جنـوب فرنسـا) وأحيانـاً أخـرى أطلقـوا اليهـود الرازانيـة نسـبة إىل الـرونأطلق املسلمون عليهم اسـم  وقد، وإيطاليا
سفنهم احململة بالفراء واجللود والغلمان على شاطئ "الفرما" ومنها حيملون بضائعهم إىل القلـزم و عليهم "جتار البحر" حيث ترس

وأحيانــاً ثالثــة كــانوا يتجهــون إىل أنطاكيــة بــدال مــن الفرمــا ، عــن طريــق البحــر األمحــرمث يســتأنفون رحلــتهم إىل الشــرق األقصــى 
  .)42(ومنها إىل بغداد فالطريق الربي إىل اهلند والصني مث يعودون حمملني ببضائع الشرق كاحلرير والتوابل واملسك

ويف بيــت ، ســيطر علــى النشــاط املــاىل فيــهى إّال كانــت بــه جاليــة ضــخمة مــن اليهــود تســالمومــا مــن مركــز جتــارى يف العــامل اإل 
   ).43(املقدس احتكر اليهود جتارة األصباغ يف حني اشتغل يهود األندلس خبصي الرقيق الصقالبة

الــديىن يف أوربــا  التواجـد اليهــودى يف بيــت املقـدس قــد نشــأ إمـا ألغــراض دينيــة وإمـا هربــاً مــن االضـطهاد وجتـدر اإلشــارة إىل أن 
وممـا يلفـت النظـر أيضـا أّن هـؤالء مجيعـاً مل يكونـوا مـن نسـل يهـود التـوراة ، فردمي) الـذين قـدموا مـن أسـبانيا(السـوخصوصاً اليهود

  ولكنهم مجيعاً من ساللة األوربيني.
وإّمنـا كانـت هلـم امتيـازات يف ، ومل يكن حق التوطن وممارسـة كافـة النشـاط االقتصـادى مهـا كـل مـا حظـي بـه اليهـود مـن حقـوق 

ومسحـوا ، ى بلغت من تسامح املسلمني حداً كبرياً استعملوا لدرجـة أن اسـتخدموا اليهـود يف وظـائف الدولـةالمسظل احلكم اإل
  هلم بتقلد أمسى الوظائف وأرقاها وعلى رأسها وظيفة الوزارة.

لـدين وظهر منهم يف العصر الفاطمى يعقوب بن كلـس الـذي جلـأ إىل مصـر حيـث تـاجر لكـافور األخشـيدى مث اسـتوزرة املعـّز  
إّال أنّـه ظــّل متحيــزاً إلخوانــه اليهــود ومــع  ســالمالــذي أشــار عليــه بفـتح مصــر وبــالرغم مــن اعتناقــه اإلو ويقــال إنــه ه، اهللا الفـاطمى

، أمـا اخلليفـة العزيـز الفـاطمي فقـد اسـتوزر عيسـى بـن نسـطوروس النصـراين، )44(ذلك فقد كان املعّز ال يفعل شيئاً إال مبشورته
شــام يهوديــا امســه منشــا واعتمــد عليهمــا أهــل الذمــة وأنزلــوا أضــراراً كبــرية باملســلمني ويقــال إن أهــل مصــر وأنــاب عنــه يف حكــم ال

م احلال كتبوا رقعة وجعلوها يف يد صورة امرأة عملوها من الورق وثبتوا الصـورة يف طريـق العزيـز والرقعـة يف يـدها ، عندما ضاق 
فـــرار والنصــارى بعيســى بـــن نســطوروس وأذل املســلمني بـــك إال كشــفت لعلهـــا وفيهــا "بالــذى أعـــز اليهــود مبنشــا ابـــن إبــراهيم ال

  .)45(ُظَالميت"
وعلى الـرغم مـن أنّـه أعلـن ، نصر صدقة بن يوسف الفالحيو أبو وىل الوزارة يهودياً آخر ه يويف عهد اخلليفة املستنصر الفاطم 

عد التسـرتى وقــد أثــار التسـرتى كراهيــة املســلمني لتعصــبه ســو أبو ه إّال أنـّـه أشــرك معـه يف تــدبري شــؤون الدولـة يهوديــاً آخــر هإسـالم
  . )46(لليهود وإسناده مناصب الدولة إليهم مما مكنهم من اضطهاد املسلمني

طبيـب يهـودى وجـد و ومل يقتصر األمر على مصر فقد استوزر ملك شاه السلجوقى لنفسه أمني الدولة أبا احلسن بـن غـزال وه 
  عة من الذهب فضال عن التحف واجلواهر اليت ال يوجد مثلها عند اخللفاء.عنده بعد موته ثالثة ماليني قط

واختذ يوسف ، ابن نغزالة وزيراً و هـ) أحد اليهود وه466-430ويف املغرب اختذ باديس بن حبوس بن زيرى ملك غرناطة عام( 
وديـاً يـدعى خليفـة بـن حيـون بـن هــ) حاجبـاً يه710الربيـع سـليمان (و هــ وحفيـده أب706بن يعقوب بن عبد احلـق املتـويف سـنة 

  .)47(قاصة
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وأبــاح هلــم املســلمون ، ية خــالل عصــورها املزدهــرة أمســاء أطبــاء مــن أهــل الّذمــة حظــوا بشــهرة كبــريةســالملقــد شــهدت الدولــة اإل 
 سـنة وبعضهم قد اختري طبيباً خاصاً للخليفة مثل امللك العادل األيويب الـذي جعـل يعقـوب بـن صـقالن املتـوىف، مزاولة مهنتهم

  .)48(هـ طبيباً خاصاً له فكان امللك العادل إذا احتاجه استدعاه إليه يف حمفة حيملها الرجال626
وبينمـــا أحســـن املســـلمون لليهـــود يف ، ي بكـــل حقـــوق املواطنـــةســـالموعمومـــاً فـــإّن اليهـــود قـــد نعمـــوا يف ظـــل احلكـــم اإل
 )ية يف األنــدلسسـالمحلكـام املسـيحيني (بعـد زوال الدولـة اإلإذا با -األنـدلس وأكرمـوهم ومسحـوا هلـم بتلقـي العلـم يف املسـاجد 

حيرقــون اليهــود باجلملــة مــن خــالل احملــارق الــيت ابتــدعها احلكــام األســبان الــيت مسوهــا "بــأفراح املــوت" حيــث يـُْلَقــى اليهــود أحيــاء 
ليــل وصــياح مجــوع النصــارى ذ كــان اليهــود يقــابلون الوفــاء إ، لكــن جتربــة املســلمني مــع اليهــود كانــت دائمــا مريــرة قاســية، وســط 

وقـد ، بالغدر واإلحسان بالنكران لذلك أخذ املسلمون يف العصور الوسطى يتخوفون من السفر مع اليهود خوفا من خديعتهم
فقـال اليهـودي: أنـه ميشـى حيـث يكـون ظـل دابـة املسـلم واقيـاً رأسـه  ؟روي أن مسلما سافر مع يهودي فسـأله املسـلم مـا يفعـل

  .)49(على الدوام
وعلى الرغم من أّن صـالح الـدين أكـرم اليهـود إّال أنّـه اكتشـف مـؤامرة للقضـاء علـى حكمـه يف مصـر والشـام عـن طريـق 

ــــيهم أحــــد اليهــــود مبصــــر، االتصــــال بالصــــليبيني  658(وعنــــدما دخــــل املغــــول الوثنيــــون حلــــب ســــنة، وتــــوىل كتابــــة الرســــائل إل
وأّن معبـد اليهـود يف حلـب أحـد األمـاكن الـيت الذ ، املسـاجد وخربوهـافهـدموا ، تواطأ معهم اليهود ضد املسلمني )م1260هـ/

  إليها الفاّرون من املذابح.
وإذا كـان قـد حـدث جتـاوز يف بعـض فـرتات التـاريخ ، وعموما فقد عاش أهل الذمة يف بيت املقدس عيشة كرميـة مطمئنـة

ب الـذين زاروا بيـت املقـدس خـالل العصـور الثالثـة ويشـهد بـذلك كثـري مـن الرحالـة األجانـ، االستثناء الـذي ال يقـاس عليـه وفه
لكـــل املقيمـــني يف  ســـالمواحلريـــة الـــيت كفلهـــا اإل، ومساحتـــه ســـالموالـــذين أشـــادوا بعـــدل اإل، )50()(األيـــويب واململـــوكي والعثمـــاين

نسيسـكان بعطـف أنّـه يف عهـد السـلطان قايتبـاى متتعـت طائفـة الفر  وويروي األب سوريان، القدس مبا يف ذلك اليهود والنصارى
م حينما شكوا إليه من كثرة األموال اليت جيبيها مـنهم حـاكم بيـت املقـدس غضـب السـلطان وأحضـره  السلطان نفسه لدرجة أ

وعنــدما شــكا إليــه رئــيس الفرنسيســكان مــن أّن هنــاك مــن حيــاول ، مكــبال باحلديــد وعزلــه وألقــاه يف الســجن مــدة مخــس ســنوات
  .)51(أحضرهم وعاقبهم عقاباً شديداً وفرضت عليهم غرامات اإلساءة إليهم بعث السلطان مبن
وعدلــه قــد مشلــت كــل قــاطين بيــت املقــدس مبــن فــيهم املســيحيون واليهــود ممــا أوجــد مناخــا  ســالمواحلقيقــة أّن مساحــة اإل

ســـبباً يف  حـــدث هـــذا بينمـــا كانـــت البابويـــة يف أوربـــا قـــد ســـيطرت علـــى كـــل منـــاحي احليـــاة ممـــا كـــان، ثقافيـــاً واجتماعيـــاً عظيمـــاً 
ومل يبق أثر للحضـارة والعلـم والثقافـة يف أوربـا الغربيـة إّال بصـيص ، وانتشرت اجلهالة، وأغلقت املدارس، اضمحالل املدن الزاهرة

خافت ينبعث من املؤسسات الدينية اجلديدة مثل املدارس الديريه واملدارس األسقفية كما أّن بعض البابوات كانوا ال يشجعون 
هـــذا يف الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه املســـلمون ميضـــون قـــدماً يف إقامـــة بنيـــان ، وحيـــاربون مـــا عـــداها، الدينيـــة املســـيحية إالّ الدراســـات
وكانـت مدينـة بيـت املقـدس واحـدة ، ويضـربون أروع األمثلـة يف حريـة الفكـر وتشـجيع البحـوث وسـرعة التطـور، حضاري شامخ
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م اإل، اية العمالقــة الــيت احتــوت كــل عناصــر ســكاســالممــن املــدن اإل ومل تعــرف املــدن ، بســماحته ورحابــة صــدره ســالموهــّذ
  بناء حضاري شامخ. وية قاطبة التعصب بكل أنواعه مما حفز اجلميع حنسالماإل

ومسح ألهـل الذمـة باملشـاركة الفعالـة فكـان مـنهم ، لقد شهدت مدينة القدس سبقاً حضارياً هائال يف كل جماالت املعرفة
  صحاب احلرف الصغرية كان هلم نصيب كبري فيها كل ذلك يف إطار من التسامح واحملبة.األطباء والفلكيون حىت أ

كمــا ،  ولــيس أدّل علــى التســامح مــن أّن طائفــة الرهبــان الفرنسيســكان مســح هلــم بتجديــد كنيســتهم كنيســة القــرب املقــدس
وتعـددت املكتبـات لـدى الطوائـف ، نائهـاومسح لكل الطوائـف بإقامـة مـدارس ألب، مسح السلطان الغورى ببناء دير هلم يف الرملة

وكثــرة مــا احتوتــه مــن ذخــائر الكتــب مــن جهــة ، املســيحية املختلفــة بالقــدس تعــدداً تشــهد عليــه كثــرة تلــك املكتبــات مــن جهــة
  .)52(أخرى

 ولعــل ذلــك يعكــس عنايــة الطوائــف الدينيــة باملكتبــات الــيت أقيمــت يف الكنــائس واألديــرة إضــافة إىل احلريــة العلميــة الــيت
ي يف القـدس لعلمـاء تلـك الطوائـف الـذين انصـرفوا للتـأليف ونسـخ املخطوطـات وقـد تنافسـت الطوائـف سالمأتاحها اجملتمع اإل

، الدينية فيما بينها عناية بالكتب واملخطوطات حىت إّن طائفة كاليعاقبة قد حرصت علـى مجـع مـا ميكـن مجعـه مـن كنـوز املعرفـة
  .)53(ب وتقدميها للقراء تشجيعاً منهم للحركة العلمية املزدهرة يف القدسوأعدوا مكاناً خاصاً لعرض تلك الكت

ويــذكر أحــد احلجــاج املســيحيني الــذين زاروا بيــت املقــدس يف عهــد ســالطني املماليــك أن كنيســة القديســة مــرمي جبــوار   
ا مكتبة رائعـة رثـوذكس كانـت زاخـرة بكافـة املعـارف وأّن مكتبـة القـرب املقـدس الـيت أنشـأها الـروم األ، كنيسة القرب املقدس كان 

  .)54(ية واملسيحيةسالماإل
واحلقيقة أن مدينة بيت املقدس كانت مؤهلة منذ فتحها املسـلمون لكـي تلعـب دوراً حضـارياً متميـزاً فهـي مدينـة جاذبـة حبكـم  

ا وملكانتها يف كل األديان وبصرف النظر عن ، الرتاثي الرائع لذا فقد وفد إليها أناس إستهواهم هذا الزخم، املقدسات الدينية 
ـدف االنفـراد بتلـك املدينـة املقدسـة إّال أّن ذلـك كلـه قـد خلّـف وراءه تراثـاً حضـارياً  مراحل التصادم بني املسلمني واملسـيحيني 

ا مع كثري من املراكز احلضارية األخرى، وإنسانياً رائعاً  عل مدينة القاهرة ول، ومن مث فقد متيزت مدينة بيت املقدس بتنوع عالقا
تأيت يف مقدمة املدن اليت كان هلا خصوصية شديدة مع بيت املقـدس تضـمنتها حركـة التـاريخ وعمـق التفاعـل مـن خـالل نضـال 

  طويل مشرتك.
لقد كان األزهر الشريف عامال حيويـاً وفعـاًال يف جتسـيد تلـك العالقـة فمنـذ تأسـيس األزهـر والعلمـاء بـني املـدينتني يـرتددون يف  

فقيهــاً يف بيــت املقــدس مل يــدرس يف األزهــر  ووينــدر أن جنــد عاملــاً أ، ة مــن التواصــل والتفاعــل املســتمر بــني القــاهرة والقــدسحركــ
بــل إّن كثــرياً مــن املــدارس واملعاهــد العلميــة يف بيــت املقــدس قــد ، حيصــل العلــم علــى أحــد علمائــه ويســتمع الــدرس أ والشــريف أ

  ريف.تأثرت بنظام الدراسة يف األزهر الش
ـم إّمـا خترجـوا مـن األزهـر أ  ّ  وواملتتبع لسرية معظم من شغلوا وظيفـة التـدريس يف كثـري مـن املعاهـد العلميـة يف القـدس يالحـظ أ

تتلمــذوا علــى مــن ختــرج مــن األزهــر كمــا أّن كثــرياً مــن علمــاء بيــت املقــدس رحلــوا إىل القــاهرة وبعضــهم قــد عمــل بالتــدريس يف 
وأضـيفت ، )م1290هــ/690(مجاعة الذي توىل قضاء مصر زمن السلطان خليـل بـن قـالوون سـنةاألزهر منهم بدر الدين بن 
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ـــارة احلنبلـــي الـــذي درس يف األزهـــر وختصـــص يف ، )55(إليـــه مهمـــة اخلطابـــة يف اجلـــامع األزهـــر ـــدين بـــن جب والشـــيخ شـــهاب ال
عبـد  ووقاضـي القضـاة مشـس الـدين أبـ ،هـ728وعمل بالتدريس يف األزهر وبيت املقدس إىل أن تويف سنة ، القراءات واألصول

اهللا اخلالدي الذي توىل قضاء مصر وأصبح شيخاً للمدرسة املؤيدية بباب زويلة يف القاهرة مث عاد إىل بيت املقدس ومات فيهـا 
  .)56()م1423/ـه827(سنة

ضتها ال  املعـني  وعلميـة وكـان األزهـر هـأّما القاهرة فقد بقيت دوماً الصرح احلضاري والثقايف الذي أمد القدس بكل مقومات 
الذي ال ينضب فقد ظّل التواصل من خالل علماء األزهر الذين ذهبوا إىل بيت املقدس للتدريس والقضاء وأحيانـاً اخلطابـة يف 

البقـاء) أمحـد الـزبريي الـذي انتقـل  و.والعـامل (أبـ)57(العباس املصري واملسجد األقصى وكان من هؤالء الشيخ شهاب الدين أب
وشـهاب الـدين أمحـد بـن حجـر ، )58)(م854/1450(م وتـويف يف بيـت املقـدس سـنة1426هـ/730بيت املقدس سنة  إىل

مـــن بـــني العلمـــاء الـــذين تـــرددوا علـــى القـــدس وعمـــل بالتـــدريس فيهـــا مـــا بـــني  ووهـــ، األصـــل املصـــري املولـــد واملنشـــأ، العســـقالين
  .)59(لتدريس والفتياأخريات القرن الثامن وأوائل القرن التاسع اهلجري واشتهر با

وعمومــاً فإنّــه مــن الصــعوبة مبكــان أن نــرتجم لكــل مــن أســهم يف حركــة التواصــل العلمــي والثقــايف بــني القــاهرة والقــدس لكــن  
ية األوىل وحـــىت وقـــوع القـــدس حتـــت االحـــتالل اإلســـرائيلي ســـالمالرتمجـــة العلميـــة لعلمـــاء القـــاهرة والقـــدس بدايـــة مـــن العصـــور اإل

بـــآخر ممـــا أوجـــد نوعـــاً مـــن التكامـــل العلمـــي واحلضـــاري بـــني هـــاتني  ومهـــم قـــد تـــأثر بـــاآلخر بشـــكل أفســـوف نالحـــظ أن معظ
  املدينتني العمالقتني.

وتشري إحدى الدراسات إىل أّن نصارى بيت املقدس أدركوا أمهية كسب وّد العثمانيني منـذ أن فـتح السـلطان حممـد الفـاتح  
ي يف الوقـــت الـــذي كانـــت فيـــه دولـــة ســـالموحـــات العثمـــانيني يف الشـــرق اإلولعـــل بطريـــرك القـــدس قـــد أدرك طم، القســـطنطينية

ومتكـن البطريـرك مـن ، ولذا فقد قام بزيارة سرية إىل السلطان العثماين هنأه فيها علـى فـتح القسـطنطينية، املماليك تنذر بنهايتها
صل عليه النصـارى مـن اخلليفـة عمـر بـن حيث تعهد السلطان العثماين استناداً إىل العهد الذي ح، احلصول على عهد باألمان

وكــل املــزارات املقدســة مثــل مــار يعقــوب وديــر ، بــأن تكــون كنيســة القيامــة ملكــاً خالصــاً للنصــارى -رضــي اهللا عنــه–اخلطــاب 
وان تعفي كـل الطوائـف اخلاضـعة للبطريـرك مـن ، الكرج والكنائس الواقعة يف حوزة البطريرك وكنيسة املسيح الكائنة يف بيت حلم

ويف هــــــــــذه الوثيقــــــــــة أيضــــــــــاً يتعهــــــــــد الســــــــــلطان العثمــــــــــاين حبمايــــــــــة البطريــــــــــرك وأتباعــــــــــه ، خلــــــــــراج والكفــــــــــارة ومجيــــــــــع الرســــــــــوما
  .)60(م)1454هـ/862(

والقـــراءة العلميـــة الدقيقـــة ملثـــل هـــذه الوثيقـــة والتـــاريخ الـــذي كتبـــت فيـــه يقطعـــان بعـــدم صـــحة مثـــل هـــذا وخصوصـــاً وأّن ســـنة  
ه الوثيقــة حيــث كانــت العالقــات اململوكــة العثمانيــة علــى أحســن مــا يكــون ومل يكــن التــاريخ الــذي كتبــت فيــه هــذ وهــ 1454

إضـافة إىل أّن السـلطان العثمـاين ال ميكـن أن يقطـع علـى نفسـه عهـداً ، هناك ما يشري إىل أطماع العثمانيني يف الدولـة اململوكيـة
شر إىل مثل هذا االتفاق ومل يرد هذا النص إال فيما كتبه جملرد أن البطريرك قد طلب منه ذلك واملصادر العثمانية واململوكية مل ت

  (إبراهيم قزاقيا).
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اية دولة املماليـك ووقـوع الشـام حتـت سـيطرة العثمـانيني سـنة(  م) مل يرتتـب عليـه تغيـري ملحـوظ ملدينـة 1516وعموماً فإن 
ا شهده العصر العثماين من تـدفق ملحـوظ على الرغم مم، بيت املقدس سواء يف وضعها اإلداري يف وضع األقليات الدينية فيها

وتنــازل الدولــة العثمانيــة عــن كثــري مــن ، مــن جانــب األوربيــني وخصوصــاً بــالد الشــام الــيت شــهدت قــدوم األجانــب مــن جانــب
  حقوقها يف شكل امتيازات منحت هلؤالء األجانب.

ـا خـالل ا  لقـرنني السـادس عشـر والسـابع عشـر أّمـا بعـد مل تكن هذه االمتيازات متثل خطراً على الدولة وهى يف عنفوان قو
ذلك فقـد حتولـت هـذه االمتيـازات إىل حقـوق اكتسـبت شـرعيتها حتـت عامـل التقـادم مـن جانـب وضـعف الدولـة العثمانيـة مـن 

م الدينيـة وخصوصـاً يف ، جانب آخر ومشلت هـذه االمتيـازات إعفـاءات كثـرية لعـل أخطرهـا السـماح لألوربيـني مبمارسـة نشـاطا
السـماح ببنـاء العديـد مـن  ووأصبح التسـابق علـى أشـده بـني الكاثوليـك واألرثـوذكس والربوتسـتانت وامتـد األمـر حنـ، الشامبالد 

وحينمــا أدركــت الدولــة العثمانيــة خطــورة املوقــف كــان الــزمن قــد مضــى وكــان الرجــل املــريض قــد ، املؤسســات التعليميــة والتثقيفيــة
  وربية اليت أودت حبياته يف النهاية.تدهورت حالته وتكالبت عليه املطامع األ

ويف ظل االمتيـازات الـيت قـدمها العثمـانيون لألجانـب عمومـاً لعـب اليهـود دوراً متزايـداً ال يتناسـب مـع قلـة عـددهم فلـم يـزد  
ا عــددهم يف فلســطني عمومــاً خــالل القــرون الثالثــة األوىل مــن احلكــم العثمــاين علــى عشــرة آالف نســمة وكــانوا ثالثــة أمثــال هــذ

  .)61(العدد يف بالد الشام كله
، وبسبب سياسة التسامح اليت انتهجها العثمانيون تزايد هذا العدد يف أواخر القرن التاسع عشر حىت بلغ حوايل املائـة ألـف 

وســيطروا علــى جتــارة صــفد ودمشــق وقــاموا بــدور بــارز يف احليــاة ، وأقــاموا مســتوطنات يف حيفــا، وأسســوا مــدارس لتعلــيم العربيــة
  قتصادية يف حلب وبريوت وعكا وحيفا.اال

، لقد أوجدت هذه الكثرة العددية العديد من املسارب إىل القدس حيث منت املؤسسـات التعليميـة لليهـود بشـكل ملحـوظ 
هـــذه  ووعنـــدما أدركـــت الدولـــة العثمانيـــة خطـــورة االمتيـــازات الـــيت فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه مل تســـتطع أن حتـــول دون منـــ

  يت أصبحت مبثابة مواثيق للعثمانيني حىت سقوط دولتهم عقب احلرب العاملية األوىل.االمتيازات ال
  وعموماً فيمكن أن نستخلص عدة نتائج من هذه الدراسة:

وظلــت اهلويــة ، ية حيــث ذابــت فيهــا كــل الثقافــات األخــرىإســالم: لقــد بقيــت القــدس منــذ أن فتحهــا املســلمون مدينــة أوال 
حفظ للقدس مالحمها اخلاصة اليت بقيت عرب تارخيها الطويـل دلـيال أكيـداً علـى أّن عـودة القـدس ية هي األساس الذي سالماإل

  ية بالدرجة األوىل.إسالموإمنا هي ضرورة ، ليس طلباً قومياً فقط
 وثنائياً أية مل يكـن شـيئاً اسـتسـالمإّن القـراءة العلميـة ملدينـة القـدس تشـهد علـى أن التسـامح الـديين يف ظـّل اإلدارة اإل ثانيا: 

ية الــيت أقــرت كافــة احلقــوق الــيت كفلــت ألهــل الذمــة حريــة ســالموإمنــا كــان مبثابــة إســرتاتيجية ثابتــة حكمتهــا الشــرعية اإل، طارئــاً 
  ممارسة عقائدهم وأنشطتهم االقتصادية واالجتماعية.

بيـت املقـدس قـد تـوفرت هلمـا كـل احلقـوق إّن القراءة الدقيقة للتـاريخ اإلنسـاين عمومـاً تؤكـد أّن املسـيحيني واليهـود يف  ثالثا: 
ية يســــاقون إىل املــــوت فــــرادى ســــالمفبينمــــا كــــان اليهــــود واملســــلمون يف األنــــدلس اإل، الــــيت مل تتــــوفر لألقليــــات الدينيــــة يف أوربــــا
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وبينمــــا كانــــت الكنيســــة ، ومجاعــــات كــــان املســــيحيون واليهــــود يف بيــــت املقــــدس يعيشــــون كمــــواطنني هلــــم كــــل حقــــوق املواطنــــة
ية حتتضـن العلمـاء سـالمليكية تطـارد العلمـاء وتـتهمهم باهلرطقـة خـالل العصـور الوسـطى األوربيـة كانـت مدينـة القـدس اإلالكاثو 

  النصارى. ووهى حقيقة مل يغفلها الرحالة سواء من اليهود أ، من اليهود والنصارى وتقدم هلم كل اإلمكانات املادية واألدبية
ا سـالماحلضـارة اإل وهائـل يف منـ لقد أسهمت مدينة القـدس بقـدر رابعاً:  ية وازدهارهـا مـن خـالل احلركـة العلميـة الـيت شـهد

كانت املدارس واملعاهد واملكتبات فيها مقومات أساسيه لدفع احلركة العلمية اليت جنم عنها أجيال مـن العلمـاء ،  املدينة املقدسة
  ي جعلها صورة مكررة من القاهرة ودمشق وبغداد.إسالممما طبع املدينة بطابع ، يصعب حصرهم يف شىت جماالت املعرفة

ي تكاتف املسلمني يف شىت أحناء املعمورة من خـالل حركـة منظمـة ودقيقـة سالملعل يف مقدمة أولويات العمل اإل خامسًا: 
دينـة املقدسـة وتتخذ من السياسة واالقتصاد والعالقات الدوليـة وكافـة السـبل وسـائل إلنقـاذ امل، جتمع اجلهود الشعبية واحلكومية

  ية كحجة قوية لتربير احتالله.سالمالذي يبذل كل اجلهود لطمس املعامل اإل، من براثن احملتل الغاشم
**********************  
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  المسيحيون العرب والقدس
 جورج خضر

لـيس فقـط مـن  ؟ما موقف املسيحيني العرب من القدس ومصريهم يف تارخيهم منـذ ظهـور احلركـة الصـهيونية وعـالم يرتكـزون
مفكـروهم واملقامـات الدينيـة الـيت ترعـاهم حمـاوًال بعـد هـذه  سأعرض إىل ما قاله، حيث مشاركتهم كل العرب ولكن فيما مييزهم

م.   اإلطاللة على تأملهم احلاضر شأن فلسطني واملدينة املقدسة مبا ميت بصلة إىل معتقدا
فقــد ، وتصــدى املســيحيون إىل الــدعوة الصــهيونية، م بقيــادة "تيــودور هرتــزل1897فســرعان مــا انعقــد مــؤمتر بــازل يف ســنة 

بالفرنسـية كتابـه عـن الدولـة اليهوديـة يف فلسـطني وتبعـه  -مـاروين ووهـ م1919ف اخلازن يف بـاريس يف سـنة أصدر الشيخ يوس
م يف الفصــل اخلــامس عشــر وعنوانــه 1920جــورد مسنــه مؤلــف كتــاب "ســوريا" بالفرنســية كــذلك والصــادر يف بــاريس يف ســنة 

مقـاًال ضـد الصـهيونية وتبعـه بعـده ابنـه انطـون  وسـاوباولم نشر الـدكتور خليـل سـعادة يف 1921"اليهودية والصهيونية" يف سنة 
"فــارس وســعادة الــذي وضــع جملــداً مهمــاً حــول القضــية الفلســطينية وأســهم يف التصــدي للمشــروع االســتيطاين "داود جمــاعص" 

ــ 8(ســوريا) املنعقــد يف اغنــاطيوس حريكــة" يف مــؤمتر بلودانمشــرق" واملطــران "بــوليس اخلــوري" وبعــده املطــران " م 1937ول أيل
عاشــوا بــأقالمهم و جــاء بعــد هــذا قســطنطني زريــق ومؤســس جريــدة النهــار جــربان تــويين وكــل أهــل القلــم املســيحيني بــال اســتثناء 

  حقبة احلرب اللبنانية حيث كانوا حاملني الراية العربية يف األراضي املقدسة.
هــذا ممكــن وضــعه يف إطــار الفكــر العــريب بعامــة  ،إّن الكــّم الــذي وضــعه هــؤالء يفــوق بكثــري نســبتهم العدديــة يف دنيــا العــرب

  (سعيد عقل).القدس اليت كتبها لفريوز الشاعر وتغنيا مبدينة القدس نفسها مسعتم مجيعاً أغنية
ولعــل أفصــح مــا قيــل علــى هــذا الصــعيد خطــاب إليــاس الرابــع ، ورمبــا كــان أعظــم داللــة موقــف املقامــات الروحيــة املســؤولة

قـال متوجهـاً مللـوك الـدول ، م1974ي يف الهـور سـنة سـالمشرق للروم األرثوذكس يف مؤمتر القمة اإلبطريرك أنطاكية وسائر امل
وحنن وإياكم مقدسيون رجاء وعزمـاً وبـذًال وكيـف نكـون للمقدسـية ، ية ورؤسائها: "القدس حمجتكم على دروب احلريةسالماإل

 اهللا... وإنّه ملن دواعـي غبطتنـا أن خناطـب املسـيحيني مـن قلـب ناسني ويقيننا أّن املدينة العظيمة قد غدت معراج اإلنسانية إىل
، إّن القــدس حمــل اعتــزازهم وفخــرهم ي الكبــري وأن خناطــب مســلمي األرض يف آن واحــد لنقــول هلــم كلهــم:ســالمهــذا املــؤمتر اإل

ويد املدينة وربط بني املدينة وإقامة أهلها فيها حىت قال: إّن الب وسـرت ، شـر ال احلجـر هـم احلضـور"ودعا البطريق إىل مقاومة 
هاتان الكلمتان بعد هذا يف كل األدبيات املقدسية وبعد أن أشار إىل لقاء اخلليفـة عمـر وبطريـرك القـدس إبـان احتجاجـه علـى 

 "حنــن نريــد معكــم أن تكــون القــدس، ورأى يف ذل تعــدياً علــى املــرياث املقدســي املوحــد، تغيــري املعــامل التارخييــة للمدينــة املقدســة
  معقل روحانية طاهرة يدافع فيها عن اإلنسان فيما حنج إىل اهللا".

م الواحــدة إىل اهللا حــىت يــدركوا الســري يف اهللا يف مــرياث  والتأكيــد هــ علــى شــراكة املســيحيني واملســلمني يف املدينــة يف مســري
  قصد وجهه املبارك من املوحدين. األمر الذي ال حيتمل إقصاء ألي أحد ممن، احلب

م عن اجملمع األنطاكي الذي جيلس فيه كل أساقفة سوريا ولبنان والعراق واملهجر العريب وذلـك 1975ا صدر سنة بعد هذ
وتتأيت أمهية البيان يف أنّه وثيقة رمسية جاء فيهـا: "لـن ، أقول: صدر بيان تضمن كالماً عن القدس، بعيد اندالع احلرب اللبنانية
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ــا رمــز دعوتنــا إىل األبديــة ومغذيــة ننســى أننــا يف مســرية العــرب مجيعــاً إىل  ّ القــدس وحنــن مــن الكلمــة الــيت خرجــت منهــا نــأيت.. إ
حنيناً إىل الفردوس.. لذلك كانت السيادة الصهيونية علينا اقتالعها من جذورها حبيث تصـبح القـدس مدينـة هللا وأهـل اآلخـرة" 

كونـه قائمـاً علـى الـروح املقدسـية مـن هنـا رجاؤنـا أن مث ما يذهل قول البيان حىت ينص على أّن: "القدس قـد اسـتقطبت لبنـان ل
  يصر اللبنانيون مجيعاً على عروبة القدس".

ويــد القــدس ويف عــام 1996يف ســنة  إىل جانــب -م أيّــد القضــية بكــل وجوههــا 2003وم 2000م شــجب هــذا اجملمــع 
ن ناشـد أن تـُـَؤمََّن حريـة احلركـة وحريـة م بعـد أ1997جملس بطاركة الشرق الكاثوليـك جـاء يف بيانـه الصـادر سـنة  -األرثوذكس

احلـــج إىل األمـــاكن املقدســـة لكافـــة املـــؤمنني املســـيحيني مـــنهم واملســـلمني قلـــب قضـــية الســـالم قضـــية القـــدس مدينـــة اهللا ومدينـــة 
سـيح وعلـم ويف السنة التالية صرح هذا اجملمع بقوله: "وأّما القدس فهي لنا مدينة اجلذور فيها عاش السيد امل، اخلالص والسالم

وصنع املعجزات وتأمل ومات وقام من بني األموات ممجداً.. وحضورنا املسيحي فيها حضـور مسـتمر منـذ ألفـي سـنة" ويف سـنة 
م جاء يف بيان البطاركة: "نعلن تأييدنا لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس علـى أسـاس اإلنسـحاب الكامـل 2001

  سنة يتأيد املوقف الصريح من القدس وحقوق شعبها. سنة بعد، من املناطق الفلسطينية"
ــا جتمــع دائمــاً بــني املســيحيني واملســلمني يف حــق حضــورهم يف  ّ الالفــت يف كــل املواقــف املســيحية الصــادرة عــن الكنيســة أ

ــا األكثــر بــال قيــاس وهــي منتشــرة يف مواضــع كثــرية ك، القــدس مــا يف  ال ينحصــر اهلــاجس يف األمــاكن املقدســة املســيحية مــع أ
ــر األردن ، ويف الناصــرة حيــث تــرىب يســوع الناصــري، كنيســة املهــد يف بيــت حلــم والبلــدات الــيت حــول حبــرية طربيــة حيــث بشــر 

 ووعلـى رأس القائمـة كنيسـة القيامـة ال ختلـ، وتعمد القدس ومناسكها العديدة العلية اليت تناول فيها العشاء األخري مع تالميـذه
ــا عنــد املســيحيني مجيعــاً ، يكــن للســيد فيهــا حضــور بقعــة تارخييــة يف فلســطني مل فلســطني تارخييــاً أرض عيســوية وهــذا يوضــح أ

م تنتصــب إنســاناً  وأنــت تســجد هنــاك أ، أي هــذا الــذي يشــدهم إىل مــا فــوق الــدنيا ليجعــل كــل نفــس مقدســاً هللا، وطــن قلــو
ولكنـك حتتـاج ، وتسـتحيل فيهـا الرمـوز إىل قناعـات تروضـك القـدس علـى املعـاين، قيامياً يريد متجيد العامل وذلك شـفافة معطـاة
ا األرض املقدسـية   واهللا يسري بكل عبد أين كـان إىل املسـجد األقصـى الـذي هـ، إىل أن تقبل األرض لتنبعث روحك من سبا

طفولـة ومنها يتم معراجه إىل الّسماء هذا الذي حنققه إذا تقدست قلوبنا وتطهرت غري أن هذا يتطلب منـك مسـرى يف ، كلها
الــذي نتقبلـــه نعمــة ألّن اهللا وحـــده ســـيد  ووهـــذا هـــ، عـــن قلوبنــا ينبغـــي أن نـــذهب إليهــا لنتعـــرف قلوبنــا فالقـــدس صــورة، القلــب
فيهــا الفقــر وحقــارة الشــوارع يف املدينــة العتيقــة مــن أثينــا إىل  وكــم حيلــ،  وألّن اإلنســان يــرث اهللا فيهــا بتواضــع وانكســار، القــدس

ــا منســقة مــع أعماقنــا فيهــا يرتــوي احلنــني إىل ذاك إىل بــاريس كــل مجــال يلهيــك عــن ال قــدس لكــن القــدس ســحرها الســجود إ
ا معراج.، دواخلنا ال يتالشى القدس انفتاح القدس تتجاوز القدس اية إىل األبد واألعلى إ ا امتداد إىل الال   إ

ألفـاً مـنهم كـانوا 75، أّن الكثـري قـد غـادروا مـا حيصـل حاليـاً ، حىت يلعب املسيحيون دورهم يف فلسطني ينبغي أن يبقوا فيهـا
، صـار حضـورهم فيـه شـبه رمـزي %90وبيت حلم اليت كان املسـيحيون فيهـا يفوقـون ، يف القدس ومل يبق اآلن إال بضعة آالف

ملـــاذا يهـــاجرون مهـــاجرة كثيفـــة كهـــذه؟ أظـــن أّن مثـــة سياســـة إســـرائيلية غـــري معلنـــة للرتكيـــز علـــى إجالئهـــم متصـــلة بعـــداء خـــاص 
الصــته أّن يهــود فلســـطني يعتــربون املســيحيني الفلســـطينيني شــركاء الظلــم الـــذي أحلقــه بــاليهود أهـــل الغــرب؟ هــذه التعميميـــة خ
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هـذا إذا أردنـا أن نسـري يف ، فالضحية تصبح جالداً وليعاقـب املسـيحي الشـرقي بـديًال عـن املسـيحي الغـريب، معقولة سيكولوجيا
يضــاف إىل هــذا أّن املســيحي كــان يف اجملتمــع العــريب ، ف القــانوين الواضــح يف التشــريعالوجــدان اليهــودي مبــا يتعــدى جمــرد التعســ

ضــوياً فــاعًال يف احلضــارة العربيــة اإل ــاســالمعنصــراً  وإنــه تكمــن يف طاقتــه النهضــوية مــن ، ية يف كــل مراحلهــا والكثــري مــن جماال
  عند النخبة.دخول احلضارة األوروبية دخوًال عميقاً وعلى مدى مجاهري وليس فقط 

الــذي قــواه بعــد عصــر  ووعنــد كــل البــاحثني هــ، الــذي ســلخ املســيحي املشــرقي عــن حســه العــريب وهــذا االمتيــاز الثقــايف هــ
األمـر الـذي جيعلـه حيـّس أنّـه يف بيتـه إذا أقبـل علـى احلضـارة الغربيـة وأنّـه يفهمهـا يف أصـوهلا ، الترتيك الذي قامت بـه تركيـا الفتـاة

ـا جتـئ مـ ّ ن اإلجنيـل بـال منـازع قبـل أن تتلـون بالعلمانيـة والدهريـة هـذا حتـدِّ للحضـور اليهـودي الـذي ال سـعي فيـه إىل الروحية فإ
مبـا حيملـه الـرتاث اليهـودي املعاصـر  الدور الذي يلعبه املسيحي املشرقي الذي رمبا اسـتغىن كـذلك، يةسالملقاء الثقافة العربية اإل

  ة ما حتمله احلداثة الغربية.من الشعر والقصة واألداء املوسيقي وبعام
حيـث ، لقد أدركـت الدولـة العربيـة خطـر املسـيحيني عليهـا يف املراسـالت الـيت جـرت بـني موشـي شـاريت ودافيـد بـن غوريـون

فأجابـه بـن غوريـون بـأّن الفكـرة ، اقرتح شاريت على زميله أن يؤتى مبقدم يف اجليش اللبناين ليعسكر مع جنوده يف جنويب لبنـان
ـا عنـده تسـمية رمزيـة ألولئـك املسـيحيني لن يوافق  عليها املسيحيون يف رأس بـريوت ملـاذا حتديـد هـذه املنطقـة بالـذات؟ وأظـن أ

الذين تلقوا علـومهم يف اجلامعـة األمريكيـة واعتنقـوا القضـية العربيـة مليـوهلم للعلمانيـة مل ختـتلط عنـدهم الفكـرة القوميـة بأحاسـيس 
ية كانـــت أم إســـالم، ســـرائيل شـــعور بـــأّن الـــذين ال يبتغـــون إنشـــاء كيانـــات ذات طـــابع ديـــينكـــان عنـــد قـــادة إ،  طائفيـــة ودينيـــة أ

  مسيحية هؤالء يشكلون خطراً على الكيان املرتبط باليهودية القائمة يف فلسطني على الدين والعنصر.
يهـود يرتعـون حبريـة كبـرية يف كـان ال،  ية ومعاملتهـا لليهـود بصـورة عامـةسـالمأعمق إذا نظرنـا إىل الدولـة اإل وولكن هناك ما ه

العامل العريب القدمي كانوا بارزين يف بعض القطاعات يف بغداد يف العصر العباسي ويتمتعون حبماية الدولـة العربيـة بوصـفهم أهـل 
ويف العصـــر ، ذمـــة حـــىت ألغـــت الســـلطنة العثمانيـــة هـــذا النظـــام يف اخلـــط اهلمـــايوين والتنظيمـــات يف أواســـط القـــرن التاســـع عشـــر

ديث كان هلم مكانة مرموقة يف مصر وهم الـذين غادروهـا بعـد نشـوء دولـة إسـرائيل كمـا غـادروا العـراق واملغـرب وكـانوا جـزءاً احل
  فاعًال يف جمتمعه وكانت هلم مودة املسلمني.

