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  :حديث التسامح
  ﴾وال يزالون مختلفين إالّ من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿ 

  نفتاح والتنوع والتعدداال
  *الرمحن الساملي عبد

: وخيــوض العــامل اإلســالمي خماضــاً عســرياً يف اجتــاهني متناقضــني، تــربز مســألة االخــتالف والتعــدد باعتبارهــا أهــم املســائل يف العــامل اليــوم
ـــاً للهويـــة ، ليًة وانفصـــاماً عـــن العـــامل أحيانـــاً فهـــو يريـــد ذاتيـــًة واســـتقال ويف الوقـــت نفســـه يعجـــز عـــن حتقيـــق وحـــدة نفســـه باســـم األمـــة إثبات

ولــذا فــنحن ، ينطلقــان مــن مفهــومني خمطئــني، والواقــع أّن االنفصــام أو التضــامّ  .العــامل تعاُمــَل النــّد للنــدّ  واألهليــة والتعامــل مــع واخلصوصــية
يف حــني خنلــط بــني الوحــدة الثقافيــة ، ونُظهــر الســعي إىل الوحــدة والتوحــد –خشــية االنــدماج والــذوبان خنــاف مــن االنفتــاح علــى العــامل 
  .واألخرى االقتصادية أو السياسية

فقد اقتضت احلكمة اإلهلية أن يكون الناس أمًة واحدًة أو على قلب رجٍل واحـد ، وُيشعرنا املنهج القرآينُّ أّن املسألة يف الفهم واملفهوم
خلقكـم مـن ﴿: فـال شـيء تقريبـاً إال ويتناولـه االخـتالف والتعـدد باسـتثناء أصـل اخللـق واخللقـة ﴾شاء ربك جلعل الناس أمـًة واحـدةولو ﴿

، فحــىت األصــل الواحــد واملقصــود بــه التســاوي يف القيمــة اإلنســانية ﴾وبــّث منهمــا رجــاًال كثــرياً ونســاء، وخلــق منهــا زوجهــا، نفــس واحــدة
يــا أيهــا النــاس إنــاّ خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً ﴿ذي ختتلــف أفــراده ومجاعاتــه يف كثــري مــن األمــور يكــون منبعــاً للتكــاثر الــ

ولـــذلك يكـــون مـــن ، واملصـــاحل املتباينـــة، والتنظيمـــات االجتماعيـــة املختلفـــة، واأللســـنة واأللـــوان، فهنـــاك إذن الـــذكورة واألنوثـــة ﴾...وقبائـــل
وال يزالــون ﴿أن ال يكــون هنــاك أمــل أو ســعي إللغائــه ، بــري باعتبــاره ســنًة مــن ســنن اهللا يف خلقــهالطبيعــي وقــد ظهــر هــذا االخــتالف الك

يف الـدول الوطنيـة ، وقـد دارت الصـراعات يف أكثـر عقـود القـرن العشـرين مـن ضـمن حمـاوالت إلغـاء االخـتالف والـدمج الكامـل ﴾خمتلفني
  .ما يزال بعضها مستمراً حىت اليوم، كربىونزاعات  ، ات إىل حروب عامليةءفأدت تلك اإللغا، والقومية

أي أّن االخـــتالف والتعـــدد يستشـــريان إىل حـــدود ، لكـــن مـــن ناحيـــة أخـــرى؛ فـــإن صـــراعات العقـــدين األخـــريين تتخـــذ مســـات معاكســـة
ليـدعو ، يوهنا يتدخل املنهج القرآين الذي أقر االختالف وجعلـه مـن سـنن االجتمـاع البشـر ، ودول كربى، مجاعات كبرية الطموح إللغاء

اية تشرذماً وعبثية يا أيهـا النـاس إنّـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم ﴿: للسبيل الوسط بني إلغاء االختالف أو املضي به إىل ما ال 
 بــل الوصــول باملعرفــة واحلــوار إىل فهــم وتفهــم كــل مــن، فالتعــارف لــيس املقصــود بــه إلغــاء االخــتالف وال تســعريه ﴾شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا

ولـذلك تقـوم اجلماعـات والشـعوب والقبائـل والـدول لتُـوازَن ، وقد يستقوى فرٌد على فـرد نتيجـة املعرفـة بوجـود ضـعفه مـثالً ، الطرفني لآلخر
  .القوَة والضعف وجتعل كًال من الطرفني يفكر يف فوائد التوافق والتعايش واملساملة على أساس االختالف والتساوي والندية

، وقوله يف متـام اآليـة األخـرى، ﴾وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿: يف متام اآلية تعاىلقوله وقد يكون ذلك معىن 
ــج  بــل يف، رغـم أن اإليثــار مسـَتًحبُّ ، محــة والتقـوى ليســتا يف إلغـاء االخــتالففالرّ  ﴾إن أكـرمكم عنــد اهللا أتقـاكم﴿: آيـة التعــارف التـزام 

، من أجل أن تستقيم احلياة وعيُشـها املشـرتك، أي أن على كل واحد منا أن يتجاهل شيئاً من اختالفه، فاألخالق يف التعارف واالعرتا
أي أنـــه خلقهـــم لالخـــتالف ، مـــن أجـــل ذلـــك خلـــق اخللـــق -ســـبحانه وتعـــاىل-فـــاهللا ، وال يفقـــد هـــو يف الوقـــت نفســـه فرديتـــه أو مصـــاحله

  .أن تتحقق إال يف التعامل املتأسس على التعارفوهذه األمور ال ميكن ، والرتاحم والتقوى يف الوقت نفسه
أي أكفــــأ يف القيــــام مبهــــاّم  ﴾ليبلــــوكم أّيكــــم أحســــن عمــــال﴿، غــــايتني مــــن وراء االخــــتالف اإلنســــاين -ســــبحانه وتعــــاىل-وقــــد حــــدد 

، بحانهفـــاالختالف مقصـــود لـــه ســـ، أي األكثـــر عمـــًال مـــن أجـــل خـــري البشـــرية وتقـــدمها ﴾بقوا اخلـــرياتتســـفاو﴿ ،االســـتخالف مـــن جهـــة
وجتاهــل التعــارف؛ يف حــني تنشــب حــروب أخــرى حــىت ، ومــا احلــروب غــري تعبــري عــن تفــاقم االخــتالف، ووســيلة ضــبطه وإدارتــه بالتعــارف
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أي إلغــاء الــذاتيات واهلويــات واالنتمــاءات الصــغرى أو ، اليــوم بســبب حمــاوالت اهليمنــة واالســتيالء والطمــوح للتــذويب وإلغــاء االخــتالف
  .الفرعية

بينمــا فــّرق املســلمون األوائــل بــني األساســيات الــيت ال ، علينــا زمــاٌن كنــا نعتــرب فيــه أن كــل اخــتالف شــر وظلــم وخطــأ فاضــحلقــد مضــى 
ويف العالقـة ، ينولـذلك فقـد سـعوا للتقـارب يف أصـول الـدّ ، والفرعيات اليت ال يصلح فيها إلغاء االختالف والتعـدد، جيوز االختالف فيها
فقـــد تركـــوا فيهـــا العنـــان ، أمـــا يف الفـــروع الـــيت تتطلـــب النظـــر واملراجعـــة وتقليـــب املصـــاحل .نـــص عليـــه القـــرآن كمـــا،  مـــثالً ، مـــع أهـــل الكتـــاب

الــذي أقــاموه علــى االختيــار والشــورى ، الشــأن السياســي: ومــن ضــمن مــا اعتــربوه فروعــاً لتعلقــه باملصــاحل، لالجتهــاد واالخــتالف والتعــدد
الوســطى  شــهدت العصــور، فكمــا ســبق القــول .لتــداول وللســلمية يف توســيد األمــر ألهلــهوهــي أمــور كلهــا ضــرورية ل، واالخــتالف والتعــدد