يحية متحفظــني جــداً مــن املســيحية الشــرقية بعــد أن اســتطاعوا تــدجني املســ -ومــا زالــوا-إىل هــذا االخــتالط اجملتمعــي كــانوا 
علــى  ســالمالغربيــة يف شــقيها الربوتســتانيت والكــاثوليكي وهــذا قبــل ظهــور احملــافظني اجلــدد يف الواليــات املتحــدة ومقارنــة مــع اإل

يعتــرب اليهوديــة دينــاً مساويــاً علــى احتســاب أّن اليهــود أتبــاع التــوراة املنزلــة ف هــذا الشــعب ولكــن ال  ســالمفاإل، صــعيد العقيــدة
أما املشكلة مـع ، وراة باتت جزءاً من الّدين بعد ظهور التلمود يف بغداد وفلسطني واألدب املفسر للتوراةخيفى على أحد أّن الت

وفكــرهم ، املســيحيني الشــرقيني فعويصــة إذ بقــى هــؤالء حمــافظني علــى مواقــف أئمــتهم القــدامى الــذين نســميهم اآلبــاء القديســني
الفكـرة ، سـيما يف طقـوس أسـبوع اآلالم املهيـئ للفصـحالعبـادات وال ما تركـه تفسـريهم يفظاهر ليس فقط يف تفسريهم ولكن في

وأن مثــة ، العامــة املهيمنــة علــى هــذا األدب وبعضــه ســجل بامتيــاز أّن اليهوديــة مل تبــق أمينــة للعهــد الــذي قطعــه اهللا مــع إبــراهيم
تعلقـة باهليكـل واخلتـان قـد ولـت بعـد أن وينـتج عـن ذلـك أن الفـرائض القدميـة امل، عهداً جديداً أعطاء اهللا لإلنسانية بدم املسيح
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صار يسوع الناصري نفسه هيكل اهللا وبعد أن غدت العالقة بني اهللا والبشر قائمة ال علـى اخلتانـة ولكـن علـى خـنت الشـهوات 
بـني قـوم  الصدام إذاً ، بابتعاد اإلنسان عنها واصطباغه بالصبغة اجلديدة اليت هي املعمودية إذ زال إسرائيل القدمي وزالت شرعيته

م هم األمـة املقدسـة اجلديـة وهـ م هم وحدهم شعب اهللا وقوم يّدعون أ هـذا مل حيـل دون ، صـدام يسـتحيل جتـاوزه ويّدعون أ
ســيما فيمــا يتعلــق حبــريتهم االقتصــادية وتبــني للبــاحثني املعاصــرين أّن د يف الدولــة الروســية القدميــة والتشــريعات ليرباليــة جتــاه اليهــو 

هــذا املوقــف الالهــويت يف املســيحية ، ة كانــت غريبــة عــن األذى الــذي حلــق بــاليهود يف روســيا مــن قبــل الــدمهاءالكنيســة الروســي
الشرقية مبا فيها املذهب الكاثوليكي الذي يدين به بعض العرب يعطي املفكرين اليهود مبـا فـيهم الساسـة عـذراً ليكونـوا حـذرين 

  جداً من املسيحيني العرب.
رقي يف حتفظه الشديد يوحي للمسيحيني أّن قدساً تكـون يهوديـة بكاملهـا إّمنـا تقـدم مشـهداً جغرافيـاً فاملوقف املسيحي املش

ــا تغيــب يف مدينــة اهللا وجــه املســيح الظــافر اخلطيئــة واملــوت، وتارخييــاً وعيشــاً اجتماعيــاً يــوحي بــأّن اليهوديــة منتصــرة تقــدم ، وإ
وثابتة يف حني يعيش املسـيحيون شـعبياً علـى األقـل علـى أّن كـل هـذا الكيـان شهادة أّن اليهودية وليس فقط دولة إسرائيل حّية 

مل يبق لـه مـن مـربر بعـد أن قـال السـيد عـن هيكـل أورشـليم أنّـه: "لـن يبقـى فيـه حجـر علـى حجـر" هـذا حتقـق جزئيـاً يف احلـرب 
ورشـليم عبـارة يـذوقها املسـيحيون رمـزاً ألمـة هيكـل أ، اليهودية سنة سبعني للميالد مث يف ثورة بار كوخبا يف القرن الثاين امليالدي

اليهود يف حسهم الباطن معقوًال تارخيياً كـان أم غـري معقـول هـذا زوال لشـرعية هـذا الـّدين وإن كـان البـد مـن احملافظـة احلضـارية 
مـن قيـام قـدس  االنزعـاج الشـعوري الكبـري ووما حاولت أن أشرحه فقط هـ، على حرية الشعب اليهودي واقتباله يف دنيا العدالة

  ال أثر فيه للمسيحيني مع أماكنهم املقدسة إىل جانب هذه املرافقة السليمة املنشودة دائماً بني املسلمني واملسيحيني.
إنـه مـن غـري ، أن يبقى حياً ومفلسفاً من زاوية روحية وليس فقط من زاويـة اضـطرار األزمنـة التارخييـة وهناك واقع تارخيي أرج

جـر ا ـا سـلماً إىل اهللا لـيس فقـط يف اإلنساين أن  ملسـيحيني واملسـلمني معـاً مـن مدينـة تتمتـع عنـدهم مجيعـاً بقدسـية كبـرية بكو
ا ، آثارها ولكن يف احملبة اجلامعة اليت نشتهيها رابطاً يومياً بني املسـيحيني واملسـلمني رابـط تقـوى لقـوم ال يسـتكربون ـم يريـدو إ

وحاضنة للسعي التقاريب الدائم بني املسيحيني واملسلمني واليهـود مهيئـة لتعـايش خـالق جمسمة للعدل بعد أن كانت قرية ظاملة 
وإذا كانـت فلسـطني موحـدة حتضـن شـعبني فكيـف يكـون ذلـك مسـتحيل التصـور يف السـنني ، بال طغيان وال تفريـق وال عصـبية

ويف رقــي مطـــرد بــين علـــى قيمنـــا ، لـــثالثالقادمــة فتظـــل القــدس علـــى األقــل ايقونـــة لوحــدة تعـــايش بــني اجلماعـــات اإلبراهيميــة ا
الروحيــة مــن جهــة وعلــى طلــب احلريــة الكاملــة واإلنتــاج احلضــاري يف كــل وجوهــه وإن التطبيــق العملــي هلــذه الرؤيــة جيعــل القــدس 

ة ألن فيهــا املســجد األقصــى وكنيســة القيامــ ؟ملــاذا القــدس الشــرقية، الشـرقية عاصــمة لدولــة فلســطني بــال عــازل بــني أحيــاء املدينـة
  وبيعا أخرى وكأن العبادة هللا تكون روح النشاط الفلسطيين اخلالق ومتانة الروابط بني العرب

ــ  واخلليــل أ وملــاذا كــان غــري معقــول أن تعلــن رام اهللا أ، جزئيــاً لتكــون عاصــمة لفلســطني؟ وملــاذا ينبغــي أن تكــرس القــدس ول
مــا حنلــم بــه مــع ، يس فقــط مدينــة بــاملعىن املكــون للــوطنلإلنســانية ولــ واجلــواب ألن القــدس رســالة إنســانية أ ؟نــابلس عاصــمة

بـال متييـز يف العمـل الـوطين ، الفلسطينيني أن تصبح دولتهم دولة حديثة قائمة على احلرية الكاملة ألهلها مجيعاُ بال طبقية دينيـة
، مد إهلامها من إهليـة القـدسال تكون ديانة أخرى حديثة متجاهلة للرتاثيات الروحية وتست، يف املسؤولية بني مسلم ومسيحيو أ
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هذا ميكن أن يكون هدية إبراهيمية ولكنها عصرية للبشرية مجعاء هذا يتطلب قراءة متجـددة حيويـة للنصـوص الدينيـة املؤسسـة 
إىل أن نكـــون مـــن ذوي اإلســـهام يف اإلنتـــاج العقلـــي الـــذي ال جيـــرت  ووإقبـــاًال علـــى العلـــم والتكنولوجيـــا بـــال وجـــل علـــى أن نصـــب

علــى اإلرث اللغـــوي العظــيم الـــذي ، مــن هنـــا فإنــك ال تســـتطيع أن تعــيش علــى رومانســـية عربيــة، اســـتلهمه حبريــة وولــاملــوروث 
هنــاك قـراءة عقالنيــة ، فاللغــة ليسـت كــل الثقافـة فــالعلم غـري احملــدود اكتسـابه وإطــراده مـوح للشــعر وخيـص اللغــة األدبيـة، أنتجنـاه

وكــذلك الســلطة السياســية تأخــذ مشــروعيتها مــن حريــة البحــث ومــن ، عبــريبــدوره بشــري الطــابع وبشــري الت وللمقــدس الــذي هــ
اإلهليـة ، تكنولوجية األدوات إىل جانب الراهن الذي ترعاه أنت ال يسعك أن تواجـه العـامل إال بلغتـه مـن ضـمن قناعاتـك احملييـة

ا ومث وإن أمهيـة القـدس ، ارهـا لنـا ولآلخـراحلذور ولكن على جذع الشجرة الـيت امـنت اهللا أن يكـون زارعهـا هـي وأوراقهـا وأغصـا
الواحــدة يف تالقــي مســيحييها ومســلميها صــورة عــن تالقــي اإلهلــي والبشــري يف صــنع احلضــارة ومأخــذنا العميــق علــى الصــهيونية 

ا لآلخـر وفقـر شـعورها بـأن اآلخـر لـيس لـه أن يـرتاكم وإيـاك ولكنـك ترعـاه ليتوحـد ويرعـاك لتتوحـد مـا مـن ، أحاديتها أي نكرا
أقوهلـا رمـزاً مـن املـدى ألعـين أن القـدس ، تتحدى القرن احلادي والعشرين إذا جعلنـا حـارة املسـلمني جتـاور حـارة النصـارى قدس

ال ينبغـي لنـا ، فقرياً إليه ليستغين مـن أجـل ذلـك اية احلارات حىت تصبح املدينة مدينة اهللا حبيث يكون أحدنا إىل اآلخر دائماً 
ا جمم بسـبب مـن ذلـك وبـال اسـتغناء عـن معـاين اآلثـار ، وعة معـازل طائفيـة ومـزارات ومقـادس فحسـبأن نفهم القدس على أ

املعية اإلنسـانية الـيت هـي وحـدها مولـدة لإلنسـان اجلديـد غـري أن هـذه الرؤيـة  واليت كونتنا روحياً لكن املهم يف فلسطني اآلتية ه
فريـق بـني شـعب إسـرائيل والغـويني أي األمـم ألن أنبيـاءهم قـالوا: تشرتط اهتداء اليهود إىل رفض اإلقصـائية الـيت يبنـون عليهـا الت

يؤذي إسرائيل أن تبقى على اجلدار الفاصل الـذي أقامتـه مـؤخراً إذ تغلـق ، سبحوا اهللا يا مجيع األمم وامدحوه يا سائر الشعوب
ا تعيش فقط بانفتاحها على الغرب الذي تسخره ويسخرها  وريد أن تعـرف أن إمساعيـل أخـوال ت، نفسها على نفسها وتعترب أ

ـم كـبش ، ذاك وإسحاق وأن اهللا منع ذبح هذا أ ال يستطيع اليهود أن يظلوا عائشني على اخلوف من أن املسيحية الغربية أراد
  لية طبيعية من موقع الضحية إىل موقع اجلالد.آحمرقة ضحايا أبدية تتحول ب

وكمـا قـال أحـد أنبيـاء بـين إسـرائيل يف الزبـور: "إن انسـك يـا أورشـليم  إذا كان ال فرق هناك بني عـريب وأعجمـي إال بـالتقوى
اسـتطعنا لعلكـم تـذكرون أن البطريـق صـفرونيوس  وفتنسـاين مييـين ويلتصـق لسـاين حبنكـي" حنـن ال نريـد إخـراجهم مـن القـدس ولـ

قـال: إجـالء اليهـود فـأىب  ؟اذا تريـد مـينبعد أن سّلم املدينة إىل اخلليفة عمر وجتوال معاً يف شوارع املدينة سأل عمر البطريرك: مـ
قد تفهمون معاً اجلرح املسيحي الذي دفع األسقف إىل أن يقول ما قال ونفهم معاً صرب اخلليفة علـى اليهـود واحتكامـه ، عمر

م التارخيية على أن يقبلـوا هـ، إىل إميانه م أيضـاً طبعاً ليس من حرب مسيحي اليوم يرضى عن تشتت اليهود واقتالعهم من ذاكر
ا جزء من كيانه.   أّن كل إنسان يبيت ذلك يف ذاكرته التارخيية أل

القدس إذاً مقر اخلطاب الـديين القـائم علـى اسـتبقاء اآلخـر علـى مـا يعتـربه لـه ومنـه حبيـث يبطـل االحـرتاب وينحـت كـل منـا 
التنـوع شـرطاً لوحـدة نبنيهـا معـاً علـى فـرادة   اآلخر باالنتباه إىل وجعه يف حماولة الوصول إىل التناغم بتعـدد اللحـن وإقامـة سياسـة

  كل فريق والتقاء الفرقاء.
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وهـذا مقبـول حـىت التكـريس ولكـن دوافعنـا املشـرتكة بنـاء ، لكل مّنا دوافعـه الرتباطـه بشـوارع القـدس العتيقـة كمـا تقـول فـريوز
 -جمتمعــني متنــاطحني-هــذان العنصــران ، هالشــوارع بــني القلــوب لتنقــل املدينــة يف نفــوس أهلهــا دومــاً مــن الرمــز إىل املرمــوز إليــ

ا مكان الرؤية إىل املاضي القائم يف حاضر النفوس املتوثبـة إىل اآلتيـات يف احلاضـر احمليـي الثابـت واملتحـرك معـاً ال أكـون  جيعال
اء الدهور القادمة.   فقط وريثاً ولكين أصبح مشعاً 

نت تأيت منها بسـبب احلـرم املقدسـي والسـرد املقدسـي يف القـرآن أجل أنا جئت من القدس ألّين أجيء من بشرية املسيح وأ
ولكنا كلينا نصنع اإلنسان اجلديد املمتلئ من حتسـس احلضـارات أن يكـون املسـيحيون العـرب شـهوداً للمسـيح يف القـدس كمـا 

معـاً إذ املنتهـى لـيس  ناهايف احلقيقـة أن يصـبحوا شـهوداً بـْدًءا مـن أورشـليم كمـا ارتضـي وقال لصـحبه قبـل ارتفاعـه إىل السـماء هـ
القــدس لكــن أن يصــبح العــامل قدســي التطلعــات ويف هــذا املعــىن شــهوتنا أن نــذهب مــن القــدس إىل أقاصــي األرض حــىت حنــول 

حركتنا انتظار العودة إىل القدس واسـتبانة معانيهـا ، سيوفنا إىل مناجل كما يقول أشعياء أي إىل حراثة األرض اليت هي احلضارة
يف هــذه احلركــة ال ننخلــع عــن املقــادس الكبــرية القائمــة يف فلســطني ولكــن ، حــد حــىت يــرث اهللا األرض ومــن عليهــافــال ينســلخ أ

  نذهب منها لنجعل الدنيا كهال مقدساً للرب.
إذا مل تصــبح القــدس طريقنــا إىل الســماء نكــون قــد أخطأنــا ، حنــن نســعى إىل القــدس معــىن لــئال يبطــل يف أشخاصــنا املعــىن

بعــض منهــا ومل نســتمر بــأداء الشــهادة نكــون قــد نلنــا حجــراً ويكــون املعــىن قــد انــتفض عليهــا و ســتعيدت القــدس أوإذا ا، اهلــدف
وأريــد باستشــهادي أن أوحــي أننــا خــارج حبنــا ، والعمــق ركيعــات يف العشــق ال يســوغ فيهــا الوضــوء إال بالــدم كمــا قــال احلــالج

كـل فلسـطني قـدس ممـدودة يف بعـض األدب الـديين القـدس وسـط العـامل ،  مـن هـذه الزاويـة، لإلنسانية مجعاء ال نستعيد إال أبنية
ا أّن القدس يف اجلسد الكوين مبثابة القلب وأنك بت إذاً معهـا يف الرؤيـا وكـأن اإلنسـان يف حاجـة إىل ، وهذه طبعاً صورة يراد 

(املعراج يف لصـوفية) ومنطلـق األشـواققـراءيت ا اإلسـراء يف ومن هذا القبيل هـي مصـب األشـواق(هذا هـ، املرئي ليدرك غري املرئي
  قراءيت اليوم معكم).

فلسـطني مـا كاملـة السـيادة  :أوالً  ودون هذا سياسة أفهم أنـه البـد مـن خوضـها ولكـن احلـد األدىن مـن السياسـة الطـاهرة هـ
حقهــم يف العــودة إىل إقــرار  ودعــوة الالجئــني أ :ثالثــاً ، أرض بــال مســتوطنات :ثانيــاً ، ومرتابطــة أجزاؤهــا وال يكتــب عليهــا الــذل

فستبقى املدينة العظيمـة  -تدرجيياً  وول–ديارهم وقراهم والبقية تفصيل وأقوهلا صادقاً: إّن هذا إن مل جناهد يف سبيله ومل يتحقق 
  أثراً ال حياة فيه حتيا وتغين.

ــم ال يســتطيعون أن يقومــوا حبــج إالّ إذا ــُه نــدائي إىل مســيحيي الغــرب أ ، شــاركوا فيــه املســيحيني املشــارقة يف هــذا التأمــل أَُوجِّ
ويكــون املســيحيون ، وبعــض آخــر عــاجزاً عــن ذلــك، تــزول بيننــا وحــدة القلــب إذا كــان بعــض منــا قــادراً علــى لــثم تــراث القــدس

مجيعــاً غــري قاصــدين وجــه اهللا يف أورشــليم إذا كــانوا راضــني فقــط أن يعــربوا مبمــرات دوليــة مــن دون االتصــال احلــي التفــاعلي مــع 
أحــزنين كثــرياً وأنــا أكتــب هــذه الســطور أّن أهــل بيــت جــاال وبيــت ســاحور املســيحيني ، يني العــرب القــاطنني يف القــدساملســيح

ا التارخييـة باالتصـال مـع ،  كيف تـنهض إذاً كنيسـة أورشـليم؟،  مجيعاً أغروا ببضعة آالف تأشرية مؤخراً لريحلوا كيـف تتـابع مسـري
ية هلا فعل واحد وآفـاق واحـدة مـع املسـيحية العربيـة يف سـوريا ولبنـان واألردن والعـراق ذلك أّن الكنيسة املقدس ؟كنائس املنطقة
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ا الفريـدة يف كـل العـامل املسـيحي، وغري الالتينية عرقـاً ولغـة، وهذه املسيحية السامية غري الرومية عرقاً ولغة، ومصر ، هلـا إسـهاما
إن وضـع التـدويل يعـين نفسـية محايـة وردود فعـل مـن ، دويل القـدسهذه املسيحية العربية تأىب الذوبان الـذي وجـه مـن وجوهـه تـ

ــا الثقــايف هــ، حمميــني  ووأّن حبنــا األول هــ، يف املــدى العــريب وحنــن علــى اتصــالنا العقــدي بكــل مســيحيي العــامل نعــرف أن دورن
اضـطهدونا فيهـا العتبارنـا حنن عدنا إىل القدس مع صالح الدين وكان الفرجنة قد ، للمسلم الذي يعايشنا منذ مخسة عشر قرناً 

غري موالني للمسيحية الغربية وقد عاد املسلمون إىل املدينة ليكونوا فيها شهوداً لنزول عيسى على األرض على ذروة جبل أفيـق 
ليكونــوا إىل جانبــه ضــد الــدجال فــإّن الــدجال ســيقتل يف القــدس فــإذا قتــل الــدجال كمــا جــاء يف حــديث البــن عبــاس فستضــع 

ــا علــى عهــد أدم، ويأخــذ احليــة فــال تضــره، فيلقــى الرجــل األســد فــال يهيجــه احلــرب أوزارهــا ويــؤمن أهــل ، وتنبــت األرض كنبا
فمعنـاه العميــق أننـا ســاعون ، ويكـون النــاس أهـل ملــة واحـدة كائنــاً مـا كــان انطبـاق التارخييـة علــى هـذا احلــديث، األرض بعيسـى
هــا ُكــلَّ َدَجــل لنجعلهــا مدينــة االســتقامة حــرة مــن اخلــوف رافعــة صــروح مســلمني إذا أدركنــا القــدس أن نبيــد في ومعــاً مســيحيني أ

.   الفكر الصاحل والعمل اخلري لتفتدي اإلنسانية باحلبِّ
ومـا جيـب أن نلتمسـه ، بعض القدس ختربنا أن السيد املسيح غسل أرجـل تالميـذه يف العليـة الـيت تنـاولوا فيهـا العشـاء األخـري

وكمــا أّن ، واقــف التربيريــة الــيت جعلتنــا نعتــز حبضــارتنا القدميــة وحنــن لــيس لــدينا مــا نعطيــه اليــومحنــن العــرب فيهــا أن نتحــرر مــن امل
العرب الفاحتني ما ادعوا تقدمي شيء للروم والفرس ولكنهم أخذوا كـل شـيء متواضـعني حـىت إذا مـا صـار لنـا حضـور يف املدينـة 

وإنّنـا كمـا أخـذنا بانكسـار قلـب نـوزع مـا ، اليت تكون اآلثار رموزهااملقدسة نبدي للمسكونة أنّنا جنيء حنن من املواهب اإلهلية 
ذا االنكسار نفسه.   استثمرناه 

عنــد ذاك نصــري كبــاراً والكبــري ال يســتعلي ويــدرس وجيلــس عنــد أقــدام العلمــاء غــري أّن املشــكلة الكــربى تــربز إذا مــا جعلــت 
عنـد ذاك تفـرغ ، وأي بقعـة مـن العـامل مبـا يف ذلـك العـامل العـريبفلسطني جزيرة صغرى خمنوقة بالعزل غري قـادرة علـى أن تتفاعـل 

ا عــن طريــق حتمــاً تارخييــاً وتعــود األمــاكن املقدســة  واألمــر الــذي يبــد، اهلجــرة إىل الغــرب وأ transfert‘ املنطقــة مــن ســكا
ـمويأيت السائح األجنيب ليقول له الدليل اإلسرائيلي هنا كان قوم يُ ، خالية من املؤمنني العرب هنـا  و أ، ْدَعْوَن مسلمني يعبـدون رَّ

  كان قوم مسيحيون صورة طقوسهم ختتلف عن الطقوس الغربية واضطروا أن يغادروا.
ها السياســي معتـــدًال إســـالملســت أعلــم مـــا يقولــه املســيحيون الفلســـطينيون يف احلركــات األصــولية هـــل إذا حكمــت يكــون 

القدس عند ذاك تصـري يف نظـر املسـيحيني  ؟د قامت به يكون هلا ممارسة منشودةمساملاً طيباً حنوناً أم أّن اجلهاد الذي تكون ق
ــرب ، حجــراً غــري رامــز للــروح وال للتــاريخ ويكــون النضــال املشــرتك أدى إىل أحاديــة مذهبيــة للمــرء إىل تربيــر إذا خشــيها وقتئــذ 

لـك األرض بلقـاء أهـل األديـان الـذي حمموم وحمتمل يزول كل أمـل علـى ت وفلسطني من القدس ويف ج والقدس من فلسطني أ
تــدل عليــه اآلثــار الدينيــة املتجــاورة وأخشــى مــا أخشــاه أن األصــوليات املختلفــة الــدين والــيت تتحــارب نظريــاً تلتقــي علــى أرض 

هــــل يعــــين ذلــــك أّن اخللفــــاء ، الواقــــع فتتشــــنج هــــذه وتلــــك وجيــــر ذلــــك إىل تــــوازي األصــــوليات الــــذي لــــيس بعيــــداً عــــن تالقيهــــا
 هــم املســلمون العلمــانيون واملســيحيون القوميــون وأّن هــؤالء وأولئــك إىل اخنفــاض وكــأّن مــا خنشــاه يف بعــض واقعيتــه املوضــوعيني

  جيعل عنوان هذه احملاضرة باطًال.
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ــدينا إىل الّســالم ولكــن يف احلداثــة كيــف تكــون مؤمنــاً يف دنيــا تتعــو وكيــف حتــافظ علــى ، مل هــذا يعــين أن مدينــة الســالم 
مدينـة السـالم ، يف عـامل التبـادل كيـف تكـون أنـت إيـاك ؟وية والروابط الوطنية وكل شيء ينفتح على كل شيءخصوصيتك اللغ

ا هذا جيـب ترمجتـه بلغـة حديثـة وأسـاليب حديثـة ، أريد منها قدمياً أن تكون صورة على تعاون بني الطوائف وممن يف خصوصيا
ـــا غـــري أّن اخلصوصـــية يف غلوهـــا ميكـــن أن تصـــري تقوقعـــات فأنـــا ال أعتقـــد أن العوملـــة قـــادرة أن تطغـــى عليـــك إن رفســـ ت طغيا

التهــذيب االجتمــاعي يصــبح نفاقــاً ينفجــر  وإذا مل يتجــاوز الكــالم األديب أ، متجــاورة التعــاون بــني اجملموعــات الدينيــةو مرتاكمــة أ
  عند أول أزمة.

غـري أنّنـا ، ء شـعوب تنـافرت حـىت الـذبحأي وعـد إهلـي بلقـا، ؟هل القـدس أحجيـة ال يتنـاهى تعقيـدها أم رجـاء صـعب ومـؤمل
حنن العيسويني نؤمن أّن املسيح دم وقيامة وأن كفلنا يؤمن بأّن اهللا تكلم مـن أجـل جنـاة اإلنسـان مـن شـقاء مـر ليحيـا منـذ اآلن 
يف ملكــوت الســالم لــيس فقــط يف السياســة ولكــن مبــا يضــيئها مــن داخــل القلــب البشــري هــل نــدرك يومــاً حنــس فيــه أن لآلخــر 

هــذا أعمــق ممــا نســميه ســالماً شــامًال وعــادًال قــد يكــون ســالم ، هــاً أي حضــوراً مملــوًءا باأللوهــة والضــوء انســكب عليــه ليشــعوج
ـــا ال  التوافــق القــانوين بــني هــذه الشــعوب احلزينــة كلهــا وثبــة إىل ســالم األعمــاق هــذا الــذي مــن أجلــه حنــج إىل القــدس ومثيال

  اختالفاً وألنفسنا مجيعاً وحدة يف االختالف.يتحقق هذا إّال إذا ارتضينا يف اآلخر 
ـى اهللا املـوت والعـداوة ، حنن ال نطلب بيننا وبني يهود املنطقة انصهاراً  أقامنـا حـول و هذا لن يكـون إّال يف اليـوم اآلخـر إذا أ

رض أن أقبــل هــذا يف املنطــق نفســه ال يقتضــي تــداخل الرتاثيــات حبيــث خيســر كــل منــا هيكلتــه الداخليــة ولكــن هــذا يفــ، جمــده
ـــا وضـــرب  وفرادتـــك وحريتـــك وأن أرجـــ ـــا وإتـــالف مزروعا تعاونـــك ولكـــن ال ســـبيل إىل هـــذا يف إذالل الشـــعوب وعزهلـــا وإباد
ا وقراها.   التواصل بني مد

حنـن حبركـة منـا إىل السـالم احلقيقـي حريصـون علـى ، لن نقبل إلغاء العرب ليس فقـط لكوننـا حنـب احليـاة وألّن لنـا حقـاً فيهـا
  حنن نريده حمباً لنفسه ولنا ومن مث نتوق إىل حضور القدس لنظهر له ذلك.، ينتحر اليهودي روحياً بقتل أجسادنا أال

ــذا نــدرك العروبــة الصــافية الــيت ال فضــل فيهــا لعــريب علــى أعجمــي إّال بــالتقوى أي تلــك العروبــة الــيت ال عنصــرية فيهــا وال 
ني واملســـلمني العـــرب يف تنقيـــة لنفوســـهم ال تنقطـــع وتكـــون لـــيس فقـــط أرضـــاً حتـــزب وال اســـتعالء وتكـــون صـــيغة للقـــاء املســـيحي

إىل مشاركته اإلنسانية بكرامة واحدة وعلـى رجـاء جتليـات يف اإلبـداع والطهـارة إىل يـوم  ويتسامح فيها بوجود اآلخر ولكنه يصب
  يكرمنا اهللا حبنانه يف هذه الدنيا إذا شاء ويف اآلخرة بالتأكيد.

وتصـــري ، حلنـــني ســـنعود إىل القـــدس معـــاً مســـيحيني ومســـلمني يف تواضـــع وعـــزة لتصـــبح هـــي قلـــب فلســـطنييف بركـــات هـــذا ا
  إىل العدالة واحلرية يف كامل الصدق. فلسطني دعوة العامل

*************************  
  .كاتب، ومفكر خمتص بالدراسات العربية واإلسالمية*)  
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  تأثير مكة المكرمة في كتابات مفكري النهضة:
  مثال الكواكبي في "أم القرى"

  *وجيه كوثراين 
  مدخل عام: 

ومناسـبة مللتقـى ثقـايف ، ولكـون احلـج فريضـة دينيـة، بيـة احلـج إليهـاذبفعل الدور الـذي كـان ملكـة بسـبب إشـعاعها الـديين وجا
ر ائسـو اطعـت يف مكـة ي اكتسب املكان كل أبعاد الزمن التـارخيي يف تقاطعـة مـع املكـان فكـان أن تقملاواجتماعي واقتصادي ع

ــَىن  ا الثالثــة: مســتوى الثبــات والدميومــة يف اجلغرافيــة التارخييــة ومســتوى التطــور اهلــادئ والبطــيء يف البـُ حركــة التــاريخ يف مســتويا
  ومستوى التغري السريع يف السياسات واألحداث.، احلضارية والثقافية

فيقــرأ املــؤرخ يف جغرافيــة مكــة ، بعــد الثبــات واالســتقرار والدميومــةيف حيــز هــذا التقــاطع ملســتويات الــزمن الثالثــة يتجلــى أوًال 
، يةســـالمالتارخييـــة تـــرابط حلقـــات املكـــان املقـــدس منـــذ الســـرية اإلبراهيميـــة األوىل إىل إعـــادة الســـرية جمـــددة يف الرســـالة النبويـــة اإل

اورة حماولـة بشـرية دائمـة لتثبيـت املسـار وكـأّن يف اجملـ، تطيـب "اجملـاورة" للعديـد ممـن قصـد احلـج والعمـرة للمكـان املقـدس تفكان
الزمين يف دميومة من الـذكرى الـيت حتيـا يف ذاكـرة جمـاور شـاء أن يوحـد اجلغرافيـة والتـاريخ أي أن جيمـع املسـافات الزمنيـة واملكانيـة 

  الكربى والطويلة يف مدى عمر قصري جيري فيه التأمل واالنفالت من عبء الدنيا ورتابة التاريخ القصري.
يف حيـــز ذاك التقـــاطع أيضـــاً يتجلـــى بعـــد التطـــور والتحـــول يف نطـــاق مـــا أمســـاه ابـــن خلـــدون "طبـــائع العمـــران" يف االجتمـــاع 
ـــا مســـار القوافـــل والطرقـــات وألـــوان البشـــر وســـلعهم  البشـــري الـــذي هـــو"علم التـــاريخ" فتقـــرأ علـــى مـــدار املراحـــل التارخييـــة وتقلبا

م وألســـنتهم كـــل عـــام والعمـــرة أدب الـــرحالت مـــن بـــاب املعرفـــة التارخييـــة وحـــوار احلضـــارات  خل احلـــجفيـــد، وأفكـــارهم وعـــادا
بذلك أدب كبري وجم عن عامل الشعوب واألقوام والقبائل واألسر والفرق واملـذاهب والطوائـف واالقتصـاديات  والثقافات وينشأ

ية" يف كتاباتــه ســالمليــه الكــواكيب تعبــري "اإلالبعــد الــذي أطلــق ع ووهــ، إنـّـه البعــد احلضــاري يف الــزمن التــارخيي وعالقــات التبــادل.
لإلشـارة إىل نعـت التـاريخ واحلضـارة واجلغرافيـة البشـرية حيـث عـّم  ووإذا كان هلذا التعبري من مربر اصطالحي لدى الكواكيب فهـ

حتميـل  وية هـمسـالال إىل نعت الدين بذاته كجوهر مطلق. ولعل الفائدة الداللية إلصرار الكواكيب على اسـتخدام اإل، سالماإل
ما تشـري إليـه بشـفافية اخـتالف آراء علمـاء  ووه، هذا املصطلح دالالت النسبية يف تعامله مع املتغري يف الزمن التارخيي للمكان

  املسلمني يف اجتماعهم يف "أم القرى" كما سنرى بشيء من التفصيل.
 -كما يراه املؤرخون املعاصرون بعد-بعد  والسياسي وهالبعد احلدثي و  وأما البعد الثالث يف ذاك الزمن التارخيي للمكان فه

 وهــ وأ "هل يف تغــري امللــك واإلمــارة والســلطة والسياســات. وكــان ابــن خلــدون قــد مســاه "التــاريخ يف ظــاهر ثــيتم، متقلــب وســريع
  باطنه. وظاهرة التاريخ وليس جوهره أ

واملتغــري بســرعة يف ، واملتحــول يف احلضــارة والتــاريخ، ةالثابــت يف القدســي :يف حيــز هــذا التقــاطع ذي األبعــاد الثالثــة للمكــان
تقــوم الكتابــة الــيت هــي قــراءة أوًال وقبــل كــل شــيء مبهمتــني مرتابطتــني: مهمــة الوصــف والتحليــل ، وتــرية السياســات والســلطات

ة اإلصـــالح ... مث مهمـــ﴾قـــل رب زدين علمـــاً و ﴿... ﴾وعلـــم اإلنســـان مـــا مل يعلـــم﴿، ﴾اقـــرأ﴿والفهـــم عمـــًال بـــاملفهوم القـــرآين 
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فتصــبح ، واالستشــراف املســتقبلي تأسيســاً علــى رســالة "النــذير" ودوره يف تــاريخ الشــعوب واألمــم الــيت تصــاب بــالوهن والضــعف
، وكمـا وعـى ذلـك كتـاب النهضـة، االسـتنهاض واجبـاً ومشـروعاً حتميـا يف حاضـر األمـة ومـن أجـل مسـتقبلها وعملية النهضـة أ

  وبينهم عبد الرمحن الكواكيب.
هـــذا املنطلـــق واإلطـــار ميكـــن قـــراءة الكـــواكيب يف "أم القـــرى" الصـــادر يف بـــور ســـعيد(يف مصـــر) يف مطلـــع القـــرن الرابـــع ومـــن 
  م).1898هـ 1316(للهجرة

 وحــال احلــزب أ ووكمــا هــ، يلجــأ الكــواكيب إىل املقــدس يف اختيــاره للمكــان ليجعــل مــن املقــدس "هدايــة" ولــيس سياســة حبتــة
شــأن مــن اســتخدم  ووكمــا كــان شــأن مـن عمــل بنصــيحة عهــد أردشـري قــدمياً أ، اء هــؤالء باملقـدسســتقو ايف ، الســلطان والفرقـة أ

ية كمـا هـي معيشـة ومعـرب عنهـا سـالممث يستحضـر التجربـة التارخييـة واحلضـارة اإل يف احلزبيات السياسـية املعاصـرة اليـوم. سالماإل
م وأفك م واجتاها  –كما أسلفنا –فيستخدم الكواكيب ، رهم وفرقهم وعلمائهمايف الوعي واخلطاب لدى املسلمني وعند تيارا

د علـــى معـــىن "املعرفـــة النســـبية" الـــيت حتتمـــل االخـــتالف بـــني اآلراء داخـــل كـــل حضـــارة. مث يســـتخدم دّ شـــية" ليســـالمتعبـــري "اإل
وكمـا يتصـور صـيغتها يف ، قـرارفيشـري إىل حماورهـا ومراكـز تأثريهـا يف ال، يةسـالمالسياسية اإلقليمية للبالد العربيـة واإل –اجلغرافية 
يف هــذا  ووهــ، يســالمية" وقبــل ذلــك يف "مجعيــة" تضــم يف إطارهــا النخــب والطاقــات والكفــاءات يف العــامل اإلإســالم"جامعــة 

  املثقف بالسياسة وبالسياسي. والطرح يثري إشكالية مهمة وجديدة ال تزال مسار أخذ ورد هي إشكالية عالقة العامل أ
ـــذه إّن نـــص الكـــواكيب قـــ ي مقدمـــة كتـــاب "أم القـــرى" حيـــث يقـــدم نفســـه باســـم الرحالـــة املتكـــىن "بالســـيد الفـــرايت" ينطـــق 

األهداف واملعاين. على أّن أسلوب الصياغة يقرتب من الواقعية لدرجة يعتقد معـه القـارئ أّن مباحـث الكتـاب هـي مـداخالت 
الفــرايت يف دار اســتأجرها كمــا يقــول يف حــي متطــرف يف ومناقشــات حيــة قــدمها املشــاركون يف االجتمــاع الــذي دعــا إليــه الســيد 

مكــة, وإمعانــاً يف جعــل القــارئ يعــيش هــذه الواقعيــة يقــول: "إنــه اســتأجرها باســم بــواب داغســتاين روســي لتكــون مصــونة مــن 
  ).235رعاية لالحتياط" ص(، التعرض

يف حلـب (كمـا يـرجح  وب خمطوطتـه وهـعنـدما كتـ، وسواء كان هذا االجتماع ومذكراتـه هـي مـن تـأليف الكـواكيب وتصـوراته
واقعية الوصف فـإّن الـنص ميلـك دالالت واقعيـة الرتباطـه الشـديد مبـا كـان :كان قد جرى يف مكة فعًال كما توحي  والباحثون) أ

ي يف حتليـل أسـباب ضـعف املسـلمني. والكـواكيب يشـري إىل اطالعـه سـالميتطارح ويتداول بني الكتاب وأهل الـرأي يف العـامل اإل
  ى تلك األطروحات واألفكار واالستفادة منها.عل

ا املختلفني واملتنوعني ألّن العديد منهـا ال  هذه الدراسةيف  حناول أن نستعيد تلك األفكار واالجتهادات على لسان أصحا
كــواكيب علــى أّن الالفــت يف حتميــل ال، يــزال ميلــك راهنيــة يف وصــف أحــوال املســلمني اليــوم وحتديــد أســباب تقهقــرهم وفتــورهم

أفكـــاراً معينـــة لكـــل مشـــارك أنـّــه يأخـــذ باالعتبـــار خصوصـــيات االنتمـــاء القطـــري والتكـــوين الثقـــايف والبيئـــي لـــدى كـــل مـــتكلم يف 
لكــن ، التصــور حماولــة للتعبــري عــن االخــتالف يف حتليــل وتعليــل مظــاهر الضــعف لــدى املســلمني وففــي هــذا النقــل أ، االجتمــاع

ذلـــك يف مـــداخالت املكـــي واملصـــري  والصـــياغة ثـــراء يف املعاجلـــة ويف الـــرؤى وكمـــا يبـــديف  واالخـــتالف يبـــد املالحـــظ أّن هـــذا
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سيما عندما يتصـور الكـواكيب توزعـاً للصـالحيات تكامًال اسرتاتيجياً وال وكما أنّه يبد،  واهلندي والرتكي واملدين والرومي وغريهم
  ية".سالمي يف صيغة "اجلامعة اإلسالموالسلطات لدى شعوب العامل اإل
التصور السرتاتيجيات العمـل الثقـايف والسياسـي موقـف إجيـايب مـن ظـاهرة التنـوع والتعـدد الـيت  اوعلى كل حال يكمن يف هذ

ـــا العـــامل اإل والـــيت حيـــاول الكـــواكيب أن يؤطرهـــا يف مجعيـــة هـــدفها اســـتنهاض حـــال ، ي والعـــامل علـــى وجـــه اإلمجـــالســـالميزخـــر 
عنـدما كـان املسـلمون حيملـون مشـروع "العوملـة" يف ، الـيت محلـت جبـدارة عامليـة التـاريخ املسلمني وحيملها اسم "أم القرى" املدينة

ية" كمـا يراهـا سـالموعنـدما كانـت "اإل، ويعيشون حالة التعدد والتنوع واالنفتاح على حضارات العـامل آنـذاك، العصور الوسطى
أي "العموميـة" ال علـى ، أصـول اإلدارة الدميقراطيـةكمـا يقـول علـى   –" "مؤسسـة" سـتبداد"طبـائع االوالكواكيب يف "أم القـرى" 

  ".ستبداد"اال
انطالقــاً مــن هــذا املــدخل العــام ملوضــوعنا ميكــن أن خنتــار مجلــة مــن األفكــار األساســية الــيت محلهــا كتــاب "أم القــرى" لنعيــد 

ــا بشــيء مــن التفكــر والتأويــل وبعــد مــرور قــرن ونيــف عليهــا ــا هــذه األخــرية تتــوزع يف املعاجلــ، قراء ة علــى مــداخالت يتقــدم 
مبـا فـيهم الكـواكيب امللقـب بالسـيد الفـرايت الـذي أخـذ علـى عاتقـه توجيـه الـدعوة وحتضـري ، وعشـرون عضـواً  ةاجملتمعون وهم ثالثـ
  :وهم وفقاً للتعداد الوارد يف النص، وكتابة حماضر االجتماعات وحتريرها، االجتماع يف مكة
، العـامل النجـدي، احلـافظ البصـري، اليمـيناحملـدث ، مـة املصـريالعالّ ، مل اإلسـكندريالكا، البليغ القدسي، الفاضل الشامي

اجملتهـد ، الرياضـي الكـردي، املـوىل الرومـي، السـعيد اإلنكليـزي، املرشـد الفاسـي، احلكـيم التونسـي، األسـتاذ املكـي، احملقق املدين
  اإلمام الضين.، الشيخ السندي، الصاحب اهلندي، يه األفغاينالفق، املدقق الرتكي، اخلطيب القازاين، العارف التتاري، التربيزي
معـــىن النهضـــة  لوالـــيت ال تـــزال متلـــك يف الـــراهن دالالت للنقـــاش الـــدائر حـــو ، األفكـــار الرئيســـة الـــيت تســـتوقف يف املعاجلـــة اأمـــ
ا وما اعرتاضها ويعرتضها من معوقاتسالماإل   :التاليةفتدور حول العناوين ، ية ويف طبيعة مسارها ومشكال

  ضوع.و طار العام واملنهج ومقاربة امليف اإل – 1
ليجعلــوا مــن ، العــام" الضــعف واخللــل مث أمجعــوا علــى تعبــري "الفتــور :يف تفســري أســباب مــا مســاه اجملتمعــون يف أم القــرى – 2

  واجتماعية وسياسية.واألسباب تتوزع على أنواع دينية وأخالقية ، حالة قابلة للشفاء والتصحيح والتجاوز، حالة املسلمني
  يف إعادة النظر بالرؤى واملواقف واقرتاح التوجهات وصيغ العمل يف جمال الدين والعلم والسياسة. – 3

  في اإلطار العام والمنهج ومقاربة الموضوع في "أم القرى"  – 1
بالــدعوة إىل ثالثــة أمــور ، نهجخيتــاره الكــواكيب مكّيــاً وحيمــل لقــب "األســتاذ املكــي" يــأيت تعيــني املــ علــى لســان الــرئيس الــذي

  :يدعى اجملتمعون هلا واستقراؤها اليوم كما يلي
). وهذا يعـين دعـوة للحفـر يف اجلـذور التارخييـة ملشـكلة 239ية منذ ألف عام (صسالموعي التقهقر التارخيي لألمم اإل –أ 
ا ،  اليوم ويـرى يف اإلرادة ، اليت ميكن عقلها يف التاريخكما أنه ينبئ عن استبطان منهج تارخيي يرى يف الضعف ظاهرة هلا أسبا

  والعقل اإلنسانيني قدرة وإمكانية تصحيح من أجل غاية أفضل وأمثل يف مسار التاريخ.
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) ويف هــــذه الــــدعوة ملعرفــــة اآلخــــر موقــــٌف داٍع 139إدراك حالــــة التفــــوق الــــذي حققــــه الغــــرب يف العلــــوم والفنــــون(ص –ب 
  التاريخ العاملي. وبتاريخ أعم وأمشل ه ه ميكن فهم أي جزء من تاريخ منطقة إالّ بربطحيث ال، للدراسة التارخيية املقارنة

ـــا أطـــراف اململكـــة اإل:التنبيـــه إىل –ج  ويعـــين بالقلـــب ، ية وإىل اقـــرتاب اخلطـــر مـــن القلـــبســـالمحالـــة الشـــلل الـــيت أصـــيبت 
  مستقبلي لالحتماالت التارخيية.وحماولة استشراف ، "جزيرة العرب" وخلف هذا التنبيه يكمن وعي سياسي نقدي

  ؟من أين تكون البداية
اجلهـل"  ووبيان سبب اخللل الذي ه ةضر اي "حبثوا يف بيان احلالة احلسالميعرتف الرئيس بأن املفكرين والُكتَّاب يف العامل اإل

م أنذروا األمة من سوء العاقبة ف أّن هـذا ال يلتقاعدهم. ولكنه يضـووجهوا اللوم والتبعة على األمراء والعلماء والعامة ، كما أ
غري الكتابة املفردة والقـول املنفـرد واملتفـرق واملؤقـت. يطمـح أن يكـون البحـث ، ال بد من توجٍه آخَر للعملو ) أ140(صيكفي

ملـذاهب الـرئيس اجملتمعـني "أن يرتكـوا جانبـاً اخـتالف ا وولكـي يكـون جامعـاً يـدع هذه املرة ومنذ البداية جامعاً ومنظماً ودائمـاً.
خصوصــاً منهــا املتعلــق ، "فعلــى هــذا ال أرى مــن مــانع أن نــرتك النقــول املتخالفــة :) ويضــيف141(صاً الــيت هــم متبعوهــا تقليــد

  ).242(صص"وجنتمع على الرجوع إىل ما نفهمه من النصو ، بالبعض القليل من األصول
إذ يـذكر اجملتمعـني بتعريـف هلـا و وهـ، ث واملنـاظرةولكي يكون البحث اجلماعي ناجحاً ومفيداً ال بد مـن االلتـزام بـآداب البحـ

، إالّ خـاطر سـنح لـه وواعتبـار أن مـا يقولـه كـل منـا إن هـ، عـدم اإلصـرار علـى الـرأي الـذايت وعـدم االنتصـار لـه و"أال وهـ :يقول
ويف ، الظــاهر معتمــداً عليــهإّمنــا يــورده يف  ووهــ، عمــالً  ونفســه عليــه اعتقــاداً أ وورمبــا كــان مغــايراً ملــا هــ، خطــأ وفرمبــا كــان صــواباً أ

ولـه ، ملـوم عليـه ووال هـ، مستطلعاً رأي الغري. وبناًء على ذلك فما أحـد منـا ملـزٌم بـرأي يبديـه ومستثبتاً أ واحلقيقة مستشكًال أ
هـذا ولكـي يكـون البحـث منظمـاً أيضـاً وذا أثـر  ).248(صا حنـن بـاحثون ال متنـاظرون"يرجع إىل ضـده؛ ألننـا إّمنـ وأن يعدل أ

لكــن ال يبقــى البحــث مشــروعاً ، يف مجعيــاتو أ، الــرئيس إىل تــأطري البحــث والبحــوث الالحقــة يف مجعيــة ومر ودميومــة يــدعمســت
يتسىن هلا الثبات على مشروعها عمراً طويًال يفي  –كما يقول–يقوم مع الفرد ويزول بزواله ذلك أن اجلمعيات املنتظمة ، فردياً 

سـّر كـون اجلمعيـات تقـوم  ووهـذا هـ، سر ما ورد يف األثر من أّن يد اهللا مع اجلماعـة وا هوهذ، مبا ال يفي به عمر الواحد الفرد
  ).247سر النجاح يف كل األعمال املهمة(ص ووهذا ه، سر نشأة األمم الغربية ووهذا ه، بالنظام وتأيت بالعجائب

سيس مجعية بـدايتها البحـث اجلمـاعي كمـا تأ، وكما ميارسها اجملتمعون يف موسم احلج يف أم القرى، إذن هكذا تكون البداية
ا مجعيات ومباحث يف كل عواصم العامل اإل، يتصوره الكواكيب ا ومسارا   ي.سالموجمريا

ـذه اجلمعيـةسـالميقول الرئيس: "ومن املـأمول أن تكـون احلكومـات اإل بعـد حـني؛ ألن وظيفتهـا  وولـ، حاميـة هلـا، ية راضـية 
ا يف معارج املعـارف، اجلهل األساسية أن تنهض باألمة من وهدة ويف  ).299متباعـدة عـن كـل صـبغة سياسـية" ص(، وترقى 

مكان آخر ويف سياق الدعوة لتشكيل جلنة لصياغة قانون اجلمعية يقول: "وإّين أرى أن نفوض للجنـة منـا مـن الـذين سـبق هلـم 
الغربيـة املعروفـة باسـم أكادمييـات لتـنظم لنـا  سـيماعلـى مبـاين اجلمعيـات القانونيـة الالـذين هلـم وقـوف  ودخول مجعيات علميـة أ

، "أّن اجلمعية ال تتداخل يف الشؤون السياسـية مطلقـاً  :ويف قانون اجلمعية املقرتح ورد ).291ص)(هذه اللجنة ساحنة قانون(..
  فيما عدا إرشادات وإخطارات مبسائل أصول التعليم وتعميمه." 
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حزبــــاً سياســــياً كمــــا يؤكــــد ذلــــك الكــــواكيب ، املنتــــدبون وفيــــه املــــؤمترون أوهــــي اإلطــــار الــــذي جيتمــــع ، ليســــت اجلمعيــــة، إذن
واملتـداخلون يف أكثـر مـن مكـان. علـى أّن السياسـة مبعناهـا العـام ومبــا هـي تفكـري يف شـؤون الـدنيا وكيفيـة تـدبرها تتجلـى يف كــل 

صـــياته يف اجلمعيـــة املزمـــع إنشـــاؤها أّن الكـــواكيب وشخ والـــنص ومبانيـــه ومعانيـــه. إذن مـــا هـــي السياســـة املســـتبعدة؟ يبـــد احنايـــ
يف حـزب يتطلـع إىل السـلطة. أّمـا اجلمعيـة و أ، شـأن سـلطوي يف حكومـة والعمـل السياسـي مبـا هـ ويستبعدون السياسـة اليوميـة أ

ا التعليمية  يف منظور الكواكيب فهي أشبه جبمعية علمية تطمح أن ترشد السياسات احلكومية بأحباثها وبراجمها ونشاط مؤسسا
الرتبوية والثقافية. وهذا ما تنضح وتشي به املداخالت يف أم القرى يف مقاربتها للموضوعات. ويبقى على كل حـال اإلشـكال و 

، بــني املثقــف والسياســي إشــكاال قائمــاً علــى املســتويني املعــريف واأليــديولوجي حــىت اليــوم وأ، العــائق بــني السياســة والــدين والعلــم
  بني "الصاحب اهلندي واألمري" يف كتاب أم القرى. ى يف احلوار الذي جرىر وكما سن

 فرضيات في ذكر أسباب "الفتور العام" لدى المسلمين. – 2
 فرضية العقيدة الجبرية وحدودها:  

ية سـالمالالفت يف معرض احلوار الذي يقدمـه الكـواكيب يف االجتماعـات األوىل املنعقـدة يف "أم القـرى" أن وصـف احلالـة اإل
 وهي أشبه بفرضـيات حبـث حتتـاج إىل برهـان أ، فتور فيها يتوزعان على اجملتمعني يف صيغة وجهات نظر خمتلةوحتديد أسباب ال

  هي حوافز تستثري التفكري يف كل أبعاد الظاهرة لكي تتكامل معرفة األسباب املولدة هلا.و أ، نقاش
(أي ب الفتــور وذلــك بــالقول: "إن منشــأهيبــدأ الكــواكيب علــى لســان "الفاضــل الشــامي" بــإطالق فرضــية أوىل يف تعيــني أســبا

بعض القواعد اإلعتقاديـة واألخالقيـة مثـل العقيـدة اجلربيـة والتزهيديـة(..) ومثـل احلـث علـى الزهـد يف الـدنيا والقناعـة  والفتور) ه
  ).249صكميت قبل أن ميوت"(  املسلم وكالرتغيب يف أن يعيش، باليسري والتباعد عن الزينة وعن اإلقدام على عظام األمور

حيمــل "البليــغ القدســي" بعــدا وظيفيّــاً اجتماعيــاً وســيكولوجياً لظــاهرة اجلربيــة ، ولكــي ال يقــع الكــواكيب يف الســببية األحاديــة
(...) موجــودة يف كــل بعقائــد األمــةويف كــل الــديانات بقولــه: "إن هــذه األصــول اجلربيــة والتزهيديــة املمتزجــة  ســالموالزهــد يف اإل

ولتكـون مـن جهـة أخـرى تسـلية ، وتـدفعها إىل التوسـط يف األمـور، شره الطبيعة البشرية يف طلـب الغايـاتل من لتعدّ ، الديانات
  ).249للعاجزين وتنفيساً عن املقهورين البائسني" (ص

لــى عــدة عإذ يقلــب الظــاهرة ، همــه ظــاهرة الزهــد واجلربيــةفهــذا ونالحــظ يف أقــوال "البليــغ القدســي" منهجــاً جــدلياً مركبــاً يف 
إذا تتبعنـا مـا ورد  :يقـول، وما فيها من شطط سليب من جهة أخرى، فريى ما فيها من وظائف وغايات إجيابية من جهة ،أوجه
أي بتحويـل املسـلم مثـرة سـعيه للمنفعـة العموميـة ، جنده موجهاً إىل الرتغيب بـاألثر العـام، ية حاثاً على الزهدسالماإل التعاليم يف

  ).250دون خصوص نفسه(ص
 م المطلق وغياب الحريات وغرق الحكام بالنزاعات الداخليةفرضية الحك:  

"أّما عندي فُيَخيَّـُل إيلَّ أن سـبب الفتـور  :فيقول، هذا وينهي "البليغ القدسي" مداخلته يف حتبيذ فرضية أخرى لتفسري الفتور
ـــة متامـــاً ، حيـــث كانـــت نيابيـــة اشـــرتاكية، يةســـالمحتـــول نـــوع السياســـية اإل عـــد الراشـــدين بســـبب متـــادي فصـــارت ب، أي دميقراطي

  ).250احملاربات الداخلية ملكية مث صارت أشبه املطلقة"(ص
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فيشـري إىل ، وهنا يتدخل "احلكيم التونسي" ليشدد على دور أخالقيـات األمـراء يف هـذا الفتـور ال علـى طبيعـة احلكـم املطلـق
ويف حـروب ، انقسـامات إىل طوائـف سياسـية "وجدوا يف حكومات مطلقة ويف اختالفـات مذهبيـة ويف –مثل اجلرمان  –أقواٍم 

  ).25ومل يشملهم الفتور بوجه عام"(ص، مستمرة
كمــا تكونــوا يـُــَولَّ ويــذكر بــالقول املـأثور: "، ويـرد "املــوىل الرومــي" علـى هــذه الفرضــية بــالقول بـأّن األمــراء هــم مــن هـذه األمــة

فقـدان احلريـة: "إن البليـة فقـدنا احلريـة" ويفنـد فـروع احلريـة  " ويقرتح فرضية أخرى تتعلق مبسؤولية األمة واحلكـام معـاً عـنعليكم
م وكالء، فريى أن زمن فروع احلرية تساوي احلقوق وحماسبة احلكام ومنهـا ، وعدم الرهبـة يف املطالبـة وبـذل النصـيحة، باعتبار أ

 وحــىت ال خيشــى إنســان مــن ظـــامل أ ومنهــا العدالــة بأســرها، حريــة التعلــيم وحريــة اخلطابــة واملطبوعــات وحريــة املباحــث العلميــة
واألمــــــن علــــــى العلــــــم ، واألمــــــن علــــــى الشــــــرف واألعــــــراض، ومنهــــــا األمــــــن علــــــى الــــــدين واألرواح، غــــــدار خمتــــــال وغاضــــــب أ

  ).252واستثماره"(ص
  فرضيات أخرى لتفسير الفتور 

  الصوفية املغالية وانتشار السحر والتدليس والشعوذة.ق دور طر  
 هلة املعممني"."اجلودور العلماء الرمسيني أ  

 -نالحظ يف خمطط الكواكيب للجلسات ويف توزيع الكالم على املشاركني وحتميل املتداخلني وجهات نظر وفرضـيات خمتلفـة
ومــن اســتدعاء األســباب يف ، حرصــه الشــديد علــى إغنــاء احلــوار جبدليــة عميقــة ال تكــل مــن اســتنباط األفكــار مــن بعضــها بعضــا

الحظنـــا يف تـــداعي اإلجابـــات بـــدءاً مـــن مســـألة الـــدين إىل مســـألة الزهديـــة إىل دور األمـــراء وكمـــا ، حلقـــات متداخلـــة ومتكاملـــة
وصـوال إىل التفكـري بفرضـيتني ، والفساد السياسي إىل احلكم املطلق إىل النزاعات الداخلية إىل فقدان احلريات السياسية واملدنيـة

تمــع يتكــامالن يف وظيفــة واحــدة هــي إبعــاد املســلمني عــن وعــي تبــدوان خمتلفتــني ولكنهمــا يف حقيقــة توزعهمــا بــني الدولــة واجمل
  تقهقرهم التارخيي الذي بدأ منذ قرون.

) والفرضــية الثانيــة(العلماء املعممــني) علــى لســان 260-256يضــع الفرضــية األوىل(طــرق الصــوفية) علــى لســان احملقــق(ص
  ).26-261(ص ،املوىل الرومي

ــم يف رأيــه "ســحروا عقــول اجلهــالء" وخالصــة رأي احملقــق املــدين يف الــدور املفســ د "للعلمــاء واملدلســني وغــالة املتصــوفني" أ
واجتلبــوا قلــوب الضــعفاء" فاســتمالوا العامــة بالزهــد الكــاذب والــورع الباطــل والتقشــف الشــيطاين وبتــزيينهم هلــم رســوماً متيــل إليهــا 

وبه جعلوا كثرياً من ، به أفسدوا كثرياً يف الدين، عظيماً  النفوس اخلاملة.. " والنتيجة أن هؤالء املدلسني"قد نالوا بسحرهم نفوذاً 
وبه حولوا كثرياً من اجلوامـع جمـامع للطبـالني الـذين تـرتج مـن ، املدارس تكايا للبطالني الذين يشهدون هلم زوراً بالكرامات املرهبة

م فيتلبســـهم نــوع مــن اخلبــل يظنونــه نوعــاً ، دوي طبــوهلم قلــوب املتــومهني وبــه جعلــوا زكــاة األمـــة ، مـــن اخلشــوعوتكفهــر أعصــا
  ).259وبه جعلوا مداخيل أوقاف امللوك واألمراء عطايا ألتباعهم..(ص، ووصاياهم رزقاً هلم
ـم، أما املوىل الرومي ـم علمـاء وارتبـاط القضـاء  م هـم املقربـون مـن األمـراء علـى أ فـإن ، فيعرف حال "العلماء الرمسيني" بأ

العثمانيــة كــانوا اختــذوا ألنفســهم قانونــاً مســوه "طريــق العلمــاء" وجعلــوا فيــه مــن األصــول مــا أنــتج منــذ  هــؤالء املتعممــني يف الــبالد
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يف  ولكــن األخطــر يف األمــر هــ، )261بــل ولألطفــال.. (ص، قــرنني أن يصــري العلــم منحــة رمسيــة تعطــى للجهــال حــىت لألميــني
م ي نفثون يف صدور األمراء لزوم االستمرار على االستقالل يف تشديده على ما يسميه "دسائس املتعممني" وأخطر ما فيها "أ

ويلقــون علــيهم بــأّن ، واحملافظــة علــى احلالــة اجلاريــة وإن كانــت ســيئة، ومعــاداة الشــورى وإن كانــت ســنة، الــرأي وإن كــان مضــراً 
ا وحرية االنتقاد هلا خيل بنفوذ األمراء م حججاً واهنة". ،وخيالف السياسة الشرعية، مشاركة األمة يف تدبري شؤو   ويلّقنو

). ويــربز املــوىل 264وســطوة اإلمــارة" (ص، "جهــل األمــة :ويــرى املــوىل الرومــي أّن مثــة حــالتني تســمحان بتمريــر هــذا التواطــؤ
الرومي حجة يدعيها أصحاب اإلمارة لرتك أمـر اإلصـالح السياسـي واإلداري ومواجهـة مـن يعـرتض علـى سياسـتهم مـن الـدول 

األمر أّن أولئك األمراء يقتبسون من هذه احلجج ما يتسلحون بـه يف مقابلـة مـن يعـرتض علـى سياسـتهم مـن يقول: "، األجنبية
ـم مغلوبـون سالمبقوهلم: "إّن قواعد الدين اإل، الدول األجنبية ي ال تالئم أصول الشورى وال تقبل النظام والرتقيات املدنيـة "وأ
). وبسـبب سـيطرة هـؤالء املتعممـني كمـا يـرى 263راة ميل الفكر العـام"(صوجما، ومضطرون لرعاية دين رعاياهم، على أمرهم

فاختلـت الرتبيـة الدينيـة ، املوىل الرومي عّم اجلهل واستأثر اجلهالء الفاسقون مبزايا العلماء العاملني وهكذا فسد العلـم وقـل أهلـه
  ).263فوقعت يف الفتور وعمت فيها الشرور(ص، يف األمة
 يةسالملرياضية والطبيعية في الثقافة اإلفرضية إهمال العلوم ا:  

إذ يتـدخل الرياضـي الكـردي ، يف سياق احلديث عن فكرة فساد العلم وقلة أهله تثار فرضية إمهـال العلـوم الرياضـية والطبيعيـة
علــوم أمهلهــا فهــذه ال، أيضــاً العلــوم الرياضــية والطبيعيــة وعلــوم الــدين بــل هــ ومضــيفاً علــى كــالم املــوىل الرومــي أّن العلــم لــيس هــ

مــا جهــل" بــل صــار املتطلــع إليهــا  وعلــى حكــم "املــرء عــد، فاندرســت كتبهــا وانقطعــت عالقتهــا فصــارت منفــرا منهــا، املســلمون
وعلـى مـّر القـرون ترقـت وظهـر هلـا مثـرات عظيمـة ، يف الغـرب وعلى حني أخذت العلوم تنم، منهم يُفّسق ويـُْرَمى بالزيغ والزندقة

فأصــبح املســلمون مــع شاســع ، ال حيــاة لــذي حيــاة إالّ بنورهــا، حــىت صــارت كالشــمس، يــة واألدبيــةيف كافــة الشــؤون األكادمي
م ومـــن ، احتياجـــاً يعـــّم اجلزئيـــات والكليـــات: مـــن تربيـــة الطفـــل إىل سياســـة املمالـــك، بعـــدهم منهـــا حمتـــاجني إليهـــا جملـــاراة جـــريا

خلمــار إىل ومــن اســتخدام اليــد وا، ىل عمــل املــدافع والبــوارجومــن عمــل اإلبــرة والقــوارير إ، اســتنبات األرض إىل اســتمطار الســماء
وتباعـد املسـلمني إىل اآلن عـن ، واقتصـار املتـأخرين، ). واحلاصل أّن تقصـري العلمـاء األقـدمني264(صاستخدام الربق والبخار

تبعـد النسـبة ، عامـاً أخـرىوال شـك أنّـه إذا متـادى تباعـدهم هـذا مخسـني ، العلوم النافعة احليوية جعلتهم أحط بكثـري عـن األمـم
م كبعدها ما بني اإلنسان وباقي أنواع احليوان كما ،  املسبب هلذا الفتور وفبناًء عليه يكون ناموس االرتقاء ه، بينهم وبني جريا

  ).9(سورة الزمر اآلية ﴾ل هل يستوي الذين يعلمون والذي ال يعلمونـق﴿:-ىـتعال–قال 
 لجمعة وجمعية الحج فرضية نسيان حكمة تشريع الجماعة وا  

ية املعيشـة يفسـح اجملـال لطـرح ظـواهر أخـرى مـن هـذه سالمغائب يف الثقافة اإل وعلى أن احلديث عن "املرتوكات" أي ما ه
وجهة نظر ترى يف إمهال أشكال االجتماع ، سالممواطن بريطاين دخل اإل وفيحمل الكواكيب للسعيد االجنليزي وه، املرتوكات

ويســــتعرض الســــعيد ، تــــديات والســــاحات واللقــــاءات الثقافيــــة واملســــارح والتظــــاهر وتبــــادل اآلراء ســــبباً للفتــــوراملـــدين وأبرزهــــا املن
اإلجنليــزي أمثلــة مــن احليــاة املدنيــة الغربيــة لتأكيــد وجهــة نظــره يف حــني يــذكر اجملتمعــني أّن "املســلمني قــد نســوا بالكليــة حكمــة 
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ى واملفاوضــات ا اســتعمال تلــك الوســائل الشــريفة املؤسســة عنــدهم للشــور ) وأمهلــو 268تشــريع اجلماعــة واجلمعــة ومجعيــة احلــج(
ويف رأيــه أن ، ولــيس باألســباب، ). وهنــا يتــدخل اإلمــام الصــيين ليقــول: إّن هــذه أشــبه بــالعوارض269(صوالتناصــح والتــداعي"

حتســــــاب جهــــــًال يف األمــــــراء شــــــيمة وتكــــــرباً وتــــــرك أهــــــل احلــــــل والعقــــــد واال ســــــتبداداســــــتحكام اال وســــــبب الفتــــــور العــــــام هــــــ
  ).271وجبانة(ص

 جملة األسباب:  
ملخصـاً وافيـاً جلملـة األسـباب الـيت ذكـرت علـى ألسـنة ، الكواكيب نفسه" ويف االجتماع السابع يقدم السيد الفرايت "الذي ه

  املتداخلني ويوزعها على أنواع ثالثة:
تـأثري فـنت اجلـدل يف ، عقيـدة اجلـرب يف أفكـار األمـة منهـا تـأثري، يعددها بثالثـة وعشـرين سـبباً  :: األسباب الدينيةالنوع األول
اعتقـاد ، وين غـالة الصـوفية الـدين وجعلهـم إيـاه لعبـاً وهلـواً ، تشديد الفقهاء املتأخرين يف الدين خالفاً للسلف، العقائد الدينية

العناد ، للمذاهب وآلراء املتأخرين التعصب، االستسالم للتقليد وترك التبصر واالستهداء، منافاة العلوم احلكمية والعقلية للدين
  ).318على نبذ احلرية الدينية(ص

حرمــان األمــة مــن ، تفــرق األمــة إىل عصــبيات وأحــزاب سياســية، : األســباب السياســية ومنهــا السياســة املطلقــةالنــوع الثــاني
ا األمــن واألمــل، حريــة القــول والعمــل فقــد قــوة الــرأي العــام بــاحلجر ، نيوجهلــة املتصــوف، ميــل األمــراء للعلمــاء املدلّســني، وفقــدا

  ...ستبدادإصرار أكثر األمراء على اال، والتفريق
فقــد قــوة اجلمعيــات ومثــرة ، فســاد التعلــيم، اإلخــالد إىل اخلمــول، : األســباب األخالقيــة: ومنهــا اســتيالء اليــأسالنــوع الثالــث

  ).319(ص، خوفاً إمهال طلب احلقوق العامة جبناً و ، ترك األعمال بسبب ضعف اآلمال، دوامها
  مث يفرد السيد الفرايت أسباباً مباشرة تتعلق بالسياسة واإلدارة العثمانيتْني هي منها:

 .عدم تطابق األخالق بني الرعية والرعاة   
 .الغرارة أي الغفلة عن ترتيب شؤون احلياة  
 .الغرارة عن لزوم توزيع األعمال واألوقات  
 .الغرارة عن اإلذعان لإلتقان  
 ء بتعليم النساء.ترك االعتنا  
 أي سقوط اهلمة.، اخلور يف الطبيعة  
 .323(ص االعتزال يف احلياة والتواكل.(  
  في إعادة النظر بالرؤى والمواقف واقتراح التوجهات في صيغ العمل في مجاالت الدين والسياسة والعلم: – 3

نصوص "أم القـرى" كـان الالفـت يف تشـديد   مهما كانت األسباب فيما آلت إليه أوضاع املسلمني يف الفرتة اليت كتبت فيها
حرص الكواكيب على توزيع األدوار والوظائف وحقوق املعرفـة علـى متخصصـني  وه، كل مداخلة على نوع معني من األسباب

بل إىل وجهات نظـر ومـذاهب ومنـاهج متنوعـة أيضـاً ، ي فحسبسالمينتمون ال إىل أقطار ومراكز إقليمية متنوعة يف العامل اإل
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يف اجلدل املتداخل بني الشخصيات املتصورة إىل تكامل مركـزي يف األطروحـات حيـث يلعـب املكـان  وأن هذا التنوع ينحعلى 
واملناســـبة (أي مكـــة يف موســـم احلـــج) دوراً مـــؤثراً يف عمليـــة التقـــارب ويف الشـــعور وااللتـــزام باملســـؤولية وتضـــمني الكـــالم يف ذكـــر 

العمــل للخــروج مــن حالــة الــوهن والضــعف والفتــور. فكــل مداخلــة يف حتليــل األســباب األســباب أفكــاراً تتعلــق بطرائــق العــالج و 
كمــا يضــيف ،  علــى أن الكــواكيب حيمــل بعــض املــداخالت، موقــف ورؤيــة أ وصــيغة حــل أ وصــرحياً حنــ وحتمــل توّجهــاً ضــمنياً أ

ومــن ، إىل مــنهج يف النظــر ضــروري وأ، رؤيــة لعمــل حمتمــل وليشــري إىل موقــف ممكــن أ، حــواراً حصــل الحقــاً  وذيــًال أ وملحقــاً أ
  احلوار بني "األمري والصاحب اهلندي". وأهذا املنظور ميكن قراءة مداخلة "اجملتهد التربيزي" 

 ي إىل فــنت ســالموالــذي كــان قــد أدى يف التــاريخ اإل، ســالمفمــن أجــل تقــيم رؤيــة لتجــاوز التعصــب املــذهيب يف عــامل اإل
"نعـــم إّن اخـــتالف األئمـــة يكـــون رمحـــة إذا أحســـن  :يقـــول اجملتهـــد التربيـــزي، رمحـــة جيـــب التفكـــر يف حتويـــل اخـــتالف األئمـــة إىل

ويكون نقمة إذا صار سبباً للتفرقة والتباغض" ومن أجل أن يكون رمحة يطلـق الكـواكيب علـى لسـان اجملتهـد التربيـزي ، استعماله
أن يقلـد مــذهباً آخــر غـري مذهبــه يف بعــض  حيـث جيــوز للمســلم، فكـرة جــواز انفتـاح املــذاهب الفقهيــة االجتهاديـة علــى بعضــها

  ).314-313(صمى هذا "تلفيقاً" باملعىن السليباألحكام دون أن يس
 ينقـل لنـا الكـواكيب علـى لسـان اخلطيـب القـازاين حـواراً ، ية السـمحاء املعاصـرةسـالمومن أجل تقدمي رؤيـة اجتهاديـة لإل

أن املستشرق الروسي كان ملماً بعلم الكالم وأصول الدين و ويبد ،يسالمدار بني مفيت قازان ومستشرق روسي اعتنق الدين اإل
ـا مـن نتـاج التشـدد والتشـويشو فيدع، وعلم أصول الفقه يف جدله مع املفيت ، إىل ترك األمور اخلالفيـة بـني الفقهـاء املتـأخرين أل

م" ال  "اخليــار، بعــد اكتمــال الــدين وإمتــام النعمــة يف اهلدايــة، وإذ يــرى أن اهللا تــرك للمســلمني علــى وجــه اإلباحــة يف بــاقي شــؤو
، "إذا أتيــتم أكثــر أعمــالكم احليويــة باطمئنــان قلــب بإباحتهــا :يــدعوهم ليوفقوهــا علــى مقتضــيات الزمــان" يقــول، ســيما احلياتيــة

يف  فتعيشــون وأفئــدتكم هــواء حتــاذرون، يكــون خــرياً مــن أن تأتوهــا وأنــتم حيــارى ال تــدرون هــل أصــبتم فيهــا أم خــالفتم أمــر اهللا
وليس هذا من خمافة اهللا اليت هي رأس احلكمـة (..) بـل هـذا االرتبـاك يف الـرأي ، ويف اآلخرة عذاباً عظيماً ، الدين شؤم املخالفة

  ).310واالضطراب يف احلكم ونتيجة ذلك فقد احلزم والعزم يف األمور (ص
 هــا مباحــث االجتمــاع ومذكراتــهخطــة عمــل مســتمدة مــن مجلــة األفكــار الــيت محلتو ومــن أجــل تقــدمي برنــامج سياســي أ ،

عبــارة عــن رســالة حــوار بــني "صــاحبه اهلنــدي" وأمــري يصــفه أنــه مــن "أعظــم نــبالء األمــة و ه، ينشــر الكــواكيب ملحقــاً يف الكتــاب
، قـــد أطلـــع األمـــري علـــى مـــذكرات مجعيـــة أم القـــرى–الكـــواكيب  –ورجـــال السياســـة" وكـــان "الصـــاحب اهلنـــدي" علـــى مـــا يـــذكر 

وهـــذه اآلراء تســـتوقف الباحـــث يف عـــدد مـــن ، بصـــفته السياســـية وموقعـــه يف القـــرار آراؤه –فكـــان لألمـــري، واســـتطلع رأيـــه فيهـــا
 :املسائل
 من خالل التواصل مع ، تستوقف يف إعطاء بعد سياسي ألطروحات اإلصالح الديين واإلصالح األخالقي والتعليمي

  ار.اخلربة السياسية واإلفادة منها يف اخلطط والربامج واختاذ القر 
  وحيمله لنشاط "مجعية أم القـرى" الـيت جـرى ، يف املنظور الذي حيمله الكواكيب –على أن هذا البعد السياسي ال يعين

والعمـل السياسـي مـن ، تأسيسها وإطالق عملها يف اجتماع مكـة تطابقـاً وتـداجماً بـني العمـل الثقـايف والعلمـي والـديين مـن جهـة
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هــذا التمييــز يســتوقف أيضــاً يف دالالت التعــرف علــى ، مــن العملــني دون فصــل قــاطعفثمــة متييــز بــني طبيعــة كــل ، جهــة أخــرى
مــن  –كمــا يعــرف علمــاء اجتمــاع املعرفــة اليــوم–أخالقيــات كــل مــن العــامل وكــل مــن السياســي. وهــذه األخــرية أضــحت جــزءاً 

يف و ل مـــاكس فيـــرب وبورديـــ(تراجـــع مـــثًال أعمـــالمـــاء االجتمـــاع والسياســـة يف الغربحقـــل حبـــث دائـــم لـــدى عو ه، إْشـــكال معـــريف
ية ولكنــه ســالممــع ابــن خلــدون يف احلضــارة اإل –منهجيــاً –أخالقيــات العــامل والسياســي) وكــان البحــث يف هــذا احلقــل قــد بــدأ 

انقطع فيما بعد ليصري إىل الدمج الوظيفي واملعريف بني الدين والسياسة وليقتصر مفهوم العلم على علوم الدين فتغيب الفلسفة 
ال ، علـى حـد تعبـري ابـن خلــدون، ولتصـبح السياسـة وامللــك "اسـتقواء" عصـبيا بالـدين، مبـا فيهـا علـم السياسـة، ضـعيةوالعلـوم الو 

  استهداء بقيمة وأخالقياته كما حيسن أن يكون.
"يظهر أّن  :يستطلع الصحاب اهلندي األمري بسؤال :واألمري، وللتوضيح نستعري هنا جزءاً من احلوار بني "الصحاب اهلندي

  ).359وجد رمبا كانت تأيت املقررات أكثر إحكاماً..؟ (صو فل، حاب اجلمعية ليس بينهم بعض من السياسيني احملنكنيأص
حيث إّن التطـورات والتحـوالت ، "القواعد" كما يسميها الكواكيبوال شك أنّه قد مضى وقت طويل على هذه املقرتحات أ

قـــد جتـــاوزت األطروحـــة الـــيت متحـــورت حـــول فكـــرة اخلالفـــة الـــيت أقلقـــت العـــامل يف األحـــداث أوًال ويف املفـــاهيم والـــذهنيات ثانيـــاً 
ي اســتمدت شــرعيتها مــن مفهــوم ســالمي يف العقــود الثالثــة األوىل مــن القــرن العشــرين؛ إذ تأسســت دول يف العــامل اإلســالماإل

طلعـات اجلماعـة الوطنيـة يف هـذا القطـر ومن مربرات التعبري عن مصاحل وت، السيادة على إقليم حمدد. بعد إلغاء اخلالفة يف تركيا
ومن ضـرورات االنتظـام يف مسـار التحـوالت الدوليـة ومـا انبثـق عنهـا مـن قواعـد عامـة يف القـوانني الدوليـة ومواثيـق األمـم ، ذاكو أ

وية اجملتمعات اإل، املتحدة   ية لناحية دينها وثقافتها.سالممع االحتفاظ 
ـا فـتح ، يةسالمبقواعد النهضة اإل على أن بعض أطروحات الكواكيب املتعلقة ومن بينها هيئـة الشـورى العامـة الـيت مـن مهما

ال تـزال ، باب النظـر واالجتهـاد متحيصـاً وتيسـرياً للـدين وسـد أبـواب احلـروب إتباعـا ملقتضـيات احلكمـة الزمانيـة علـى حـد تعبـريه
ا بعـد مـرور أكثـر مـن قـرن علـى طرحهـا.  وإن اختلـف الشـأن التنظيمـي هلـا وجـدول مو ، متلك مربرات طرحها حـىت اليـوم ضـوعا

إليـه الكـواكيب و والـذي يدع، والسـلوك العلمـي والثقـايف، كذلك فـإن التوجـه املنهجـي واملعـريف للسـلوك السياسـي والسـلوك الـديين
يــزال حيمــل كــل  (أي بــني مواقــع العــامل والسياســي وأدوارمهــا) ال، علــى قاعــدة التمييــز بــني مواقــع وأدوار القــائمني واملعــربين عنهــا

ية السياســية ســالمبــل إّن مســوغاته ازدادت يف املراحــل املتــأخرة والراهنــة إحلاحــاً مــع تفــاقم ظــاهرة احلزبيــة اإل، أســباب مســوغاته
يف االســتقواء السياســي للوصــول إىل و إذ إّن ظــاهرة اســتخدام الــدين يف متكــني امللــك أ ،واألصــوليات الدينيــة يف كــل أحنــاء العــامل

ي وال ســيما ســالمتفكيــك التجربــة السياســية يف التــاريخ اإل علــى قاعــدة، لظــاهرة الــيت جــرى نقــدها يف أم القــرىالســلطة هــي ا
العثمانيــة الــيت يشــدد الكــواكيب علــى تناوهلــا تنــاوًال نقــدياً للخــروج مــن أســر الــذهنيات والطبــائع الــيت كونتهــا يف  –التجربــة الرتكيــة 
إليــه الكــواكيب منهجيــاً ومعرفيــاً و ". إن مــا يدعســتبداداكيب يف كتابــه اآلخــر "طبــائع االوالــيت يــدعوها الكــو ، يةســالماجملتمعــات اإل

الفصــل النســيب املــؤدي إىل التكامــل يف و علـى مســتوى العالقــة بــني املعرفــة الدينيــة واملعرفــة العلميـة الوضــعية واملمارســة السياســية ه
ـــا وأهـــدافها ووســـائلها مـــن أجـــل حتقيـــق "النهضـــة ، مهـــا الـــداخليونظا، النتـــائج والوظـــائف. وإّن "مجعيـــة أم القـــرى" واجتماعا

وبصـــيغة مجعيـــات ، ي وجمتمعاتـــهســـالممثـــال يريـــد الكـــواكيب أن يعممـــه علـــى أقطـــار العـــامل اإلو ية" هـــي جمـــرد النمـــوذج أســـالماإل
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املثـال املقـرتح صـدقة مراكز أحباث. ولعل اختيار مكة املكرمة لألسـباب الـيت عرضـنا هلـا يف املـدخل العـام يعطـي و أ، أكادميياتو أ
ــا، وفاعليــة يف العمــل اجلمــاعي، يف القــول مــن خــالل إحيــاءات األصــول املقدســة ، مــن خــالل اســتقطاب فريضــة احلــج وأخالقيا

  وإشعاعاً يف النشر والتعميم من خالل قوة املنطق والعقل ووسيلة احلوار الثقايف وآدابه.
***************** 

  .-اجلامعة اللبنانية-لتاريخ احلديث مفكر وأستاذ اإلسالميات وا*) 
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  إشكاليات الحوار بين الحضارات والتحّديات المعاصرة
  *أمحد املوصلي الدكتور/

ة تـؤثر يف الفكـر السياسـي واالجتمـاعي واالقتصـادي وحـىت الـديينسالميواجه العامل اإل إالّ ، ي يف كـل أرجائـه مظـاهر متشـا
اســـرتاتيجية واضـــحة وفاعلـــة متّكنـــه مـــن التعامـــل مـــع العـــامل غـــري و ريب يفتقـــر إىل رؤيـــة جيي مبـــا فيـــه الـــوطن العـــســـالمأّن العـــامل اإل

وكــذلك حلضــارات العــامل ، كمــا يفتقــر إىل توّجــه حضــاري وديــين اســتيعايب لألديــان األخــرى،  وخاصــة العــامل الغــريب، يســالماإل
االتفــاق حــول القضــايا اإلســرتاتيجية الكــربى واألخــذ ي ويف جمــال حبثنــا هنــا مل يــتمكن فعــًال مــن ســالماحلـديث. إذا إّن العــامل اإل

، الشــراكة األوروبيــةو أي الشــرق األوســط مثــل مشــروع النظــام الشــرق أوســطي أ، مبواقــف حمــددة مــن مشــاريع مســتقبلية ملنطقــتهم
كاملوقف مـن ،  ية منهاكما أّن املسلمني خيتلفون يف أكثر األمور اإلٌقليمية وحىت الداخل،  إسرتاتيجية موّحدة جتاه منطقة اخلليجو أ

، حىت حتديـد املصـاحل الدينيـة واحلضـارية والسياسـية واالقتصـادية املشـرتكةو حتديد مفهوم اإلرهاب أو الغرب أو ية أسالماحلركات اإل
م العامل اإلسالموبالتايل سياسات الدول العربية واإل ي أي العالقـات داخـل النظـام العـامل، يسـالمية حول القضايا العاملية اليت 

  اجلديد.
م إىل مشــكالت ، لقــد أدخــل املســلمون يف القــرن العشــرين دون أن يــدخلوا فيــه  ية مازالــت تتصــدر إســالمفتحّولــت قوميــا

فـديارهم ، إذ حتـّول القـرن العشـرون إىل قـرن هزميـة، يسـالمإسـرتاتيجية للعـامل اإلو أولويات البنية الفكرية واأليديولوجيـة وحـىت اجلي
، ي إىل أقــاليم ومنــاطق ودويــالت وأنظمــةســالموكــذلك جزئــت جغرافيــة العــامل اإل، اً وطائفيّــاً ومــذهبّياً قوميّــ، اســتعمرت وقّســمت

واليت كان هلـا شـؤون وشـجون يف جمـاالت الفكـر والسياسـة والعلـوم والتكنولوجيـا يف ، ية العظيمةسالمفتحّولت تلك احلضارة اإل
ا وُمجّدت عقوهلا.العامل كله إىل حضارة ارتدادية وإىل أمة هزمت قوميا   ا وحوصرت شعو

  إشكاليات الحوار:
والـيت البـد مـن معاجلتهـا مـن أجـل وضـع احلـوار مـع اآلخـر يف ، حتّدد هذه الورقة أربـع إشـكاليات أساسـية يعـاين منهـا احلـوار 

لثانيــة: اهليمنــة السياســية ا، األوىل: اهليمنــة الفكريــة الغربيــة، وتتبلــور هــذه اإلشــكاليات يف أربعــة أمــور، إطــاره احلقيقــي والصــحيح
ومـن مث تظهـر ، ية اإلجيابيـةسـالموفقـدان الثقافـة اإل سـتبدادالرابعـة: طغيـان ثقافـة اال، الثالثـة: صـعود األصـولية واإلرهـاب، الغربية

أوًال: وحتــــّدي العمــــل ، وهـــي حتــــّدي العمــــل السياســـي واالســــرتاتيجي، يســــالمهـــذه الورقــــة التحــــّديات الـــيت يواجههــــا العــــامل اإل
  ية.سالموأختتم بطرح بعض االقرتاحات من أجل تفعيل املنظومة اإل، ثانياً ، القتصادي والتكنولوجي والعلمي والرتبويا

  اإلشكالية األولى: الهيمنة الفكرية الغربية:
ايــة التــاريخ" (  ايـة التــاريخ هــي مقولـة أيديولوجيــة ، )1مـن احملتمــل أن يكــون العـرب يواجهــون اآلن واقــع مقولـة " تزامنــت و

يقول فوكويامـا: إّن ، واملقولة األوىل مربر لسيطرة املقولة الثانية، مع صعود مقولة أيديولوجية جديدة هي "النظام العاملي اجلديد"
انتصــرت علــى إيــديولوجيات مناوئــة  ، شــرعية الدميقراطيــة الليرباليــة كنظــام حكــم ظهــر يف العــامل كلــه يف الســنوات القليلــة األخــرية

أّن الدميقراطية الليربالية قد تشّكل نقطة انتهاء التطور اإليديولوجي  -كما يقول فوكوياما-وأهم من هذا ، لشيوعيةكالفاشية وا
اية التاريخ.، للبشرية والشكل النهائي للحكم البشري   ذا املعىن فهي إذاً 
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، ن جمتمعـات قبليـة قائمـة علـى االسـتعباد والزراعـةلذا فإن فوكوياما يتبىن املقولة بأّن هناك تطوراً ثابتاً للمجتمعات البشرية م 
فلــن ، مث إىل جمتمعــات حديثــة تتبــىن الدميقراطيــة الليرباليــة القائمــة علــى الرأمساليــة، إىل جمتمعــات تيوقراطيــة وارســتقراطية وإقطاعيــة

ايـة التـاريخ عنـد فوكويامـا إذاً ، يكون هنـاك تقـّدم جديـد يف تطـوير املبـادئ واملؤسسـات ألّن األسـئلة العظيمـة قـد أجيـب عنهـا
  انتصار إيديولوجي لليربالية الدميقراطية.و ه

سـواء العسـكرية ، والدليل على هذا أّن الربع األخري للقرن العشرين شهد الضعف االقتصادي يف أهـم األنظمـة الديكتاتوريـة 
، الحتــاد الســوفيييت وحــىت الشــرق األوســط وآســيافمــن أمريكــا الالتينيــة إىل أوروبــا الشــرقية ومــن ا، الشــيوعية واليســاريةو اليمينيــة أ

فــإن فوكويامــا يــرى أّن ، األخرى ومــع أن معظــم هــذه احلكومــات مل تســتبدل حبكومــات ليرباليــةو تتســاقط احلكومــات الواحــدة تلــ
أّن املـدخل األول  إذ، الدميقراطية الليربالية ما تزال اهلدف السياسي املنطقي الوحيد يف هذه املناطق املختلفة والثقافـات املتعـددة

  قبول هذه الدميقراطية كأساس للبنيان البشري.و إىل احلوار مع احلضارة الغربية ه
اية التاريخ" العاملي على ضرورة اسـتعمال العلـوم الطبيعيـة كمـنظم آلليـة وتوّجـه هـذا التـاريخ  فـالعلوم ، لذا يؤسس فوكوياما "

بـالرغم مـن أن تأثريهـا علـى ، ذي يـؤمن اتفاقـاً عاّمـاً مـن حيـث الكـم والتوّجـهالطبيعية احلديثـة هـي النـاظم االجتمـاعي الوحيـد الـ
املســـتمر للطبيعـــة عــــن طريـــق املــــنهج العلمـــي ســـيؤدي إىل تطــــور العلـــوم الطبيعيــــة و فالغز ، الســـعادة اإلنســـانية غــــري واضـــحة متامــــاً 

لتكنولوجيــا متّكــن الــدول الــيت تتبناهــا مــن األول: أن ا، وهــذا لســببني، وستفضــي إىل مفاعيــل موّحــدة يف اجملتمعــات الــيت توظفهــا
ـا، احلصول على مقدرات عسكرية متفوقة الثـاين: إّن العلـوم تـؤدي ، وهلذا فإن كل الدول ستتّجه إىل التطوير الـدفاعي إلمكانا

 تناســق كــل وهــذان الســببان يؤديــان إىل، فالتكنولوجيــا تســمح بــرتاكم ثــروات ال حــدود هلــا، أيضــاً إىل تنميــة اإلنتــاج االقتصــادي
ا ــا الثقافيــة وحضــارا فكــل الــدول الــيت ، اجملتمعــات يف ســعيها للحصــول علــى هــذه العلــوم والتكنولوجيــا بغــض الّنظــر عــن خلفيا

فعلـــى هـــذه الـــدول أن تقـــوم علـــى أســـاس دولـــة مركزيـــة واســـتبدال ، تســـعى إىل التنميـــة االقتصـــادية البـــد أن تشـــبه بعضـــها بعضـــاً 
وتتصـل ، االجتماعي كالطائفة والعائلة بأشكال أكثر مالئمة اقتصاديّاً وتزويد مواطنيهـا بثقافـة عامـةاألشكال التقليدية للتنظيم 

وتدل أحداث االحتـاد السـوفيييت والصـني ودول اشـرتاكية أخـرى ، هذه الدول بأسواق عاملية وتنتشر فيها ثقافة استهالكية عاملية
التوّصل إىل مستوى عاٍل من التصنيع إّال أنّه يبقـى النـاس واألشـياء واملبـادئ  على أنّه بالرغم من متّكن االقتصاديات املركزية من