ومـا نـتج عـن ، أما يف األزمنة احلديثة فقد ساد منهج اإللغاء حتت اسم الدمج والتوحيد، اإلسالمية تصارعاً بني منهجي التعارف واإللغاء
فقـد كـان هنـاك نزوعـان يتنافسـان ، ب بـني إخـوة وأشـقاء متقـاربني يف األصـلوالتباعد بدًال من التقـار ، ذلك غري التناكر بدًال من التعارف

  .والنزوع اإلثين املستند إىل أسطورة األصل التارخيي الواحد أو اُلمْدَمج، نزوع االستيالء باسم التوحيد: تارة ويتضافران طوراً 
ـج اإللغـاء والـدمج ج التعارف بعد تضاؤل خطط  ا العوملـة الـيت تـذّرُر االختالفـات حتـت اسـم إعطـاء احلـق بـل جاءتنـ، وما ُعْدنا إىل 

كمـــا ال ميكــن أن يكـــون بقصــد االســـتئثار ،  واالخـــتالف ال ميكــن أن يكـــون بــدون غايـــة غــري اهلويــة الصـــغرى املنغلقــة .واالعــرتاف والنّديــة
وهاتـان القضـيتان ال يصـلح هلمـا غـري ، مـووحنن نواجه اليـوم قضـيتني رئيسـيتني اإلصـالح والن .والسيطرة حتت اسم احلق الوطين أو القومي

، يـدج التعـارف الـذي ذكـره القـرآن الكـرمي باعتبـاره تعرفـاً علـى االخـتالف واعرتافـاً بـه وسـعياً للجوامـع وانفتاحـاً علـى اآلخـر القريـب والبع
  .واحلوار واملعرفة األخالقية الصبورة واملستنرية، وصنعاً للمستقبل املشرتك باالعتماد املتبادل

ويف العيش االجتماعي واالشرتاك العاملي مسؤوليٌة وحتقيٌق للمصاحل الـيت ال ميكـُن لألفـراد واجلماعـات  .يف االختالف حريٌة للفرد وذاتية
  .ومنهج التعارف هو املنهُج اإلهليُّ لضّم هاتني الناحيتني من نواحي الطبيعة البشرية معاً  .الصغرى االنفراد بتحقيقها

*******************  
 لة.اجملرئيس حترير *) 
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  : التعدد والتسامح واالعتراف
  نظرة في الثوابت والفهم والتجربة التاريخية

  *رضوان السيد
1  

 .التحمُّـل والتسـاهل: اختار النهضويون العرب أحد مفردين للتعبري عن احلاجـة للتعـايش مـع اآلخـر املختلـف عقيـدًة أو قوميـًة أو ثقافـة
ويف كــّل األحــوال؛ فــإّن اإلشــكالية نفســها  .مــن القــرن العشــرين مصــطلح "التســامح" للتعبــري عــن تقبُّــل االخــتالفمث ســاد يف الربــع األول 

كمـــا يريـــد ،  لـــيس مبعـــىن االســـترياد، وهـــي بـــذلك مـــأخوذٌة عـــن ذاك الغـــرب .جـــرى التنبُّــــه إليهـــا ضـــمن حقبـــة التواُصـــل مـــع الغـــرب األورويب
ـــاَع منـــذ عقـــود ـــة األصـــالة اإلقن ـــا مـــأخوذ .أصـــحاُب رؤي ـــه بأ أّن املشـــكالت الـــيت ظهـــرت وتبلـــورت يف االجتمـــاع البشـــري ، ةبـــل مـــا أعني

حاول اإلصالحيون واجملّددون اإلفادَة يف معاجلتها من جتربة أو جتارب الغرب خالل عصـور ،  أواسط القرن التاسع عشرايلوالسياسي حو 
والصراعات النامجـة عـن ، صراعات النامجة عن االختالف الديينال، ومن ضمن مشكالت الغرب منذ القرن السابع عشر .وضه وتقدمه

والنـوع األخـري مـن "التسـامح"  .وأخـرياً النـزوع اإلنسـاين يف التعاُمـل مـع احلضـارات والثقافـات األخـرى غـري الغربيـة .التبلور القـومي والـوطين
القيـام باسـتطالٍع مـوَجٍز للتجربـة ، دُف مـن وراء هـذه املقالـةواهلـ .إذا صحَّ التعبري من نتاجـات القـرن العشـرين وإن تكـن بداياتُـُه قبـل ذلـك

والواقــع أّن رؤى "التســامح" أو االعــرتاف بــاالختالف تكــاُد تنحصــر يف  .قبــل األزمنــة احلديثــة، التارخييــة العربيــة اإلســالمية يف هــذا الشــأن
  : ثالث

لظهــور العقائــد املســيحية الكــربى يف التجســد  -زعنــهــذا امل يف–وهــي الــيت دفعــت ، وهــي تقــوُم علــى "احملبــة": الرؤيــة المســيحية: أوالً 
وربطها بالكنيسـة والدولـة مـن ، بيد أّن حصرية سبيل النجاة بربطها بقانون اإلميان املسيحي من جهة .والصلب والفداء والقيامة والثالوث

وقصــرْتُه علــى املــؤمنني ، مــن مفهــوم احملبــة وجماالتــهجهــٍة ثانيــة وخباصــٍة بعــد القــرن الرابــع املــيالدي؛ أنتجــت اعتقــاداٍت وممارســاٍت ضــّيقت 
ممــا أنــتج شــقاقاٍت عــدَّدت الكنــائس منــذ القــرون ، وهلــذا مــا أمكــن اســتيعاُب االختالفــات حــىت داخــل املســيحية نفســها .باملســيح وكنيســته
ومـــا اســـتطاع  .األرثوذكســـي ثوليكي/بعـــد االنشـــقاق الكـــا، وكـــان آِخرهـــا وأكربهـــا االنشـــقاق الكـــاثوليكي/ الربوتســـتانيت، اُألوىل لظهورهـــا

شـكل مـن خـالل احملبـة
ُ
وهـذا  .ووحـدة الكنيسـة اجلامعـة، كمـا مل يسـتطيعوا اجلمـع بـني مبـدأ حصـرية احلقيقـة واخلـالص،  املسـيحيون حـلَّ امل

  .وحىت القرن التاسع عشر، هو سبُب احلروب الدينية الكثرية منذ القرن الرابع عشر امليالدي
وهــي تبحــُث عــن الســالم االجتمــاعي مــن  .وقــد ظهــرت لــدى األوروبيــني يف القــرنني الســابع والثــامن عشــر: ســانويةالرؤيــة اإلن: ثانيــاً 

أو اسـتناداً إىل مبـدأ ، ين أو حتييـده؛ إّمـا اسـتناداً إىل التجربـة املـرة وحـروب اإلبـادة املْؤسـية بـني املختلفـني دينيـاً خالل اإلقصـاء القْسـري للـدّ 
وبعـد تطـوراٍت كثـريٍة ظهـرت املقولـُة  . يف االقرتاب من احلقيقة أو االبتعـاد عنهـانيويعتربها سيّ ، األديان والعقادياتالالأدرية الذي يتجاوُز 

(نامجــــاً عــــن الطبيعــــة األصــــلية) يف احلريــــات األساســــية يف االختيــــار الــــديين واالجتمــــاعي إىل أّن لكــــل إنســــاٍن حقــــاً طبيعياً الــــيت تــــذهُب 
ـــذ .والسياســـي ـــذين اختـــاروا لـــه اســـم التســـاُهل فالتســـاُمحوهـــذا التيـــار بال  وبســـبب .ات هـــو الـــذي اســـتلهمه بعـــض النهضـــويني العـــرب ال