حبسب فوكوياما هي معـارك دارت حـول ، إّن املعارك التارخيية األوىل، وميكن تسمية هذا االعرتاف احرتام الذات، اليت ترتبط به
والـذين ال يتورعـون عـن القيـام بـأي عمـل ، بقـة األسـيادمثل هذا االعرتاف وأّدت هذه املعارك إىل قسمة اجملتمع اإلنساين إىل ط

م إّال أّن اجملتمعـات األرسـتقراطية ، والـذين سـيطر علـيهم وعلـى أعمـاهلم اخلـوف مـن املـوت، وطبقة العبيد، وحىت املخاطرة حبيا
ـا مل تـؤ ، اليت نشـأت بأشـكال خمتلفـة مل تـؤد إىل إرضـاء حاجـة اإلنسـان مـن اعـرتاف اآلخـرين بـه د إىل اعـرتاف األسـياد وحـىت إ

إالّ أّن الثــورات الدميقراطيــة أزالــت الفــرق بــني الســيد والعبــد وجعلــت العبــد ســيداً علــى نفســه عــن طريــق مبــدأ ، بعضــهم بــبعض
، واســتبدلت هــذه الثــورات االعــرتاف غــري املتكــافئ بــني الســيد والعبــد بــاعرتاف متبــادل عــام، الســيادة الشــعبية وحكــم القــانون

حلقـــة الوصـــل بـــني االقتصـــاد و وأّن هـــذا االعـــرتاف هـــذا ه، ة بـــاألفراد عـــن طريـــق مـــنحهم احلقـــوق املتســـاويةحيـــث تعـــرتف الدولـــ
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احملرك األول للتـــاريخ ممـــا يســـمح بإعـــادة تفســـري الظـــواهر العديـــدة  و وهكـــذا فـــإّن هـــذا االعـــرتاف هـــ، الليـــربايل والسياســـة الليرباليـــة
  م التحّول إىل أسياد من أجل متكنهم من حماورة الغربيني.هلذا يتحتم عليه، كالثقافة والدين والقومية واحلروب

إّن الدميقراطيـة حباجـة ، إّال أّن جناح السياسة الليرباليـة واالقتصـاد الليـربايل يقـوم غالبـاً علـى أشـكال ال عقالنيـة مـن االعـرتاف 
ا الدميقراطيــة وإىل تطــوير فــن إشــراك اجملتمعــات الصــغ إّن مثــل هــذه ، رية يف اجملتمــع الكبــريإىل توظيــف فكــر ال عقــالين مبؤسســا

كــذلك فــإّن ،  مشوليــة مــن مبــادئ الدولــة الليرباليــةو اجملتمعــات تقــوم عــادة علــى مبــادئ الــّدين والقوميــة ومبــادئ أخــرى أقــل عامليــة أ
السياسـات  وفهمه يـؤدي إىل فهـم، االعرتاف عند فوكوياماو إّن الصراع ه، االقتصاد الليربايل حباجة إىل دافع خارجي ال عقالين

  فالصراع الدويل كصراع األفراد يؤدي إىل االستعمار ونشوء إمرباطوريات عاملية.، الدولية
ـاء هـذا ، وأكثر من هذا أّن فوكوياما قد َحـوَّل صـراع اإلنسـان مـع نفسـه ومـع اآلخـرين إىل صـراع تكنولـوجي  وبالتـايل فـإّن إ

ى أمهيتهـــا القصـــوى يف حيـــاة البشـــرية ال تعطـــي لإلنســـان املعـــىن الكفيـــل إالّ أّن التكنولوجيـــا وعلـــ، طبيعـــة تكنولوجيـــةو الصـــراع ذ
الـروح الـيت تتخطـى و فإنسانية اإلنسان ال تنبع مـن قدراتـه العلميـة فحسـب بـل تنبـع مـن أعمـاق تلـك الـنفس أ، بتحقيق إنسانيته

ا وشقائها األمور التكنولوجية والتقنية إىل أمـور ال ميكـن للتكنولو  ا وسعاد لقـد حـول فوكويامـا ، جيـا أن تتوصـل إليهـايف معطيا
موضــوع حتقيـــق اإلنســـان إلنســانيته والتســـامي باملاديــات إىل أهـــداف أمســى تتعلـــق بـــاإلرادة و موضــوع التـــاريخ وفلســفته والـــذي ه

العظمـى مل وقـد دلنـا التـاريخ علـى أّن انـدثار مجيـع اإلمرباطوريـات والـدول ، اإلهلية إىل تاريخ التكنولوجيا وسيطرة اإلنسان عليها
يــار األخالقــي والفكــري بالدرجــة األوىل، يكــن ألســباب تقنيــة حبتــة إّن عقالنيــة التكنولوجيــا ال تعــين ، بــل ألســباب تتعلــق باال

ا علــــى الالعقــــالين يف األعمــــال والوظــــائف، بالضــــرورة غايتهــــا ومــــع التأكيــــد علــــى ضــــرورة عقلنــــة ، بــــل تعــــين مشوليتهــــا وســــيطر
ل التوّصــل إىل أقصــى درجــات العلــم املهــين إّال أّن هــذا يف حــّد ذاتــه ال يــؤدي إىل ســعادة اإلنســان التكنولوجيــا وعلومهــا مــن أجــ

  وحتقيق الذات اإلنسانية.
ويربط فوكوياما بصورة غري مباشرة بني نظريته لنهاية التاريخ بنشوء ما يسمى "النظام العاملي اجلديد" والـذي يعتـرب أّن هنـاك  

اليــات املتحــدة األمريكيــة ذات األيديولوجيــة الدميقراطيــة الليرباليــة وبدايــة هيمنــة العــامل الغــريب علــى العــامل  مركــزاً عامليــاً بقيــادة الو 
دميقراطيـة غـري و تؤدي هذه الرؤية إىل جتاهل قوى كربى يف العامل والـيت هـي إّمـا دول غـري دميقراطيـة وغـري ليرباليـة كالصـني أ، كله

كمــا أّن تغلغــل الرأمساليــة كنمــوذج ،  ليــوم يتكــّون يف أكثريتــه مــن دول دميقراطيــة وغــري ليرباليــةفالعــامل ا، ليرباليــة كاهلنــد وباكســتان
فاليابــــان وهـــي أحــــد النمـــاذج الـــيت تبنّــــت الرأمساليـــة املتقدمــــة ، للنظـــام االقتصـــادي ال يعــــين بالضـــرورة تبــــين الدميقراطيـــة الليرباليـــة

  ة أصيلة.والدميقراطية مع رفض الليربالية وتبّين مفاهيم حضاري
بــل أيضــاً كنظــام حكــم واســلوب ، لــيس فقــط كــدين ســالمي يف معظــم مناطقــه يتحــّول جمــدداً إىل اإلســالمكمــا أن العــامل اإل  
،  يةسـالمفاملسلمون قد بدأوا بالفعل عمليـة أخـذ النقـاط اإلجيابيـة للدميقراطيـة عـن طريـق الشـورى مـع ضـوابط الشـريعة اإل، حياة

م يأخذون باألسـس اإلجيابيـة للرأمساليـة ويضـعون ،  دالة واملساواة من ضمن مقاصد الشريعةكما يتبّنون أسس احلريّة والع كما أ
لقــــد أثّــــرت وســــتؤثر الدميقراطيــــة الليرباليــــة يف الفكــــر ، ومبعــــىن آخــــر، يســــالمية والفقــــه اإلســــالمفوقهــــا ضــــوابط مــــن الشــــريعة اإل

قــــد تكــــون ، يــــة الليرباليــــة ال يعــــين تبّنيهــــا بــــاملطلق ويف العــــامل كلــــهإالّ أّن شــــيوع الدميقراط، األيــــديولوجي العــــاملي بكــــل تشــــّعباته
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الدميقراطية النموذج الغريب الذي يريد أن جيعله فوكوياما أساس فكره األيديولوجي والذي يريد الغرب أن يفرضه على العامل غري 
لدميقراطيــة ومــن الليرباليــة مــا يناســب تراثهــا ســتأخذ مــن ا، يســالموعلــى رأســها العــامل اإل، إّال أّن قــوى عديــدة يف العــامل، الغــريب
ا ، األصيل ومن مث قد تكـون الدميقراطيـة الليرباليـة إحـدى الوسـائل الـيت توظّفهـا احلضـارات والثقافـات األخـرى مـن أجـل صـحو
  ). 2خرى (واليت ستقف حجر عثرة أمام زحف الدميقراطية الليربالية وأمام سيطرة العامل الغريب على العوامل األ، ويقظتها

  اإلشكالية الثانية: الهيمنة السياسية الغربية:
جمـّرد تـرجيح ، والـذي نظـر إىل مفهـوم صـراع احلضـارات، تصبح هذه احلتمية التارخيية عند فوكويامـا لـدى صـموئيل هنتنغتـون 

عـن إسـرائيل؛ كمـا ميكـن  إذا مـا ابتعـدت سـالمأنه من املؤكد أن يف إمكان الواليات املتحدة جتّنب صراع حمتمل بني الغرب واإل
إمــارة ديب الــيت و داعيــاً العــرب إىل االختيــار بــني منــوذج تنظــيم القاعــدة أ، ية اإلســهام يف ذلــك بتعزيــز دميقراطيتهــاســالمللــدول اإل

وجــاء كــالم هنتنغتــون أســتاذ التــاريخ يف جامعــة هارفــارد خــالل نــدوة ، تثبــت أنّــه ميكــن التقــّدم مــن دون فقــدان القــيم التقليديــة
وممـــا قالـــه: "إذا متكـــن أســـامة بـــن الدن مـــن جـــذب النّـــاس إىل قضـــيته فـــإّن هـــذه احلـــرب تصـــبح حّقـــاً صـــدام ، ت يف ديبعقـــد

  حضارات".
وأوضــح أّن ، ســالموأضــاف إىل ذلــك أنّــه ينبغــي علــى الغــرب العمــل علــى أربعــة حمــاور لتقليــل احتمــال نشــوب معركــة مــع اإل 

ــــي عــــن فرضــــي أوالً علــــى الواليــــات املتحــــدة  تها علــــى أّن ثقافتهــــا ثقافــــة عامليــــة وأّن اآلخــــرين يرغبــــون يف أن يكونــــوا مثــــل التخّل
) دولة أجنبية خالل الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي 16وقد قامت بعمليات عسكرية يف (، ثانياً وعليها ، األمريكيني

إّن "الواليات املتحدة يف حاجة إىل  ثالثاً و، هدفةإالّ عندما تكون مصاحلها احليوية مست، احلّد من العمليات العسكرية اخلارجية
عاصـــمتها القـــدس الـــيت ميكـــن ، وأن تشـــارك يف اجلهـــود الـــيت تســـتهدف إقامـــة دولـــة فلســـطينية، أن تباعـــد بينهـــا وبـــني إســـرائيل

، ربيـة وقطـاع غـزةوعليها أن تدعم اجلهود اخلاصة بضمان إزالـة املسـتوطنات اإلسـرائيلية يف الضـفة الغ، اقتسامها مع اإلسرائيليني
كما أّن هنـاك مسـلمني يف فلسـطني والشيشـان وكشـمري حتكمهـم حكومـات ،  لكنه أقّر أّن ذلك سيكون مشروعاً بالغ الصعوبة

وسـيكون مـن املرغـوب فيـه كثـرياً بالنسـبة إىل هـؤالء املسـلمني ممارسـة ، وكذلك خيضع الفلسطينيون حلكم إسـرائيل، يةإسالمغري 
ية الفقــرية ســالمأن يســاعد يف تنشــيط التنميــة االقتصــادية يف الــدول اإل رابعــاً ، وذلــك يف إمكــان الغــرب، حّقهــم يف تقريــر املصــري

  بطرق عّدة منها اتفاقات للتجارة احلّرة كاالتفاق بني الواليات املتحدة واألردن.
ــا ميكنهــا أن تســهم يف ذلــك مــن خــالل تبــّين التحــديث بــديًال ســالمعــن دور الــدول اإل  ، يســالمعــن التشــدد اإلية قــال: إ

أحـدمها ، "هناك عنصـران مـؤثران هنـاو، وكذلك أن تدرك أّن احلكومات القمعية وغري الدميقراطية غالباً ما تنتج معارضة متطرفة
مـــا يتســـبب غالبـــاً بتشـــدد و وه، وتقمـــع املنشـــقني وحـــىت املعارضـــة املعتدلـــة، ية ليســـت دوًال دميقراطيـــةســـالمأّن معظـــم الـــدول اإل

فهـي علـى املسـتوى احلكـومي تتعـاون ، ية تنتهج سياستني بالنسبة إىل الغربسالموالثاين أّن احلكومات اإل، ارضة "حركات املع
وتشّجعها من خالل البيانات يف املدارس واملعاهد الدينيـة ، وعلى املستوى احمللي تتسامح معه وتشّجع االجتاهات النقدية، معه

  وتنشر العداء للغرب".
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يف إشارة إىل إرهاب تنظيم "القاعـدة" الـدور الـذي تضـطلع بـه إمـارة ديب  ، د من االختيار بني القاعدة وديب"وشّدد أنّه "الب 
ومــــن املعلــــوم أن ، )3(وأّن "العــــامل العــــريب ميكــــن أن يتطــــور مــــن دون فقــــدان قيمــــه التقليديــــة"، كقاعــــدة للتكنولوجيــــا املتقدمــــة

اموس األكـادميي أواسـط التسـعينات عنـدما اسـتخدمه عنوانـاً لكتـاب الذي أدخل مصطلح صراع احلضـارات يف القـو هنتنغتون ه
  ية الناهضة.سالمأّكد فيه أّن الثقافة الغربية اليت تعاين االنكماش تواجه حتّديات من الصني الصاعدة والصحوة اإل

ا للعمـل علـى بلـورة رؤيـة عصـر   ية للغـرب عوضـاً عـن نسوق كل هذا من أجل القول بأنه قد آن األوان للدول العربية وشـعو
وكذلك العمل على تطـوير صـورة حضـارية عـن العـرب  ،الصور النمطية السائدة يف العامل العريب اليت تعيق احلوار بني احلضارات

إّن احلـرب األمريكيـة ، واملسلمني يف الغرب عوضاً أيضاً عن الصور النمطية السائدة اآلن الـيت تعيـق أيضـاً احلـوار بـني احلضـارات
ـا حاجـة نفسـية للتـوازن يف أمريكـا بعـد اهتـزاز التـوازن الـداخلي للنظـام األمريكـي ، لـى اإلرهـاب ليسـت هـي اهلـدفاليوم ع إذ إ

ولكنها تشن مـن أجـل إعـادة املشـروعية للنظـام السياسـي ، فاحلرب احلقيقية ليست فقط ضد اإلرهاب، أيلول سبتمرب 11بعد 
فالواليــات املتحــدة اليــوم قــادرة علــى اهليمنــة علــى ، عســكرية علــى البنتــاجوناألمريكــي الــذي خســر مــن مشــروعيته بعــد الضــربة ال

  وهي اليوم تعيد جتربة حرب اخلليج.، مع علمها بوجود معارضة من روسيا والصني وأوروبا وغريها، العامل
ــا ال تســتطيع القيــام بعمليــة تغيــري بنيويــة يف  ي إالّ إذا ســالم العــامل اإلاملهــم يف كــل هــذا أّن الواليــات املتحــدة أدركــت اليــوم أ

والغطـــاء العـــريب ال ميكـــن أن يغطّـــي ، ي ال ميكـــن أن يتحقـــق إالّ بغطـــاء عـــريبســـالموهـــذا الغطـــاء اإل، يةإســـالمحظيـــت مبوافقـــة 
 والغـريب ي(العريب)سـالمعـائق أمـام تطـّور احلـوار احلقيقـي اإلو وهـذا الوضـع الفلسـطيين ه، املشروع األمريكـي إّال بغطـاء فلسـطيين

ــــة فلســــطينية، مريكــــي)(األ ولــــذلك قــــال شــــارون: حنــــن لســــنا مرشــــحني ألن نكــــون ، وهــــذا مــــا دعــــا بــــوش إىل االعــــرتاف بدول
لكــن مــا يقــوم مــن حتــالف ضــد العــرب واملســلمني املتصــل بــالواقع اإلســرائيلي القــائم أصــبح عبئــاً علــى حتقيــق ، تشيكوســلوفاكيا

َي مبصـاحل إسـرائيل ، ألمريكيالغطاء املطلوب من العرب واملسلمني الستكمال املشروع ا وهـذا يعـين أّن شـارون يـرفض أن ُيَضـحِّ
وشـارون يـراهن علـى إعـادة التـوازن داخـل اإلدارة األمريكيـة لصـاحل ، من أجل حتالف دويل مع أمريكا لتحقيـق مشـروعها العـاملي

الكونغرس بالتغّلب على تيـار كـوليني بـاول وأن يقوم هذا الفريق بالتعاون مع القوة الضاغطة يف ، فريق البنتاجون املدعوم يهوديّاً 
  الذي يريد أن يسلك خيار اإلجراءات املعلنة نسبياً فيما يتعلق حبماية حتقيق املشروع األمريكي.

جزء أساسـي يف هـذه و والـذي هـ، واليوم تزيد الواليات املتحدة من عوائق احلوار يف رسم إسرتاتيجيتها عرب العامل العسـكري 
تتحكم املنظومــــة األمنيــــة األمريكيــــة بالعــــامل علــــى حســــاب املنظومــــات االقتصــــادية والسياســــية وحــــىت حــــوار وســــ، اإلســــرتاتيجية
ويشــمل دوًال وأفــراداً ومجاعــات عــّدة؛ لــذلك تكــوِّن الواليــات املتحــدة ، مفهــوم مطــاطو ومبــا أّن مفهــوم اإلرهــاب ه، احلضــارات

اإلرهـاب هـدفاً عامليّـاً فسـيبقى العـامل كلـه موّجهـاً ملواجهـة أي  وإذا بقـي، شبكة أمنية عاملية علـى حسـاب التفـاهم مـع الشـعوب
  عمل سيحدث على الساحة الدولية مما يعطل إمكانية احلوار اهلادف والبّناء.

أنّــه يف املرحلــة األوىل هنــاك ســعي أمريكــي إىل قيــام  و إذ يبد، وســيوظف األمريكيــون مفهــوم اإلرهــاب لتحقيــق أهــداف أخــرى 
فأمريكـــا ، وأكـــرب ثـــالث دميغرافيـــات هـــي اهلنـــد والصـــني والباكســـتان، اجهـــة الـــدميغرافيات الكـــربى يف العـــاملكيـــان اســـرتاتيجي ملو 
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لــذا ، ومــع أنّــه مــن املســتبعد أن يقــد الصــدام بــني هــذه الــدول وأمريكــا بســبب تــوازن الرعــب القــائم، حيــّدت كــل الــدول الكــربى
  افية سياسية جديدة.حتاول أمريكا تقريب هذه الكتلة اجلغرافية منها خللق جغر 

والســيطرة علــى البحــر األبــيض املتوســط للوقــوف يف وجــه ، وقــد وضــعت واشــنطن أربــع إســرتاتيجية يف املنطقــة هــي: البــرتول 
كـل هــذا باإلضـافة إىل اهلــدف ،  اإلرهـاب، ورابعــاً ، يةسـالممواجهـة األصــولية اإلو واهلــدف الثالـث ه، وعلـى رأســها فرنسـا، أوروبـا

ي ســالمفمحاربــة املــّد األصــويل اإل، أي الوقــوف يف وجــه الــدول النوويــة الــثالث اهلنــد والصــني وباكســتان، الثابــت لــدى أمريكــا
فاملسـلمون ، السـّيما وأن أفغانسـتان صـدرت واسـتوردت الكثـري مـن األصـوليني إليهـا، اخلط األكرب يف االسرتاتيجية األمريكيـةو ه

اخلطر األكرب؛ لذا تستهدف هذه االسرتاتيجية  -سالمومعها اإل-صولية خيضعون اليوم السرتاتيجية جديدة غري معلنة تعترب األ
  ال هدفاً للسياسة األمريكية. كل هذا جيعل احلوار بني احلضارات وسيلة،  األمريكية اجلديدة للقضاء على البؤر األصولية

مـن مصـاحل الـدول الغربيـة املاديــة  تنبـع أساسـاً  -يسـالموخاصـة األمريكيـة للعــامل اإل-وتظهـر هـذه الدراسـة أن الرؤيـة الغربيـة  
على السـطح يف األزمـات و والـذي يطفـ، والسياسية مع األخذ يف احلسبان الُبعد التارخيي والـديين واحلضـاري املسـيحي واليهـودي

، حضـاريةية تارخييـة و إسالميني للعامل الغريب فتنطلق أساساً من رؤية دينية سالموخاصة اإل، أما رؤية املسلمني عموماً ، الشديدة
  مع األخذ يف احلسبان عامل املصاحل.

  :اإلشكالية الثالثة: األصولية واإلرهاب
ضــوية وثوريــة وتغــّريات وخاصــة عنــد اهلــزائم العســكرية أ ســالمشــهدت األمــة منــذ بدايــة اإل  الشــعور و األجنيب أو الغــز و حركــات 

وال تعـود نشـأة ، كالوهابيـة والسنوسـية واملهديـة،  ةية عديـدإسـالموقامت يف القرنني التاسع عشر والعشـرين حركـات ، باالحنطاط
املقومـات الروحيـة و لكـن العامـل األهـم ه، اكتشـاف الـنفطو مثل هذه احلركات يف األساس إىل ضغوطات األوضـاع االقتصـادية أ

حيــافظ علــى  ســالمية نشــأت قبــل التنميــة النفطيــة كحركــة اإلخــوان املســلمني؛ إذ إن اإلســالمفاحلركــات اإل، ســالمواحلضــارية لإل
األصــالة والــذات رافضــاً الفســاد األخالقــي ومسرتشــداً مباضــي جميــد وأخالقــي مازالــت صــورته املثاليــة األخالقيــة قائمــة يف نفــوس 

  .سالماملؤمنني حيثهم على تطوير اجملتمع مع استمرارية املاضي وحتديد اهلوية حتت شعار اإل
كالية تارخييــة وتراثيــة حرّكتهــا حتــديات فكريــة وسياســية وثقافيــة بــل هــي خالصــة إشــ، ية مل تــأت مــن عــدمســالمفاحلركــة اإل 

ي واجملتمـع سـالمية وعلى مر العصور إىل حترير الفكر اإلسالموهدفت أغلب احلركات اإل، وعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية
   ه.والواقع من فساد، ي من مجودهسالموإىل حترير الفكر اإل، ي من شوائب الفكر والسلوكسالماإل

ي والعـــريب بظلـــم الغـــرب ســـالممـــن هـــذه اإلشـــكاليات أن العـــامل يف العصـــر احلـــديث حيكمـــه نظـــام دويل ارتـــبط يف الـــوعي اإل 
معاهــدة ، وعد بلفــور(ي بصــورة خاصــةســالموعلــى العــامل اإل، للمســلمني وتقويــة الســيطرة اليهوديــة الصــهيونية علــى العــامل ككــل

ي إىل زيـادة سـالموالـيت تـرتجم يف العـامل اإل، الـدويل اجلديـد بتطـوير هـذه اخلصـائصقيام إسرائيل) ويقـوم النظـام ، سايكس بيكو
ي من األسلحة غري التقليدية والقدرات العلمية والتكنولوجية سالمالضعف والتخّلف والتجزئة والتبعية عن طريق جتريد العامل اإل

لـى مصـدر املـواد اخلـام عامليّـاً واحتكـار األسـواق العامليـة والصناعية والتحكم بالسياسات التنموية الداخلية عن طريـق السـيطرة ع
  ية.سالموسياسة الفرض واإلخضاع والتهديد باستخدام القوة وإثارة قضايا حقوق اإلنسان كسالح يف وجه الدول العربية واإل
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وهـي رؤيـة تشـّكل ، ريمن استئناف دوره احلضا سالميني يعمل على منع اإلسالمفالنظام الدويل اجلديد عند الكثري من اإل 
امتــداداً للحــروب الصــليبية واحلمــالت االســتعمارية القدميــة الــيت ال ترمــي فقــط إىل الســيطرة علــى الــنفط وإعــادة ترتيــب أوضــاع 

فمـن معّوقـات احلـوار أن هـذه املواجهـة تتحـول إىل مواجهـة حضـارية ، ية واهلويـة العربيـةسالمبل تدمري الثقافة اإل، املنطقة العربية
وأعـــراف تتنـــاقض مـــع ، وآليـــات وقواعـــد ســـلوك، وجمموعـــة قـــيم، كنمـــوذج حيـــاة  ســـالمفيـــة بأشـــكال سياســـية لتحطـــيم اإلثقا –

  الليربالية الغربية (قارن مثًال ما حدث يف قضية سلمان رشدي وآياته الشيطانية وكيف دافع الغرب عنه).
يقوم اإلعالم الغـريب علـى ، الصحيحو بل العكس ه، كما أن اإلعالم الغريب اليساعد مطلقاً على تطوير حوار حقيقي فّعال  

خمّرب يقـاوم وجـود إسـرائيل الضـعيفة ويقـاوم احلضـارة الغربيـة و فاملسـلم هـ، العموم بتشويه صورة العرب واملسلمني يف الوعي العام
وفــوق هــذا ، ســّياً والعــريب ميثــل يف اإلعــالم وخاصــة يف األفــالم بأنــه فاســق وغــادر ومــتعّطش ومنحــل جن، ومصــاحلها االقتصــادية
كانت وسائل اإلعالم األمريكيـة تظهـر صـورة لـبعض اِجلمـال يف ،  وخالل أحداث احلرب الثانية يف اخلليج، مازال راكباً للِجمال

(قضــية اً وتــدخًال يف االقتصــاد األمريكيوكــذلك فــإن ثــروة املســلمني جتعــل هلــم تــأثري ، الصــحراء كلمــا حتــّدثت عــن اجلزيــرة العربيــة
  بنك االعتماد والتجارة).و أ، ان ناشيونال بنكفريست أمريك

إذا مـا حيـدث اليـوم يؤكـد الفكـرة ، هلذا يرى العديد من املفكـرين أن حـوار حضـارات الميكـن أن يقـوم علـى املعـايري املزدوجـة 
يكيــل مبكيــالني  الغريب بتعبــري أصــح) يســتخدم احلــق املــزدوج للقــانون والشــرعية الدوليــة ! فــالغربو (أالقائلــة بــأن اجملتمــع الــدويل

كمـا دعـم العلمـانيون ،  فاملسيحية األصولية تبّنت ضرورة دعم إسرائيل مـن أجـل انتصـارها حتقيقـاً لنبـوة توراتيـة، ويقيس مبقياسني
ميتـــّد مـــن شـــواطئ البحـــر املتوســـط إىل  ســـالمفاإل، البـــديل األيـــديولوجي للخطـــر الشـــيوعي ســـالموحيـــاولون جعـــل اإل، الصـــهيونية
ية وامـــتالك إســـالمية يف آســـيا الوســـطى ممـــا يؤهلـــه إىل إنشـــاء إمرباطوريـــة ســـالمول العربيـــة واجلمهوريـــات اإلويشـــمل الـــد، الصـــني

وهلذا تقوم حكومة الواليات املتحدة اليوم باالشرتاك مع حكومة إسرائيل بإرسال ، أسلحة نووية مهددة بذلك السالم يف العامل
فاحلركــات ، ية يف االحتــاد الســوفيييت املنحــلســالمية مــع اجلمهوريــات اإلوفــود مشــرتكة مــن أجــل إنشــاء اتفاقيــات جتاريــة وصــناع

ـا احلـدود املألوفـة الفاصـلة وتتفاعـل وتتـأثري ببعضـها بعضـاسالماإل فهـي مـثًال تعـّم املغـرب ، ية هي يف حالـة جتـذر وتتجـاوز تأثريا
هـذا عـن طريـق طـرح نفسـها كقيمـة اسـرتاتيجية وحتـاول إسـرائيل االسـتفادة مـن ، العريب ودول آسيا الوسطى وغريمهـا مـن املنـاطق

دد املصاحل االسرتاتيجية لكل من الواليات املتحدة وروسيا وإسرائيل. سالموكرأس حربة يف حماربة األصولية اإل   ية اليت 
حتـــاول إســـرائيل إظهـــار أمهيتهـــا االســـرتاتيجية عـــن طريـــق تكـــريس وضـــعها كمركـــز متقـــدم لتخـــزين األســـلحة الـــيت قـــد ، كـــذلك  
وهــي كــذلك تقــوم بــدور احلــّد مــن طمــوح الــدول ، ســتعملها الغــرب جمــدداً يف الشــرق األوســط والــيت جيــب ســحبها مــن أوروبــاي

ــا متثّــل نقطــة انطــالق الغــرب مــن حماربتــه للقوميــة العربيــة واألصــولية اإل، يةســالمالقوميــة كســوريا والــدول اإل وهــذا ، يةســالمإذ أ
اء مشكلة الفلسطينيني وكذلك اجلـوالن وجنـوب سالمة القومية واإلباملقابل يتطلب غض النظر عن االنتفاض ية يف فلسطني وإ

  لبنان.
، علـى أنـه أكثـر شـراً مـن اللينينيـة املاركسـية، وتـرّوج ضـده )،4(من الواضح أن خطـراً جـدياً حتـاول الصـحافة األمريكيـة إبـرازه 

ـوض اإل باإلضـافة ، ية يف آسـيا الوسـطىإسـالمائـر ونشـوء عـّدة دول السياسـي يف مشـال أفريقيـا وخاصـة يف اجلز  سـالملقد أدى 
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العاملي للواليـــــات و قـــــوة ضـــــد الدميقراطيـــــة والعـــــد ســـــالمإىل اعتبـــــار اإل، إىل العالقـــــات اإلقليميـــــة والدوليـــــة بـــــني إيـــــران والســـــودان
حركة ثوريـة عدائيـة مياثـل  ية هيسالملنقرأ ما يقوله أحد املعلقني السياسيني يف واشنطن بوست: "إن األصولية اإل، )5(املتحدة

لـذا ال ، ية وضـد الدميقراطيـة وضـد العلمانيـةاسـتبدادوهي حركة ، عنفها وتشّددها احلركات البولشفية والفاشية النازية يف املاضي
ا يف العامل املسيحي العلماين ات املتحـدة واليـفال بد أن تقوم الـ، ية املستبّدةسالمومبا أن هدفها إنشاء الدولة اإل، ميكن استيعا

  .)6(بوأدها عند الوالدة
 ســالمبــل أن منــوذج التعــّرض هــذا بــني اإل، والغــرب ســالممثــل هــذا الطــرح ال يــؤدي إىل التمهيــد حلــوار حقيقــي بنــاء بــني اإل 

 وهذا يذكرنا بالتطورات اليت حدثت يف الصحافة األمريكية قبل أزمـة اخللـيج ويف، والغرب بدأ يف االنتشار يف واشنطن العاصمة
مـن ، وعـرب اسـتغالهلا لإلعـالم، باإلضـافة إىل بعـض الالعبـني مـن اخلـارج، لقد متكنـت قـوى عديـدة، األشهر اليت سبقت احلرب

هــذه ، جعــل صــدام حســني "الرجــل األكثــر خطــورة يف العــامل" وكأحــد أهــم أعــداء الواليــات املتحــدة بعــد انتهــاء احلــرب البــاردة
أّدت إىل تقّبــل الــرأي العــام األمريكــي ، اق علــى وشــك الســيطرة علــى الشــرق األوســطالتطــورات باإلضــافة إىل االدعــاء بــأن العــر 

  هلذا وكذلك النخبة األمريكية للتدّخل يف اخلليج.
السياسـي والغـرب علـى  سـالمويصور الصراع بـني اإل، السياسي فيختلف يف طبيعته سالمأما التهديد املفرتض واآليت من اإل 

إّن آيات اهللا يف إيران وحلفاءهم ال ميكن اسـتمالتهم باألسـاليب العسـكرية ، طرف وسقوط اآلخرأنه صراع ال حيتمل إال جناح 
كمـا حـدث يف شـأن الرهـائن األمـريكيني يف بـريوت ،  والسياسية التقليدية مع أنه من املمكن التوّصـل إىل تسـوية تكتيكيـة معهـم

  إالّ أّن البعد االسرتاتيجي يقوم على صراع طويل األمد.
فـإن اخلطـر اآلخـر ينظـر إليـه علـى أنـه سـرطان دويل يفتـك بـالقّيم ، كان األمـر مـع اخلطـر األمحـر يف فـرتة احلـرب البـاردة  وكما 

هلــذا جيــب حتضــري الشــعب األمريكــي لصــراع ال هــوادة فيــه والنتقــاء سياســة احتــواء ومبــادئ عمليــة جديــدة والتعامــل مــع ، الغربيــة
أّن هنــاك إشــارات عديــدة إىل أّن العــامل خلــق هــذا و ويبــد، وشــؤونه ســالمرباء يف اإلأي اخلــ، خنبــة جديــدة يف السياســة اخلارجيــة

ومـا انفجـار نيويـورك ومـا يفعـل منـه إال عمـل يف هـذا ، يسـالماخلطر الكبري من حوادث متفرقة وجمموعـات صـغرية يف العـامل اإل
لعديـــدة املتفرقـــة يف املنطقـــة واآلن يف الواليـــات إّن أطروحـــة اخلطـــر األخضـــر يســـتمر اآلن اســـتعماهلا لتفســـري احلـــوادث ا، االجتـــاه
، ضــخمو فه، مناســب ملــلء دور الشــرير بعــد زوال احلــرب البــاردة ســالمأّن اإلو "يبــد :لقــد قــال أحــد املعلقــني السياســيني، املتحــدة
خــرائط لــذا ميكــن إظهــار ، "كمــا أنــه ينتشــر يف بقــاع عديــدة مــن العــامل، ويتغــذى علــى الفقــر والســخط"، وضــد الغــرب، وخميــف

مثــل هــذه ، )7(كمــا كانــت الدولــة الشــيوعية تظهــر بــاللون األمحــر"،  ي علــى شاشــات التلفزيــون بــاللون األخضــرســالمالعــامل اإل
  ي ال تساعد البتة على تطوير بين احلوار ومؤسساته. سالماألفكار املعروفة يف العامل اإل

يوجــد فيــه اخــتالف مــع الواليــات املتحــدة حــول مفهــوم  لنأخــذ مــثًال منطقــة الشــرق األوســط وحتديــداً العــامل العــريب الــذي 
ي" يف سـالم"اجلهـاد اإلووإذا أخـذنا منـوذج "حـزب اهللا" يف لبنـان و"محـاس" ، اإلرهاب هي من املناطق األكثر عرضـة لالنفجـار

إسـرائيل هـي مـن  وعلـى أنّ ، األراضي الفلسطينية احملتلة نرى إمجاعاً عربيّـاً علـى أّن هـذه احلركـات هـي حركـات مقاومـة مشـروعة
ــا الواليــات املتحــدة ، حبــق العــامل العــريب، أمريكــاو غــري املــدين ه، يرتكــب اإلرهــاب لــذلك رّكــزت ســوريا ومصــر والســعودية دعوا
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علـــى أن يشـــمل التعريـــف ، لتحديـــد اإلرهـــاب وتعريفـــه قبـــل دعـــوة الـــدول العربيـــة لالنضـــمام إىل حتـــالف عـــاملي حملاربـــة اإلرهـــاب
  ية.سالماإلرهاب اهلندوسي.. وأنواٌع أخرى من اإلرهاب تتخطى إطار التنظيمات الراديكالية اإلاإلرهاب اإلسرائيلي و 

أّن النظـــرة األمريكيـــة تقـــوم علـــى افـــرتاض أّن الـــّدول العربيـــة القطريـــة مثـــل مصـــر واجلزائـــر وســـوريا والـــيمن.. قـــادرة علـــى و ويبـــد 
مريكي لـبعض هـذه الـدول. إّال أّن هـذه الـدول غـري قـادرة يف الواقـع ية القائمة فيها ومن هنا يأيت الغزل األسالمتفكيك البىن اإل

  -:ية ألسباب عّدةسالمعلى تفكيك البىن املؤسسية للمنظمات اإل
  إّن هذه املنظمات تشّكل رأس احلربة يف القتال مع إسرائيل. -1
، اليمـين لإلصـالح يف الـيمنوحركة التجّمع ، كاإلخوان املسلمني يف األردن،  بينها حركات معتدلة تدعم أنظمة احلكم -2

وعصبة ، ي يف مصرسالمية تنظيمات إرهابية مثل التكفري واهلجرة واجلهاد اإلسالمدون أن يعين ذلك أنه ليس بني احلركات اإل
ا وهــّز مشــروعيتها املهــددة ، األنصــار يف لبنــان لكــن يف احملصــلة يل لــدى دول املنطقــة مصــلحة يف الــدخول يف صــراع مــع شــعو

  أصًال.
على حتالف عريب  ئاً وهي عب، كِّل إسرائيل اليوم عبئاً على الواليات املتحدة كما كانت عبئاً عليها يف حرب اخلليجتش -3

  أمريكي ضد اإلرهاب.
  -ال بد أن تكون املعادلة على الشكل اآليت:

  ية املعنية بالصراع العريب اإلسرائيلي.سالمخصوصاً حيال احلركات اإل، حتديد مفهوم اإلرهاب -1
  اإلسرائيلي. –ايضة املوقف العريب جتاه حّل الصراع العريب مق  -2

ويصــبح علــى كــل دولــة ُمهمــة ضــرِب بعــض رمــوِز ، ويف ضــوء ذلــك ســينجز التحــالف الــذي ســيطاول التعــاون اإلســتخبارايت
  بعض البؤر اإلرهابية.و السياسي املتشدد" أ سالم"اإل
لـيس  -من املعّوقـات األساسـية للحـوار بـني احلضـاراتو وهـ-ي سـالموال بد من القول بأّن الشعور بكراهية الغرب للعـامل اإل 

إّن الصــدمات العســكرية باإلضــافة إىل احلمــالت التبشــريية هــي بدايــة االحتكــاك والتعامــل بــني الغــرب واملســلمني علــى ، جبديــد
، لغـرب العسـكريهـذا كـّرس يف فكـر املسـلمني والعـرب تفـوق ا، م1897نطاق كبـري خاصـة مـع محلـة نـابليون علـى مصـر عـام 

ـــا احلضـــارية ، ودوره قـــد توظـــف كقـــوة اســـتعمارية ـــب ثـــروات املنطقـــة وإزالـــة مقوما توظـــف هـــذه القـــوة العســـكرية مـــن أجـــل 
وتعمقــت هــذه الصــورة يف وعــي األمــة بعــد احلــرب العامليــة األوىل وعــرب معــارك التحريــر ويف إقامــة دولــة إســرائيل علــى ، والصــناعية

ا الشر  ي وإقامة االنتداب والوصاية على هذه األمم املتخلفـة. وحتـاول سالمعيني ويف تقسيم العامل اإلأرض سلخت من أصحا
أمريكــا اليــوم وحتالفهــا الغــريب إزالــة البيئــة االســرتاتيجية النوويــة وأســلحة الــدمار الشــامل ووســائل إطالقهــا. إذ إنــه مــن املمكــن أن 

ومـن هنـا ال ، لحة دمار شامل مهـّددة بـذلك املفهـوم األمريكـي للّسـالمتتمكن دول عديدة كسوريا وإيران وليبيا من امتالك أس
جيــوز للعــرب واملســلمني أن ميتلكــوا القــدرات الكيماويــة وغــري التقليديــة إذ إّن قيــام دول غــري تقليديــة يف العــامل الثالــث وباســتثناء 

فالضـغط العسـكري مـن قبـل حتـالف دول ، علـى اجلنـوب وهليمنـة الشـمال، إسرائيل طبعاً ميثل حتّدياً للهيمنة الرأمسالية اإلمربياليـة
  الشمال يهدف إىل إحكام السيطرة على اجلنوب وقمع االضطرابات والتمرد والثورات.
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ية منـوذج سـالمفطرحت العديـد مـن احلركـات اإل، ية شعار املواجهة مع الدولة الغربيةسالملقد أصبح مطلب إقامة الدولة اإل 
إّن النمــاذج الــيت تبّنتهــا الــدول القطريــة بعــد ، والقوميــة العلمانيــة، بــديًال عــن الدولــة القومية/القطريــةية والصــحوة ســالمالدولــة اإل

ــا قامــت دون النظــر إىل الطريقــة اإل ية التقليديــة للمجتمــع فتحــت ســالماالســتقالل عــن الغــرب فشــلت يف أغلــب األحيــان أل
ـاسـالمتيـة والفوقيـة دون مراعـاة ملشـاعر الشـعوب اإلذريعة التنمية قامت حكومات هذه الدولة بسـحق البنيـة التح ،  ية وطموحا

كما مت نقل النماذج واملؤسسات والدساتري والقوانني دون روحيتها ودون النظر إىل اإلمكانات والظروف الطبيعية للمجتمعات 
فرضــت معظــم هــذه  كــذلك،  هــذا قــد أدى إىل انقطــاع مــع املاضــي لكــن دون قــدرة علــى تطــوير حقيقــي للحاضــر، املســتوردة

ـا منـاذج فكريـة مسـتوردة إذ مل تكـن فاعليـة هـذه النمـاذج ، النماذج بالقوة ودون هـوادة حتـت شـعارات قوميـة تشـّكل يف حـّد ذا
تتوقــف علــى مالءمتهــا لطبيعــة الشــعوب وللتطــور الطبيعــي االجتمــاعي ولتأّصــلها يف وعــي األمــة ولتــاريخ األمــة الــذي لعــب فيــه 

  .الّدين دوراً أساسّياً 
ية وتطـــّور آليـــات للتحـــديث علـــى غـــرار الـــنمط االســـتعماري ســـالموإذا بالنخـــب احلاكمـــة بعـــد االســـتقالل تـــرفض القـــيم اإل 

وطّبقت هذه النخب عشوائياً معايري الغـرب يف التقـدم واحلداثـة والتمـدن.. ضـاربة بعـرض احلـائط باألسـس املعياريـة ، واإلمربيايل
لسياســية والعقائديــة فأصــبح املــؤمن يعــاين مــن دولــة انفصــلت يف أكثــر األحيــان عــن أســس ية األخالقيــة واالجتماعيــة واســالماإل
إذ  ، م1967زاد يف هذه املشاعر نكسات الدولة القطرية وخاصة نكسة ، ومّزقت البنية األخالقية للمجتمع، الشرعية سالماإل

فاألراضـــي العربيـــة ، ســـلمني والعـــربم دور أساســـي يف توليـــد عقـــدة الـــنقص عنـــد امل1967كـــان النتصـــار إســـرائيل يف حـــرب 
وال يهــزم الدولــة الدينيــة إالّ دولــة ، املقدســة اعتــدى عليهــا مــن قبــل دولــة تقــوم علــى العقيــدة فــال حيــارب العقيــدة إال عقيــدة أشــدّ 

يار متزايد لشعبية القومية العلمانيـة تـؤدي مثـل هـذه الكـوارث باإل، دينية أقوى ضـافة إىل ومن تداعيات حرب اخلليج األخرية ا
وإىل حتّوهلا باجتاه نقد األنظمة احلاكمـة ، يةسالمفشل مناذج التنمية احلقيقية والسياسية القومية إىل سخط وغضب الشعوب اإل

ـــا السياســـية عـــن طريـــق نقـــد األيـــديولوجيات القوميـــة وإىل الـــدعوة إىل العـــودة إىل الـــرتاث اإل ، ي الســـتلهام البـــديلســـالموخطابا
  فاملزاج الشعيب يف حالة رفض لإلذعان عرب احلوار.، حوار احلضاراتوكذلك إىل رفض طرح 

كمرتكـز   سـالمكما أّن التيارات السياسية الداخلية تضغط شعبّياً من أجل املشاركة يف القرار السياسي ومن أجل إدخـال اإل  
اســــية واالجتماعيــــة بــــاختالف لكــــن مشــــاكل الــــدول العربيــــة السياألردن..)، مصــــر، تــــونس، (اجلزائــــرول يف احلكماملرتكــــز األو أ