وو األصــول اإلســالمية يف مطلــع القــرن العشــرين ضــدَّ التســاُمح مبعــىن الالأدريــة أو فصــل ذوقــف اإلصــالحيون ، ين(الســليب) مــن الــدّ املوقف
، ين والدولـةوانسـجاماً بـني الـدّ ، سـالمية الوسـيطة الـيت أنتجـت جتربـًة مدنيـًة يف احلكـمواحتجـّوا هلـذا الـرفض بالتجربـة اإل، ين عن الدولـةالدّ 

أي ، عـادوا للقـول بالتسـاُمح -بعد احلـرب الثانيـة–بيد أّن أعقاَب هؤالء  .واعرتافاً باآلخر الديين والتعايش معه، وحريًة نْسبيًة يف االعتقاد
، والغموض يف االصطالح لطلتارخيية اإلسالمية نفسها؛ فبدا التبايُُن يف املواقف نامجاً عن اخلوللتجربة ا، استناداً للقرآن، تقبل االختالف

  .وليس أكثر
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: ومشــيئته -وجــلّ  اهللا عــز-االخــتالف يف هــذه الرؤيــة حالــٌة طبيعيــٌة منــذ َخَلــَق اهللا اخلَْلــق؛ وهــو تعبــٌري عــن قــدرة : الرؤيــة القرآنيــة: ثالثــاً 
ــا البشــريُة الواحــدُة أو  .)22: (ســورة الــروم﴾واألرض واخــتالُف ألســنتكم وألوانكمومــن آياتــه َخْلــُق الســموات ﴿ فاألمــة الواحــدُة املعــينُّ 

)؛ وهكــذا فالواحــدُة هنــا تعــين التســاوي يف اخلَْلــق 19: ســورة يــونس(﴾..ومــا كــان النــاُس إالّ أمــًة واحــدًة فاختلفوا﴿: اإلنســانيُة الواحــدة
وبـثَّ منهمـا رجـاًال كثـرياً ، وخلـق منهـا زوجهـا، خلقكم من نفٍس واحـدةٍ ﴿: ة واأللوان والعقول والعقائدوالقيمة رغم االختالف يف األلسن

(سـورة ﴾ولـو شـاء ربـُّك جلعـل النـاس أمـًة واحـدًة وال يزالـون خمتلفـني إالّ َمـْن رحـم ربـُّك ولـذلك خلقهم﴿: )21: (سورة البقرة﴾ ..ونساء
اعــرتاف البشــر ، أي االعــرتاف، خــتالف بــني النــاس وضــبطه؛ طريقــة أو مــنهج التعــاُرفوهنــاك طريقتــان لتنظــيم اال .)119-118: هــود

يـا أيهـا النـاُس إنـا خلقنـاكم مـن ﴿: وضرورة التواُفق على العيـش معاً رغم االختالف أو بسببه، أفراداً وفئاٍت باختالف بعضهم عن بعض
التـآُلُف بـني املـؤمنني : والطريقة الثانية .)13: (سورة احلجرات﴾د اهللا أتقاكمإّن أكرمكم عن .ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لَِتعارفوا

قل يا أهل الكتاب تعـاَلوا إىل كلمـٍة سـواٍء بيننـا وبيـنكم أالّ نعبـد إالّ اهللا ﴿: مبا يتجاوُز االعرتاف إىل التآخي، باإلله الواحد والدين الواحد
بيـد أّن  .)64: (سـورة آل عمـرانمسلمون﴾باً مـن دون اهللا؛ فـإن تولـَّوا فقولـوا اشـهدوا بأنّـا وال يتخذ بعُضنا بعضاً أربا، وال نشرك به شيئاً 

ال ينهـاُكُم اهللاُ عـن الـذين مل ﴿: اإلعراض عـن التعـاُرف وعـن التـآخي ال يعـين حتميـة التنـازُع؛ بـل هنـاك حـدوٌد ُدنيـا ميكـن الوقـوُف عنـدها
وإذا كانــت تلــك  .)8: (ســورة املمتحنــة ﴾تَــربوهم وتُقســطوا إلــيهم إّن اهللا حيــبُّ املقســطنيين ومل ُخيرجــوكم مــن ديــاركم أن يقــاتلوكم يف الــدّ 

ال ﴿: حدوداً يف التعاُمل بني مجاعة املسلمني وغريهم؛ فهناك حدوٌد يف املوقف أساُسها احلريُة يف ممارسة االختالف حّىت يف اجملال الديين
)؛ إذ 99: (سـورة يـونس﴾أفأنـت ُتكـرُه النـاَس حـىت يكونـوا مؤمنني﴿و، )256: (سـورة البقـرة﴾ إْكراَه يف الدين قد تبـنيَّ الرُّْشـُد مـن الغـي

   .)107: (سورة األنبياء﴾وما أرسلناك إالّ رمحًة للعاملني ﴿: إنه صلواُت اهللا وسالُمُه عليه ما أُرسَل إال رمحًة للعاملني
2  

م) تأرخيـاً 622( وكان اختاُذها للهجرة النبوية، يعاَمل القرن السابع امليالدمجاعُة التعاُرف والقسط والرمحة يف ، ظهرت مجاعة املسلمني
قـد كـان أول األنظمـة ظهـوراً  و .فتحاور وجتاور يف جتربتها التارخيية االجتمـاع اإلنسـاين مـع الدولـة، هلا َعَلماً على ظهور التنظيم السياسي

صــلى اهللا عليــه -ولتجربــة النــيب ، ل املســيحيني واليهــود يف البدايــة اســتناداً للقــرآنيف التعاُمــل مــع غــري املســلمني هــو نظــاُم أهــل الذمــة الــذي مشــ

حبسـب مـا ، إىل مـا يقـُرُب مـن األخـوة، وقد جتاوز نظاُم أهل ذمـِة املسـلمني التعـاُرف واالعـرتاف .واملسلمني يف جمتمع اجلزيرة العربية -وسلم
قـد اعتـرب الفقهـاء  و .والعقائد األساسية؛ وإن مل يبادْهلم "أهل الكتاب" ذلـك، الواحدلالشرتاك يف أصل اإلميان باإلله ، نصَّ عليه القرآن

، والتنظـيم الـديين، وضِمنت الدولُة هلم احلريـة الدينيـة املتضـمنة حريـَة العبـادة والتعلـيم الـديين، يف كتبهم أهَل الذمة "من أهل دار اإلسالم"
يــدفعون "اجلزيــة" الــيت نــصَّ عليهــا القــرآن؛ وهــي رمزيــٌة تُنــاِظُر مــا يدفُعــُه املســلمون مــن زكــاٍة  وكــانوا .وحريــة احلركــة االجتماعيــة واالقتصــادية
وهلـــؤالء نظـــامهم القضـــائي  .(غري الكاســـبني) ُمعَفـــوَن منهـــارجـــاَل الـــدين اليهـــود واملســـيحيني مث إنّ  .لكنهـــا أقـــّل مبراحـــل مـــن حيـــث القيمـــة

وال كــذلك يف الشــأن ، ويف الوقــت نفِســه هنــاك شــراكٌة إداريــٌة كاملــٌة يف الشــأن العــامّ  -ولــيس مــن حــّق الدولــة اســتدعاَءهم للقتــال، اخلــاصّ 
  .السياسي

، ولــذلك فقــد تــأثر بــالظروف التارخييــة –ولــيس قرآنيــاً إالّ مــن حيــث أصــُلُه ، والواقــُع أّن نظــاَم أهــل الذمــة يف أكثــر وجوهــه اجتهــاديٌ  
وكــان ذلـك التـوتر يــؤثّر ، ر مـع البيـزنطيني املســيحيني اسـتمر علـى احلــدود قرونـاً متطاولـةتــوتّ إذ مـن املعـروف أّن ال .وبعالئـق الدولـة اخلارجيــة