كـذلك ،  السـودان)، (العراقفهـي جمتمعـات مفككـة ومرّكبـة، حـوار فّعـالو شرعيتها ال تسمح هلا بالدخول يف دميقراطية حقيقيـة أ
إّن أسس الدميقراطية وهي املشاركة يف السلطة ، ية تطالب بالدميقراطية كوسيلة ال كمبدأ سياسيسالمفإن العديد من القوى اإل

كمـا أن القـوة املركزيـة يف الـدول العربيـة علـى سـبيل املثـال منـذ احلـرب العامليـة ،  يةسـالماسبة العامـة غائبـة يف أغلبيـة الـدول اإلواحمل
ا علــى مجيــع شــؤون احليــاة، الثانيــة مطلقــة بســبب توظيفهــا للعــدد األكــرب مــن القــوى العماليــة وقــد أّدت عمليــة ، وبســبب ســيطر

وخلــق أحزمــة فقــر يف ، للزراعــة التقليديــة يف الريــف ممــا أّدى إىل هجــرة ضــخمة للفالحــني إىل املــدن التصــنيع مــثًال إىل شــبه إزالــة
فيعـاين هـؤالء النـازحون مـن مشـاكل اقتصـادية وثقافيـة وأخالقيـة  ، داخل وحول املدن الكبرية يف مصر وتركيا وإيران واجلزائر مـثالً 

إّن غالبيــة األيــديولوجيات حــول القوميــة ســّهل علــى الدولــة فــرض ، ويــةومشــاكل يف اهل، ومتزيــق العائلــة، كبطالــة ونقــص املســكن
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ــا ، ية علــى اجملتمــع بامسهــاســتبدادمفهــوم القوميــة واال إّال أّن القوميــة وخاصــة بعــد الضــربة األخــرية الــيت تلقتهــا علــى أيــدي دعا
ا مــع خســارة العــراق للحــرب إذ إّن مفهــوم القو  ميــة الــذي فــرض يف معظــم األحيــان ومعارضــيها علــى حــّد ســواء ازدادت خســار

مــع فــرض مؤسســات حديثــة كالربملــان واإلدارات العامــة يف حماولــة لتجــاوز خصــائص أخــرى كالــّدين والقبيلــة والعائليــة قــد خســر 
للمطالبــة الشــعبية عــن طريــق هــذه األمــور تفســح يف اجملــال ، وخســرت معــه مشــروعية الدولــة الــيت رفعــت رايتــه، مــن مــربر وجــوده

 إّال أّن كـل هـذا، ويف أحـداث تغيـريات أيديولوجيـة، ويف شـؤون اجملتمـع، يف صنع القرار السياسي الدويل )؟دميقراطية(ال الشورى
  إذ إّن هذه الدولة القومية القطرية حممّية من اخلارج ضد الداخل مماال يسّهل عملية احلوار أيضاً.، ال يفضي إىل احلوار

  :ية اإليجابيةسالموفقدان اإل دادستباإلشكالية الرابعة: طغيان ثقافة اال
إّن العامل العريب اليوم ومعه املثقف يعاين من فقدان تلك الفكرة اإلصالحية النهضوية الواعدة مبستقبل خال من االستعمار  

ا البدائيـة مـن عشـائرية وطائفيـة ومذهبيـة و و فه، والتجزئة والتبعية وكـذلك ، قطريـةيقف اليوم حائراً أمام انشطار الدولة إىل تركيبا
يقــــف فاقــــداً األمــــل مــــن فقــــر اجملتمــــع إىل دعــــاة القوميــــة والليرباليــــة واالشــــرتاكية واإلصــــالحية ومشــــاريعها وإفــــالس مشــــاريعها 

، ممـا منعـه مـن إنتـاج وعـي جمتمعـي قـادر علـى التغيـري، فـاملثقف الليـربايل مل يـتمكن مـن اإلنـدماج عضـوياً يف جمتمعـه، االقتصادية
ومع أّن الفكر القـومي  ،يف حالة عقائدية ال عقالنية –كما عاش املفكر التقليدي–ي ومعه القومية فقد عاش أّما املفكر القوم

إّال أّن فكـرة النهضـة حتولـت إىل ، يسـالمرفع يف أغلب األحيان شعار العلمانية يف التسويغ الديين عرب حماولتـه علمنـة الـّدين اإل
فاإلشــرتاكية مــثًال عملــت يف العــامل العــريب علــى ، والــوعي ســتبدادلتخلــف واالفكــرة تنمويــة مســطحة تغاضــت فيهــا عــن مســائل ا

، متجاهلــة البعــد اإلنســاين واالجتمــاعي والــديين للمجتمعــات العربيــة، وقمــع الــوعي باســم العدالــة االجتماعيــة ســتبدادتربيــر اال
اسـي؛ كمـا مل تـتمكن مـن خـرق الـوعي فكانت التنمية عملية مشّوهة وغري قادرة علـى حتـديث أسـس املعـاش االجتمـاعي والسي

ميش الوعي وتقليد الغرب ا مل تنب على أساس معريف حقيقي بل على     .)8(التقليدي السائد أل
وبني الغرب من جهة أخـرى رمسـت إذاً معـامل الفكـر ، والعرب من جهة سالمومن املفيد التذكري بأّن عملية التحّدي بني اإل 

ي إىل حركة ربطت االحنالل سالملذلك حتّولت حركة اإلصالح اإل، زئة اإلقليمية واالجتماعيةالنهضوي الذي تطّور وسط التج
فصــادر ، وقــد شــّن األمــري شــكيب أرســالن محلتــه املضــادة علــى الغــرب ومزاعمــه احلضــارية واملدنيــة، السياســي بــاالحنالل الــديين

وملـاذا تقـدم ، أما كتابه "ملاذا تأخر املسـلمون، ا بأمري البيانوهلذا لقبه السيد/حممد رشيد رض، االستعمار الفرنسي كتبه ومؤلفاته
، افتقـاد املسـلمني للعلـمو ويـرى األمـري أرسـالن أّن سـبب التخلّـف ه، )9(والغـرب سـالمثـورة موّجهـة ضـد عـاملي اإلو غريهم؟" فه

ولذا فإّن اإلميـان العميـق  ،مدينو فه سالمأّما اإل، ما وافقه عليه مجال الدين األفغاين ورفاعة الطهطاوي وخري الدين التونسيو وه
، كان بطبعه الدافع إىل قيام دولة العـرب واملسـلمني وتوسـعها  -بالعقيدة الداعية إىل الوحدة والثورة على اجلهل واملناهضة للظلم
الــذي  إن األمــري شــكيب أرســالن، )10(ومــن مث العلــم والقــوة، أمــا ختّلــف واحنطــاط املســلمني فهمــا نتــاج فقــدان ذلــك اإلميــان

فقـد كـّرس  ، ي يف مواجهـة التحـّدي الغـريبسـالمميثـل التيـار النهضـوي اإل، عايش اهلزائم واالنتصارات وعصر االحنطاط والنهضة
إّال أّن هــذا التيــار مل يــتمكن ألســباب سنوضــحها ، علــى النهضــة وقــدرة العروبــة علــى التصــّدي ســالمكتاباتــه إلثبــات قــدرة اإل

  شعيب سياسي واجتماعي.من التحّول إىل تيار ، الحقاً 
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وض  ضة الرتاث هي دعوة إىل التكّيف مع العصر احلديث وتوظيفه يف مسرية  ا أيضاً ، وبالرغم من أن قراءة عصر  ّ إّال أ
التنـــويري إىل فكـــر و لـــذلك حتـــّول الفكـــر النهضـــوي أ، يســـالمالفكر الغـــريب احلـــديث ومركزيتـــه يف قـــراءة الـــرتاث اإلو اعرتفـــت بســـم
إذ إنّـه كـان فكـراً قائمـاً ، دمج أفكار عّدة متثـل القوميـة والدميقراطيـة واالشـرتاكية يف فكـر تراثـي فضـفاض وانتقـائيتلفيقي حاول 

وتغاضـى إىل ، فتحول فكر النهضة إىل فكـر سياسـي اسـتقاليل كفـاحي، على جمتمع يتجزأ ويتآكل بعد سقوط الدولة العثمانية
  حدٍّ كبري عن البعد الفكري والفلسفي.

ويف حلظـة سـقوط الدولـة ، ية التقليديـة مـع الثقافـة الغربيـة احلديثـةسـالمخرج فكر عصر النهضة إذا من تقابـل الثقافـة اإللقد  
ؤال حول عوامل السقوط. إّن والدة ثقافة عصر النهضة جرت يف مرحلة ـية اجلامعة. فتحولت العالقة مع الغرب إىل سسالماإل

إحدى اإلشكاليات و وكذلك اإلجابات عنها. وهكذا مثل الرتاث الذي ه، ت األسئلةفتشوه، يةسالمة واإلـضعف األمة العربي
سـواء كـانوا رجـال ديـن أم ليرباليـني أم تقنيـني. كانـت قـراءة عصـر النهضـة ، املطروحة لدى رجال النهضة وحمور حوارات املثقفـني

، )11(للشــروط نفســها الــيت قُــرأ فيهــا الــرتاث مــن مث كــان املثقــف خاضــعاً ، الغــرب للــرتاث لــذلك قــراءة االصــطدام واملواجهــة مـــع
علــى ، يعــوق القــدرة علــى التحــاور مــع اآلخــر -وحنــن نعــدم القــدرة علــى ختطيــه حــىت اآلن–ومــن هنــا نــرى أن مثــل هــذا الصــدام 

  كما أن الغرب قد أسهم يف تطوير الدولة املستبدة.،  افرتاض أنه يريد التحاور
ضـةو ه سـتبداداللقد اعترب عبد الرمحن الكواكيب أّن ا  ورأى أّن غيـاب ، اجتماعيـةو سـواء فكريـة أ، اإلشـكالية املركزيـة يف أي 

ضـــة دون مناهضـــة االســـتعباد، ضـــده العلـــم ســـتبدادفاال، مينعـــان املعرفـــة احلقـــة ســـتبداداجملتمـــع املـــدين وســـيطرة اال أمـــا دور ، وال 
ويؤكد الكواكيب علـى اجلانـب العملـي ، والسياسة املدنية، مموحقوق األ، مثل الفلسفة العقلية، االهتمام بعلوم احلياةو املثقف فه

فعلـى املثقـف االنـدماج يف أمتـه ، لـذا )12(،يفسد العقـل والعلـم والـدينو فه، عنده أصل كل فساد ستبدادفاال، للوظيفة املعرفية
ويـرتبط ، النهضـة إذاً مبعرفـة متنـورةوتـرتبط ، وتنعكس هذه املقولة على جدليـة املعرفـة والسـلطة، ستبدادوجمتمعه إلزالة اجلهل واال
وهلــذا كانــت األولويــة عنــد الكــواكيب حتريــر العقــل ، مينــع الرتبيــة الصــحيحة واملعرفــة احلّقــة ســتبدادفاال، االحنطــاط بســلطة مســتبدة

مما يؤدي ، قطوهكذا يُرجع الكواكيب احنطاط األمم إىل حتّول الدين إىل عبادة ونسك ف، وإقامة جمتمع العدالة واحلريّة والشورى
  .)13(إىل االحنطاط السياسي والتهاون بأمور الدنيا والدولة

ي القدمي واحلديث على العلماء واملفكـرين ممـا جعـل ابـن خلـدون علـى سـبيل سالملقد طغت املسألة السياسية يف الفكر اإل 
وهـذا الطغيـان جعـل الفقهـاء ، ظمـة السياسـيةاالنتقال مـن البـداوة إىل احلضـارة باألنو يربط قيام وزوال األمم واحلضارات أ، املثال

اغتصـبت اخلالفـة إذ مل و وحـىت ول، يقـرون بشـرعية وجـود أي سـلطة سياسـية، الكبار مـن أمثـال املـاوردي وابـن تيميـة وابـن مجاعـة
لســلطة بــل كــان ُجــل اهتمــامهم منصــباً علــى مســائل ا، يهــتم هــؤالء الفقهــاء وغــريهم مــن علمــاء الــّدين يف األمــور املعرفيــة احلقــة

ا وضـرورة تطبيـق الشـريعة وبـأي مثـن أمـا املفكـرون املهتمـون بشـؤون املعرفـة احلقـة واجلـدل بـني الـديين والـدنيوي واملعرفـة ، وتفريعا
ميشهم وتغيبهم ميش اجملتمع(أ، الدينية واملعرفة العقلية فقد مت  ، وهذا التهميش مازال قائماً حـىت اليـوم، األمة !)و وكذلك مت 

ي: التــارخيي والفقهـي والسياســي املنقطـع عــن شــجون سـالمية الـيت جتــد مشـروعيتها يف الفكــر اإلســالملدولــة العربيـة اإلسـواء يف ا
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، الدولـــة العربيـــة القوميـــة الـــيت تســـتمد شـــرعيتها مـــن فكـــر قـــومي علمـــاين مقطـــوع عـــن شـــجون وشـــؤون اجملتمـــعو وشـــؤون العصـــر أ
  هيمن على كل األمة العربية.عدمها بالعامل الغريب املو كذلك مرتبط عن قناعة أو وه

بـل اعتـرب ، بوصفه ركن االحنطاط ستبدادمل ينظر إىل اال، إّال أّن عمق اهلزمية احلضارية مع الغرب أّدى إىل نشوء وعي مشّوه 
ري الفكــ ســتبدادفولَّــد أزمــة هويــة مل تــتمكن اهلويــة الوطنيــة والقوميــة مــن جتاوزهــا وحتــول اال، ســبب هــذا االحنطــاطو أّن الــّدين ه

فتحـّول ، والسياسي إىل مشروع لنهضة األمة عـرب القوميـة العلمانيـة املفروضـة مـن خنـب تقطعـت وانقطعـت عـن الفئـات الشـعبية
ية شـعبوية تبـيح تـدمري اجملتمـع اسـتبداداجملتمع إىل جمتمع بطريركـي حيـث وّظفـت فيـه الدولـة املثقفـني مـن أجـل إنتـاج أيـديولوجيا 

هـذا اإلطـار ، ج جمتمع معولب على طريقة النخب العشائرية والطائفية والعائلية واليت اعتربته تابعاً هلاوإنتا ، األهلي وقواته وممثليه
بــل كــان سياســة آنيــة تفرضــها مصــاحل الــدول علــى حســاب التنــاغم ، الثقــايف السياســي منــع قيــام حــوار حقيقــي بــني احلضــارات

  واحلوار بني الشعوب.
إضعاف الليرباليـة عـرب ربـط اقتصـاديات العـامل العـريب بالرأمساليـة الغربيـة وحتولـت السـلطة وكان الدور االستعماري أساسّياً يف  

فأصـــبحت الدولـــة القوميـــة جمتمعـــاً منـــدجماً عضـــويّاً يف ، القوميـــة العربيـــة إىل قـــامع لليرباليـــة الفكريـــة ومســـتورد لليرباليـــة االقتصـــادية
وحتـــّول الـــّدين إّمـــا إىل ، جهضـــت أيضـــاً الليرباليـــة الدينيـــة حملمـــد عبـــدهأو يف هـــذا اجل، ولْكـــن منفصـــًال عـــن ثقافتـــه، اقتصـــاد الغـــرب

ا ا، تقليديــة مســوغة ألحكــام الســلطة وسياســا ــذا اجتثــت األســس ، وإّمــا وإىل أصــولية معارضــة ألحكــام الســلطة وسياســا و
  السياسي على اآلخر.واإلمكانية احلقيقية لالنفتاح ، ية وتّيارها السياسي واالجتماعيإسالمالفكرية لليربالية 

وأن نشــر النمــاذج السياســية األوروبيــة مل ، وممــا ال شــك فيــه أّن اجملتمعــات العربيــة تتميــز عــن اجملتمعــات الغربيــة وعــن بعضــها 
ومل يكـــن نتيجـــة ، وكـــان نشـــوء الدولـــة احلديثـــة يف العـــامل العـــريب مفروضـــاً عـــرب الضـــغوطات اخلارجيـــة، تنـــتج نتـــائج طبـــق األصـــل

ومـا تـزال الدولـة حـىت اآلن توظّـف قـوى خارجيـة مـن أجـل احملافظـة علـى احلكـم يف بيئـة قمعيـة ، داخـل اجملتمـع لتطورات طبيعيـة
ــا ومصـادر اســتمراريتها مـن خــارج الوحــدة ، للبـىن االجتماعيــة وعلـى نقــيض مـن الدولــة الغربيـة تقــوم الدولـة العربيــة باسـتمداد قو

كـل هـذا ،   حماولـة إلزالـة أي منافسـة علـى السـلطة ولتمزيـق البـىن االجتماعيـةومن مث تفرض آراءهـا علـى اجملتمـع يف، االجتماعية
  ومراقبته من أجل احملافظة على السلطة.، وتدّخلها فيه، يؤدي بالنخب احلاكمة إىل زيادة قمعها للمجتمع

فـوأدت ، احلـديث واملعاصـري الليـربايل يف السـياق احلضـاري سـالملقد عرقلت الدولـة الوطنيـة القوميـة مسـريَة تطـّور الفكـر اإل 
إذ حّولتهــا إىل مســوغات "عقالنيــة ، مــا فعلتــه مــع الليرباليــة العلمانيــةو وه، تلــك التجربــة وحّولتهــا إىل نقيضــها إىل أصــولية نصــية

ماعيـة فعوضـاً عـن أن تتغلغـل الليرباليـة يف الرتكيبـات االجت، أصولية علمانية الفرتاس حرّيات األفراد وتعددية اجملتمـعو وعلمانية" أ
حتولــت إىل أيــديولوجيا مازالــت توظــف مــع ســلطوية سياســية لتصــفية القــوى الفكريــة ، والبــىن االقتصــادية واملؤسســات السياســية

إّن علمانيــــة الدولــــة القوميــــة الســــلطوية ، تعارضــــهاو والثقافيــــة واالجتماعيــــة والسياســــية الــــيت تقــــف يف وجــــه النخــــب احلاكمــــة أ
  السياسي. سالملعوامل اليت أّدت إىل صعود اإلاألصولية العلمانية هي من أهم او أ

بل حّوهلـا إىل مشـروع سياسـي مـؤدجل يسـحق ، نشر العقالنيةو فاملثقف القومي مل يكتف بإلغاء النهضة عن طريق التثقيف أ 
جماهري حـول فالتنمية واإلعمار والعقالنية واإلبداع أصبحت حكراً على القائد اجلامع لل، ويقمع البشر، ويتبىن السالح، العلم
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ضتنا املصـرية العربيـة قامـت علـى أسـاس اجلمـع بـني فتوحـات/إبراهيم باشـا وفكـر الشـيخ  الدولة؛ لذلك يقول عبد امللك: "إن 
رفاعة الطهطاوي يف دولة حممد علي اليت جتددت بقيادة مجـال عبـد الناصـر يف عصـرنا". فمحوريـة العمـل مـن أجـل النهضـة إذاً 

ملحق يف و املفكر فهو أما الشيخ أ، ومجال عبد الناصر، وحممد علي باشا، مثل إبراهيم باشا، املتقدمنيتقوم على القادة األفذاذ 
  ال الشعوب.، وحيول جناحاته إىل حلظات إهلام احلاكم، وهكذا خيتزل املثقف القومي التاريخ، دولة حممد علي

كل هـذا أفضـى إىل تقسـيم اجملتمـع ،  طلقة من الشعباستبعد األكثرية امل، لذلك حتّول فكر هذه النخبة إىل فكر استبعادي 
  وإىل غالبية تقليدية حمرومة من كل هذا.، إىل فئة خنبوية عصرية حتتكر السلطة والثروة والثقافة

، (العائلـةأ تكـتالت بديلـة للعصـبيات القدميةومل تنشـ، لقد َخـرََج املثقـُف العـريبُّ احلـديُث مـن اصـطدام اجملتمـع العـريب بـالغرب 
والطائفـــة) كبـــديل ميثـــل اجملتمـــع األهلـــي؛ لـــذا بـــدا املثقـــف يف قطيعـــة مـــع األيـــديولوجيات الشـــعبية والثقافيـــة التقليديـــة ، عشـــريةوال

لكنــه دخــل الســلطة مــن املواقــع التقليديــة باســم مشــروع تغيــري يف الدولــة واجملتمــع؛ لــذا تــزاوج "الــنص املؤسســي الغــريب ، الدينيــة
ـذا حتـّول املثقـف إىل خـادم ، املعرفـة العلميـة والعمليـة ليشـكلوا فئـة النخبـة احلديثـة.."و ولد تقني، كوبذل، والبنية العصبية احملتلة و

لقــد أنــتج فكــر عصــر النهضــة وعيــاً زائفــاً مل يــتمكن مــن جتــاوز ردود ، عــاد خلدمــة عصــبياته التقليديــةو أ، للســلطة عنــد قبوهلــا لــه
أمــــا حــــرب اخللــــيج الثانيــــة فقــــد أنزلــــت أشــــّد اهلــــزائم الوجدانيــــة واالجتماعيــــة  ،الفعــــل الوطنيــــة املتعلقــــة مبســــائل اهلويــــة والكينونــــة

فقـدان املشـروع النهضـوي: و لـذا فـإن أحـد املفاعيـل العمليـة للفكـر النهضـوي اآلن ه، والسياسية بالفكر القومي العلماين ودولتـه
الشــك أّن احلــوار احلقيقـــي ، الثقـــايف ي لســـبب وجــوده وإثبــات فشــله ضـــمن هــذا اإلطــار الســليبســالمواإل، والقــومي، العلمــاين

  بل تقوم احلوارات على مصاحل آنية لفرض رؤية القوي على اآلخر الضعيف.، الفكري واحلضاري والثقايف ال أصل له
  :يسالمالتحّديات التي يواجهها العالم اإل

فنمطــه يف ، كــل طــرف اآلخــر فيــه  ي علــى أنّــه جمــال انعتــاق املســلمني مــن القوالــب الــيت وضــعســالمجيــب النظــر إىل اجملــال اإل 
ومـن هنـا فـإن العمـل علـى تفكيـك ، مناذج جاهزة وحول قوميته إىل قوة سـلبية تدمرييـة عوضـاً عـن أن تكـون مصـدر قـوة لآلخـر

وكــذلك العمــل علــى تفعيــل ، حتــّديات العمــل املشــرتك بــني املســلمني علــى املســتوى الــدويل واإلقليمــي والــداخلي وحــىت املــذهيب
ي مشــرتك يــؤمن للجميــع االخنــراط مــن موقــع إســالمين والــدويل واإلقليمــي والــداخلي الــذي يؤســس لنظــام إقليمــي املشــرتك الــدي

ي اجلديـد ميّكـن سـالموكـذلك فـإّن مثـل هـذا النظـام اإلقليمـي اإل، يف النظام العاملي املعومل عوضاً عن السلبية يف مواجهتـه، القوة
م والـــيت تشـــتمل علـــى تطـــوير البـــىن ، تفـــاف إىل قضـــايا القـــرن احلـــادي والعشـــرينومـــن االل، اجلميـــع مـــن مواجهـــة إســـرائيل بوحـــد

ـــة، يســـالموتفعيـــل منظمـــة املـــؤمتر اإل، السياســـية والرؤيـــة االســـرتاتيجية وتطـــوير البـــىن ، ومـــن مث الـــدخول يف عـــامل مـــا وراء احلداث
ىن االجتماعية واملناهج الرتبويـة وصـورة املسـلمني واالهتمام بتطوير الب، ي اهلائلةسالماالقتصادية واالستفادة من ثروات العامل اإل

  يف العامل.
ومن متكني قومياته من الفعل البّناء اإلجيـايب عوضـاً عـن ، يسالمال بد إذاً من إعادة رسم توّجهات واسرتاتيجيات العامل اإل 

الخنراط بإجيابيـة يف العـامل اجلديـد الـذي ية والدول العربية جمتمعة ومتفرقة لسالمفقد آن األوان لكل الدول اإل، رد الفعل السليب
ية اإلجيابيـة فيـه األثـر الكبـري يف مسـتقبلهم وإذا مل يسـتطع املسـلمون عمـل سـالميف طور التشّكل الذي سيكون للمشـاركة اإلو ه
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م سيهمشــون تكنولوجيــاً واقتصــادياً  مــن النظــام أكثر عرضــة للتــأثر و وكــذلك سياســّياً وحضــاريّاً. إّن النظــام اجلديــد هــ، ذلــك فــإ
كمـا ،  إذ إنّـه يفتقـد إىل إطـار مفـاهيمي ممـا ميكـن املسـلمون مـن املشـاركة يف حتديـده، الثنائي القطبية الذي حكم القرن العشـرين

إّن ، أنّه حباجة إىل منظومة قيمة ميكن للمسلمني املشاركة بتطويرها بشكل فّعال عرب احلوار بني احلضارات واألديـان والقوميـات
وسيكون للتكـتالت ، واقع املسلمني اليومو كما ه،  الوحدات الصغرىو عصر التكتالت العظمى أو واحد والعشرين ههذا القرن ال

فـــالتكتالت العظمـــى ، أّمـــا الوحـــدات الصـــغرى فســـتتحول إىل بـــؤر صـــراع ونـــزاع تزيـــد مـــن ختّلفهـــا، العظمـــى دوٌر حضـــاريٌّ كبـــريٌ 
ذلك وحدة القضايا واملصاحل والرتاث والتكامل االقتصادي ومصاحلة وك، تتطلب وحدة حضارية متنورة ال عقدية ضّيقة ومتزمتة

ا  وتفعيــــل املؤسســــات القومية(كاجلامعــــة العربيــــة)، والقبــــول بتعــــدد املصــــاحل وعــــدم العمــــل علــــى إلغــــاء اآلخــــر، األنظمــــة لشــــعو
  (كمنظمة الوحدة األفريقية وجملس التعاون اخلليجي). قليميةواإل
لعـــرب واملســـلمني يقفـــون علـــى صـــخرة قويـــة مـــن التـــاريخ املشـــرتك واملصـــاحل املشـــرتكة والتحـــّديات مـــن الناحيـــة النظريـــة فـــإّن ا 

ة واالقتصــاد املشــرتك واألعــداء املشـــرتكني ومــن هنــا تتوجــب ضــرورة الـــوعي باحلاجــة املاســة إىل رؤيــة اســرتاتيجية كـــربى ، املتشــا
، وتغيـري دور الدولـة وبنيتهـا يف النظـام اجلديـد، ة والعوملـةللعرب وللمسلمني تأخذ يف احلسـبان إرادة الشـعوب وضـرورات األنظمـ

وقـرآن ولغـة  إسـالمومن حيث التاريخ واجلغرافيا فإّن املسلمني ميتلكون من اجلغرافيا والتاريخ واإلرث املشرتك والقوة اجلامعـة مـن 
واملطلوب إذاً ، وزها يف املستقبل البعيدعربية ما يؤهلهم ليكونوا يف مصاف األمم العظمى اليت تدخل العوملة وتسهم فيها وتتجا

وداخليـاً علـى ، ية إقليميـةإسـالمليس جمـّرد قـراءة جديـدة للتـاريخ بـل نظـرة مسـتقبلية متجـددة تقـوم خارجيـاً علـى إنشـاء منظومـة 
  اجملتمع املدين للتخّلص من القوالب التارخيية والسياسية املعولبة واملتعلقة واملتجزئة.

ي املشـــرتك يف منطقـــة ســـالميـــد بعـــض التحـــّديات الداخليـــة الـــيت تـــؤدي مواجهتهـــا إىل تفعيـــل العمـــل اإلومـــن هنـــا ميكننـــا حتد 
  ي.سالمومن مث يف العامل اإل، الشرق األوسط

وتســّلط النخــب العســكرية وغريهــا علــى ، وانتشــار الســلبية، ية عمومــاً مــن هشاشــة األنظمــة السياســيةســالمتعــاين الــدول اإل 
كمـا أّن العالقـات ،  ية مـن حركـات مجاهرييـة تتطلـع إىل احلريّـة والعدالـة والتنميـةسـالمين أغلبية الدول اإلكما تعا،  مفاصل الدولة
هي عالقـات سـلبية ومتفجـرة وّظفـت يف كثـري مـن األحيـان القـوة العسـكرية ، وبني كثري من الدول العربية، يةسالمبني الدول اإل

ي سـالماإلو هذه تنطلق من سياسات قطريـة علـى حسـاب العمـل القـومي أ إذ إّن أغلبية الدول، على حساب التعاون السياسي
وشــّل فاعليتهــا السياســية ومنعهــا مـــن إجيــاد آليــات حقيقيــة فّعالــة علـــى ، يةســالمكــل هــذا أضــعف مواقــف الـــدول اإل،  املشــرتك

  ي.سالماإلو القومي أو املستوى العريب أ
نــه مــازال ذات إمكانــات هائلــة ويــتحكم يف طــرق املالحــة العامليــة ي فإســالمإالّ أنّــه مــن وجهــة نظــر اجليوسياســية للعــامل اإل 

وتعـاين مـن ، ي معطّلةسالمإّال أّن الوظيفة اجليوسياسية للعامل اإل، موقع جغرايف واقتصادي وعسكري ممّيزو ذو وه، وأهم املضايق
هــا عــرب العمــل القطــري ومــن املعلــوم أّن مشــاكل العــامل اليــوم الميكــن حلّ ، ضــمور اقتصــادي وضــعف عســكري وفقــر حضــاري

بــل إّن الطــابع العــاملي للمشــاكل الكــربى السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية والعلميــة يتطلــب حلــوًال  ، التطــّور الــداخلي فقــطو أ
مــن هنــا فــال بــد مــن ضــرورة نــزع الصــفة ، مــثًال مــع قضــايا البيئــة وتصــّحر الكــرة األرضــية والتنميــة واحلريّــة، احلــالو كمــا ه،  كــربى
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والتوّصــل إىل تــوازن املصــاحل عوضــاً عــن هــدر طاقــات األمــة حبثــاً عــن تــوازن ، يةســالملوجيــة عــن الصــراعات بــني الــدول اإلاأليديو 
ية إىل الــــدخول يف لعبــــة التــــوازن الــــدويل والتــــأثري يف االســــرتاتيجيات العامليــــة: ســــالمفتــــوازن املصــــاحل يفضــــي بالــــدول اإل، القــــوى

هذه النظرة أّدت مثًال بالدول األوروبية اليت عانت من حروب هائلة ضـد بعضـها بعضـا مثل ، السياسية والعسكرية واالقتصادية
إّن تــوازن ، ومـن هنـا نــرى مـثًال ضــرورة أن يكـون أمـن كــل دولـة مؤمنــا يف سـياق أمـن مجــاعي إقليمـي، إىل إمتـام الوحـدة األوروبيــة

وحيـــّد مـــن إمكانيـــة ، ي علـــى املنـــاورةســـالمعـــامل اإلية يف الشـــرق األوســـط يقّلـــص مـــن قـــدرة الســـالمالرعـــب القـــائم بـــني الـــدول اإل
ي إقليمي فاعل يتمحّور حول العمل علـى إسالمكل هذا يتطلب قيام نظام ،  حصوله على دور أكرب يف االسرتاتيجيات العاملية

ّد مـــن ويكـــون هلـــذا النظـــام ســـوق اقتصـــادية مشـــرتكة تعمـــل علـــى احلـــ، ومواجهـــة التحـــّديات املشـــرتكة، التكامـــل وتقســـيم األدوار
كمـا جيـب أن يكـون هلـذا النظـام دسـتور قـائم علـى القواسـم ،  وتصاعد نفقات التسـّلح، وتشتيت املوارد، التناقضات االقتصادية
إالّ أّن مثــل هــذا النظــام يتطّلــب توفقــاً أولّيــاً لــدول ، وجملــس متثيلــي للــدول املنظمــة إىل عضــويته، يةســالماملشــرتكة بــني الــدول اإل

ـا اجلامعـة العربيـة ومنظمـة املـؤمتر اإلو أ، كالسعودية وإيـران وسـوريا ومصـر  ،أساسية يف املنطقة ي الـذي سـالمعـرب مبـادرات تقـوم 
  ية متهيداً لتفعيل عمل منظمة املؤمتر.إسالميتوّجب عليه تطوير أنظمة إقليمية 

س مـن الضـرورة أن تكـون عمليـة ية راغبـة يف إجيـاد مؤسسـات مشـرتكة بـني دوهلـا ولـيسالمِمن املؤكد أّن أغلبية الشعوب اإلو  
ية. إذ إن غيــاب مثــل هــذه إســالمبــل ميكــن الرتكيــز مــثًال علــى إجيــاد ســوق اقتصــادية ، الــربط بــني الشــعوب عمليــة فوريــة وشــاملة

ا يف نظــام عــاملي قــائم علــى ســالماألســواق ســيؤدي ال حمالــة إىل انكمــاش اقتصــادي أكثــر حــّدة وتآكــل الــدول اإل ية واقتصــاديا
ـــا احلضـــارية، ية أوالً ســـالمصـــاحل األمريكيـــة إذ إنـــه مـــن الضـــروري أن تتعامـــل الـــدول العربيـــة واإلهيمنـــة امل كمـــا ميكـــن ،  مـــع دائر

، وميكــن تشـكيل هـذه املرجعيـة مـن عــّدة دول، يتجاوزهـاو للمسـلمني إنشـاء جتمـع علمـي يؤسـس ملرجعيــة دينيـة جيمـع املـذاهب أ
   دونيسيا ونيجرييا.مثل السعودية ومصر وإيران وتركيا وباكستان وأن

وجيب العمل على تطوير الرأمسال البشري والصـحة والتعلـيم كإنشـاء مؤسسـات علميـة حبثيـة كـربى باإلضـافة إىل مؤسسـات  
إالّ أنّـه جيـب الرتكيـز يف بدايـة ، والعمل على إنشاء مؤسسات للتنمية للتعامل مع التزايد املتنامي لعدد سكان املنطقـة، األميةو حمل

ية ســــالمومنهــــا التعــــاطي مــــع قضــــية فلســــطني والصــــحوة اإل، يةســــالمالقضــــايا املوّحــــدة لــــدول الشــــرق األوســــط اإلاألمــــر علــــى 
بــل ، وكــذلك احلــّد مــن اإلنفــاق العســكري، واحلــّد مــن هــدر املــوارد يف احلــروب بــني هــذه الــدول، والدميقراطيــة واحلداثــة والتنميــة

احمليطة وهـدرت طاقـات يران والعراق استنزفت طاقات العديد من الدول جيب التعاون يف اجملاالت العسكرية والدفاعية فحرب إ
كــان مــن ،  (حلــريب اخللــيج) مــن النفقــات العســكرية املباشــرة) مليــار دوالر600تيــل) وأكثــر مــن ((أكثــر مــن مليــون قبشــرية كبرية
أجل العمل املشرتك للدول العربية الصندوق الكوييت والصندوق العريب) وتفعيلها من و (كما هّمت إنشاء صناديق تنميةو األفضل ل

  ية.سالمواإل
إالّ أّن هـذا يتطلــب اتفاقــاً أوليــاً بــني الـدول العربيــة األساســية وإيــران علــى حـّد أدىن مــن االســتقرار والتضــامن والقهــر املتبــادل  

ــائي واالتفــاق حــول مصــادر الثــروات االســرتاتيجية مثــل الــنفط وامليــاه واملمــرّاتو  وكــذلك يف ، واملرافــئ ترســيم احلــدود بشــكل 
  قضايا سلبية كاملخدرات واجلرمية واإلرهاب والتعاطي بواقعية وإجيابية مع القوميات واإلثنيات.
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، والســيطرة احلضــارية، ي القضــايا املطروحــة مــن عوملــة أنظمــة الــتحّكم واحلكــمســالمباإلضــافة إىل هــذا كلــه يواجــه العــامل اإل 
كمــا يطــرح علــى العــرب مشــاريع أوســطية مــن قبــل أمريكــا ،  ان والتعدديــة والدميقراطيــةوالسياســية مــن حقــوق اإلنســ، واالقتصــادية

وهــذا يف ، يف مقابــل كــل هــذا جيــب علــى املســلمني، وكــذلك ضــرورة التعامــل مــع الواليــات املتحــدة وإســرائيل، وإيطاليــا وإســرائيل
ية والقضــايا املصــريية األخــرى مثــل حتــّديات القــرن ســالماحلــّد األدىن التوافــق علــى قضــايا الوحــدة واهلويّــة املشــرتكة والصــحوة اإل

  :ومن القضايا املوّحدة واملصححة للعالقة بني املسلمني، الواحد والعشرين
 .القبول بالظاهرة القومية  
 .رفض املذهبية والطائفية  

ديد حضاري للعرب). يسالمتصحيح الصورة عن العامل اإل   (من إرهاب و
 ي.سالمانتشار اخلطاب اإل  
 ر بني احلضارات واألديان.احلوا  
  اء الصراع العريب   اإلسرائيلي. –والتوافق على آلية إ

، ي العـاملي الوحيـد الـذي يضـم حتـت لوائـه جتمعـات عـّدة (اجلامعـة العربيـةسـالمي التجّمـع اإلسـالموتشّكل منظمـة املـؤمتر اإل
ا حوايل (ية يشكّ إسالم) دولة 55ومنظمة الوحدة األفريقية) وتتألف هذه املنظمة من ( ) باملائة مـن سـكان 18ل تعداد سكا

ية وتطــوير ســالموالبــد للمنظمــة مــن تطــوير آليــات توحيديــة الســرتاتيجيات الــدول اإل، ) باملائــة مــن مســاحة العــامل20العــامل و(
اء بتنفيــذ ية قــادرة علــى إلــزام الــدول األعضــإســالمآليــات فّعالــة للــتحّكم يف النزاعــات بــني أعضــائها عــرب إنشــاء منظمــة حتكــيم 

كما جيب أن تعمل على تطوير حركة التقريب بني املذاهب من أجل أن تواكب تطورات العصر الفكريـة وحتـّد ،  قرارات املنظمة
إذ إن حركــة التقريــب حــىت اليــوم مل تــتمكن حقيقــة مــن تغيــري مالمــح الشخصــية املذهبيــة ، مــن التجزئــة املذهبيــة واجلــدل الســليب

  احها النسيب على مستوى النخب الفقهية.مع االعرتاف بنج، املتوقعة
  التحّدي الثاني: العمل االقتصادي والتكنولوجي والعلمي والتربوي:

ي قـد وصـل حـىت إىل مرحلـة عـدم سالمي يزداد سوًءا وسلبية. فالعامل اإلسالمممّا الشك فيه أّن األمن االقتصادي للعامل اإل 
ويتفــاوت املســتوى االقتصــادي ، أنــه مثقــل بالــديون للعــامل الصــناعي الغــريب كمــا،  وخاصــة يف أفريقيــا، قدرتــه علــى تــأمني غذائــه

،  كمـا يضـم عـدداً مـن الـدول األكثـر ثـراًء مـن حيـث مسـتوى دخـل الفـرد،  حيتوي عدداً من الدول األكثر فقراً و فه، بنسب كبرية
فمـن وجهـة نظـر ، ّد مـن عمليـة التنميـةوحيـ، واسترياد وسائل الدفاع من اخلارج قدراتـه االقتصـادية، كما يستهلك سباق التسّلح

ويف األطراف ويف الشرق يف مواجهة الغرب مـع عـدم قـدرة العـامل ، ي خارج املركزسالمإسرتاتيجية يقع العامل اإلو التحليالت اجلي
 ي علــى اســتحداث تــوازن يف املصــاحل ويعــاين األمــن الغــذائي واملــائي مــن عــّدة مشــاكل أساســية تتمّحــور حــول الكميــةســالماإل

حتتكـر  -وخاصة بعض الدول يف الشرق األوسط وأفريقيا-ي سالمفالدولة عموماً يف العامل اإل، والنوعية واإلدارة واملياه واإلنتاج
فهنــاك العديــد مــن الــدول االشــرتاكية واملعاديــة للقطــاع اخلــاص هــدفت إىل تغيــري ، وتســيطر علــى البــىن التحتيــة، املــواد األساســية
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) ممــا أدى إىل فشــل م1963العــراق )(م1962اجلزائــر )(م1974-م1957(مصــر اخــل اجملتمــع مثل توزيــع الثــروة دجــذري يف
  وخاصة يف غياب املوارد النفطية عند العديد من هذه الدول.، سياسة تصنيع البدائل

ــ  م علــى املنافســة ووجــوب تعــاطيهم مــع قــوانني الســوق ال يت ومــن هنــا نــرى ضــرورة أن يقــوم العــرب واملســلمون بتفعيــل قــدر
والـتحكم بوسـائل ، وسـهولة احلصـول علـى املـوارد الطبيعيـة، والنظـام املـايل، يسيطر الغرب على مفاصلها األساسية: التكنولوجيا

ية الشــرق ســالمي وخاصــة الــدول اإلســالمولــذلك البــد مــن أن تقــوم يف العــامل اإل، االتصــال واإلعــالم وأســلحة الــدمار الشــامل
مـيش العـامل اإل، يف االتصـاالت والتكنولوجيـا أوسطية ذات املصادر النفطية ثـورةٌ  وتفـرض ، ي مرشـح إىل ازديـادسـالموإّال فـإّن 

ي نواة مهمة يف توظيف منظمة األوبك ألهداف سالمويشكل البعد اإل، التحوالت الدولية على الدول الصغرية ضرورة احتادها
بــرتول مــن أجــل أن تقــوم برســم سياســات تكــون يف صــاحل ية املصــّدرة للســالمفيجــب إنشــاء منظمــة األقطــار اإل، إســرتاتيجيةو جي

وهي أساسـاً جمموعـة الـدول الصـناعة ، وميكن للمنظمة هذه الضغط على السوق العاملية للبرتول، يةسالماألمة العربية واألمة اإل
غـرب يتّجـه إىل ترشـيد ومـع أّن ال، وكذلك علـى دول العـامل الثالـث، ) من النفط من األسواق العربية%75الغربية اليت تستورد (

م إالّ أّن املنطقة العربية وإيران تبقيـان أهـم احتيـاطي للـنفط يف 1973استخدام الطاقة وتقليص االعتماد على البرتول منذ عام 
وإعـادة توزيـع الثـروات ، إسـرتاتيجي واالقتصـاديو ي التحّكم بتسعري النفط والتحكم به لصاحلها اجليسالمفعلى العامل اإل، العامل
  ية األكثر فقراً.سالمشمل الدول اإللت

وأمهها ، ومن هنا تأيت أمهية تطوير األنظمة التعليمية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية يف ضوء التطورات العاملية 
جيـب فعلـه يف هـذا ومـن أهـم مـا ، نظم التعليم واألحباث من أجل حتويلها إىل أدوات فّعالة يف الرتبية والثقافة من أجـل املسـتقبل

ومــن هنــا جيــب خـروج هــذه الــنظم مــن تقليــد ، التعّلم مــن املاضــي لكـن جتــاوزه علــى أســاس احلاضــر لتطـوير املســتقبلو املضـمار هــ
ما أ، املاضي وتقليد الغرب مبعىن آخر االخنراط والتفاعل يف العوملـة باإلضـافة إىل أبعادهـا املعرفيـة و بل جيب اإلفادة منهما وجتاو

  ية والدينية والسياسية واالقتصادية.واالجتماع
واألهــــــداف ، وتوجههــــــا إىل خدمــــــة املعرفــــــة والتنميــــــة، فيجــــــب حتــــــديث التعلــــــيم واالســــــتفادة مــــــن مجيــــــع املنــــــاهج احلديثــــــة 
واالنطـــالق بفلســـفة تربويـــة تقضـــي إىل ، كمـــا جيـــب االهتمـــام جبميـــع منـــاهج التعلـــيم وجوانبـــه،  يســـالمإســـرتاتيجية للعـــامل اإلو اجلي

ضة مسـتقبلية دون إعـداد املواجهـة هلـذا العصـر اجلديـد ولالخنـراط يف سالمامل اإلتفعيل الع ي؛ إذ إنه الميكن للمسلمني حتقيق 
  العوملة.