لكـّن شـيئاً مـن ذلـك مـا حتـول إىل سياسـٍة مقـررٍة يف أي ، على التعاُمل مع املسيحيني بداخل دار اإلسالم فينال بعَضهم حيٌف أو تـوجُّس
-ما مشـل اليهـود؛ رغـم سـوء عالقـة النـيب ، العارض أيام العباسيني واحلروب الصليبية والدليُل على ذلك أّن هذا احليف .حقبٍة من اِحلَقب

م كانوا أقلياٍت منتشرًة يف دار اإلسالم -صلى اهللا عليه وسلم ومـا كانـت هلـم دولـٌة تتحـدى الدولـة ، م يف املدينة يف ِسينِّ اإلسالم األوىل؛ أل
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ومـا يقـاُل  .م شـيٌء مـن اهلْضـم الـذي نـال بعـض اجلماعـات املسـيحية يف أوقـاٍت حمـدودةولـذلك مـا نـاهل .اإلسالمية أو تقع على حـدوِدها
م ومشاركتهم م، عن عيشهم وحريا  .إذ مـا أُرغـم أحـٌد مـنهم علـى اعتنـاق اإلسـالم بقـوة الدولـة أو الضـغط االجتمـاعي .يقـاُل عـن أديـا

  .وإىل ما بعد ذلك يف األندُلس ونواٍح ُأخرى، يبيةوقد بقي املسيحيون أكثريًة يف الشام ومصر إىل عصر احلروب الصل
(اجملــوس) والبــوذيني  فقــد امتــدَّ فيمــا بعــد ليشــمل الزرادشــتيني، ومشــل يف األصــل اليهــود والنصــارى، وإذا كــان نظــاُم أهــل الذمــة اجتهاديــاً 

  .رهم القرآنباعتبار هؤالء مجيعاً أهل أدياٍن ميكن إدخاهلا حتت عنوان (الصابئني) الذين ذك، واهلندوس
أّمـا  .كمـا سـبق القـول،  والتقسيم إىل مسـلمني وذميـني تقسـيٌم إسـالميٌّ داخلـيٌّ مـن أجـل التنظـيم ولـيس مـن أجـل التمييـز إالّ فيمـا نـدر

كفـر أو شـُرتع هلـا باملمارسـة مث بالنظريـة تنظـيم دار اإلسـالم ودار الإوالـدول غـري اإلسـالمية فقـد ، العالقات اخلارجية بني الدولة اإلسـالمية
فـــاحلرب الـــيت يصـــحُّ تســـميُتها جهـــاداً هـــي احلـــرُب  .وال يتضـــمن متييـــزاً بـــل هـــو تقريـــٌر ألمـــٍر واقـــع، وهـــذا التنظـــيم اجتهـــاديٌّ أيضـــاً  .احلـــرب
، بمث إنّــه رغــم التســمية بــدار احلــر  .يف رأي أكثريــة الفقهــاء املســلمني، العــدواُن أو َخوفُــه: إذ علــُة اجلهــاد أو احلــرب املشــروعة .الدفاعيــة

ودار االسـتئمان؛ وهــي مجيعــاً تعبـٌري عــن أنــواع ، ودار العهــد، فـأكثر الــدول خـارج دار اإلســالم تشــمُلها تنظيمـاٌت ُأخــرى مثــل دار املوادعـة
ويف كـل األحـوال مـا توقفـت التعـاُمالت السـلمية والتجاريـة بـني األفـراد والفئـات  .العالقات القائمة بني تلك الدول مع اخلالفـة اإلسـالمية

: وكــان هــؤالء مــن غــري املســلَّحني ُيســمَّون فــور دخــوهلم دار اإلســالم .وبــني أهــل دار اإلســالم؛ حــىت يف حــاالت احلــرب، تلــك الــُدور مــن
صـونة -ويسـتطيعون العمـل والتصـرف حبريـة، املستأمنني

َ
الـيت نّصـت عليهـا  ، ويف حـاالت احلـرب كانـت ألسـرى العـدو وجرحـاه حقـوقهم امل

وهـذه ممارسـاٌت اعتربهـا ، ن ضمنها عدم جواز قتلهم أو إساءة معاملتهم ولو فعـل العـدّو ذلـك بأسـرى املسـلمنيوم، كتب الِسَري واجلهاد
ّحْدثني معاملَ مهمًة يف تطور القانون الدويل يف العصور الوسطية

ُ
  .بعُض العلماء امل

3  
نـــاك مجاعـــاٌت اعتـــربت نفســـها "الفرقـــة وكانـــت ه، وعـــرف اإلســـالم يف عصـــوره الوســـيطة حركـــاٍت متشـــددًة وُأخـــرى منفتحـــة ومتســـاحمة

شـرتاع "قـانون إميـان" ذي بنـوٍد ُختـرج مـن إبيـد أّن املسـلمني مـا وصـلوا إىل  .وشّككت يف إميان املخالفني هلا يف العقائد والسلوك، الناجية"
لكــّن ِمجــاع االعتقــاد مرَّكــٌز يف  .ين تــدقيقاٍت عقديــًة كثــريةوتعــرُف ُكتُــُب علــم الكــالم أو أصــول الــدّ  .الــدين أو تكــون شــروطاً للــدخول فيــه

ولــذلك يؤاَخــُذ املــرُء  .وليســت هنــاك هرميــٌة أو مؤسســٌة دينيــٌة معصــومة أو شــبه معصــومة .واليــوم اآلِخــر، والنبــوات، التوحيــد: ثالثــة أصــول
لكــْن لــيس ، املبتــدعون والُعصــاة وهنــاك .وال شــيَء وراء ذلــك يف مســائل اإلميــان واإلســالم إالّ مــا بينــه وبــني اهللا، باعرتافــه وإقــراره وإعالنــه

بســبب رحابــة فكــرة اجلماعــة  و .وإمنــا هــي تقاليــُد التماُســك وُحُرمــات االجتمــاع العــادي بــني النــاس، هنــاك مــن ُيصــدُر علــيهم َحْرمــاً دينيــاً 
ا رضت بعُض الِفـَرق للضـغوط؛ لكـن بل كثُرت املذاهب الفقهية أو التوجُّهات واآلراء يف الفروع وتع، ما كثُرت الِفَرُق اإلسالمية، وممارسا

ويف   .وهناك َمْن ذهب إىل أنَّ احلقَّ يف واحد، كلُّ جمتهٍد ُمصيب:  قد كان هناك من قال و .مل تنشب حروٌب دينيٌة يف التاريخ اإلسالمي
  .بقيت للرأي احلّر اعتباراته حىت يف املسائل الدينية والتعبدية، كلتا احلالتني

ـــم مـــا أدخلـــوا ذلـــك ضـــمن اإلكـــراه يف الـــدين، علـــى املرتـــدين عـــن اإلســـالم وقـــد فـــرض الفقهـــاُء تعزيـــراتٍ  بيـــد أّن األمـــر انتهـــى إىل  .أل
وهـي يف الواقـع حـاالُت ظُْلـٍم هلـا  .وال نعرُف إعداماٍت ألسباٍب دينيٍة إالّ ما ال يزيد على عدد أصابع اليـدين .االستتابة أو احلبس املؤقت

ا نامجةٌ ، ِعَلٌل غري دينية بـني الـدين والدولـة يف أكثـر أزمنـة العصـور الوسـيطة .عن ضغوٍط اجتماعيٍة ُحماِفظة أو أ  .وقد كان هناك انسـجام ٌ
وهلـذا فقـد ظلّـت الدولـة  .ولـيس يف يـد الدولـة، مث إّن السلطة التشريعية كانت يف يد الفقهاء .لكّن السلطتني مل ُمتارسا يف مؤسسٍة واحدة

ٍ أو عقيـــدٍة معينـــة، ملـــذاهب والِفـــَرقاإلســـالمية يف أكثـــر عصـــورها فـــوق ا وظلـــت اجملتمعـــات  .ومـــا اســـتطاعت إلـــزاَم النـــاس مبـــذهٍب معـــنيَّ
، واعتــربت األكثريــة ذلــك أمــراً طبيعيــاً؛ أخــذاً مــن جتربــة النــيب( يف املدينــة، اإلســالمية جمتمعــاٍت تعدديــة يف األديــان واملــذاهب والتوجهــات
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مــا اضــطهدوا ، وعنــدما انتصــر العثمــانيون للمــذهب احلنفــي يف النظــام القضــائي .املبّكــرة وجتــارب املســلمني يف حقبــة الراشــدين والعصــور
ا ومدارُسـها وُمْفتوهـا، املذاهب األخرى ُ ورأي ، رأيـي صـواٌب حيتمـل اخلطـأ: وظـلَّ االجتـاه السـائد قـول اإلمـام الشـافعي .اليت ظلَّ هلـا ُقضـا

أو املـدين قويـاً مـن خـالل اَألوقـاف واملـدارس واألصـناف ومجعيـات التجـار والعلمـاء  وقد ظـلَّ اجملتمـع األهلـي .غريي خطأٌ حيتمل الصواب
  .وتنظيمات املذاهب والفتيان والطرق الصوفية

فقد جرى جتاُوز سياسات الراشدين بالتقاليد اإلمرباطورية مـع تضـخم  .والشأن يف التجربة السياسية مثل الشأن يف التجربة االجتماعية
وتوصـل علمـاُء كبـاٌر يف مـذاهب األكثريـة إىل جتـاُوز شـرط  .بيد أنَّ أحداً ما استطاع إنكار مبدأ الشورى وعدم التوريـث .الدولة وعظمتها
بـل إّن الفقهـاء طـوَّروا ذلـك يف وقـٍت مبّكـٍر إىل حـدود القـول  .وظلّـت املعارضـُة السياسـيُة غـري املسـلَّحة حقـاً معتَـَرفـاً بـه .الُقرشية يف اإلمام

م للجماعـةبأنَّ املعا أي أنـه ، رضني (الُبغاة) الذين ينالون من دٍم أو ماٍل بسبب عدم اإلصغاء ملطالبهم ال ُحياَسبون على ذلك بعـد عـود
  .واخليانة نفُسها تتنوع العقوبُة عليها حبسب الضرر الذي َأوقعه صاحُبها بالدولة أو باألفراد .ليست هناك جرميٌة سياسيٌة باستثناء اخليانة

4  
 .مثـل سـائر اجملتمعـات والثقافـات التارخييـة، تطـورات كـربى علـى شـىت املسـتويات، الجتماُع اإلسالمي السياسي والثقايف والديينشهد ا

  .لكْن ال صحة للقول أنَّ هناك احنطاطاً دام عشرة أو مثانية قرون
واللــــذين خضــــعا يف األكثــــر ، ريب واإلســــالميومــــن ضــــمنه النظــــام يف العــــاملني العــــ، وقــــد تغــــريَّ "نظــــام العــــاَمل" عــــرب القــــرن التاســــع عشــــر
احلــرب : ســألتاية مستشــراقومنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر أُثــريت يف الدراســات اال .لالســتعمار األورويب بطرائــق مباشــرة أو غــري مباشــرة

م بواسـطة التنظيمـات 1857عـام وكانـت الدولـة العثمانيـة قـد أبطلـت  .(العقوبات على الردة)واحلرية الدينية، الدينية يف اإلسالم(اجلهاد)
وكانــت كــل الصــراعات الــيت خاضــها املســلمون منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر  .وأحّلــت حملَّــه نظــام املواطنــة العثمانيــة، نظــام أهــل الذمــة

ن الكـالَم علـى ولذلك فقـد اعتـرب فقهـاُء كثـريو  .مث يف سائر النواحي، صراعاتٍ ضّد االستعمار وهجماته يف آسيا الوسطى والقوقاز واهلند
ومــع ذلــك فقــد قــال كثــريون مــنهم بانقضــاء زمــن دار احلــرب ودار اإلســالم؛ بســبب التغيــري يف نظــام العــاَمل أو  .احلــرب الدينيــة واهيــاً ووامهــاً 

ع بيـــد أنَّ الفقهـــاء مـــا تقـــدموا كثـــرياً يف مســـألة الـــردة؛ بســـبب اهلـــواجس الـــيت خـــاجلتهم هلجمـــات التبشـــري الـــذي جـــاء مـــ .النظـــام الـــدويل
ُ◌ أّن الفقهاء أو كثرياً منهم يطالبون مبـا ال يطالـب بـه القـرآن الكـرمي .االستعمار وال يشـرع ، الـذي يكـرر الـنصَّ علـى احلريـة الدينيـة، واحلقَّ

ا بالرجل .عقوباٍت دنيويًة على املرتدّ  ص تـارًة بالقضايا الـيت تؤَخـُذ علـى النصـو ، ويف القرن العشرين التحقت مسائُل حريات املرأة ومساوا
ولـيس بالوسـع الـزعم أّن أحـوال املـرأة املسـلمة ُمْرضـيٌة للسـائر النـواحي اليـوم؛ رغـم التطـورات الكثـرية الـيت  .وعلى اجتهادات الفقهاء أطواراً 

  .دخلت على أوضاعها وحقوقها خالل قرٍن من الزمان
وظهـور صـورة للعـاَمل يف ، للهويـة املنغلقـة واملتميّـزة وتنتشر منذ عقود فكرٌة يف أوساط الدارسني عن تعصب املسلمني وتشددهم وميلهم

كما الحظـه "نـايبول" الروائـي ،  وقد الحظ ذلك "برنارد لويس" املستشرق املعروف .تعترب أّن هناك مؤامرًة عليهم وعلى دينهم، أوساطهم
اٌت حــول أّن التشــدد والعنــف وبــدأت تظهــر نظريــ .والــذي حصــل علــى جــائزة نوبــل لــآلداب قبــل ســنوات، الرتينيــداري مــن أصــل هنــدي

وبلـغ األمـر بتومـاس  .ومييل للصدام مع الثقافات واحلضـارات اُألخـرى كمـا زعـم هنتنغتـون وغـريه، وأنّه ال يقوُل باحلوار، بنيويٌّ يف اإلسالم
جتاه ضـحايا األصـولية؛ ولـو   املعروف بنيويورك تاميز) حدود القول إّن العرب واملسلمني ال يشعرون باملسؤولية اإلنسانية (الصحايففريدمان

  كان هناك إمجاٌع على ذلك لتوقف العنف األصويل!
وهــذه  .ولــيس يف الغــرب فقــط، هــذا االنطبــاع لــدى دوائــر كثــرية، وقــد ثّبتــت أحــداث العنــف العشــوائي ومآســيه يف الســنوات األخــرية

ّقــًة يف جمموعهــا طبعــاً  بــل بــني "األصــوليات" كمــا ، واألديــان والثقافــات األخــرى فالصــراع اليــوَم لــيس بــني اإلســالم، االنطباعــات ليســت حمُِ
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وال خيتلـف عمـا جيـري ، ال يعين العنف والتعصـب يف أكثـر احلـاالت، بيد أّن هناك تأكيداً كبرياً على اهلوية واخلصوصية .يقول طارق علي
  .رفيف الديانات والثقافات األخرى؛ لكنه يصل يف الكثري من األحيان إىل رفض املعرفة والتعا

وكمـــا تغـــري اإلطـــاران  .تعـــرََّض تـــأويًال وممارســـًة لضـــغوٍط عنيفـــٍة وعاصـــفٍة طَـــواَل القـــرن العشـــرين -كمـــا املســـلمني–والواقـــُع أنَّ اإلســـالم 
، وقـــد ظهـــرت إحيائيـــٌة إســـالميٌة قويـــٌة ضـــربت املؤسســـات التقليديـــة .تغـــري أيضـــاً اإلطـــار الثقـــايف والثقـــايف الـــديين، االجتمـــاعي والسياســـي