إّال أّن املشكلة األوىل اليت جيب معاجلتها يف العلوم االجتماعية واإلنسانية هي االبتعاد عن االلتزام بوجهات النظر الطائفيـة  
وإنشــــاء مراكــــز البحــــوث والتخطــــيط ، وكــــذلك جيــــب االهتمـــام بالتنميــــة البشــــرية وإعــــداد الكــــوادر البشـــرية، واملذهبيـــة واملتطرفــــة

ومـن املفيـد جـّداً االسـتفادة مـن الكـوادر البشـرية واملؤسسـات التعليميـة القائمـة ، املتخصصة يف كل جمـاالت العلـوم والتكنولوجيـا
ية باألخذ على عاتقها تطوير منـاهج التعلـيم وإقامـة مؤسسـاته ؛ سالمإفيمكن أن تقوم كل دولة ، من جهة تفعليها وختصيصها

ــــا وختصيصـــها بالنفقــــات املاديــــة الضـــرورية لتطــــوير (األزهر  دراســـات حــــول التقريـــب بــــني املــــذاهب فتقـــوم مصــــر بتوجيـــه جامعا
فالعـــامل ، الـــنفط كجهـــات مســـامهة ومســـاندة يف هـــذا العمـــل) والســـعودية بتطـــوير قطـــاع،  كاملؤسســـة األم واجلامعـــات األخـــرى
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، إال فتـات املعرفـة، وذلك بسبب ختلفـه العلمـي والثقـايف واحلضـاري، ي ال ينتج شيئا ذابل من املعرفة العاملية حىت احملليةسالماإل
ضة العلـوم يف العـامل اإل ضـة العلـوم الدينيـة واإلنسـانية بـل أيضـاً العلـوم الطبيعيـ، ي ضـروريةسـالمومن هنا فإّن  ـذا  ة وال نعـين 

  ومهمشة فعلّياً.، ية شخصية تابعة علمياً سالموالتكنولوجية لكي متنع من جعل الشخصية اإل
ـــا لغـــة القـــرآن   إذ إن هـــذا التهمـــيش يُبعـــد ، ولغـــة توحيـــد األمـــة وفهـــم الـــرتاث، كمـــا جيـــب تقويـــة اللغـــة العربيـــة علـــى أســـاس أ

ـم ويوجـد حلمـة ، ويشـقيها ويبعد األمة عن بعضها، املسلمني عرباً وغري عرب عن اللغة العربية أمـا تعمـيم اللسـان العـريب فيقـر 
لكــن البــد مــن ضــرورة إحــداث ثــورة علميــة وتكنولوجيــة كــربى مــن خــالل األخــذ عــن الغــرب أســس تلــك الثــورة العلميــة ، بيــنهم

قــرن الواحــد وإال سيصــبح املســلمون أكثــر هامشــية يف تــاريخ ال، واملشــاركة يف تطويرهــا مــن أجــل أخــذ موقــع يف العــامل احلــديث
  والعشرين.

وهـذا حيتـاج إىل ، ولكْن تسمح بالتعددية القومية وواقعية ومرنـة، ي إذاً حباجة ماسة إىل فلسفة تربوية موّحدةسالمفالعامل اإل 
وجيــب أن ، ومؤسســة خاصــة تأخــذ علــى عاتقهــا وضــع فلســفة تربويــة عامــة تســمح خبصوصــيات قوميــة ومنطقيــة، جهــد خــاص

كمــا جيــب رســم ،  ية املثقفــة املنتجــةســالموبنــاء الشخصــية اإل، داف الفرديــة واالجتماعيــة واحلضــاريةتشــمل هــذه الفلســفة األهــ
  سياسات فعلية لتلك الفلسفة تعمل على التأثري يف سلوكيات الناس مع خطط فوريٍة ووسيطة األمد وطويلة األمد.

العامـــل النظـــري واللفظـــي علـــى حســـاب املعرفـــة  كمـــا أّن هنـــاك ضـــرورة لتطـــوير املنـــاهج الدراســـية الـــيت مـــا يـــزال يغلـــب عليهـــا  
الغربية إذ جيب إخراج تلـك املنـاهج و ية أسالمفمن ناحية هناك طابع تقليدي وسطحي سواء كان ذلك يف املناهج اإل، واحملتوى

ا جيــب كمــ،  وكــذلك بالضــرورة االســتقطاب الطــائفي واملــذهيب والــديين/القومي، والعام/اخلــاص، مــن االســتقطاب الــديين/العلماين
  تطوير طرق التعليم اليت ال يزال يغلب عليها الطابع التقليدي واأليديولوجي.

وزيـادة مراكـز البحـث العلمـي يف مجيـع قطاعـات املعرفـة ، وفـرص الدراسـات العليـا، كما جيب كذلك زيـادة ميزانيـات التعلـيم  
، ) جامعـة حلـوايل مليـار ومئـيت مليـون نسـمة244ايل (ي يوجـد حـو سالمففي العامل اإل، والتكنولوجيا النظرية والتطبيقية، والعلوم

 2000وعلـــى ســـبيل املثـــال فلـــديها ، أّمـــا الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، باملائـــة0.2-0.1كمـــا أّن ميزانيـــة التعلـــيم هـــي حـــوايل 
منـاهج التعلـيم يف العـامل  كمـا تعـاين،  باملائة من املوازنـة 4-3أما ميزانية التعليم فهي حوايل ، جامعة حلوايل ثالمثائة مليون نسمة

، ومـن هنـا نـرى ضـرورة تقويـة اجلامعـات، ي من تدّين نوعيتها وقلة عدد التالمذة الذي يتقنون املواضـيع التقنيـة والعلميـةسالماإل
ا، وحتسني نوعيتها، وزيادة عددها   وخاصة يف اجملاالت التكنولوجية والعلمية والصناعية.، وحتديد اختصاصا

ــذه املق  بــل مييــل ، حــوار غــري متكــافئو ية والغــرب مــن أجــل إظهــار أّن احلــوار مــع الغــرب هســالمارنــة بــني الــدول اإلوقمــت 
  بشدة إىل ترجيح انتصار الغرب حىت يف املسائل احلوارية بني احلضارات.

  ية:سالمتفعيل المنظومة اإل
  -:ية تتمحور حولإسالملذا فإنّه من الضروري إقامة منظومة  

  مثل:، وحتتها أمور متعددة، األمنالتضامن و  أوًال:
  ية مشرتكة.إسالمسوق  -
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  ودعم إقامة الدولة الفلسطينية.، حماربة االحتالل اإلسرائيلي -
  احلّد من أسلحة الدمار الشامل. -

  مثل:، ية وحتتها أمور عّدةسالمية واهلوية اإلسالمبعث احلضارة اإل ثانياً:
  والتفاهم املتبادل بني احلضارات.، والتعايش السلمي، سالمتطوير إجيايب لإل -

  -:وهذا يشتمل على، التنمية الشاملة واملتوازنة يف مجيع اجملاالت ثالثاً:
  ي (والعريب واإليراين).سالماالستثمار داخل العامل اإل -
  تأييد مبادئ إعالن القاهرة بشأن حقوق اإلنسان والعمل مبقتضياته. -
  املشاركة يف النظام االقتصادي. -
  -:ي على الساحة الدولية ويشتمل علىسالمتفعيل مؤسسات منظمة املؤمتر اإل :بعاً را
  تعزيز التعاون مع األديان األخرى. -
  إصالح األمم املتحدة. -

ـدف إىل دميومـة احلـوار والتخطـيط ملتابعـة العمـل علـى إقامـة تلـك املنظومـة ، كما جيب البدء فوراً بتأسيس سـكرتارية دائمـة 
  -تلك املنظومة:يكون من أسس 

  إصالح الشوائب اإلعالمية والنمطية عرب توظيف مؤسسات اإلعالم. -
ا يف عملية اإلصالح. -   ضرورة نشر املعرفة بني اجملتمعات األهلية وإدخال مؤسسا
  ضرورة دراسة التاريخ على قواعد مشرتكة وبالتعاون مع املؤسسات العلمية. -
، يســالمللتوفيــق بــني املــذاهب ونشــر جمــالت ودراســات ختــتص بشــؤون العــامل اإلتأســيس معاهــد ومراكــز البحــث العلمــي  -

وكـــذلك العـــامل الغـــريب ، يســـالمإعـــادة النظـــر يف املنـــاهج والكتـــب الدراســـية الـــيت تتعلـــق بالعـــامل العـــريب واإل :وهـــذا يشـــتمل علـــى
  مبثل هذه األعمال مع العامل الغريب.وكذلك القيام ، وضرورة أن يتم تنقيح هذه الكتب على أسس تعاون متبادل بني الطرفني

  توفري مواد تعليمية واستخدام شبكة االنرتنت لتعميق الفهم املتبادل. -
  ي والعامل الغريب.سالمالدعوة إىل تأسيس مراكز للفنون ومراكز لعرض اإلجنازات القومية يف العامل اإل -
اجلامعــات و ســواء كــان ذلــك يف معاهــد األحبــاث أ، يســالمتأســيس جــوائز ومــنح ســنوياً ألفضــل كتابــات حــول العــامل اإل -

  اإلعالم.و أ
  تأسيس مراكز تعليم مشرتكة بني املسلمني والغربيني يف اإلعالم والتعليم والثقافة. -
ي ســالمتأســيس بــرامج تبــادل علمــي بــني األســاتذة والطــالب وكــذلك بــني مؤسســات أهليــة وحركــات شــعبية يف العــامل اإل -

  والعامل الغريب.
أن تســـتفيد مـــن البنيـــة احلاليـــة ، يســـالمن ملثـــل هـــذه املنظومـــة الـــيت جيـــب أن تعمـــل بدايـــة حتـــت غطـــاء منظمـــة املـــؤمتر اإلوميكـــ

ا ــا، للمنظمــة ومؤسســا كمــا ،  والتعــاون معهــا مــن أجــل إنشــاء مؤسســات إقليميــة مكّملــة ملؤسســات املنظمــة تســتفيد مــن خربا
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والــيت قــد تكــون ضــرورية يف عمــل هــذه ، يســالممنظمــة املــؤمتر اإل ميكــن تطــوير مؤسســات جديــدة يف حــال عــدم وجودهــا لــدى
  املنظومة اجلديدة.

  -هي على سبيل املثال:، ميكن االنطالق منها هذه املؤسسات واللجان اليت
  -الّلجان الرئيسية/الدائمة واهليئات اخلاصة:

  جلنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف. -1
  اللجان الدائمة.  -2

  لإلعالم والشؤون الثقافية. اللجنة الدائمة
  اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري.
  اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي.

وميكـن حتويـل هـذه اللجـان إىل مؤسسـات فعليـة يف حالـة ، ية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعيةسالماللجنة اإل -3
  ية شرق أوسطية.إسالمقيام منظومة 

  -ا:ـمنه، املنتمية ملنظمة املؤمتر فتشمل العديد من املنظماتو املنظمات الثقافية التابعة أأّما 
 ية للتدريب والثقافة والعلوم/الرباط.سالماملنظمة اإل  
  ي/اسطنبول.سالماللجنة الدولية للحفاظ على الرتاث احلضاري اإل  
  ية/جدة.سالممركز البحوث يف التاريخ والثقافة اإل  
  ية للهالل الدويل/بنغازي.سالماللجنة اإل  
  ية الدولية/الرياض.سالماالحتاد العاملي للمدارس العربية اإل  
  ي/جدة.سالمجممع الفقه اإل  
  ية الدولية/جدة.سالموكالة األنباء اإل  
 ية/جدة.سالموكالة إذاعات الدول اإل  
  ي/الرياض.سالماالحتاد الرياضي أللعاب التضامن اإل  

  -املنتمية ملنظمة املؤمتر:و ادية التابعة أوتشمل املؤسسات االقتص
  ي للتنمية/جدة.سالمالبنك اإل  
  ية للعلوم والتكنولوجيا والتنمية/جدة.سالماملؤسسة اإل  
  ي لتنمية التجارة/الدار البيضاء.سالماملركز اإل  
  ي للتجارة والصناعة وتبادل السلع/كراتشي.سالماملركز اإل  
  ر/جدة.ي ملالكي البواخسالماالحتاد اإل  
  ية/أنقرة.سالممركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإل  
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  ية/القاهرة.سالماالحتاد الدويل للمصارف اإل  
  -تشتمل على:، ية للشرق األوسطسالمكما ميكن إضافة مؤسسات جديدة يف املنظومة اإل

  ي شرق أوسطي.إسالمجملس أمن  
   أوسطية. ية شرقإسالمحمكمة عدل  
   ية مشرتكة شرق أوسطية.إسالمسوق  
   ي للتنمية والضرائب واجلمارك والتجارة.إسالمصندوق مايل  
  .مؤسسة للتقدم التكنولوجي والعلمي  

وأن يعّدوا العّدة للحوار مع اآلخر مـن منطلـق التـوازن ، ويف اخلتام البد من القول بأّن على املسلمني أن حياوروا أنفسهم أوالً 
بـل البـد ، هـذا ال يعـين أن نقطـع احلـوار اجلـاري مـع اآلخـر، ولن يكون يف صـاحل املسـلمني، وإّال فإّن احلوار مل يكن، رمع اآلخ

ال أن يكــون احلــوار جمــّرد أن يــتفهم ، مــن تأســيس قنــوات متعــددة ومتنوعــة متّكــن املســلم مــن حمــاورة اآلخــر مــن موقــع قــوة ومعرفــة
ي واالنطـالق سـالملكـن البـد مـن البـدء مـن الـداخل اإل، إسـرتاتيجية لآلخـرو ياسـات اجلياملسـلمون الـدوافع واألطـر النظريـة والس

  منه للخارج عوضا عن أن يكون احلوار مفروضاً على املسلمني من اخلارج الذي ميلي عليهم شروط احلوار وأطره. 
********************** 
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)4( Washington Post, January 19,1992. 
)5( David Ignatius "Islam in the west's Sight: the Wrong Crusade?" Washington 

Post-Feb.1992 
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  يةسالمالحوار وثمراته اإليجابية في الرؤية اإل
  *عبد اهللا علي العليان

ــا دعــوة ربانيــة مــن اهللا  بيائــه وعبــاده ألن -ســبحانه وتعــاىل-للحــوار يف الواقــع مثــرات وإجيابيــات عديــدة يف حيــاة البشــر لكو
أن يســجد آلدم  -عــز وجــل-الــذي خــالف أمــره عنــدما طلــب منــهو قــد حــاور إبلــيس وه -عــز وجــل-وإذا كــان اخلــالق ، مجيعــاً 

مـــن هنـــا فالشـــك أن للحـــوار مثـــرات عظيمـــة و ، فلـــذلك حكمـــة بليغـــة للبشـــرية مجيعهـــا يف مســـألة احلـــوار وضـــروراته، وعصـــى ربـــه
ا دعوة  مو وه، من خالق البشر -جاءت-للبشرية أل م وعقـوهلم ونفسـيا وقـد أمثـرت الكثـري مـن احلـوارات عـرب ، العـارف بقلـو

ـا واالهتـداء للحـق والصـواب وإجيـاد ، التاريخ اإلنساين يف جمال الدعوة والرتبيـة والثقافـة يف إجـالء الكثـري مـن احلقـائق والتبصـري 
وهنــاك ، تح املبــدع واملعرفــة احلقــة والكلمــة الصــادقة النافعــةوأوجــدت املثقــف املنفــ، املــؤمن الصــاحل واملتواضــع واملتــوازن يف حياتــه

  الكثري من الثمرات يف هذا الصدد ميكن سردها يف اآليت:
  ـ ثمرات الحوار في الدعوة 1

لكننـــا ســـوف نـــوجز بعضـــها يف هـــذا ، مثـــرات احلـــوار يف الـــدعوة كثـــرية قـــد ال نســـتطيع أن نوافيهـــا حقهـــا مـــن الشـــرح والتبيـــان
ــا يف الــدعوة بــني الرســل فــالقرآن ، اجلانــب ، وأقــوامهم -علــيهم الســالم-الكــرمي والســنة النبويــة ميتلئــان بــاحلوارات اإلجيابيــة ومثرا

والقـرآن الكـرمي ، فالدعوة يف األساس حـوار، إىل احلق واالهتداء إىل اإلميان الدافع إىل عودة الكثريين منهمو وكيف كان احلوار ه
بــني الكلمــة الصــادقة ، وأهــل الضــالل، بــني أهــل اإلميــان، اب حــوار بــني احلــق والباطــلكمــا يقــول الكثــري مــن أهــل العلــم كتــ  -

يف و وقـد سـرد لنـا الكتـاب الكـرمي يف العديـد مـن آياتـه كيـف مت احلـوار بـني األنبيـاء وأقـوامهم وهـ، النافعة والكلمة اخلبيثـة املنحرفـة
اخلالفات الـيت تـدور بـني النـاس مردهـا إىل عـدم فهـم موضـوع  واحلق أن الكثري من، وإىل الطريق القومي، األساس دعوة إىل احلق

التعصـــب و أ، إىل التقليـــد األعمـــىو أ، االستقصـــاء يف القضـــية املطروحـــة بصـــورة متكاملـــةو أ، والـــنقص، اخلـــالف مـــن كـــل جوانبـــه
 ثاقبــة وعادلــة يف وطــرح مضــامني، لكــن بــاحلوار اإلجيــايب، إىل االنقيــاد للهــوى واملنــافع اخلاصــة وغريهــا مــن األســبابو أ، الــذميم

فـــان حكمـــة احلـــوار ســـتجعل ، حـــىت وإن مل يســـتجب هلـــا يف تلـــك اللحظـــة -احلـــوار ســـوف تتضـــح الكثـــري مـــن احلقـــائق الغائبـــة 
  . )1(املتحاورين يراجعون أنفسهم بعد ذلك. وهكذا تتحقق مثرات احلوار يف الدعوة بالتدريج

ــا كثــرية  هلــي إىل أنبيائــه باختــاذ احلــوار طريقــاً ومســلكاً مــع أقــوامهم لتبصــريهم ولعــل األمــر اإل، فالــدعوة مــن خــالل احلــوار مثرا
ــا اخلــّريةو ه، بطريــق احلــوار إىل ســبيل احلــق القــومي ولــذلك انفــتح هــؤالء ، النمــوذج الــذي جيــب أن حيتــذي يف الــدعوة لتحقيــق مثرا

م وظنــو، ومــا يفكــر بــه النــاس، الرســل علــى احلــوار حــول مــا يطرحونــه فكــان احلــوار ، واخللــل يف تفكــريهم، موالــرد علــى شــبها
 -علـيهم السـالم-وكـان هـدف األنبيـاء ، أقوى الثمرات اإلجيابية عند من يـود أن يتجـاوب مـع احلـق ويتجـرد مـن أنانيتـه وغـروره

م احلواريــة مــع اإلنســان الضــال بالكلمــة الطيبــة الوديعــة كيــف مــن خــالل االنتصــار علــى رواســب ، ينتصــر علــى نفســه يف دعــو
الصـرب علـى النـوازع الذاتيـة وعلـى التحـديات املضـادة ، مية يف داخله.. فيصربون ليعّلموه كيف يكون الصـرب يف موقـع الصـراعاجلر 

وعلـــى روحيـــة احلـــوار الـــيت تـــوحي لـــه باالنفتـــاح الرحـــب علـــى كـــل مـــا يف احليـــاة مـــن قضـــايا ، وعلـــى الوقـــوف مـــع احلقيقـــة بقـــّوة
  .)2(ومشاكل



  169

إىل التــدبر والتأمــل واحلــوار واجلــدل  وة مــا جنــده مــن خــالل آيــات القــرآن الكــرمي الــيت تــدعيف الــدعو  * ومــن ثمــرات الحــوار 
والــدفع باملســلمني إىل طــرق أبــواب املعرفــة احلقــة بكــل ، علــى احلــوار والــدعوة إليــه بكــل الســبل ســالمولــذلك حــّث اإل، باحلســىن

كتــاب اهللا املــؤمنني إىل إتبــاع ســلوك طريــق احلســىن يف واملتتبــع آليــات القــرآن الكــرمي يعــرف كيــف دعــا  ، وســيلة معقولــة ومقبولــة
صــديقاً واخلصــم األلــد وليــاً محيمــاً. وهلــذا حــرص القــرآن الكــرمي علــى أنــه  ووبــّني هلــم حصــاد ذلــك مــن أنــه يقلــب العــد، حــوارهم

إىل الغايـة الـيت  حىت يصـل اجملتمـع اإلنسـاين، أن يكون حواره دحضاً للباطل وإحقاقاً للحق، جيادل وجيب على كل من حياور أ
  له. -سبحانه وتعاىل-رمسها 

ومـواقفهم مـن أقـوامهم يف ، -علـيهم السـالم-راهيم ـنوح وهود وصـاحل وشـعيب وإبـ :ومن خالل تتبع حوار األنبياء املرسلني 
م م وتســاؤال  وتوجيــه صــادق، وســلوك كــرمي، ومقــابلتهم كــل غلظــة وقســوة وجفــوة وشــدة يف اخلطــاب بكــل أدب رفيــع، حمــاورا

ــا جلــديرة أن حتــّول كــل عنــاد إىل انقيــاد، ســليم كــانوا يعقلــون. و ل، وأن تــرد كــل غوايــة إىل أدب وهدايــة، وتســامح ورمحــة. نــرى أ
ويف كــل ، يف املعاملــة ويف التفــاهم واملخالفــة، الــيت جيــب أن ترتفــع إليهــا مســتويات اإلنســانية اليــوم، تلــك مــن الــدروس املســتفادة

   .)3(ميادين احلياة الزاخرة
املختلفـون و * كما أن الدعوة باحلوار تثمر للداعيـة الكثـري مـن اإلجيابيـات مـن خـالل حـواره مـع اآلخـرين سـواًء املوافقـون لـه أ 
، ومن هذه الثمرات أّن الداعية يف دعوته احلوارية يكتسـب قـوة وثقـة ومعرفـة وعلمـاً ووعيـاً بـاآلخر املختلـف ونقـاط ضـعفه، معه

ومــن هنــا فــإّن الــدعوة بــاحلوار تثمــر انطالقــاً إجيابيــاً لإلصــالح ، واســتخراج الــرؤى اإلجيابيــة منهــا، واالســتفادة مــن جتــارب اآلخــر
ملزيــد مــن االســتجابة والتفــتح ، وبســببه تســتجمع الطاقــات قواهــا التنافســية، فعــن طريقــه يتحــول إىل االجتــاه الصــحيح، والتجديــد

  . )4(لألفكار واألطروحات القيمة والنافعة
ا واسعة باتساع الدعوة الـيت انطلقـت منـذ بـدء اخلليقـة، مثرات احلوار يف جمال الدعوة يصعب حصرها * وال شك أن  ، لكو

ا األنبياء والرسل  فهي يف األساس إسرتاتيجية قامت عليها الرساالت السماوية يف جـدهلا املسـتمر مـع  -عليهم السالم-وقام 
ــا مــن أجــل إقنــاع ا، اآلخــرين ، وبــذلك فــإن قــوة منطقهــا كــان أســاس جناحهــا يف احلــوار الــدعوي، آلخــرينفــاحلوار كــان رمــز قو

  . )5(فأصبحت خالدة خبلود أفكارها اليت رسخت يف األذهان"، واستقطاب املؤمنني
ـا تشـيع املنظـور الـديين لإلنسـان والكـون واحليـاة  وثمراتهــا الطيبــة، ومن إيجابيات الدعوة بــالحوار*   حيـث إّن ، كـذلك أ

ـا ،  حواره مع اآلخرين يربز األفكار ويوضح القضايا اليت قد ال تكون مطروحة بشـكل أدق وأوضـح للكثـريين الداعية يف كمـا أ
فالـدعوة ، وتوحيـده وقدرتـه، وعظمتـه -سـبحانه وتعـاىل-تثبت اإلميان احلق يف القلب من هـذا املنظـور احلـواري بتبيـان قـدرة اهللا 

وكيــف أّن احلــوار بالــدعوة الصــادقة أمثــر ، ولعلنــا نــذكر قصــة اهلجــرة إىل احلبشــة، مــراتيف هــذا اجلانــب هلــا الكثــري مــن املــآثر والث
واسـتعان وفـد ، ـ سـالمبن العـاص ـ قبـل أن يـدخل يف اإلو وكـان علـى رأس وفـد املشـركني عمـر ، فشل وفد املشركني إىل النجاشي

ومل ، هلـم: إّن ناسـا مـن سـفهائنا فـارقوا ديـن قـومهم وقـالوا، بعـد أن سـاقوا إلـيهم اهلـدايا، املشركني على النجاشي برجال حاشـيته
  وجاءوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم. واتفقوا أن يشريوا على النجاشي بطردهم.، يدخلوا يف دين امللك النجاشي
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افهـا مجيعـاً. ومسـاع أطر ، رأى أن ال بـد مـن متحـيص القضـية، وكان رجًال عاقًال سليم التفكـري، فلما فوتح النجاشي يف األمر 
ومل تدخلوا يف ديـين وال يف ديـن أحـد مـن ، فقال هلم: ما هذا الّدين الذي فارقتم فيه قومكم، فأرسل إىل املسلمني فحضروا إليه

  ؟الناس
ونأكـل ، نعبـد األصـنام، كنّـا أهـل جاهليـة،  : " أّيهـا امللـك-املتحدث بلسـان املسـلمنيو وكان ه-فقال جعفر بن أيب طالب  
وأّال ، -تعـاىل-فدعانا لوحدانية اهللا ، صدقه وأمانته وعفافه،  الفواحش.. فبعث اهللا إلينا رسوًال نعرف حسبه ونسبهونأيت، امليتة

انـا عـن الفـواحش، وحسـن اجلـوار، وصلة الرحم، وأمرنا بصدق احلديث، نشرك به شيئاً يف العبادة وأكـل مـال ، وقـول الـزور، و
ــــا بــــه ــــيم... فآمّن ــــافتعــــدى ، وصــــدقناه، اليت ــــا، فعــــّذبونا، علينــــا قومن ــــا وظلمون ــــالدك، فلمــــا قهرون وأال نظلــــم و ونرجــــ، جئنــــا إىل ب

مـا كـان منـه إّال أن قـال للمسـلمني: " اذهبـوا ، بن العـاصو وإىل كـالم عمـر ، عندك...وبعد أن استمع النجاشي إىل كالم جعفـر
مــا  :ومن معــه وقــال هلــمو ة قــريش إىل عمــر مــا أحــب أن يل جــبًال مــن ذهــب وأنــين آذيــت رجــًال مــنكم. مث رد هديــ، فــأنتم آمنــون

  أخذ اهللا الرشوة مين حىت آخذها منكم ".
وأن جيعلـوه ينحـاز إىل احلـق الـذي ، أن يقنعوا النجاشي بسالمة مـوقفهم -بقيادة جعفر بن أيب طالب-واستطاع املسلمون  

ــم أقــاموا ،  مكــة جيــرون أذيــال اخليبــةوعــادوا إىل، فقــد بــاءوا بالفشــل -بن العــاصو بقيــادة عمــر -أمــا املشــركون و ، تســلحوا بــه أل
  .)6(اليت ميجها العقالء"، وعلى اإلشاعات الكاذبة، حوارهم مع النجاشي على الباطل

ومــن األمثلــة احلواريــة يف الــدعوة إىل ديــن اهللا واملتمثــل يف اجلهــاد ضــد البغــي والعــدوان مــا حــدث يف غــزوة بــدر حــني جتمــع  
ض احلُباب بن املنذر ، ار املياه أمامهماملسلمون للقاء الكفار وكانت آب صـلى اهللا –وسـأل رسـول اهللا  -رضـي اهللا عنـه-وهنا 

الــرأي  وبــل هــ" :-صــلى اهللا عليــه وســلم–فأجــاب رســول  "؟الرأي واحلــرب واملكيــدةو منزل أنزلكــه اهللا أم هــو أهــ" :-عليــه وســلم
  ."واحلرب واملكيدة

بالوقوف حبيث تكون آبـار امليـاه  -صلى اهللا عليه وسلم–ر على رسول اهللا وأشا، يا رسول اهللا ما هذا مبنزل :فقال احلباب 
وكــان ذلــك أحــد  -صــلى اهللا عليــه وســلم–وفعــًال أخــذ برأيــه الرســول ، خلــف املســلمني فــال يســتطيع املشــركون الوصــول إليهــا

  عوامل النصر يف تلك املعركة.
جند أن احلباب بن املنذر كان مسلماً إجيابياً علـى الـرغم مـن  -كما يقول د/ حممد املهدي-وإذا حاولنا حتليل هذا املوقف  

صـلى –جنـدي حتـت لـواء رسـول اهللا و يعطل تفكريه الكثـري فهو وكان أمامه من األعذار لكي يسكت أ، أنه أحد عامة املسلمني
هـذه األسـباب مل ولكـن كـل ، الذي يتلقى الوحي مـن السـماء وهنـاك كبـار الصـحابة أصـحاب الـرأي واملشـورة -اهللا عليه وسلم

ذا الرأي، ومل متنعه من اجلهر برأيه الصائب، متنعه من إعمال فكره فتساءل أوًال ، ولكنه مع ذلك التزم األدب الرفيع يف اجلهر 
فلمــا عــرف أنــه اجتهــاد بشــري وجــد ذلــك جمــاًال لطــرح رؤيتــه ، وحي مــن عنــد اهللا أم أنــه اجتهــاد بشــريو إن كــان هــذا املوقــف هــ

وهــذا املوقــف يعطينــا ، غضاضــة يف األخــذ بــرأي واحــد مــن عامــة املســلمني -صــلى اهللا عليــه وســلم–د الرســول ومل جيــ، الصــائبة
ـــة وإبـــداء النصـــيحة وتقبـــل و ذلـــك اجلـــ، الســـائد يف اجلماعـــة املســـلمة آنـــذاكو انطباعـــاً هامـــاً عـــن اجل املليء بالثقـــة واحملبـــة واإلجيابي

  . )7(النصيحة
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فقـال لـه الـذمي: ، صـاحب رجـًال ذميـاً  -كرم اهللا وجهه-اإلمام علي بن أيب طالب  أنّ  * ومن ثمرات الحوار في الدعوة 
ألـيس زعمـت تريـد الكوفـة  :فقال له الذمي، أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي عدل معه عليّ  :قال ؟أين تريد يا عبد اهللا

فقـال: هـذا مـن  ؟دلت معي وقد علمت ذلكفقال له فلم ع، فقال: قد علمت، فقال الذمي: فقد تركت الطريق، ! قال: بلى
فقـال لـه الـذمي ال ، قـال: نعـم ؟فقـال لـه هكـذا، متام حسن الصـحبة أن يشـيع الرجـل صـاحبه هنيئـة إذا فارقـه وكـذلك أمـر نبينـا

  . )8(وأنا أشهدك أين على دينك فرجع الذمي الذي مع علي وقد أسلم، جرم إمنا تبعه من تبعه ألفعاله الكرمية
لدعوي احلواري يلعب دوراً إجيابياً يف مراجعة الشخص ألفكاره وتعامله مع اآلخرين حىت إن املراجعة قد تتأخر فاألسلوب ا 

ولنــا يف األنبيــاء واملرســلني النمــوذج ، لكنــه حيتــاج إىل صــرب وحكمــة، لكــن فــن احلــوار وأســلوبه وطريقتــه يــؤثر كثــرياً ، بعــض الوقــت
  والقدوة يف هذا املضمار.

، قــات اإلجيابيــة فــإّن احملــاور جيــين مثــاراً كثــرية منهــا علــى ســبيل املثــال: التمتــع بلباقــة القــدرة علــى فهــم اآلخــرومــن هــذه املنطل 
 -ذاك املوقــف و والقــدرة علــى خلــق االحتمــاالت الــيت ميكــن أن يقصــدها هــذا الــرأي أ، والقــدرة علــى تقليــب األمــور واألفكــار

  . )9(حسـناً... إخلوالقدرة أيضاً على توجيه الكالم اآلخر توجيـهاً 
ولــذلك جتــد الداعيــة احملــاور ، ومــن مثــرات احلــوار يف الــدعوة أن الداعيــة يبعــد عــن التعصــب حبكــم إدارة احلــوار مــع املخــالفني 

وألن ، ويتقبل رأيـه ورّمبـا يتوافـق معـه، اآلخر على الرأي املقابلو واآلخر أيضاً ينفتح ه، ينفتح كثرياً مع اآلخرين من خالل احلوار
  . )10(نفتاح اإلجيايب على اآلخر يقره النظام الكوين والتشريعي واالجتماعياال

ي سـالمإّال أّن الكثري من اجلماعـات العاملـة يف احلقـل اإل -كما أشرنا إىل ذلك-واحلقيقة أّن مثرات الدعوة يف احلوار كثرية  
اوهــذا الــنقص يف احلــوار جــّر الكثــري مــن ، تفتقــد كثــرياً إىل احلــوار الــداخلي والشــواهد كثــرية ومتــوفرة ، املآســي عليهــا وعلــى بلــدا

بالطاعـة العميـاء دون  -كمـا يقـول د/ حممـد املهـدي-وهـؤالء لألسـف يطـالبون أتبـاعهم ، أردنا إعطاء أمثلـة يف هـذا املضـمارو ل
وكـــم مـــن مـــآس ، بـــاعواالســـتجابة الســـلبية " لكـــل أوامـــرهم اعتقـــاداً بـــأّن هـــذا حيقـــق مفهـــوم اجلنديـــة يف هـــؤالء األت، نقـــدو نقـــاش أ

  األمري.و حدثت بسبب إلغاء األتباع لعقوهلم واالكتفاء بالطاعة العمياء للزعيم أ
وإّمنـا جيـب عنـد مواجهـة أي قضـية عامـة ، وليس معىن هذا أن يتحّول اجملتمع املسلم إىل أفراد متناحرين بـآرائهم دون اتفـاق 

امث جتمــع هــ، أن يــدىل كــل صــاحب رأى برأيــه بأمانــة ومســؤولية ا ويناقشــو مث يتخــذ ، ذه اآلراء لــدى أهــل احلــل والعقــد فيفنــدو
القرار الصحيح بناء على تلـك الـرؤى املتعـددة وحـني يتخـذ القـرار ويبـدأ التنفيـذ فعلـى أفـراد اجملتمـع املسـلم أن يتعـاونوا مجيعـاً يف 

الصـف بعـد أن يتفـق أهـل احلـل والعقـد  كانـت آراؤهـم الفرديـة ختتلـف معـه وال يصـح لفـرد أن يشـقو تنفيذ ما اتفـق عليـه حـىت ول
   .)11(ي ومتاسكه "سالموهذه املبادئ غاية يف األمهية للمحافظة على سالمة الصف اإل، على رأي معني

يف القــارة األوروبيــة لوجــدنا أّن الــدعوة كانــت الســبب األساســي يف االنتشــار  ســالموإذا انتقلنــا إىل الغــرب وتابعنــا انتشــار اإل 
وظلـم املـرأة ، والشـّر الكـامن فيـه، ووصـمه باإلرهـاب، وعلى الرغم من احلملة الشعواء عليه، يف الغرب وال يزال سالمالعظيم لإل
مث جبهـــد الــدعاة الـــذين ال ميلكـــون إالّ ، بفضـــل اهللا ســالمفــإّن الـــدعوة بـــاحلوار أمثــرت دخـــول اآلالف ســـنوياً إىل اإل، و..و.. اخل

ما دخل بلداً إالّ صـار ذا املقـام  سالمإّن اإلهنري دي كاسرتي "وة احلسنة.. وهنا يقول: الكلمة الصادقة واحملاورة األمينة والقد



  172

مل ينتشـــر بـــالقوة  ســـالموعلـــى هـــذا يتحقـــق أّن اإل -وقوامهـــا احلـــوار  والســـبب يف ذلـــك بـــال شـــك الـــدعوة، األول بـــني الـــديانات
جــانبهم كــان ســبباً يف ســقوط اململكــة العربيــة. ولقــد ولــني ، إّن كثــرة مســاملة املســلمني :" بــل األقــرب للصــواب أن يقــالوالعنــف

ـر اللـوار يف فرنسـا، سالميعجب املؤرخون من سرعة انتشار اإل . ؟ويتسـاءلون مـا الـذي كـان يصـري إليـه حـال أوروبـا، حىت بلـغ 
اً. واألوىل أن وحنــن نــرى أّن هــذا الســؤال موضــوع وضــعاً مقلوبــ )بواتيــه(يف وجــه املســلمني يف ســهول  )كــارلوس مارتــل(مل يقفو لــ

كـان املسـلمون متعصـبني. ألّن انكسـارهم يف "بواتيـه" لـيس سـبباً كبـرياً يكفـي و ماذا كان يصري إليه حال أوروبا املسـيحية ل :يقال
  . )12(عن االنتشار سالمألن يعوق اإل

هذا االنتشـار العظـيم وليس هناك جهوٌد خارقة يف ، بالدعوة يف الغرب يفوق التصور سالمالصحيح ألن انتشار اإلو وهذا ه 
ــا مثــرات احلــوار.. وال، يف الغــرب ســالملإل دع إىل أ﴿كلمــة الصــادقة.. والقــدوة احلســنة..بــل هــي أســهل الوســائل وأبســطها.. إ

  صدق اهللا العظيم. ﴾سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن
  ـ ثمرات الحوار في التربية 2
باعتبــار أن الرتبيــة هــي األقــوى يف مرحلــة ، يف اعتقــادي هــي أكثــر الثمــرات رســوخاً وتأصــًال وجناحــاً مثــرات احلــوار يف الرتبيــة  

وقبولـه عنــدما نـريب اجملتمعــات علـى احلــوار ، والرتبيــة احلواريـة عظيمــة وهـي األجــدى يف ترسـيخ مفـاهيم احلــوار، التأسـيس والنشـأة
  ق بني املتحاورين...إخل.واحرتام الرأي والرأي اآلخر وقبوله عند ظهور عالمات احل

، بــني أهــل اجلنــة وأهــل النــارو بــني األنبيــاء وأممهــم " أ :وإذا اســتقرينا الكثــري مــن آيــات القــرآن الكــرمي والصــور املتعــددة للحــوار 
مـا أجـراه مـن  -صلى اهللا عليه وسـلم –وما قام به الرسول ، بني أهل اجلنة والنار وبني أصحاب األعرافو أ، بعضهم مع بعض

، خلرجنـا مبعـان متعـددة خمتلفـة للحـوار القـرآين والنبـوي، وما حكاه لنا من صور املناجاة بني العبـد وربّـه عنـد قـراءة القـرآن، حوار
ـا ليسـت علـى منـط واحـد، يصعب احتواؤها بتعريف جيمع كل معانيها ولكنهـا مـن حيـث املغـزى واملرمـى تـؤدي ، وأشكاهلا؛ أل

  . )13(أهدافاً مشرتكة "
لــذلك فــإّن هــذه اآليــات هــي الــيت ، لها تأســيس للحــوار واالخــتالف مبضــامينه العديــدة ووفــق القضــايا املطروحــةوهــي يف أصــ 

وإعطــاء األمثلــة املختلفــة لــدعم احلجــة وقبوهلــا مــن الناحيــة الرتبويــة ، تــريب أســلوب احلــوار والــرد علــى املخــالفني واحلجــة والربهــان
ا، بة تغين عن جواب املشركنيأّن القرآن يتوىل صياغة أسئلة وأجو  لذلك نرى ، وليتم تقرير ما يراد تقريـره، ليقيم عليهم احلجة 

لزوماً منطقياً ناشئاً عن بداهة املقدمات اليت صيغت يف أسئلة املرحلة األوىل اليت حتكي ، بالربهان واحلجة، مما يلزمهم اإلقرار به
  ه.مشاهد باحلّس والواقع فال ميكن إنكار و تعرب عما هو واقعهم أ

قــل مــن يــرزقكم مــن الســماء ﴿ :احلــوار القــرآين مــع املشــركني الــوارد يف قولــه تعــاىلو وه، واملثــال اآليت خــري دليــل علــى ذلــك 
واألرض أم مــن ميلــك الســمع واألبصــار ومــن خيــرج احلــّي مــن امليــت وخيــرج امليــت مــن احلــّي ومــن يــدبر األمــر فســيقولون اهللا فقــل 

  .)32-31 :سورة يونس(﴾فماذا بعد احلق إال الضالل فأىن تصرفونفذلكم اهللا ربكم احلق ، أفال تتقون
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، فهذا احلوار يقوم على سؤاهلم عما يعرتفون به من فضل اهللا ورزقـه.. ذلـك أّن مشـركي العـرب مل يكونـوا ينكـرون وجـود اهللا 
يأخـذهم مبـا و فه، قدرة إىل جانـب قـدرة اهللايعتقدون أّن هلم و أ، وال أنّه اخلالق والرازق واملدبر. إّمنا كانوا يتخذون الشركاء للزلفى

   .)14(ليصحح هلم ذلك االعتقاد عن طريق هذا احلوار الذي يوقظ وعيهم الفطري "، يعتقدونه
ولــذلك جنــد آيــات القــرآن الكــرمي تركــز علــى ، واعتــربه طاقــة عظيمــة أودعهــا اخلــالق يف اإلنســان، العقــل ســالموقــد احــرتم اإل 

إذ جنــده يأخــذ يف تــدريب الطاقــة العقليــة علــى طريقــة ، وار وخماطبــة العقــل كمــا يف اآليــات الســابقةترســيخ احلجــة الربهانيــة بــاحل
  :فيتخذ إىل ذلك وسيلتني، االستدالل املثمر والتعرف على احلقيقة

  هي وضع املنهج الصحيح للنظر العقلي. لوسيلة األولى*ا
ن دقـــة وارتبـــاط. والوســـيلة األوىل يصـــل إليهـــا بطائفـــة مـــن هـــي تـــدبر نـــواميس الكـــون وتأمـــل مـــا فيهـــا مـــ والوســـيلة الثانيـــة* 

وإّمنــا قامــت علــى جمــرد ، أوًال يبــدأ بتفريــغ العقــل مــن كــل املقــررات الســابقة الــيت مل تقــم علــى يقــنيو التوجيهــات والتــدريبات: فهــ
بـل نتبـع مـا  :م مقتـدون" ! قـالوا"إنّا وجدنا آباءنا علـى أمـة وإنـا علـى آثـاره :على املقلدين الذين يقولون الظن. فينعيو التقليد أ

" إن يّتبعـون إالّ الظـّن ومـا  :! "وينعـي علـى الـذين يتبعـون الظـن؟كان آباؤهم ال يعقلـون شـيئاً وال يهتـدونو لو ألفينا عليه آباءنا. أ
  .)15(وي األنفس " " إن يّتبعون إّال الظّن وإّن الظّن ال يغين من احلقذ شيئاً "

ولــذلك ، ورد علــيهم -مــن خــالل رســله علــيهم الســالم-جــادل منكــري البعــث وحــاورهم  -اىلســبحانه وتعــ-كمــا أّن اهللا   
وكأسـاس تربـوي قـومي بتحقيـق مثراتـه ، حكمـة ال شـك يف هـذا ليعلمنـا أسـس االسـتدالل والـرد علـى الشـبهات ودحضـها بـاحلوار

إذ إن العقــل ال حييــل إعــادة ، ند إىل دليــل عقلــيمبينــاً أن الشــبهات الــيت أثاروهــا ال تســت، اإلجيابيــة وباألدلــة " العقليــة املفحمــة
زمــان إّال بــأن يطّلــع و ينفــي وجــود شــيء يف مكــان أو فمــن املعلــوم بالبديهــة أنــه ال ميكــن ألحــد أن يثبــت أ، األجســاد مــرة أخــرى

  .)16(وليس مستحيًال يف حكمه"، عدمه ال يتناقض مع العقلو خيربه مطّلع إذا كان وجود هذا الشيء أو أ
الت األخـرى يف احلــوار واحملاجــة واالسـتدالل مــع اآلخــر أورد القـرآن الكــرمي الكثـري مــن اآليــات الـيت تــربز أســلوب ومـن الــدال 

أيضــاً تبيــان و وه، األقرب إىل الصــواب وعــرب حتكــيم العقــلو احلــوار املنطقــي والربهــاين إلقنــاع الكفــار واملشــركني بــأّن طريــق احلــّق هــ
وهــذا بــال شــك لــه ، الســبيل األجــدى لتصــحيح األخطــاء وتقــومي املفــاهيم املغلوطــةو وار هللمســلمني وتربيــة هلــم بــأّن اإلقنــاع واحلــ

عنــدما ســأله قومــه عــن تكســري أصــنامهم هــي  -عليــه الســالم-ولعــل إجابــة نــيب اهللا إبــراهيم ، نتــائج إجيابيــة ومثــرات طيبــة للمــربني
فلمـا رجعـوا إىل أنفسـهم وثـابوا ، يبونكم عـن سـؤالكم"اسـألوهم إن كـانوا ينطقـون" فسـيج:إجابة عقلية منطقية برهانية فقـال هلم

م هم الظـاملون يف اختـاذ األصـنام عبـادة لكـن الشـيطان اسـتحوذ علـيهم ، إىل رشدهم حلظة من الزمان حكموا على أنفسهم بأ
  . )17(وعقلية القطيع، وعادوا مرة أخرى إىل تفكريهم

بــأْن ننشــئ جــيًال متوازنــاً وإجيابيــاً ومتفــاعًال مــع جمتمعــه ، هــذا الغــرس وإذا مــا بــذرنا قــيم احلــوار والتواصــل فإننــا ســنجين مثــار 
وينمــي ، إىل جانــب أّن هــذا الغــرس ســوف حيــررهم مــن اخلــوف والــرتدد والتــوجس مــن اآلخــرين املختلفــني عــنهم، وحميطــه وعاملــه

ية ســـالمولـــذلك فـــإن الرتبيـــة اإل، ابيـــاتوغريهـــا مـــن اإلجي، والرتجـــيح بـــني اآلراء، فـــيهم روح اإلجيابيـــة واملنافســـة والتفاعـــل والتأمـــل
إّن الظّـّن ال يغـين ، وما يتبع أكثرهم إالّ ظناً ﴿الصحيحة املنفتحة على احلوار هي اليت ترفض الظّن والتخمني وتطالب بالدليل: 
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، )64:مـلسـورة الن( ﴾قـل هـاتوا برهـانكم إن كنـتم صـادقني﴿، )36 :سـورة يـونس( ﴾إّن اهللا عليم مبـا يفعلـون، من احلق شيئاً 
وال تقــف مــا لــيس لــك بــه مــن علــم إّن الّســمع والبصــر والفــؤاد كــل ﴿وهــي تربيــة تعــرف حــدود العقــل دون أن تــنقص مــن قــدره 

   )18()36:سورة اإلسراء( ﴾أولئك كان عنه مسئوال
لالســتعداد هلــذه ويف عصــرنا الــرّاهن ومــع جمــيء تطبيقــات العوملــة وآثارهــا العديــدة فإننــا أحــوج مــا نكــون إىل احلــوار بالرتبيــة  

وهــذا بــال شــك جيعــل مــن هــذه القضــية يف ، املرحلــة اجلديــدة الــيت أصــبح االخــرتاق فيهــا مســألة قســرية وفرضــية ال خيــار لنــا فيهــا
مقام الضـرورة لتنشـئة جيـل جديـد يـؤمن بـاحلوار مـع اآلخـر ويبصـر إجيابيـات االنفتـاح مـن سـلبياته حـىت يسـتطيع علـى األقـل أن 

وحنـن ال نتحـدث عـن ، الـيت سـتدخل علينـا اقتحامـاً ولـيس اختيـاراً ، السـلبيةو وحيتـاط للقـيم املنحرفـة أ، حلةيتفاعل مع القـيم الصـا
ائيـةو توقع أ ويسـيطر األقـوى تكنولوجيـاً ، خيـال وإّمنـا نتحـدث عـن واقـع وحقـائق قائمـة حيـث تسـتباح جمـاالت الفضـاء بصـورة 

خرى يف الوقـت الـذي يصـبح فيـه العـامل النـامي عـدمي احليلـة أمـام تلـك فتسهل عليه يف كافة الشؤون األ، على فكر العامل وعقله
  القوى اليت متتلك الوسائل وأساليب الدعايات العديدة.