، وســادت علــى مــدى نصــف قــرٍن ثقافــٌة دينيــٌة ُمضــادٌة للكثــري مــن تطــورات العصــر .حتركــات اإلصــالح حبجــة مكافحــة التغريــب وأضــعفت
ووســــط هــــذا الثـَــــَوران واملخــــاض الكبــــري مــــا أمكــــن لإلســــالم عــــرب علمائــــه التقليــــديني أو اجلــــدد االســــتيعاب  .أنتجــــت رؤيــــًة ُأخــــرى للعــــاملَ 

ال
ُ
ولذلك فقد بـدا املسـلمون يف قضـايا التسـاُمح واالنفتـاح وُمعاصـرة العـامل؛ إّمـا جامـدين وعـاجزين إذا   .ئمواالستجابة والتفاعل بالقدر امل

  .كانوا تقليديني؛ وإّما ُمعادين وَعَدميني إذا كانوا إحيائيني أو ُأصوليني
واإلعالن العاملِيَّ حلقوق اإلنسـان؛  ، تحدةوهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه النزعة اإلنسانوية تُنجز بعد احلرب الثانية ميثاق األُمم امل

بينمـا يقولـون بـالتكليف اإلهلـي! ويف الوقـت الـذي كانـت ، كان اإلحيائيون اإلسالميون يـُْقبلون على جمادلتها باعتبار قوهلا باحلّق الطبيعـي
منــة اجلديــدة باحلــديث عــن إمكــان جنــاة غــري ومــع عــاَمل األديــان واملــذاهب واألز ، فيــه الكنــائس املســيحية الكــربى تُنجــُز ســالماً فيمــا بينهــا

املسيحيني يف اآلخرة مع استمرار التجاُذب والصراع على "أرواح املؤمنني" حتت السطح طبعاً؛ كـان اإلسـالميون ينهمكـون يف خصـومات 
ا؛ ممــا دفــع الروائــي اللبنــاين املعــروف أمــني معلــوف يف كتابــه ات القاتلــة" للــذهاب إىل أّن "اهلويــ: ال تنتهــي حــول دقــائق العقيــدة ومقتضــيا

  .بينما املسيحيون املتشددون يف العصور الوسطى هم اليوم متساحمون، املسلمني كانوا منفتحني يف العصور الوسطى وهم اليوم يتشددون
ا ا وسلبيا  .م العـاَمل ومنجزاتـهوحنـن خنـوض غمـار خمـاٍض كبـٍري جـوهرُُه ضـرورة الـتالؤم مـع قـي .انتهت التجربة اإلسالمية التارخيية حبسنا

  .املؤسَّسني على املعرفة بتارخينا وبالعاَمل املعاصر، ويف هذا األمر ال بّد من توافر الوعي واإلرادة
، بـل املطلـوُب منـا تطبيـق مـنهج "التعـاُرف" القـرآين .ليس من حّق أحٍد أن يطلب منا التخّلي عن ثوابتنا أو حىت القول بنْسـبية احلقيقـة

وال يزالـــون ﴿: وهـــو االعـــرتاُف املتبـــاَدل بـــاحلّق يف االخـــتالف، التعـــاُرف هـــو املعرفـــُة املتباَدلـــة و .مح إىل طبيعـــة اإلســـالماألقـــرب مـــن التســـا
وال  .وأن نعـيَش عصـرنا وعاََلمنـا، والتعـاُرف، هذا احلّق ال ميكن أن ينبـين إالّ علـى املعرفـة و .﴾ولذلك خلقهم، خمتلفني إالّ من رحم رّبك

وال واصـــَل بـــني الثوابـــت واملتغـــريات غـــري مـــنهج  .ألّن اهلويـــة املنفتحـــة واملتجـــددة هـــي الباقيـــة، ة واالنتمـــاء مـــن االنفتـــاحخشـــية علـــى اهلويـــ
  .التعاُرف

**********************  
 .ومستشار حترير جملة التسامح، مفكر وأكادميي من لبنـان) *
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  النقاش األول في التسامح والتعصب 

  في الفكر العربي الحديث
  *جابر عصفور

وذلــك مبــا جيعــل مـــن حضــور أحــدمها نفيـــاً ، العالقــة بــني مفهـــومي التســامح والتعصــب ليســت عالقـــة تضــاد حــدي فحســـب يبــدو أنّ 
 الـذي يغـدو ييبا هي عالقة توّلد يف بُعٍد من أبعادها الذي يتجـاور فيـه التضـاد والتولـد؛ لكـن مـن منظـور التعاقـب السـوإمنّ ، حلضور اآلخر

ســيلًة حامســًة يف و و ، وهيمنــة التعصــب إىل درجــة الكارثــة باعثــاً جــذريَّاً علــى البحــث عــن نقيضــه الــذي يغــدو ترياقــاً لــه، محبــه غيــاب التســا
، كـل ظـاهرة تنطـوي علـى نقيضـها  وقد تعلمنا من املتحمسني للجدلية التارخييـة أنّ  .املقاومة واملواجهة وعالج اآلثار التدمريية على السواء

ويؤكـد حضـوره  ، ال ختلـو مـن بصـيص ضـئيل مـن الضـوء الـذي ينفـذ عـرب الثغـرات، أو حىت حالكة الظلمـة، ية املعتمةاللحظات التارخي وأنّ 
ومعــروٌف تارخيّيــاً أمــر احلــروب الدينيــة الــيت ترتبــت علــى  .كــاألمر الــذي يطرحــه مبــدأ الرغبــة يف وســط الســطوة القــاهرة القمعيــة ملبــدأ الواقــع

أفضى التعصب إىل كوارث دفعـت علـى التفكـري يف ، وما اقرتنت به هذه احلركات من تعددية مذهبية ،حركات اإلصالح الديين يف أوروبا
وكــان  .والبحــث عــن خــالص مــن آثارهــا املــدمرة الــيت حفــرت حضــورها الــدامي يف الــوعي األورويب يف القــرن اخلــامس عشــر، مواجهــة هلــا

لكنهــا مل تلبــث بفعــل الــرتاكم ، مقموعــة، مهمشــة، مواجهــة بــدأت بســيطة ،مفهــوم " التســامح " نتيجــًة هلــذا احلضــور الــدامي ومواجهــًة لــه
ولكنهــا مل تقتصــر ، وبســبب الصــراعات املقرتنــة بتأويالتــه وفهــم نصوصــه، بــدأت مــن املعتقــد الــديين، واإلحلــاح أن حتولــت إىل حركــة فكريــة

وكانـــت النتيجـــة  .ة واالجتماعيـــة والفكريـــة واإلبداعيـــةففارقتـــه إىل غـــريه مـــن جمـــاالت احليـــاة السياســـي- .أو تنحصـــر يف مـــداره املغلـــق، عليـــه
انتقـال املفهـوم مــن مرحلـة النشــأة الدينيـة الــيت انبسـطت عــرب القـرنني السـادس عشــر والسـابع عشــر إىل التطـور والشــيوع األوسـع يف املرحلــة 

ة واألحــالم الدميقراطيــة املقرتنــة بصــعود الطبقــة متالزمــاً مــع الــدعوات الليرباليــ، املدنيــة ملفهــوم التســامح الــذي انطلــق مــن القــرن الثــامن عشــر
وســعي الفالســفة واملفكــرين الــدائب إىل تأســيس ، وازدهــار حركــة األنــوار فيمــا يعــرف بعصــر العقــل مــن ناحيــة ثانيــة، الوســطى مــن ناحيــة

الفصـل بـني السـلطات واحـرتام التعدديـة  والقائمـة علـى مبـدأ، املستقلة متاماً عن الدولة الدينية والسلطة الدينية علـى السـواء، الدولة املدنية
وهـو املبـدأ الـذي مل ينطلـق تنفيـذه إال مـع ترسـخ  .مبـدأ تـداول السـلطة وتـدوير النخـب، ويف الوقت نفسـه .اليت يلزم عنها حق االختالف

تعصـــب لـــه مـــن قمـــع خصوصـــاً يف توجههـــا املـــذهيب الـــذي ال خيلـــو ال، واالســـتقالل الكامـــل عـــن الســـلطة الدينيـــة، املمارســـات الدميقراطيـــة
  .املغايرة

سـواء يف االزدواج الـذي ، نا احلديث بعـض مـا يشـبه التـاريخ األورويب النبثـاق مفهـوم التسـامح واحلركـات املقرتنـة بـهوقد حدث يف تارخي
مـــة إنســـانية قي أو التمييـــز األخـــري الـــذي جعـــل املفهـــوم، ينطـــوي علـــى التـــداخل الـــذي يصـــل بـــني املرحلـــة الدينيـــة واملرحلـــة املدنيـــة للمفهـــوم

ــا، أساســية وإذا كانــت املرحلــة املدنيــة تــدين للحضــور الفكــري ألمثــال جــون  .ال ســبيل إىل تأســيس العــامل احلــديث وتأصــيل وجــوده دو
وجعـــل ، األول ريـــة ألمثـــال كـــارل بـــوبر الـــذي جعـــل التســـامح عالمـــة اجملتمـــع املفتـــوح وقانونـــه املعـــريفظوإىل التأصـــيالت الن، ســـتيوارت مـــل
ويـــرفض االخـــتالف والتنـــوع ، أعـــداء اجملتمـــع املفتـــوح والقـــانون القمعـــي للمجتمـــع املغلـــق الـــذي ينبـــين علـــى الـــدمج والتشـــابه التعصـــب أول

فتميــل داللتهــا إىل ، ال تــزال حتمــل املالمــح الدالليــة للمرحلــة األوىل الدينيــة للمفهــوم Tolerationوإذا كانــت الكلمــة اإلجنليزيــة  .والتعــدد
بــل عالقــة املــذاهب الدينيــة املتصــارعة أو املتباينــة داخــل  .وعالقــة األديــان واحــدها بــاآلخر، السياســات الدينيــةالتخصــيص الــذي يقــرتن ب

حتمـل مسـات  Tolerationأقـول إذا كانـت كلمـة ، واخـتالف التقعيـد الفقهـي واألصـويل، ومن منظور تبـاين التأويـل النصـي، الدين الواحد
حتمل داللـًة  Toleranceفإن كلمة - يف تعاقب الدالالت املرتاكمة حوله واملالزمة له، ل للمفهومالتخصيص املقرتنة بالتأصيل الديين األو 
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الداللـة السياسـية والداللـة االجتماعيـة والداللـة  -إىل جانب الداللـة الدينيـة-واليت تضم ، العموم املقرتنة باملرحلة املدنية الالحقة للمفهوم
ني واملرونـــة واملســـاحمة دالـــة علـــى الّلـــ Tolerance يت تـــدور يف فلـــك العمـــوم الـــذي جيعـــل مـــن كلمـــةوذلـــك يف مجـــاع الـــدالالت الـــ، الثقافيـــة

فضــًال عــن ، واحــرتام االخــتالف بوصــفه األصــل الطبيعــي للعالقــة بــني الكائنــات والظــواهر واملــواطنني واملواطنــات، والتســاهل وتقّبــل اآلخــر
ومــذاهب اجملتمــع وفئاتــه وأحــزاب السياســة  ازيــًة للعالقــة بــني تيــارات الفكــر واإلبــداعالعالقــة بــني احلــاكم واحملكــوم الــيت ينبغــي أن تكــون مو 

ا اليت تؤسسها ثقافـة االخـتالف وتأصـلها ويبدو أن شـيوع داللـة العمـوم مـن .ومصاحلها وإبداعات الفنون وأنواعها وأجناسها داخل تيارا
جنبـاً ، ّدت إىل حـروب طاحنـة علـى املسـتويات الكونيـة والقوميـة والوطنيـةفضًال عن تزايد الوعي اإلنساين بكوارث التعصب اليت أ، ناحية

وقد أدى ذلك كلُّه إىل اهتمام اليونسكو مبفهوم التسـامح بصـفته قيمـة ، إىل جنب تصاعد أشكال التمييز السياسي والعرقي واالجتماعي
ـاولـذلك أوصـت ا .إنسانية ال بد من تأكيدها يف مواجهة كـوارث التعصـب العامليـة وقبلـت التوصـية ، ليونسـكو مـن طريـق خربائهـا ومؤمترا

األمــر الــذي كــان يعــين التــزام الــدول ، عامــاً للتســامح علــى امتــداد الكــرة األرضــية 1995األمــم املتحــدة الــيت دعــت إىل أن يكــون عــام 
وجعلــه منطلقـاً لـزمٍن واعــد ، لـرتويج لـهاألعضـاء يف هـذه املنظمـة الدوليــة بإقامـة املـؤمترات وإعـداد الكتــب واألحبـاث عـن مفهــوم التسـامح وا

ا اإليديولوجية واملعرفية واإلعالمية، ماعياً ودينياً وثقافياً تت اإلنسانية يف جوانبها املتصارعة سياسياً واجامن العالق   .ويف مؤسسا
، فبدأ يف الدوائر الدينية، لعربية احلديثةوقد ترحََّل املفهوم من الدائرة الصغرى خلصوص الداللة إىل الدائرة الكربى التساعها يف ثقافتنا ا

بصفته سبيًال فكرياً ملواجهة كوارث التعصب الديين ومذابح الفنت الطائفية اليت دفعت رواد االستنارة العربيـة ، خصوصاً املسيحية يف لبنان
ا يف كل مدار مغلق اقرتن به التعصب، إىل الثورة عليها هـوم التسـامح يف سـياقاته احلديثـة بسـبب مـا وقـد بـدأ تبلـور مف .والتمرد على دعا

مقرونـة ، كتبه فرح أنطون عن ابن رشد يف جملة " اجلامعة " حيث أشار إىل بعض أشكال التعصب الديين اليت شهدها التاريخ اإلسالمي
التفكــري العقلــي يف املغــايرة خصوصــاً مــن املــؤمنني حبريــة ، بالتعصــب الفكــري الــذي أدى إىل إيــذاء املفكــرين املغــايرين يف التوجــه العقــالين

الـــذي دفـــع فـــرح أنطـــون إىل اإلفاضـــة يف احلـــديث عـــن أشـــكال التعصـــب  وكـــان واضـــحاً أنّ  .اجلذريـــة واالجتهـــاد املختلـــف غـــري املســـبوق
ألهـل  ينواإليذاء الذي ناله من السـلطة السياسـية الـيت حتـالف اسـتبدادها مـع التعصـب الـدي، اإلسالمية هو احملنة اليت عاىن منها ابن رشد

وذلــك يف الســياق التــارخيي الــذي شــهد ، ومل يــرتددوا يف حــرق الكتــب املغــايرة واملخالفــة، الفالســفة والفلســفة النقــل والتقليــد الــذين طــاردوا
  .حرق كتب اإلمام الغزايل على رغم أشعريته الوسطية

 .لـدفاع عـن اإلسـالم بوصـفه"دين العلـم واملدنيـة"وا، وقد قام حممد رشيد رضا بتحريض أستاذه اإلمام على الرد على أفكار فرح أنطون
 .وذلــك يف واحــدة مــن أهــّم املنــاظرات الفكريــة وأكثرهــا عمقــاً يف تارخينــا احلــديث، وأدت ردود اإلمــام عبــده إىل تعقيبــات مــن فــرح أنطــون