ا على مصراعيها أمام هذا التطـور املفـروض مبنظمـة التجـارة العامليـة "اجلـات" حتـت   وسوف تضطر هذه الدول إىل فتح أبوا
قـــدمي الثقافـــة والفكـــر لبلـــورة حـــوار احلضـــارات والتواصـــل اإلعالمـــي اجلديـــد وتعمـــيم مســـميات دعـــم التفـــاهم بـــني الشـــعوب وت

  التكنولوجيا واملعلوماتية "اإلنرتنت" عرب الفضاء. 
  فال مفر من التعامل مع هذا الواقع الفضائي وهذا االخرتاق الثقايف اجلديد بكل إمكاناته الرهيبة. 
قبلنـــا التحـــدي و عنـــاه أننـــا سنخســـر مواقـــع جديـــدة وأرضـــية ميكـــن كســـبها فيمـــا لاالعتـــزال عـــن املواجهـــة مو فـــاهلروب والعزلـــة أ 

  . )19(بشجاعة املواجهة وجبدية املصارحة يف تناول قضايانا ومشكالتنا عرب وسائل التقنية الفضائية
ا تطرحـه إىل عكس مـو م تدع1974يف نوفمرب و والشيء الغريب أّن مبادئ الرتبية الدولية اليت صدرت يف توصيات اليونسك 

وعــدم التســامح مــع اهلويــات ، والــيت هــي يف األســاس نتــاج للفكــر الغــريب وتطلعاتــه للســيطرة ورّمبــا القضــاء علــى التعدديــة، العوملــة
  والثقافات األخرى..ومن التوصيات يف هذا الصدد:

  أ ـ إضفاء بعد دويل وإطار عاملي على الرتبية يف مجيع مراحلها وبكافة أشكاهلا.
م ب ـ السعي إىل م وقـيمهم وأسـاليب حيـا م وحضـارا مبـا يف ذلـك ثقافـات اإلثنيـات ، فهم واحرتام مجيع الشعوب وثقافـا

  احمللية وثقافات األمم املتـحدة.
  ج ـ الوعي بتزايد التكافل بني الشعوب واألمم على الصعيد العاملي.

  د ـ تنمية القدرة على االتصال باآلخرين واحلوار معهم.
  ر الوعي على احلقوق وحدها بل مشوله واجبات األفراد والفئات االجتماعية واألمم كل منها إزاء األخرى.هـ ـ عدم اقتصا

  فهم ضرورة التضامن والتعاون الدوليني.و 
  . )20(ز ـ تنمية استعداد الفرد لإلسهام يف حّل مشكالت جمتمعه احمللي ووطنه والعامل أمجع
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ا  ومن ثمرات الحوار في التربية *  ّ وتبعد التفكري السـليب.. وقـد طلـب منـا ، تصنع اإلجيابية وحسن التعامل مع اآلخرينأ
ادفع بـاليت ﴿ويف آية أخرى ، وهي تربية إهلية عظيمة)باليت هي أحسن(لف أن حناوره ـعند احلديث مع اآلخر املخت -سبحانه-

ســبحانه وتعــاىل يقــول -فــاهللا ، دعــوة لإلجيابيــة. هــذه اآليــة الكرميــة ﴾فــإذا الــذي بينــك وبينــه عــداوة كأنــه ويل محــيم، هــي أحســن
ــا وتتعامــل فيهــا مــع اآلخــرين. كــن إجيابيــاً يف مشــاعرك جتــاه اآلخــرين  :لــك ويف احلــديث ، كــن إجيابيــاً يف الطريقــة الــيت تتصــرف 

الصـديق بـل يصـبح مثـل ، كـن إجيابيـاً لدرجـة أّن الـذي بينـك وبينـه عـداوة لـيس فقـط مثـل الصـديق،  معهم ويف مواقفك جتـاههم
إنّـه  ؟والقريب من النفس. لكن َمْن ميكنه الوصول إىل هذه الدرجة العالية واملستوى الرفيع مـن التعامـل واألخـالق، احلميم جداً 

حظـاً عظيمـاً علـى أخالقـه  -سـبحانه وتعـاىل-ويفتح عقله وقلبه لآلخرين. ومثـل هـذا اإلنسـان رزقـه اهللا ، الذي يصرب وحيتسب
ـــه وســـلم–ه. ويقـــدم لنـــا رســـولنا العاليـــة وصـــربه واحتســـاب قـــدوة رائعـــة يف التفكـــري اإلجيـــايب والنظـــرة اإلجيابيـــة إىل  -صـــلى اهللا علي

  . )21(األمور
م كذلك تأتي ثمرات الحوار فــي التربيــة مــن خــالل*   وعـدم اهلـروب ، غـرس الثّقـة يف الشـخص ملناقشـة اآلخـرين وحمـاور

ــا ال تصــنع أجيــاًال قــاد، مــن املواجهــة واجلــدل ذلــك أّن " اإلنســان الفاقــد للثقــة بنفســه ال ، املنطقــيو رة علــى التفكــري الســليم أل
أنــا أقــل قــدراً مــن معرفــة ، إذ ســيقول أبــداً ، مث ال جيــزم بنتيجــة تفكــريه، وان كــان قــادراً عليــه، رمبــا ال يفكــرو أ، يــتمكن مــن التفكــري

واحلقيقـة أّن فقـدان الثقـة ، وصـل هـذا الفكـر إىل حقيقـةألنـه ال يعـرتف بإمكانيـة ت، احلقيقة وهكـذا خيطـئ فكـره وان كـان صـواباً 
والشـجاعة أمـام أفكـار ، بـدوره شـرط للمعرفـةو يعين فقدان الـذات يف مقابـل وجـدان الـذات والـيت هـي تعبـري عـن الـوعي الـذي ه

ــور يف الــرفض، فيتعامــل معهــا وفــق املقــاييس الســليمة، اآلخــرين ل يــتم علــى أثرهــا وإّمنــا حالــة اعتـــدا، خضـــوعو وال رهبــة أ، ال 
  .)22(" املوقـف السليم

م مـن حيـث االسـتعداد النفسـي  * ومن هذه اإليجابية  أيضاً يف احلـوار تربويـاً املوقـف السـليم مـن أفكـار اآلخـرين ومعتقـدا
ا، وحريـة طـرح األفكـار، لقبوهلا ومناقشـتها والقبـول مببـدأ احلـوار ونقـض مـا ، وإقامـة الرباهـني علـى صـحتها، والتـدليل علـى صـوا

وال ننســى يف هــذا الســياق أّن القــرآن الكــرمي  )وال تبخســوا النــاس أشــياءهم(وأخــالق عاليـــة ضــمن قاعــدة، بــروح رياضــية، ينافيهــا
بذلك املعجزة الكربى يف إعطاء الــحرية لآلخـرين  سالمعرض احلوار حىت مع املشركني والكافرين كما يف آيات كثرية ليحقق اإل

   .)23(ائدهم.."يف اختبار أفكارهم وعق
وإذا رجعنـا إىل مدرسـة الّنبـوة فسـنجد فيهـا الكثـري مـن الّثمـرات العظيمـة للحـوار وإجيابياتـه. ومـن هـذه املـآثر العظيمـة للرتبيــة  

"إذا أراد أن ينبـه إىل خطـأ  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–وقـد كـان النـيب ، أخطـأو غـريه ولو الصاحلة للحـوار عـدم اإلسـاءة إىل احملـاور أ
وجند ذلك حتت عنـوان "بـاب مـن مل يواجـه النّـاس بالعتـاب" مـن كتـاب ، التصريح قال: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا" ومل يشأ

صـلى –شـيئاً فـرّخص فيـه؛ فتنـزه عنـه قـوم فبلـغ ذلـك النـيب  -صلى اهللا عليه وسلم–" صنع النيب  :-رمحه اهللا-األدب للبخاري 
فـواهللا إين ألعلمهـم بـاهللا وأشـدهم لـه ، : ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهمث قال، فحمد اهللا ،فخطب ،-اهللا عليه وسلم

أنّـــك تـــراه خمطئـــاً وجتيبـــه يف لباقـــة " إنّـــين أرى رأيـــاً آخـــر قـــد أكـــون خمطئـــاً فيـــه و ولـــذلك جيـــب أن تســـتمع إىل احملـــاور ول، خشـــية"



  176

فيحـاول أن يتخـذ املوقـف نفسـه ، لعـدل واإلنصـاففلنختربه معاً " وأقـل شـيء جتنيـه مـن هـذه اللباقـة أن تبـث يف حمـدثك روح ا
  .)24(اآلخر قد يكون خمطئاً "و ويسلم بأنه ه، الذي اختذته

وهذا يتم اكتسـابه بالرتبيـة ، خوفو * كذلك نجد ثمرات الحوار في التربية تكسب المرء التعبير عن رأيه دون خجل أ 
ـا القيمـة يفو  -اليت أشرنا إليها آنفاً -والتعامل املتدرج وبناء الثقة   السنة النبوية مواقف عديدة هلـذا النـوع مـن الرتبيـة الطيبـة ومثرا

وكــان علــى  -صــلى اهللا عليــه وســلم–منهــا قصــة الطفــل الــذي مل يتجــاوز عمــره العاشــرة الــذي كــان علــى ميــني النــيب ، يف الــنشء
صـلى اهللا –اليمني أوًال فنظر إليه الرسول على و " ومن املعروف أّن الّسنة املطهرة تقتضي أن يشرب من ه، مشاله كبار الصحابة

فقال الصغري حبزم وعزم: ال ، )أكرب منك سّناً و أي من ه(أّسن منك أوالً و " هل تأذن يل أن أعطي من ه :وقال له -عليه وسلم
  واهللا ال أرضى أن يشرب بعدك أحد قبلي !!، يا رسول اهللا

عليــه الصــالة -فيــا لــه مــن تعلــيم حكــيم يعلمنــا إيــاه الرســول ، هفتبســم النــيب وأعطــاه اإلنــاء ليشــرب منــه قبــل كبــار أصــحاب 
كــذلك فــإن هــذا املوقــف ،  وأن يقــول مــا يعتقــد أنــه الصــواب واحلــق، حــني جيعــل مــن حــق الطفــل أن يعــّرب عــن رأيــه، -والســالم

رم مـن التعبـري عـن ـحيـإذ ال ميكـن أن يصـبح رجـًال ناضـجاً مـن ، املنهج الصحيح لتخريج الرجـالو يعلمنا أّن احرتام رأي الطفل هـ
   .)25(" ومن يفتقد إىل التقدير واالحرتام، رأيه
ذلــك أن ، أنــه يكسـب صــاحبه العقليـة الناضـجة يف احلــوار والتفكـري العقلــي املرتّـب * كمــا أن مــن ثمــرات الحــوار التربــوي 

ساســية يف اسـتثمار املعلـوم مـن أجــل وسـيلتنا األو ـا علـى النّـاس. وه -جـل وعــال-العقـل نعمـة مـن أجـّل الــّنعم " الـيت أنعـم اهللا 
وبوصــفها مكتســبات ، التفكري) إّن كفــاءة عقولنــا بوصــفها مبــادئ وإمكانــات فطريــة(جمهــول يف عمليــات نســميها الوصــول إىل

تظـــل مرتبطــــة مبــــدى مالئمــــة جتهيزاتنـــا العقليــــة والثقافيــــة للقضــــايا واملوضـــوعات الــــيت نريــــد اجرتاعهــــا  -ثقافيـــة وخــــربات حياتيــــة 
ا يف النهايـة حمـدودة. وبسـبب هـذه احملدوديـة تظـل هنـاك فجـوة مـا واإلمسا ا. وقدراتنا الّذهنية مهما كانت فذة ومتفوقة فإ ك 

مما جيعلنا نشعر دائمـاً بـالعجز واالرتبـاك الـذهين حيـال القـبض علـى ، بني وضعنا اإلدراكي وبني طالقة اإلرادة والطموح والتطلع
يل من األحداث اجلارية والفرص الساحنة والعقبات املعرتضة. ولذا فإننا حني نفكر نشعر بأن ما الواقع. إنّنا ال ندرك سوى القل

صـاحب العقليـة الناضـجة ، ونظل نشعر أننـا نقـف علـى أرض غـري صـلبة، لدينا من معطيات ليس كافياً إلصدار أحكام قاطعة
   .)26(ق األحكام والتعميمات "يدرك هذه املعاين. وهذا اإلدراك ميلي عليه ضرورة االحتياط يف إطال

ية األوىل أرســـت مفـــاهيم عظيمـــة للحـــوار اإلجيـــايب والتأويـــل املنطقـــي البعيـــد عـــن األهـــواء والنظـــرة ســـالمكـــذلك فاملدرســـة اإل  
فــاحلوار يف وقــتهم كــان العامــل الرئيســي يف الفهــم واإلدراك والعمــق لقضــايا الــنص وحمتــواه ومفاهيمــه القطعيــة والفرعيــة ، الضــيقة
مــن ضــمن األصــول الــيت ال تقبــل و أ، حيــث إّن االخــتالف الفرعــي يقحــم أحيانــاً وكأنــه قطعــي، ف عصــرنا احلاضــر لألســفخبــال

   .ومن هذه املدرسة خنرج عمالقة فقه احلديث والسّري والتاريخ...إخل، التأويلو االختالف أ
أمراً طبيعياً " اقتضته حكمة اهللا. وشّتان يف فهم النصوص  -كما يقول أمحد الرباء األمريي-ولذلك كان االختالف بينهم  

وبـني مـن يقـول: إّن فهـم فـالن هلـذه اآليـة ، وإن هذا احلديث بعيد عن الصواب، خطأ -تأويلها-بني من يقول: إّن هذه اآلية 
  أرجح فهماً آخر.و أ، وأنا أرى رأياً آخر، ذاك احلديث خطأو أ
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صـــلى اهللا عليـــه  –اختلفـــوا يف فهـــم كـــالم النـــيب-فهمهـــم حجـــة فيهـــا و ، معـــدن اللغـــة العربيـــة، وهـــؤالء هـــم الصـــحابة الكـــرام 
  سيد الفصحاء والبلغاء.و وه -وسلم
صلى اهللا عليـه –أّن الّنيب  -رضي اهللا عنهما-عن عبد اهللا بن عمر ، يف صحيحيهما -رمحهما اهللا-روى البخاري ومسلم  

فقـــال ، فـــأدرك بعضـــهم العصـــر يف الطريـــق،  قريظـــة "" ال يصـــلي أحـــد العصـــر إّال يف بـــين :ملـــا رجـــع مـــن األحـــزاب قـــال -وســـلم
فلـم يعنـف  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–فـذكر للنـيب ، مل يـرد ذلـك منـا، وقـال بعضـهم: بـل نصـلي، ال نصلي حـىت نأتيهـا، بعضهم

  أحداً منهم وأقرهم على فعلهم.
أن يكـون ظـاهرة صـحية بـدل  -فهمـه شـيء آخـر.إن االخـتالف يف وجهـات النظـرو شيء وتفسري الـنص أ -إذن-فالنص " 

وإضـافة ، ورؤية األمور من أبعادها وزواياهـا كلهـا، واالطالع على عدد من وجهات النظر، تغىن العقل املسلم خبصوبة يف الرأي
اك، انقلب عند مسلمي عصر التخلف إىل وسيلة للتآكل الداخلي -عقول إىل عقل  حـىت كـاد األمـر ، وفرصة لالقتتـال، واإل

وإىل االستنصـــــــار والتقـــــــوي بأعـــــــداء الـــــــدين علـــــــى صـــــــاحب الـــــــرأي ، فـــــــني إىل حـــــــد التصـــــــفية اجلســـــــديةيصـــــــل بـــــــبعض املختل
   .)27(املخالف"

ج االنفتاح على مضادات اآلراء مبا أتاحته من حرية القول واالحتجـاج والنقـد  صـلى اهللا –وقـد اختـذ النـيب ، فقد انتهجت 
شــعار تربــوي يهــدف إىل تربيــة املســلمني علــى الفكــر النقــدي املقــارن و " أشــريوا "علــّي أيهــا النــاس وهوشــعاراً لــه هــ -عليــه وســلم

  .)28(املؤيد بالوحي املعصوم من اخلطأ" و وإال فإن احلق بائن لديه إذ ه، بإتاحة احلرية الواسعة يف القول واحلجة
ا توجد املناخ احل  واملوضـوعية يف ، والرأي النقدي، روهذا ما تؤيده كل القرائن الدالة على نتائج مثرات احلوار يف الرتبية يف أ

  واإلجيابية يف التناول وغريها من املعطيات والرؤى املختلفة.، التعامل واحلوار
  ـ ثمرات الحوار في الثقافة  3
، واملخــزون الفكــري والعطــاء اإلبــداعي...إخل، الثقافــة هــي الوعــاء الــذي تصــب فيــه كــل التجــارب واخلــربات وطرائــق العــيش 

ثقافة من أبرز مكونـات حركـة احليـاة يف اجملتمعـات اإلنسـانية بوصـفها الـذخرية املشـرتكة ألي أمـة مـن األمـم تنتقـل لذلك فإّن الو 
ــــا مــــن جيــــل إىل جيــــل عــــرب تــــاريخ طويــــل مــــن األفكــــار والعــــادات والســــلوكيات واملعتقــــدات وغريهــــا مــــن املعطيــــات يف هــــذا 

  . )29(املضمار
ة وهامــة بقــدر مـا للثقافــة مـن أدوار وتــأثريات يف كــل األنسـاق الفكريــة والســلوكية يف لـذلك فــإن مثـرات احلــوار يف الثقافــة كبـري  

التعدد الثقـايف والقبـول بـه. فالتعـدد و لكن الذي يكسب احلوار الثقايف إجيابياته وبعده اإلنساين القومي ه، اجملتمعات عرب العصور
وحماولـــة التعـــرف علـــى ، ا مبجـــرد ســـعيه لســـرب أغـــوار العـــامليف الثقافـــات البشـــرية عبـــارة عـــن تعـــدد يف مســـارات خمتلفـــة " يســـلكه

حقيقته. إن هذه احلركة تشبه حركة املاء املراق على األرض عنـدما يأخـذ باالنتشـار بكـل االجتاهـات املمكنـة مـا مل مينعـه مـانع؛ 
ة خاطئـة إذا مـا مت فـرض كمـا أنـه قابـل ألن يتوجـه وجهـ،  فالفكر يتحرك يف الفضاءات اليت تواجهـه مـا مل حتـد مـن حركتـه موانـع

وكونـه القـوة الـيت جتـر احليـاة البشـرية وراءهـا بـأي اجتـاه ، وإذا وضـعنا يف اعتبارنـا عالقـة هـذا الفكـر حبركـة الواقـع، هذا التوجه عليه
   .)30(حيدد عالقته مبوضوعاته. "و عرفنا خطورة وأمهية عملية تشكيل األفكار وخطورة األغالط اليت يقرتفها الوعي وه، سارت
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ــدف توطيــد ، مــن هنــا تــربز ثقافــة التفاعــل والتنــوع كنتيجــة للحــوار يف مقتضــياته العديــدة  وكثمــرة للقبــول بــاآلخر وحماورتــه 
حبـديث يقـود  سـتبدادوتثمـر يف مقابلـه ثقافـة اال، ويف غياب احلوار الثقايف نفتقد بالتايل إجيابياته ومثراته الكربى، جسور التواصل

وبالتايل وضع اجملتمع يف إطارين ؛ إّما التصادم بـني األفكـار واالجتاهـات ، من عدم التوازن وعدم الرتابط اجملتمع إىل حالة سلبية
ومـوت ، اضـمحالل الكـل يف فكـر واحـد واجتـاه تسـلطي منفـرد؛ ممـا يعـين انقـراض اإلبـداعو أ، املتعارضة والوصول للصدام املادي

  ة احليوية املستمرة.والتوقف التام عن احلرك، وإقصاء االجتهاد، التنوع
ومــن مث إذعانــاً للتعدديــة ، احلــوار؛ ألنــه ميثــل اعرتافــاً بــاآلخر )يرتاجــع(فمــع وجوده، مــع احلــوار )يتناقض(ســتبدادأيضــاً فــإن اال 

، ويف الوقــت نفســه فــإن قطــع الطريــق أمــام احلــوار يقــود تــدرجيياً إىل تســلط الــرأي املنفــرد، وهــذا أمــر ترفضــه الدكتاتوريــة، والتنــوع
  .)31(قصاء الرأي اآلخروإ

 -كمـا يقـول د/ حممـد عابـد اجلـابري   -ذلـك أن االنغـالق ، فاحلوار الثقايف يثمر أيضاً ثقافة االنفتاح احملضة ضـد االخـرتاق 
موقــف ســليب غــري فاعــل. والطريقــة اإلجيابيــة للتحصــني الــذايت أن يكــون احلــوار الــداخلي قائمــاً ومرتابطــاً مــن هنــا فإنــه ســيكون 

ـا ، حىت يف حالة عدم التكافؤ يف القـدرات واإلمكانـات املختلفـة بيننـا وبـني اآلخـرمتماسكاً  مـع وجـوب إرسـاء دميقراطيـة يـتم 
ـا ال تفكـري وال حـوار وال إبـداع. ، "ويف إطارها حترير الثقافة من السياسة وذلك برفع مجيع القيـود عـن حريـة التعبـري الـيت مـن دو

اجلمـود علـى التقليـد. و وليس هناك من بـديل للفكـر املسـتقل غـري التبعيـة للغـري أ، تقالل الفكرإّن االستقالل الثقايف يبدأ من اس
وحـــده القـــادر علـــى أن حيّفـــز و واحلـــوار الـــذي تـــوفره الدميقراطيـــة احلقـــة يف إطـــار تكـــافؤ الفـــرص وضـــمن اإلســـرتاتيجية الثقافيـــة.. ه

ات الفكـر اإلنسـاين املعاصـر بالصـورة الـيت جتعـل مـن االتصـال عملية تبيئة احلداثة ومجيـع مكتسـب، عملية "التجديد من الداخل"
  . )32(ال عامل استالب واستسالم، والتواصل مع الثقافات األخرى عصر إغناء وإخصاب

فـأمثر هـذه احلضـارة العمالقـة الـيت ، عند انطالقته العظيمة أنه اختذ احلـوار طريقـاً إىل اإلنسـانية سالمومن ضمن ما قام به اإل 
مــع كــل احلضــارات يف ذلــك العصــر "بــوترية ال ســابق هلــا يف تــاريخ البشــر. فتوســعه يف آســيا كمــا يف أفريقيــا وأوروبــا قــد تفاعلــت 

متخـذة العربيـة لغـة ، أتاح له أن يكون بوتقة عمالقـة انصـهرت فيهـا ثقافـات عـدة. وهكـذا نشـأت حضـارة أصـيلة عامليـة الطـابع
ـا علـى املسـتوى سـالمإلنسـاين. فقـد قـدمت احلضـارة اإلمشرتكة. وقد شـّكلت مرحلـة حامسـة يف التـاريخ ا ية أمسـاء المعـة يعتـد 

روايـة الـرحالت ، اجلغرافيـا، التـاريخ، التصـوف، الالهـوت، التشـريع، املعـاجم، علـم اللغـة، العاملي يف ميادين املعرفة كافـة: األدب
الفــن والعمــارة. إنــه ، النبــات، الكيميــاء، الطــب، الفلســفة، املوســيقى، الفلــك، الرياضــيات، املالحــة، واكتشــاف البلــدان القصــية

   .)33(الرتاث الثقايف الكالسيكي الذي يستمر درسه واستكشافه "
أن هذا احلوار يسهم يف التعايش مـع ثقافـة اآلخـر وفكـره ورؤاه مـن منطلـق القبـول  * وأيضاً من ثمرات الحوار في الثقافة 

ا يضـاف إىل ذلـك أن نظرتنـا للقبـول ، وقـوة لعناصـرها الذاتيـة، اتـه غـًىن للثقافـة نفسـهاوهـذا يف حـد ذ، بالتعدد الثقايف واإلقرار 
لذلك فإن من املهم تعمـيم ثقافـة القبـول بـاآلخر ، باآلخر والتعايش معه تعد جزءاً ال يتجزأ من ثقافتنا وحضارتنا وديننا احلنيف

وهــذا مــا يدفعـه أيضــاً للقبــول بــاحلوار الثقــايف ، واألنظمـة املرعيــةوالتعـايش معــه والــدفاع عــن حقـه يف التعبــري مــا دام يلتــزم القــوانني 
  . )34(والتعايش معه
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ومـع أن ، التفاعل احلضاري بني األمم والشـعوب مـن خـالل هـذا التفاعـل * كما أن من ثمار الحوار في الثقافة أنه ينمي 
ويــرتك أثــره وتــأثريه ، يتنــامى مــع احلــوار الثقــايف وحيزهــا يف هــذا الســلم ودرجتــه إال أن هــذا التفاعــل، لكــل أمــة ســّلمها احلضــاري

واألقــدر أيضــاً علــى احلــوار الثقــايف واحلضــاري مــع احلضــارات والثقافــات ، ويكــون أقــدر علــى الثبــات والتأصــيل، بــالرتاكم الثقــايف
  . )35(األخرى حبكم تفاعلها الثقايف معهما

مات القيم الـيت هـي أحـد مفـاهيم الثقافـة اجلمعيـة أليـة أمـة مـن أيضاً يف منظو  * والحوار الثقافي تتجلى ثمراته وإيجابياته 
فأصـبحت تشـكل  حيث يتفق عليها اجملتمع من خالل تشريعات وقوانني ولـوائح، األمم بوصفها النتاج الثقايف واالجتماعي هلا

ــــا الشخصــــي واجملتمعــــي ا بــــأي شــــكل مــــن ال جيــــوز خرقهــــ، وأصــــبحت أمنــــاط ســــلوك متعارفــــاً عليهــــا، جــــزءاً ال يتجــــزأ مــــن كيا
. وقــد تكــون قيمــاً مرحليــة تنعــدم خواصــها مبجــرد انقضــاء )والــذي حيــاول مــن األفــراد التمــرد عليهــا يــتهم (بــاالحنراف، األشــكال

  املرحلة الزمنية اليت تواجدت فيها تلك املفاهيم.
افــة املميــزة أليــة جمموعــة ألن الثق، مــن هنــا فــإّن القيمــة تــدخل يف صــميم التكــوين الثقــايف اجلمعــي والفــردي علــى حــد ســواء 

ومنظومــات معرفيــة حتققــت لــدى أنســاق متتاليــة مــن اجلماعــات البشــرية عــرب ، توضــع علــى شــكل مفــاهيم وقــيم وأمنــاط ســلوك
   .)36(مراحل متعددة "

قـرتاب علـى األقـل االو أ، أّن هذا احلوار يسهم إسهاماً إجيابياً يف االنفتاح السياسي * ومن ثمرات الحوار أيضاً في الثقافة 
تقــرتب كثــرياً مــن مفهــوم الشــورى يف  -بغــض النظــر عــن املســميات واملصــطلحات-وهــذه الدميقراطيــة ، مــن الدميقراطيــة املختلفــة

وكــذلك القبــول بنتــائج ، واالختيــار احلــر النزيــه لألشــخاص الــذين يتصــدون للعمــل العــام، مــن حيــث التعــدد يف اآلراء ســالماإل
أكثر العلمـاء املعاصـرين انتقـاداً لـبعض النظريـات الغربيـة مبـا فيهـا و أبا األعلى املودودي " وهـ االنتخابات... إخل: حىت إن الشيخ

" كــان الصــحابة أكثــر حبــاً للدميقراطيــة وأشــد النــاس  :ية حــول الــّدين والدولــة "إســالمقــد قــال يف كتابــه " مفــاهيم ، الدميقراطيــة
بـل كـانوا يسـتثريون مهمهـم.ومل ، ال نتـائج احلريـة الفكريـة مـن قبـل النـاسومل يكـن اخللفـاء يكتفـون باحتمـ، متسكاً باحلرية الفكرية

"هـذا رأيـي فـإن يكـن صـواباً فمـن اهللا وإن يكـن خطـأ فمـين وأسـتغفر  :القائـلو بكر هو يدّع أحد مـن الصـحابة أنـه ال خيطـئ. وأبـ
  .)37(" ال جتعلوا خطأ الرأي سنة لألمة ":القائلو اهللا. وعمر ه

ويزدهر ويثمــر َجــرَّاء و ر ومعطياتــه وحتدياتــه االجتماعيــة والفكريــة فــإن اإلبــداع احلقيقــي يف الثقافــة ينمــويف وجــود ثقافــة احلــوا 
ذلــك أن النــواة احلقيقيــة لإلبــداع هــي التفاعــل "اخلــّالق بــني املثقــف وواقعــه. وهــذه العالقــة تنــتج معاجلــات ، ذلــك نتاجــاً أصــيالً 
الــدخول يف نفــق تلــك املقولــة و ف مــع الواقــع ال يعــين اخلضــوع إىل معوقاتــه أاللحظــة التارخييــة. فتفاعــل املثقــو وإبــداعات تنســج 

جلعـــل األديـــب ، التهيئـــة الالزمـــة للشـــروط النفســـية والعقليـــةو الســلبية "لـــيس يف اإلمكـــان أبـــدع ممـــا كـــان" فالتفاعـــل الـــذي نعنيــه ه
الفنـان لعمليـات اإلنتـاج و لـيت تؤهـل األديـب أكمـا أن األرض اخلصـبة ا،  املثقف يستوحيان من الواقع األعمال األدبيـة والثقافيـةو أ

ولكـي يكـون املنجـز عمليـة واعيـة يف ، هـي الـيت تشـكل الرهـان اإلبـداعي املبتغـى يف عمليـة البنـاء الثقـايف، الثقايف املبـدعو األديب أ
جيابيـة والسـلبية بعيـداً ويف مسـارها املنسـجم مـع راهنهـا بظروفهـا اإل، أفقها الصحي واالنفتاحي للرؤى والقضايا الوطنيـة والقوميـة

  .)38(عن األطياف اخلادعة واملقوالت الوامهة"
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ي ممارســة احلريــة يف االجتهــاد وطــرح األفكــار ســالممــن هنــا فــإن مثــرات احلــوار أيضــاً أكســبت الصــحابة يف العصــر األول اإل 
يتحـــاورون  -رضـــوان اهللا علـــيهم - فكـــان الصـــحابة، ودعـــا إليهـــا ســـالموهـــي ممارســـة أقرهـــا اإل، واآلراء املتعلقـــة بالشـــؤون العامـــة

يف قضــايا عديــدة منهــا مــا يتعلــق باالجتهــادات الدنيويــة وشــؤون احلــرب " حــىت  -صــلى اهللا عليــه وســلم–ويتناقشــون مــع النــيب 
وقصــة احلبــاب بــن املنــذر بشــأن موضــع النــزول يف معركــة بــدر ، كمــا يف قصــة خولــة بنــت ثعلبــة يف شــأن حكــم الّظهــار،  النســاء
وهنــاك أمثلــة كثــرية مــع ، ومنــع املشــركني الــوثنيني مــن االســتفادة مــن هــذا املوقــع االســرتاتيجي، وقــع قريــب مــن املــاءيف م، الكــربى
صــلى اهللا عليــه –. وكــان تشــاور الصــحابة يف ســقيفة بــين ســاعدة الختيــار اخلليفــة بعــد الرســول -صــلى اهللا عليــه وســلم–النــيب
الذي تـوج هـذه البيعـة ، -رضي اهللا عنه-وإمتام البيعة أليب بكر ، يار األصلحمثًال أعلى للحرية يف النقاش واحلوار واخت -وسلم

  :بعد أن محد اهللا وأثىن عليه :خبطابه السياسي الرائع حيث قال
  وإن أسأت فقوموين..".، فإن أحسنت فأعينوين، فإين قد ولّيت عليكم ولست خبريكم، " أما بعد أيها الناس 
فهذا عمر يقول: "فاتقوا اهللا عبـاد اهللا ! وأعينـوين علـى أنفسـكم بكّفهـا ، ه على هذا املنهجوسار اخللفاء الراشدون من بعد 
، أقـول قـويل هـذا، وإحضاري النصيحة فيما والين اهللا من أمركم، وأعينوين على نفسي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، عين

   .)39(وأستغفر اهللا يل ولكم"
 -أي كــانوا-وأن ال عصــمة لألفكــار الــيت تطــرح مــن األشــخاص ، كــرة النقــد يف اجملتمــعلــذلك جيــب االتفــاق علــى ترســيخ ف 

ولــذلك فــإن غيــاب النقــد ، كالرســاالت الســماوية واألنبيــاء  -عــدا مــا اتفقــت عليــه األمــة بعصــمته يف دســتورها وقوانينهــا املرعيــة 
وهـذه إشـكالية ، ومسـتلزماته التقومييـة، النقـد ومـن مث فـإن تصـحيح األخطـاء لـن يـتم يف ظـل غيـاب، معناه أننا نسـري إىل اخللـف

ومـا أصـاب األمـة يف عصـرنا الـراهن مـن نكسـات وتراجعـات وانتكاسـات كـان بسـبب غيـاب ، ثقافية وفكرية خطرية مع الوقـت
  :والشورى والدميقراطية واحلرية...إخل، النقد
ـا إىل وهذه مسؤولية تقع على ، ومن هنا تأيت ضرورة النقد وتفعيله يف اجملتمع  األمة كلها ألجـل حتقيـق " الـذات والوصـول 

ـا الفـاعلني يف الوسـط االجتمـاعي، الكمال املطلوب مـن أجـل ، وتتعمق املسؤولية بالنسبة للجيل الواعي من مثقفي األمـة وكتّا
ق ذلـك حنتـاج إىل شـجاعة االجتاه الواحد ولتحقيو وإنفاق العزلة الفكرية املقتصرة على البعد أ، إخراج اجملتمع من دوامة املشاكل

ا ومالصقتها للفهم سالملفهمنا للمفاهيم اإل، من نوع خاص يف ممارسة النقد البناء ية املرتبطة بالعمل االجتماعي ومدى اقرتا
ــا عاملنــا اإل الثقـــايف املعــومل وعالقــات التطبيــع املختلــف مـــع و الغز -ي ســالمالــواقعي خصوصــاً يف ظــل الظــروف الراهنــة الـــيت ميــر 

، ية العريضـــةســـالموهـــذا يلفـــت أنظارنـــا إىل ضـــرورة تفكـــري مجيـــع القـــوى والفاعليـــات املنتشـــرة علـــى الســـاحة اإل -الصـــهيوينو دالع
ألجل القيام بعملية شحذ اهلمـم واسـتنفار اجلهـود والقيـام بعمليـة مسـح شـاملة لألفكـار وبعـض املسـلمات واملواقـف مـن اآلخـر 

عيــة وفهمنــا للمــوروث الثقــايف والنصــوص الدينيــة املرتبطــة بالعالقــات االجتماعيــة ومــع مــن حيــث الطوباويــة والواق، ونظرتنــا للواقــع
  . )40(الفرقاء واملنافسني

، إن احلوار الثقايف يف كل اجملتمعات يلعب دوراً إجيابيّـاً يف التغلـب علـى العنـف والتطـرف والتعصـب :ولعلنا ال نغايل إذا قلنا 
بــذلك يفــتح االنســداد املغلــق علــى الفكــر و ويعمــل علــى انســيابية احلــوار وه، تمعــاتألنــه يســهم يف إلغــاء االحتقــان داخــل اجمل
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ــذه اخلطــوات ، األحــادي عنــد بعضــنا جتــاه األفكــار الــيت تقبــل النقــاش واحلــوار ومــن مث تنفــتح آفــاق التعــدد والتنــوع والتســامح. و
عنـدما جـرت حـوارات ومراجعـات لـبعض ، جيـزةولنضرب أمثلة على ذلك ما جرى يف مصر منذ فـرتة و ، تأيت مثرات هذا التوجه

وهـذا مل يـتم إال بـاحلوار ، التنظيمات السياسية الدينيـة حيـث أعلنـوا عـن خطـأ مـنهجهم الفكـري يف العنـف وتغيـري املنكـر بـالقوة
يف  واحلــوار الثقــايف بشــكل خــاص يســهم إســهاماً إجيابيــاً ، فــاحلوار بشــكل عــام، وبــني بعضــهم بعضــاً ، بيــنهم وبــني بعــض العلمــاء
فالرد الطبيعي على ذلـك ، ومتارس القوة التعسفية لتغيري األفكار وإقصائها، لكن حني تقمع اآلراء، مراجعة املرء لفكره ومنهجه

حبيــث تشــمل مجيــع دوائــر ، حيــث يــدخل اجلميــع يف دوامــة العنــف والتعصــب، يف اجملتمــعو أن "حــاالت العنــف والتعصــب تنمــ
واالعــرتاض بـدوره حمكــوم عليــه منــذ البدايــة أن ، ني يتعثــر مولـد الــرأي ال يبقــى إال االعــرتاضح(والثقافــة واالجتمــاع.. فـــالسياسـة 

وبـــذلك ال تكـــون  ،وال ســـبيل أمامـــه إال أن يغتصـــب ذات أدوات الصـــراع املباشـــرة الـــيت متتلكهـــا الســـلطة، يكـــون صـــراعاً حـــدياً 
ا األوىل حراب الدولة وحراب املعرتضني. فليس غريباً إذن، سياسة يف ظل احلراب عنـد  ، أن تتعسكر السياسة العربية منذ نشـأ

وواجهـت مبكـرة يف ، يف معظم األقطار املشرقية اليت سبقت إىل دخول عصر االستقالل الـوطين، احلاكم واحملكوم :كال قطبيها
االســـــــتعمار آن واحـــــــد إســـــــرتاتيجية التنميـــــــة الســـــــريعة يف بناهـــــــا االقتصـــــــادية واالجتماعيـــــــة وإســـــــرتاتيجية االخـــــــرتاق مـــــــن قبـــــــل 

   .)41(اجلديد"
ي الصـحيح يف بعـض سـالمخمالفـة للـنهج اإلو وعندما يغلق باب احلوار مع بعض أفراد اجملتمع الذين حيملون أفكاراً متطرفـة أ 

م ومناقشــة أفكـــارهم، القضــايا لـــذلك فــإن أروع دعـــوة يف هـــذا املضــمار مـــا طرحـــه املفكـــر ، فـــإن أفضـــل مواجهــة أن تـــتم حمـــاور
اجملد عندما قـال بصـوت عـال يف حـديث عـن العنـف والغلـو: " كفـوا عـن اسـتخدام "عصـا األمـن" و د كمال أبي د/ أمحسالماإل

ا ال يتجاوزون دائرة التعبري اهلادئ والدعوة بالكلمة املقروءة واملسموعة " وواذكروا أن " الغل، يف مواجهة األفكار ما دام أصحا
أنـه ال يصـلح يف عالجهـا أسـلوب " العنـف " واملالحقـة و ، االجتماعيـة واالقتصـاديةالذي ندينـه مجيعـاً ظـاهرة مرّكبـة هلـا أبعادهـا 

وأن جتـــاوز ، وســـوف جتـــدون أن العنـــف مل يولـــد إال عنفـــاً ، وراجعـــوا ســـجالتكم وســـجالت احلكومـــات يف كـــل مكـــان، بـــاألذى
م إال انتشــاراً.  ،خطــؤه ال يزيــدهم إال إصــراراً و احلــدود يف مالحقــة أصــحاب الفكــر أيــاً كــان صــواب هــذا الفكــر أ وال يزيــد دعــوا

")42(.   
حبكم ما متثله الثقافة مـن تـأثري وامتـداد لكـل ، احلوار الثقايف مثرة عظيمة يف حياة اجملتمعات وأثره ميتد إىل كل جماالت احلياة 

دف األمسـى للخـري وتلتقي األفكـار واألطروحـات حـول اهلـ، تتبلور املواقفو ، املهم أن تصدق النيات، مناحي النشاط اإلنساين
جيب انتهاجها وقبوهلـا كصـيغة إجيابيـة لكـل املشـكالت والتـوترات واالنسـدادات ، يف النهاية ضرورة إنسانيةو والرقي والتقدم.. وه

  السياسية والفكرية والثقافية واالجتماعية. واحلمد هللا يف املبدأ واملنتهى.
*********************  
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  المسلمون والمسيحيون في ظّل ثقافة
  حوار الحضارات 

  *رضوان السّيد
احلضـــارات" ال يعنيـــان شـــيئاً كثـــرياً وال كبـــرياً.  اإلشـــارة إىل أّن مصـــطلح "حـــوار احلضـــارات" مثـــل تعبـــري "صـــراعأوّد يف البدايـــة 

ــا ليســت عوامــَل فاعلــًة أ، فاحلضــارات ال تتحــاوُر وال تتصــارع مــؤثرًة يف األحــداث اجلاريــة. وإّمنــا ميكــن احلــديث يف و ظــاهرًة أو ألّ
الــربودة. واحلــديث الــذي و تتســم بــالغىن أ، بــني حضــارتني وثقــافتنيو أ، املنتــَديات الطويلــة عــن عالقــاٍت بــني احلضــارات والثقافــات

واســتطراداً العالئــُق بــني ، تــأثراً وتــأثرياً  ســالمبــني املســيحية واإلو أ، العالقــات التارخييــة بــني األديــانو حيســن اخلــوُض فيــه هو ميكــن أ
الفهـم النقـديَّ يف العامل املعاصر مع بعض التجوُّز. لكنين عنـدما أقـدر هـذا و األوروبّية أو املسيحيني واملسلمني يف املنطقة العربّية أ

ال أعــين بــالطبع أّن هــذا صــحيٌح علــى املســتويات كلهــا. فــال شــكَّ يف أّن هنــاك صــراعاً اليــوم بــني األصــولّيني ، يف بدايــة احلــديث
يني املتشّددين. ويكـاد يكـون سالماملقال يف وعي اإلو كما ه،  األمريكيني واألصوليني املسلمني؛ وهذا يف وعي األمريكيني حاضرٌ 

انطالقـاً -ي مثـل ابـن الدن إسالماجلماعات. وذلك من مثل إغارة و من خالل أعمال األفراد أ، الوْعَي يؤثر يف الواقع مؤكداً أنّ 
 -ومن مثل "احلرب علـى اإلرهـاب" الـيت تشـنُّها الواليـات املتحـدة-11/9/2001على الواليات املتحدة يف  -من وعٍي معنيٍ 

ي. هــذه األمــور الصــراعية كلهــا نتــائج وعــٍي معــٍني ســالمرياك عــن احلجــاب اإلومــن مثــل انطباعــات بعــض الفرنســّيني والــرئيس شــ
إذ إّن عوامــل كثــريًة تشــارُك يف صــناعة ذاك الــوعي؛ رّمبــا ال ، لكنــه يتجــاوزُُه يف احلقيقــة، حنســب ألول وهلــٍة أنــه ينطلــق مــن الواقــع

ولـــيس أكثـــر. ومـــا ، إالّ بـــاملعىن الرمـــزّي واالنطبــاعي ّي دور فيهـــاســالموال يكـــوُن للـــدِّين اإل، يكــوُن الواقـــع غـــري جـــزٍء صــغري فيهـــا
ــذا كلِّــه أّن الوقــائع االقتصــادية والسياســية واإلســرتاتيجية الــيت تقــّرر الصــراَع أ احلــوار تتجــه يف العــادة إىل اختــاذ أغطيــٍة و أقصــُدُه 

ا املعــيش تــذكرُت يف أثنــاء كتابــة االستحســان. ولتقريــب ذلــك بعــض الشــيء إىل واقِعنــو ثقافيــة بقصــد االســتهجان أو أيديولوجّيــة أ
أصــيب يف حــادث ســيارٍة أواخــر الســتينات فــذهبنا بــه إىل مستشــفى تــّل شــيحا. ، هــذه املداخلــة فــًىت قريبــا يل مــن ترشــش بــاملنت

د أن تكـون ويريـ، حبّجـة أنّـه ال يـأَمنُـُهنّ ، وبعد العملّية اجلراحّية اليت أجريْت له أضرَب الفىت عن التعامل مع املمّرضات املـدنّيات
الســيدة الــيت تتعامــُل معــه راهبــة؛ ألنــه يطمــئنُّ إىل ورِعهــا وتقواهــا وخوِفهــا مــن اهللا عنــدما توليــه العنايــة. وهكــذا فــإّن الشــاب كــان 
ميلِــُك وعيــا إجيابيــا جتــاه لبــاس الراهبــة األســود؛ مــع أّن تلــك كانــت جتربتــه األوىل مــع املستشــفيات. ومثــٌل آخــُر مطــران ميــونيخ 

ويعتربه ختلفاً وقصوراً عقلياً؛ خبالف مـا زعمـه ، الذي صرّح قبل شهٍر أنّه يستقذُر غطاء الرأس لدى نساء املسلمني الكاثوليكي
ذا الصدد بل خبالف ما رأته وتراه الكنيسُة الكاثوليكية كلها مـا رأى غطـاَء الـرأس  مع أنـه كمـا قـال -رئيس اجلمهورية األملاين 

  هذا إّال يف التلفزيون! 
أجـــُدين غـــري مطمـــئنٍّ أيضـــا إىل احلـــديث عـــن احلـــوار  ذا جتاوزنـــا إشـــكالّيات الـــوعي اإلنســـاّين وأصـــوله وعالقاتـــِه بـــالواقعلكـــن إ

) Spengler(افـــــاٍت بـــــاملعىن الـــــذي يقصـــــده شـــــبنجلراحلضـــــاري بـــــني املســـــلمني واملســـــيحيني؛ ألننـــــا لســـــنا حضـــــاراٍت وال ثق
دون خـوٍض تفصـيلّي يف عـوامل املصـطلحات أرى و ت والثقافـات. مجاعـات مـا بعـد احلداثـة للحضـاراو ) أToynbee(توينيبو أ
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ــا نعــيُش يف عصــٍر جديــدٍ  ووجــوه وعــي جديــدة؛ ال تكــاُد تفيــُد فيهــا حــىت اخلــربة التارخييــة إجيابيــًة كانــت أم ، وموقــٍف جديــدٍ ، أنّن
  سلبية. وألُعْد إىل الذكرياِت هنا أيضا لتوضيح ما أقصُده. 

يف النصـف الثـاين مـن سـبعينات القـرن املاضـي كـان ، يف أملانيا االحتاديـة، )Tubingen(نعندما كنُت أدرُس جبامعة توبنغ
ٍر على ضفته األخرى مدرسٌة ثانويٌة أملانية يقصـُدها ذكـوٌر وإنـاٌث أملـان وأتـراك. وقـد ، املعهُد الذي نتعلم فيه يقُع على شاطئ 

وقيـل ، ثري األمـر انتبـاه أحـد. أّمـا اآلن فقـد تغـريَّ الوضـُع متامـادون أن ي ،وأخريات بدون ذلك، رأيُت فتيات تركيات بغطاء رأس
بــل لــدى الطــالب والطالبــات األملــان ، لــيس لــدى اإلدارة فقــط، يل: إّن كــلًّ طالبــٍة تغطــي رأســها يف تلــك املدرســة تثــري مشــكلة

حـىت بدايـة حربنـا  ؟ذا نبتعُد باملثال إىل أملانيـاكما تّغري األملان واألوروبّيون اآلخرون. وملا،  أيضاً. وهكذا فقد تغّرينا حنن املسلمني
، مــا كنــَت تســتطيع التمييــز بــني املســلمات واملســيحيات يف قريتنــا باجلبــل. فقــد كــنَّ مجيعــاً يغطــني رؤوســهن، األهليّــة الّضــروس

،  ويف عـّز الشـتاء كانـت عجـوزاً و فلـن جتـد مسـيحيًة تغطـي رأسـها حـىت ل، وبعـد خـراب البصـرة، ويعملن معاً يف احلقـول. أّمـا اآلن
  كما لن جتد مسلمًة جترؤ على كشف رأِسها يف القرية حىت يف ِعّز الصيف!

م 1981يف كتـــاب لـــه عـــام ، م2001احلاصـــل علـــى جـــائزة نوبـــل عـــام ، )Naipul(الحـــظ الكاتـــب الرتينيـــدادي نـــايبول
ا حريصون على هويتهم وخص، بعنوان: "بني املؤمنني" م. أّن املسلمني يف شرق آسيا وجنو مـع أّن و وصـيتهم وطهوريـة معتقـدا

والذي يعتقد أّن املسلمني دمَّروا حضـارة اهلنـد ، األصل اهلنديّ و فقد زعم الكاتب ذ، ذلك اهلمَّ كان أدىن إىل التوجس واالنعزال
م أنَّ هــذا التــوجس االنعــزاّيل ميكــن أن يتحــول عنفــا يف ظــروف معينــة. بيــد أّن مالحظــة نــايبول األخــرى  الــيت قــد بســبب بــداو

ا مــن املســلمني مــن مثــل إندونيســيا وماليزيــا وباكســتان  تكــون صــحيحة أْن لــيس مــن داٍع هلــذا التخــوف يف بلــداٍن أكثريــُة ســكا
وبنغالدش. على أّن الذي مل يدركُه نايبول اهلندوسي األصل أّن ديانات التوحيد الثالث جتتاحها يف ظـروف املتغـريات العاصـفة 

. وقــد جتــاوز األمــُر اآلن ديانــات التوحيــد إىل ســائر األديــان. فهنــاك اآلن أصــولية عنيفــة بــل مــدمرة يف موجــاٌت تأصــيلية وتطهريــة
. واملعــروف أّن املســلمني العــرب علــى اخلصــوص يطلقــون علــى هــذه ســالمباإلضــافة إىل الربوتســتانتية واإل، والبوذيــة، اهلندوســية

ا اليت ال، الظاهرة اإلحيائية يف صفوفهم مصطلح "الصحوة" بل اإلقبـال علـى أداء الفـرائض ، يشكل العنف وال العزلة أبرز مسا
والرؤيــة األخــرى للعالئــق ، فيمــا يعتقــدن ويعتقــدون، واالهتمــام بالشــكل واللبــاس حســب الســنة القدميــة، بطرائــق احتفاليــة ورمزيــة

  بني الرجل واملرأة؛ وأخرياً وليس آخراً العالئق املختلفة باآلخر العريب والغرّيب. 
بـــالقوِة نفســـها والســـعِة نفســـها الـــيت جنـــدها يف جمتمعـــاٍت ، علـــى أّن هـــذه الظـــواهر اجلديـــدة ال جنـــدها يف لبنـــان بـــني املســـلمني

، ية شــبه خالصــة مثــل مصــر وســورية واألردن وبلــدان املغــرب العــرّيب. ويرجــع ذلــك إىل االخــتالط احلاصــل مــع املســيحينيإســالم
يـاة العاّمـة بالـذات؛ مثّ إىل ضـعف احلركـات اإلحيائيـة لـدى السـنيني يف النصـف الثـاين ويف احل، واقتبـاس كثـري مـن العـادات عـنهم

فقـد شـكلت ظـاهرًة ، من القـرن العشـرين ألسـباٍب سياسـيٍة وثقافيـة. أّمـا بـني الشـيعة فـألّن طـرز األلبسـة مقتبسـة رأسـاً مـن إيـران
  شبه حزبيٍة مل تنتشر كثرياً. 

تظهــر هنــا بالتحديــد. فاإلحيائيــة الّشــيعية رغــم ، بــني اإلحيــائيتني الّســنية والّشــيعيةو أ، لّشــيعةوالواقــُع أّن الفــروق بــني الّســنة وا
متجــددًة تتواصــُل مــع الســابق و بــل هــي أدىن إىل أّن تكــون تقليديــة جديــدة أ ،ليســت ثوريــة قاطعــة، مظاهرهــا اجلماهرييــة اهلائلــة
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دومنــا ، ت التقاليــد املذهبيــة وهيكليــة املؤسســات العريقــة املوروثــةبينمــا هــي عنــد الّســنة ثوريــة جارفــة ضــرب ،التــارخيي واالجتمــاعي
م املؤسسـة الدينيـة التقليديـة. بينمـا ، يف حركتهم الضخمة أواخر السبعينات، بدائل واضحة. اإليرانيون اختاروا يف النهاية لقياد

تقـرب مـن اجلمهـور الّصـحوي ، تتـوا شـراذم عصـبيةوتف، ضرب اإلحيائيون الّسنة املرجعيات املذهبية يف األزهر والقرويني والزيتونة
  يستوعبها. و دون أن تستوعبه أ

م اخلاصـــة والعامـــة ســـالمويف حــني جيتمـــُع الســـنة والشـــيعُة يف ذلـــك التّـــوق إىل إحـــالل اإل تتواصـــُل النخـــب الدينيـــة ، يف حيـــوا
يف حـــني حتـــدث القطـــائُع لـــدى  بالنخـــب السياســـية لـــدى الشـــيعة مـــع شـــيٍء مـــن التجـــاُذب الـــذي ال يصـــل إىل درجـــة الصـــراع؛

والنخـب السياسـية املسـتقرة علـى ، وبـني النخـب الدينيـة اإلحيائيـة، األكثرية الّسنية بني النخـب الدينيـة اجلديـدة وتلـك التقليديـة
 هذه الظواهر النموذجية واضـحًة لـدى املسـلمني يف لبنـان؛ لكنهـا حاضـرةٌ و رؤوس األنظمة منذ عقوٍد وعقود. ومرًة أخرى ال تبد

  بقوٍة وإن اختلفت األشكال والتجليات. 
وســادت يف أوســاطهم إحيائيــاٌت دينيــة وثقافيــة. ويف حــني بــدوا علــى شــيٍء مــن ، واملســيحيون اللبنــانيون والعــرب تغــّريوا أيضــاً 

ة واألعمال فلقد متّيزوا وازدهروا يف مستويات الثقاف، االنكماش واإلحساس بالقلة وليس بالذلة على املستويني الديين والسياسي
تعبـرياً عـن ، واملؤسسات الرتبوية واالقتصـادية واالجتماعيـة. ويف حـني بـرزت زعامـاٌت دينيـة لـدى املسـلمني يف جمـال العمـل العـامّ 

ـــانيني والعـــرب، قلـــة الّثقـــة بالقيـــادات السياســـية تعبـــرياً عـــن تضـــاؤل أدوار خنـــبهم ، تـــربُز الزعامـــات الدينيـــة لـــدى املســـيحيني اللبن
ــا السياســية والثقافيــة ليســت علــى مــا  ،ا تضــاءلت مســاحات العــيش املشــرتك يف اجملتمعــات واألســواقالسياســية. ومــ لكــّن تعبريا

ا املســــتجدة ا، يــــرام مليــــل ســــائر الفئــــات إىل متتــــني خصوصــــيا قبــــل االنطــــالق للتواصــــل مــــع اآلخــــرين ، وإثبــــات اكتفائهــــا بــــذا
ـــا ال تضـــمر هلـــم شـــراً. ويتجلـــى ذلـــك يف والـــذاكرة ، الـــوعي دون الواقـــع يف صـــورة صـــراٍع بـــني الـــّذاكرة والتـــاريخ وطمـــأنتهم إىل أ

ويعمــل علــى الّتــوازن. ويف األزمــات ميكــن أن ، وتبقــى فيهــا اجلراحــات. والتّــاريخ طويــل املــدى، واحلاضــر. فالــّذاكرة قصــرية املــدى
حســبما ، ي علــى استشــعار وثــائر التــاريخيهــدئ مــن جــزع الــوعي. بيــد أّن القــرن العشــرين غالبــاً مــا شــهد انتصــاراً للــذاكرة والــوع

  ) عن ابتداع الذاكرة حىت للتقليد. (Invention of Tradition) يف كتابه: Hobsbawm(بسباومو ذكر ه
بـل يف هـذا اإلحسـاس ، الوطن العـريبّ و إرادته السيطرة على اآلخرين يف لبنان أو أ، وال يكمن اخلطر يف عدوانية أحد األطراف

  وانتظار الذي يأيت وال يأيت. ، ئات باالكتفاءالعميق لدى سائر الف
أرى أّن الســــؤالني ســـؤاٌل واحــــٌد يف احلقيقــــة.  ؟مــــاذا يريــــد املســـيحيون مــــن املســـلمنيو أ، مـــاذا يريــــد املســـلمون مــــن املســـيحيني

ا ئر الفئـات مـن جيـب التعـاون بـني سـا، جمـاالت ثالثـةو يف ظـواهر ثـالٍث أ، املطلوُب واملرغوب املبادرة يف شىت أشكاهلا ومستويا
ية ســـالموتطـــورات الّتفـــاهم بـــني املؤسســـات اإل، النجـــاح فيهـــا: الفشـــل اللبنـــاين والعـــرّيب يف إدارة الّشـــأن العـــامو أجـــل إصـــالحها أ

والضــغوط األمريكيــة ، واملســيحية يف العــامل يف العقــدين األخــريين يف حمــاوالت اســتنقاذ صــورة العــرب ومــوقعهم يف اجملــال العــاملي
  ي على سالم العامل وأمنه. سالمطقتنا بالّذات حبجة ضرب اخلطر الذي ميثله التطرف اإلالساحقة على من

تفعــُل ذلــك مــن أجــل صــون وجودهــا ومصــاحلها. واألوضــاع القائمــة ال تصــوُن هــذا وال  ؟ملــاذا تنشــئ األمــم والشــعوب دوالً 
عطــــي لإلحيائيــــات واألصــــوليات وت، وتتســــبُب يف زيــــادة الشــــكوك واهلــــواجس لــــدى ســــائر الفئــــات بعضــــها جتــــاه بعــــض، ذاك
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جــم بــه وفيــه الواليــات املتحــدة واضــعًة بعســكرها ، االحتجاجيــة هــاالٍت شــعبية. ومــا ال تســتطيع بعــض الفئــات اإلقــداَم عليــه
يار. ولذا يبد ا االقتصادية واملالية جمتمعاتنا وكياناتنا على شفا اال عالقـٍة الكنائس الكـربى السـاعية لو وتبـد، بابا الفاتيكـانو وقوا

  يف صورة الصارخ يف الربية. ، سوية معنا
لقد أردُت هلـذا احلـديث أن يكـون مطالعـًة يف ضـرورات املبـادرة إلنقـاذ اجتماعنـا اإلنسـاين والثقـايف والـديّين والسياسـّي. لكـْن 

ـا أجـدى وأنفـع.، وسط هـذا اخلـراب الكريـه يف منطقتنـا ويف جمتمعاتنـا -قـال رسـول اهللا  بـدا يل التشـخيص حلـال السـفينة وركا
فأصــاب بعضــهم أعالهــا ، "مثــل القــائم علــى حــدود اهللا والواقــع فيهــا كمثــل قــوٍم اســتهموا علــى ســفينة :-صــلى اهللا عليــه وســلم

فـإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا وهلكـوا  ،أنّا خرقنا يف نصيبنا خرقـاً ومل نـؤِذ َمـْن فوقنـاو فقال الذين يف أسفلها: ل ،وبعضهم أسفلها
  ن أخذوا على أيديهم جنوا وجنوا مجيعاً". وإ، مجيعاً 

  تطويها وتطوينا األمواج العاتية. و أ، الستنقاذ وجودنا، فلنهب مجيعاً الستنقاذ السفينة
*********************  

  .أستاذ الدراسات اإلسالمية باجلامعة اللبنانية، بريوت، ومستشار التحرير مبجلة التسامح) *



  188

   سالممسيحية ضد اإل
  انتهى إلى اإلخفاقحوار 

  أسرة التحرير :مراجعة
حقبـة ، دارس العصور الوسـطى البـارزة: القـرنني الثـاين عشـر والثالـث عشـر Richard Southernعّد ريتشارد سوذرن 

ما كان يقصـد انفتاحـاً مـن ، استناداً لدالفرين وآخرين، عندما ذهب لذلكو ية. وهسالمالتعقل واألمل يف العالقات املسيحية اإل
كمــا كــانوا يعــانون مــن ضــغوط حــروب ،  الــذين كــانوا ال يزالــون يعــانون مــن اهلجمــات الصــليبية علــى ديــارهم، نــب املســلمنيجا

أنّــه وبالتســاوق مــع األســاطري واألوهــام حــول ، ودانييــل مــن بعــد، مثــل دالفــرين مــن قبــل، بــل كــان يــرى، "االســرتداد" باألنــدلس
وملخاطبــــة ، ســــالموألّول مــــّرة لفهــــم اإل، حمــــاوالت جــــادة، شــــر والثالــــث عشــــرواملســــلمني ظهــــرت يف القــــرنني الثــــاين ع ســــالماإل

م. ، وظهرت مدارس للرتمجة عن العربية، وترمجة القرآن، املسلمني   وازدادت رحالت املبشرين واملستطلعني وزيارا
وإن ، سـالمآن أّن اإلبرتمجـة القـر ، يف تعليـل تكليفـه لروبـرت كيتـون، ) رئـيس ديـر كلـوينvenerabilisذكر بطـرس (املبجـل 

وهـي  ، خطر كبـري مـن الناحيـة الدينيـة والفكريـة. إنّـه يف األصـل هرطقـة مسـيحيةو فه، مل يعد يشّكل خطراً عسكرياً حاضراً وقويا
بـل  ،آخـر اهلرطقـات وأشـدها خطـراً ، الذي ترمجـت مؤلفاتـه إىل الالتينيـة يف القـرن الثـاين عشـر أيضـاً ، كما ذكر يوحنا الدمشقي

ــا األ ّ ويف مقــدمتهم برنــار دي   ،ســاس لكــل اهلرطقــات الــيت كانــت جتتــاح أوربــا آنــذاك! وكمــا كــان ذلــك رأي كثــري مــن زمالئــهإ
  ألنه قد حيدث ضرراً وتشوشاً يف أذهان السذج.و أ، إّما ألنه ليس أولوية، الذي مل يقتنع بفائدة ذلك، كلريفو

ـا. لكـن يف الوقـت نفسـه كـان و اع كثـريون معرفـة الرتمجـة أمـع سـوء الرتمجـة. ومـا اسـتط، وهذا أمـر مهـم ،لكن املشروع متّ  قراء
مث إىل ابــن رشــد. كمــا كــان العائــدون مــن األرض املقدســة ، يتعرفــون إىل ابــن ســينا، وأســاتذة اجلامعــات، الّالهوتيــون األوربيــون

،  متعارضــة. فمــن جهــةو وعــن تقــدمهم. وكانــت خيبــات احلمــالت الصــليبية حتــدث آثــاراً مضــادة أ، يتحـدثون عــن كثــرة املســلمني
فيـدعون ، أحـد األخطـار الثالثـة الـيت تتهـدد أوربـا واملسـيحية سـالميتنبهـون إىل بقـاء اإل، كان رجال مثل يواكيم دي مونتفيـوري

، يسـالمتصـرف الهـوتيني آخـرين عـن االهتمـام بـاخلطر اإل، ملزيد من احلمالت الصليبية. ومن جهـة ثانيـة كانـت تلـك اخليبـات
  إذ ال تعليل للهزائم إالّ غضب اهللا نتيجة الفساد املنتشر يف األوساط الدينية والسياسية. ، ملشهد الداخلي بأورباإىل االهتمام با

أنه حوهلا لعقـود و انقض حدث هائل غري جماري االهتمام أ، أواسط القرن الثالث عشر امليالديو حن، ويف حلظة تارخيية حامسة
ويرجون أن تسـقط مصـر كليـاً يف قبضـتهم؛ عنـدما منـي إلـيهم أّن ، مسة حياصرون دمياطقادمة: كان فرسان احلملة الصليبية اخلا

ــاء ، يتقــدم الجتيــاح بغــدادو وه، وقــد اجتــاح بــالد فــارس، ملكــاً مســيحياً مشــرقياً يقــود جحافــل ضــخمة انطالقــاً مــن جورجيــا وإ
لتقى املنتصـرون يف مصـر والّشـام مـن املسـيحيني فإّن معىن ذلك أن ي، إذا حتقق األمل خالل شهورو فيما وراء الفرات.  سالماإل

مـن األرض! ومـع أّن ذلـك كلـه مـا كـان غـري وهـم هائـل؛ فقـد كانـت لـه  سـالمبأولئـك املسـيحيني املشـرقيني؛ فيـزول اإل، الغربيني
دين. بعــد عقــو آثــاره الكــربى. امللــك (املســيحي) داود مــا كــان غــري جنكيــز خــان؛ مل يصــل إىل بغــداد؛ بــل بلغهــا حفيــده هوالك

زميـة كاسـحة بيـد أن املغـول ظلّـوا خطـراً هـائًال علـى املسـلمنيو  ومـا ، الصليبيون ما انتصروا بدمياط بل حوصروا وانتهت احلملة 
يف األرض  ســـالمعـــاد األوربيـــون حباجـــة لقتـــال املســـلمني بأنفســـهم. مث إّن األمـــل ظـــّل قائمـــاً بإمكـــان التحـــالف معهـــم ضـــّد اإل
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والتعـــرف أكثـــر إىل هـــؤالء احللفـــاء(غري املســـيحيني؛ ولكـــن غـــري ، جـــرى تبـــادل البعثـــات والرســـائلاملقدســـة ومـــا حوهلـــا. ولـــذلك 
وهلـذا أمكـن لرميـون لـول أن يكتـب حـىت بعـد سـقوط عكـا ، الذين أقيمت على ظهورهم تلك األماين العـراض، املسلمني أيضاً)

واعتنـــق التتـــار املســـيحي؛ فـــيمكن بســـهولة ، همم): "إذا عـــاد املبتـــدعون النســـاطرة عـــن هـــرطقت1291بأيـــدي املســـلمني يف عـــام(
(الذين كمـا أن النسـاطرة،  سـالمالقضاء علـى املسـلمني". واملعـروف أّن الّشـعوب الرتكيـة هـذه سـرعان مـا أقبلـت علـى اعتنـاق اإل

ا الداخليـة الدينيـة وا لسياسـية يف صعدوا قلـيًال بصـعود املغـول) سـرعان مـا اختفـوا عـن مسـرح التـاريخ. وانشـغلت أوروبـا بصـراعا
ويســــقطون ، القــــرن الرابــــع عشــــر؛ يف الوقــــت الــــذي كــــان فيــــه العثمــــانيون الــــرتك يطلّــــون علــــى املســــرح األوريب فيهزمــــون الّصــــرب

  ويظّلون لقرون طويلة يف البلقان. ، القسطنطينية
حيني األوروبيــني عــّد ســوذرن القــرن الرابــع عشــر قــرن اإلعــالن عــن اإلخفــاق يف إقامــة عالقــة صــحية ومعقولــة بــني املســي، إذن
توقف احلروب بني الطرفني؛ بل مـدى قـدرة الالهـوتيني األوربيـني علـى فهـم و يعين بالعالقة الصحية ليس الّسالم أو . وهسالمواإل

وعلـى  سالميصل إىل استنتاج مؤداه أّن القرن الرابع عشر كان قرن انقفال وتراجع على اإلو دينا وثقافة وبشراً. وه سالمعامل اإل
  غريه. 

اين عشـر فبعد استعراض تفصيلي دقيق آلثار القـرنيني الثـ، هذا الّتوجه ال يراه لودفيغ هاغمن يف كتابه املرتجم الذي نقدم لهو 
يف القـرنني الرابـع عشـر واخلـامس  سـالم(والقرن األخـري بالـذات)؛ ينصـرف لدراسـة حمـاوالت أخـرى جـادة لفهـم اإلوالثالث عشر

وحماولــة تومــا األكــويين الدراســة الّناقضــة. فقــد ذهــب ، ة فرنســيس األسيســي التبشــرييةمــا عــدها اآلخــرون كــذلك: حماولــ، عشــر
و(اخلالصـة ضـد األميـني). ، وكتب تومـا األكـويين كتابيـه: (منطـق اإلميـان)، األسيسي إىل مصر لتبشري امللك الكامل باملسيحية

، م بشــأن قضــايا أســاس مثــل ألوهيــة املســيححملــاجته، وقــد اســتخدم فيهمــا أســاليب علــم الكــالم الــيت تطــورت لــدى املســلمني
الـذي تنقـل ، الـدومنيكاين، واإلميـان والكفـر. واألمـر ذاتـه حيـدث لـدى هـاغمن مـع ولـيم الطرابلسـي، والقضاء والقدر، والثالوث

وكتـــب رســـالته: "مـــذكرة عـــن حممـــد". كمـــا كتـــب معاصـــره ، بـــني املـــدن الصـــليبية الباقيـــة علـــى الّســـاحل يف القـــرن الثالـــث عشـــر
ركلس دي مونيت كروتشي كتـاب: "ضـد شـريعة املسـلمني". وال شـك أّن رمينـد لـول كـان بـني الالهـوتيني األكثـر ، حدث سنااأل

  : لكن هاغمن تبعاً أللرت يذهب إىل أّن املبّشر فيه غلب على املفكر. سالمدّقة يف عرض شرائع اإل
ومارتن لـوثر. أّمـا األول ، كل من نقالوس فون كيسيف القرنني اخلامس عشر والسادس عشر حماوليت  ، ونشهد برأي هاغمن

علـيهم ، وتبعـاً للقـرآن ذاتـه، والذي أراد التـدليل فيـه بكـل سـبيل علـى أّن املسـلمني، فقد كتب جملده الضخم: (نظرة يف القرآن)
عشر. أّما لوثر فما   األكثر تفصيًال حىت القرن التاسع، أن يعتنقوا املسيحية. وقد تكون فصول فون كيس عن املسيح يف القرآن
وكيـف ينبغـي أن يواجهـوا. ولـذلك قـرأ القـرآن إلثبـات ، كان يقصد إىل تبشري املسلمني باملسيحية؛ بل ما كان يشغله هم الـرتك

وأّن علــة قــوة الــرتك الفســاد يف ، وصــّب جــام غضــبه علــى الــرتك الغــزاة! لكنــه ظــّل علــى اعتقــاده أّن البابــا شــر مــن الــرتك، زيفــه
  الكنيسة. 

يف القــــرن الثــــامن عشر(عصــــر التنــــوير) مهــــا هــــدريان رالنــــد يف كتابــــه:  ســــالمعــــود هــــاغمن الســــتعراض مثلــــني عــــن فهــــم اإلوي
، ولسنغ يف مسرحيته: (ناتان احلكيم). ويسمي املؤلف القرن التاسع عشر: (التبشـري يف ظـّل االسـتعمار)، (الالهوت احملمدي)



  190

(اإلستشـراق) ذاكــراً غولـد تســيهر سالمبـدء البحـث التــارخيي النقـدي يف اإلبـل يقــدم عرضـا مــوجزاً ل، لكنـه ال يقتصـر علــى ذلـك
ونلدكـــه وفـــون كرميـــر وفلهـــوزن وكايتـــاين وآخـــرين. والواقـــع أّن املؤلـــف مـــا اعتـــىن بعصـــور األنـــوار واالســـتعمار كمـــا اعتـــىن بـــالقرون 

مبـا يف ذلـك ، األخـرية تـذييًال للكتـابوجـاءت فصـوله ، السابقة. وإمنا كـان قصـده تبيـان مصـائر العالقـة خـالل القـرون الوسـطى
  ومشكالته مع الدولة واجلمهور. ، ويف أملانيا حتديداً ، يف أوروبا اليوم سالمصفحاته القليلة عن اإل

هنـاك مـن ، ويف مقابل ذلك التـذييل للكتـاب باملضـي بـه حـىت النصـف الثـاين مـن القـرن العشـرين مـع اجملمـع الفاتيكـاين الثـاين
وعـن عالئقـه باملسـيحية يف نصوصـه وتارخيـه وحركتـه الفاحتـة حـىت بدايـة احلـروب  سـالمتقومييان عن نشوء اإل ناحية ثانية فصالن

  الصليبية وحروب "االسرتداد".
  لماذا أخفقت العالقة في القرون الوسطى؟ وما الموقف اليوم؟

، مث االســتعالء االســتعماري، املســيحي الاالنقفــيــرى كثــري مــن البــاحثني األوروبيــني أّن اإلخفــاق يف التالقــي واالعــرتاف علتــه 
مث االنقســـامات املســـيحية الداخليـــة. وأخـــرياً ، ) ســـببه احلـــروب الصـــليبية15-12(ى أن إخفـــاق مســـاعي القـــرون الثالثـــةوأنـــا أر 

سـتعماره والّتصرف معه علـى قـدم املسـاواة؛ وصـوًال ال، العامل اجلديد أجدى هلم من تفهم العامل القدميو اقتناع األوروبيني بأن غز 
ـــــارخيي النقـــــدي، وإســـــاءة فهمـــــه ـــــني ، مـــــع وجـــــود البحـــــث الت ـــــاين ب ـــــا أوافـــــق املؤلـــــف علـــــى أن موقـــــف جممـــــع الفاتيكـــــان الث وأن

، خطوة كربى إىل األمام كما أن مواقف البابا والكنيسة الكاثوليكية يف العقد األخري من السننيو م) ه1965 -1962عامي(
يشــارك و . لكــن الــذي يعرفــه املؤلــف ونعرفــه أّن الكنــائس ليســت اآلن مــن يقــرر أتؤســس لعالقــات جديــدة وجديــة بــني الــديانتني

  واليت ال جدال يف سوئها وترديها يف السنوات األخرية. ، بفعالية يف قرارات الغربيني األمريكي واألوريب إزاء هذه العالقة املتوترة
حساســيتها وذكائهــا ومقاصــدها يف إقامــة عالقــة  كونــه وثيقــة نــادرة يف،  يســتحق هــذا الكتــاب قــراءة املهتمــني واملتخصصــني

يف سـبيل بلـوغ ذلـك يقـدم رؤى تفصـيلية عـن البـىن وخالصـات و وبني الشرق والغرب. وه، سالمصحية وندية بني املسيحية واإل
  اصطناع املعاجلات السريعة.و ق أومن دون فقد السيا، الالهوتيني واملؤرخني من دون أن جيور الالهوت على التاريخ

***************************  
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  من بابل إلى الترجمة
  (برنارد لويس)

  مراجعة: أسرة التحرير
ـــذا العنـــوان هلـــذه اجملموعـــة مـــن املقـــاالت مـــا ورد يف العهـــد القـــدمي عـــن تبلبـــل األلســـن بـــربج بابـــل حبيـــث ، يـــين برنـــارد لـــويس 

علــى العــرب و أ، لنــزاع العنيــف علــى الشــرق األوســطووســط هــذا ا، احتــاجوا إىل املرتمجــني لكــي يتمكنــوا مــن التواصــل والتفــاهم
نفســـه شـــارحاً ومقـــدماً ، وأحـــد كبـــار العـــارفني بتـــاريخ الشـــرق األوســـط، املستشـــرق املعـــروف، واملســـلمني يعـــرض برنـــارد لـــويس

جم بعبــارة أخــرى: ملــن يــرت و أم بــني العــرب والعــامل؟ أ، إمنــا بــني مــن ومــن هــل بــني الغــربيني والعــرب، وموضــحاً وجاليــاً للغمــوض
فلـم يبـق ، مقاالتـه اجملموعـة بالعربيـةو كـان يـرتجم لنـا لكتـب كتابـه أو هل يرتجم لنا أم يرتمجنا حنن للغرب؟ ل، األستاذ برنارد لويس

أي وظيفــــة االستشــــراق ، اإليضــــاح هلــــم. ومــــن أجــــل هــــذا األمــــر بالــــذاتو جممــــوع إلفهــــام الغــــربيني أو إالّ أن الكتــــاب مكتــــوب أ
مــه بالتشــويه والتحيــز هــاجم، التصــويريةو اإليضــاحية أ متخــذاً مــن برنــارد لــويس منوذجــاً لتلــك ، إدوارد ســعيد هــذا التخصــص وا

مث دأب علــى ، م1978احلزبيــة الواضــحة يف تأمــل العــرب واملســلمني. وقــد ذكــر إدوارد ســعيد ذلــك يف كتابــه: اإلستشــراق عــام 
، كـــان لألســـتاذ ل لـــويس دوٌر أيضـــاً يف ذاك الغـــزوم. ونعـــرف اآلن أنـــه  2003األمريكيني للعـــراق عـــام و تكـــراره إىل مـــا بعـــد غـــز 

بشكٍل مباشر وآخر غري مباشر. الشكل املباشر كمثل يف أّن أصدقاءه وتالمذته مـن احملـافظني اجلـدد أخـذوه للـرئيس بـوش مـن 
ملشـــني أجـــل أن يشـــرح لـــه بإجيـــاز الـــدوافع والعوامـــل الـــيت حتـــرك "أولئـــك العـــرب" يف حقـــدهم علـــى الواليـــات املتحـــدة وتصـــرفهم ا

وقد أعطاه حبسب مصادر صحفية موثوقة يف النهاية نصيحة حمددة: ضرورة مهامجة العراق ألنَّ العرب ال يفهمون غـري ، إزاءها
لغــة القــوة! أمــا اإلســهام غــري املباشــر يف السياســات األمريكيــة جتــاه الشــرق األوســط فيوضــحها مقالــه الــذي صــار شــهياً (جــذور 

بعـــد أن اســـتعمله مئـــات املـــرات خـــالل ، والـــذي أعـــاد نشـــره يف هـــذا الكتـــاب، م1994ي) املكتـــوب عـــام ســـالمالغضـــب اإل
م). وخالصـــة ترمجـــة 2003(ســـالموأزمـــة اإل، م)2001(خـــرين: كيـــف حـــدث اخللـــلوصـــوًال إىل كتابيـــه اآل، الســـنوات املاضـــية

ية" تســتند إىل الفشــل يف األســتاذ لــويس جلــذور الغضــب لــدى العــرب واملســلمني جتــاه الغــرب أّن هــؤالء يعــانون مــن "عقــدة نفســ
فكانـت ، والـيت سـلبهم إياهـا يف نظـرهم االسـتعمار الغـريب سـالموالتحسـر علـى األجمـاد القدميـة لإل، بلوغ إجنازات احلداثة الغربيـة

  وإرادة لتدمريه. ، النتيجة حقداً على هذا الغرب
ــدوء لوجــدوا إّن الــذنب يقــع علــى عــواتقهم وعواتــق حكــامهمو ول . والــدليل علــى ذلــك املصــري اآلخــر لألتــراك تـأملوا املســائل 

ــدمت إمرباطــوريتهم ــم تبــادلوا معهــم العــداء ألربعمائــة عــامو واعتــدى األوروبيــون علــيهم أ، احملــدثني. فقــد  لكــنهم اســتطاعوا ، أ
إلحســـاس وأن يبنــوا الدولــة احلديثـــة القويــة. فمــا يـــنقص العــرب ا، بعــد ســقوط الدولـــة واخلالفــة أن يتخلصــوا مـــن أوهــام املاضـــي

  وليس يف مواجهته. ، والعمل من أجل النهوض بالتعاون مع الغرب، باملسؤولية
وقـــد قســـمها املؤلـــف يف ثالثـــة ، )م2002وم 1957(كتبـــت بـــني،  يتضـــمن كتـــاب برنـــارد لـــويس هـــذا أربعـــاً ومخســـني مقالـــة

يتضــمن مخــس و وه، أصــغر الفصــولو يف التــاريخ. والفصــل الثالــث هو وعــن التــاريخ أ، والتــاريخ املعاصــر، فصــول: التــاريخ املاضــي
واألرشـيف العثمـاين ، يةسـالموالسري الذاتية لدى الشرق أوسطية وتأمالت يف الكتابـة التارخييـة اإل، مقاالت: الدفاع عن التاريخ



  192

وعــــن االســــتغراب واالستشــــراق. ، والكتابــــة التارخييــــة والبعــــث القــــومي يف تركيــــا، بوصــــفه مصــــدراً مــــن مصــــادر التــــاريخ األورويب
ورمبا أعده إلحدى احملاضرات اليت دأب على إلقائها يف العشرين سنة املاضية بعد ، يذكر أّن املقال األخري مل ينشر من قبلو وه

اليت أتى إليها من إجنلرتا يف اخلمسينات إىل أن غادرها مطلع التسعينات مـن القـرن املاضـي. يف ، أن تقاعد من جامعة برنستون
، (منوذج حاجي خليفة يف القـرن السـابع عشـر)هتمام" الشرقيني املسلمني بالغربلويس بني "عدم ااملقال السالف الذّكر يقارن 

والـذي مارسـه األسـتاذ ، االهتمام الذي صار ختصصاً يف القرن التاسع عشرو ي. وهسالمواهتمام األوروبيني الشديد باملشرق اإل
  ؤرخاً وليس مستشرقاً. لكنه يسميه تارخياً ويعترب نفسه م، لويس حوايل الستني عاماً 

دراسـات كثـرية ، . ولـه منـذ أطروحتـه للـدكتوراه عـن اإلمساعيليـةسـالماألستاذ برنارد لويس أحد كبار العارفني بعامل العروبة واإل
أصيلة تعتمد على البحث العلمي الرصيد والدقيق. لكنه مر مبرحلتني حددتا إىل حٍد كبري نتاجه كلـه يف العقـود الثالثـة األخـرية 

العـــام  ومنــذ الثمانينــات قــرر االهتمــام بـــ"تنوير" الــرأي، علــى اخلصــوص: يف الســتينات قــرر االهتمــام بالشــرق األوســط املعاصــر
ـــه ، بشـــأن العـــرب واملســـلمني. وهكـــذا فقـــد قـــّرر أن يكـــون "خبـــرياً" بالشـــرق األوســـط، األمريكـــي بالتحديـــد، الغـــريب يســـتمع إلي

الذين يستطيعون اسـتخدام انطباعاتـه وأحكامـه العامـة يف مقـدمات ، راته الصحفيونويرجع لكتبه وحماض، املهتمون والسياسيون
م وخواتيمها. ومقاالته امل صـفحة مـن احلجـم الكبـري) تكـاد تكـون مجيعـاً مـن هـذا  438(نشورة يف هذا الكتـاب الضـخممقاال

القـارئ. مث يقـول و يـث ينشـر املسـتمع أالنوع: يبدأ املقـال بعـرض الوقـائع والقصـص تشـكل مـدخًال للموضـوع الـذي يـراد حبثـه حب
مث يعـود لعـرض ، الوقائع حاد عـن احلـق فاحلقيقـة غـري ذلـكو إّن هذا االنطباع الذي قد ينشأ من هذه القصص أ، األستاذ لويس

منـــا إ، وتنتهـــي املقالـــة يف القســـم الثالـــث واألخـــري بتأكيـــد االنطبـــاع األول، ختـــالف ظـــاهراً مـــا ورد أوالً و أقاصـــيص ووقـــائع تـــنقض أ
  حسب تعبريه. ، على السطحو ما يبدو الظاهر أو ليس ه، بتأويل آخر

(وأكثرهــا عــن األوضــاع العربيــة يف األربعــني ســنة األخــرية) أّن هــؤالء ممزقــون صــة األمــر يف ســائر مقــاالت الكتابوهكــذا فخال
تسّلح باملاضي من أجل مواجهة وحاضٍر ال يشعرون بالرّاحة فيه؛ ولذلك فهم يعمدون لل، بني ماٍض انقضى وما عادوا ميلكونه

  مهوم احلاضر ومشكالته فريتد ذلك السالح يف وجه خصومهم. 
هنـا يعـرض و كمـا لقـي كتابـاه األخـريان السـالف الـذكر. فه،  جناحـاً إعالميـاً كبـرياً  -وال شـك-وستلقى جمموعة املقاالت هذه 

ويف ، م1967م ويف العــام 1903ني: أمل أقـل لكــم يف العــام خـربات مخســني عامــاً وأكثـر خماطبــاً باملقــاالت املتواليـة قــراءة الغــربي
يراه  الناس الذين يقصدون لويس ال يرون ماو . ؟ألنين أعرف هؤالء الناس جيداً ، ذاك سيحدثو م.. اخل إّن هذا أ1981العام 

م إلدراك اخلــاطئ مــن او أمريكــا ال ميكــن أن يصــّدقوا أّن الّســبب هــو الغالــب أّن أكثــر العقــالء يف أوربــا ، يف تشــخيص مشــكال
  .جانب العرب واملسلمني لقضاياهم مع العرب
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  16- 09-2008 انتهيت من مراجعته صباح:
                                                 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