ضــيقاً مــن أفــق أســتاذه ولكــن مبــا يكشــف لألســف عــن أفــق فكــري أكثــر ، وبــالطبع مل يتخلــف رشــيد رضــا عــن اإلســهام يف هــذه املنــاظرة
وظــل التضــاد بــني اجمللتــني تضــاداً بــني التســامح  .اإلمــام الــذي أعانــه علــى إنشــاء جملــة " املنــار" الــيت ظلــت نقيضــاً فكريّــاً جمللــة "اجلامعــة"

لسياسـية خصوصـاً بعـد أن سـفرت "املنـار" عـن وجههـا الـذي تزايـدت حمافظتـه بعـد وفـاة اإلمـام حممـد عبـده وحتـّول املناخـات ا، والتعصب
ولـذلك مل  .وهي املناخات اليت وقفت فيها "املنار" خصماً لدوداً ألفكار احلداثة والتجديد الذي اقرتن باجلامعة املصرية الوليدة، والفكرية

 ،وتطالـب بعقـاب املؤلـف علـى أفكـاره، الرازق "اإلسالم وأصول احلكم" يكن من املستغرب أن تبدأ "املنار" احلملة على كتاب علي عبد
بـل واصـلت احلملـة نفسـها علـى طـه حسـني عنـدما أصـدر  ، ومل تكتف "املنار" بـذلك .وفصله من منصبه، وإسقاط الشهادة األزهرية عنه

واالحتفاء بتحـالف ، ومل تنفصل هذه احلملة عن دعوة صاحب "املنار" إىل إحياء فكرة اخلالفة، 1926كتابه "يف الشعر اجلاهلي" سنة 
كـــان املصـــطلح تأكيـــداً للحضـــور الواعـــد للدولـــة املدنيـــة الـــيت تنبـــين علـــى عقـــد ،  ويف الوقـــت نفســـه .ركـــة الوهابيـــةاألســـرة الســـعودية مـــع احل

وذلك على أساس مـن املواطنـة الـيت ، اجتماعي ونسق دستوري جيمع ما بني الديانات املختلفة واملعتقدات املتباينة من دون متييز أو تفرقة
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أو ، أو فئـة اجتماعيـة، أو عـرف، ق والواجبات من دون متييز على أساس من دين أو مذهب أو طائفـةتعين املساواة بني اجلميع يف احلقو 
  .إخل ..أو قبيلة، ثروة

 .يف دائـريت اخلصـوص والعمـوم، وأكثـرهم مقاربـًة ملفهـوم التسـامح، كان فرح أنطون أول من عرف بني رواد االستنارة اهتماماً باملوضوع
بــل حــاول إشــاعته مــن خــالل رمــوز الفــن ،  يــزال جمهــوًال يف ثقافتنــا العربيــة بالتأســيس النظــري هلــذا املفهــومومل يكتــف هــذا الرائــد الــذي ال
ولــذلك كانــت روايتــه " أورشــليم اجلديــدة" أو " فــتح العــرب لبيــت املقــدس" متثــيًال كنائيــاً ملفهــوم التســامح  .األديب ومتثــيالت القــص الروائــي

مل تفرتق رواية "الـدين والعلـم واملـال" عـن" أورشـليم اجلديـدة" يف  .خصوصاً يف املدارات الدينية، لهوإعادة قراءة ألحداث التاريخ من خال
بســياقات الصــراع ، حتديــداً ، وقــد اقــرتن الــدافع املباشــر لكتابــة هــاتني الــروايتني .التمثيــل ألفكــار التســامح والبحــث عــن رمــوز إبداعيــة هلــا

عت أطرافه بني فرح أنطون الذي هاجر إىل مدينة اإلسكندرية كمـا فعـل أمثالـه مـن مثقفـي ومج .الفكري الذي شهده مطلع القرن املاضي
، وقد أسس فرح أنطون جملته "اجلامعة" يف اإلسكندرية، حبثاً عن مناخ أكثر رحابة وتساحماً ، الشام الذين تركوه فراراً من االضطهاد الديين

ويتمتــع فيهــا اجلميــع حبقــوق املواطنــة الــيت يلــزم ، مســتقلة عــن أيــة ســلطة الهوتيــة، حديثــةوجعــل منهــا منــرباً للــدعوة اجلذريــة إىل دولــة مدنيــة 
يف ، أما الطرف الثاين للصـراع فضـم حممـد عبـده مفـيت الـديار املصـرية يف ذلـك الوقـت .عنها حق االختالف واحرتامه على كل املستويات

رضـا الـذي هـاجر إىل اإلسـكندرية مـن مدينـة طـرابلس الـيت هـاجر  ومعـه تلميـذه حممـد رشـيد، م1905ت السابقة على وفاته سـنة االسنو 
بينما اجته الثاين ، حيث األفق املفتوح للتنوع الديين والتعدد الثقايف والتباين العرقي، واستقر الثاين يف اإلسكندرية، منها رصيفه فرح أنطون

والــذي كمثَّــل أيضــاً يف شــخص املفــيت الــذي كــان منوذجــاً ، رورمزهــا األزهــ، حيــث مركــز الســلطة الدينيــة، إىل القــاهرة –حممــد رشــيد رضــا–
  .وداعية غري مباشر ألفكاره اإلصالحية، معربّاً لالستنارة الدينية والفكرية

وقــد شــهدت الســنوات األوىل مــن القــرن العشــرين املعركــة األوىل حــول مفهــوم التســامح الــذي دافــع عنــه فــرح أنطــون الــذي اختــار كلمــة 
اجلديـد  ويـُعِّـرف الرجـل املفهـوم .الدينيـة واملدنيـة: لألصل اإلنكليزي الـذي قـرأ عنـه مـن خـالل أهـم فالسـفته يف مرحلتيـه "التساهل" مقابالً 

ا املرء يف التعامل مع ما ال يوافق عليه وبوصـفه ، حقـاً مـن حقـوق االخـتالف -أوالً  -ويتقبل حضوره بوصفه، بأنه السياسة اليت يتجمل 
، ويشري أنطون إىل املعـىن الـديين للمفهـوم .من ممارسة احلرية اليت ينبين عليها معىن املواطنة يف الدولة املدنية احلديثة ركناً أساسياً  –ثانياً  –

فهـذا املعتقـد ، مؤكداً أنه يشري إىل التساهل الديين الذي يعين أن اإلنسان ال ينبغي أن يدين أخاه اإلنسان على أساس مـن املعتقـد الـديين
فيجـب علـى اإلنسـان ، املتـدينني وغـري املتـدينني، وإذا كـان اهللا يشـرق بشمسـه علـى األشـرار واألخيـار . اخلالق واملخلوقعالقة خاصة بني

فليس علـى اإلنسـان أن يهـتم بـدين أخيـه أيـاً كـان ألنـه يوجـد مـن حيـث ، وال يضيق على غريه لكون اعتقاده خمالفاً ملعتقده، أن يتشبه به
  .صفة الدين اليت تقع يف دائرة اختيار اإلنسان الذي ليس من حق أحد احلجر على حريتهبعيداً عن ، هو إنسان فحسب

ــذا املعــىن إال يف دولــة تفصــل الســلطة املدنيــة عــن الســلطة الدينيــة، يف نظــر أنطــوان، وال ميكــن للتســاهل أو التســامح هــذا   .أن يوجــد 
أو يتأسـس مـن حيـث هـو ممارسـة معرفيـة واجتماعيـة ، أن التسـامح ال يوجـدأوهلـا : وهي دولة تقرتن بأربعة مبادئ مالزمـة ملفهـوم التسـامح

وثانيهـا أن السـلطة الدينيـة ال تقـدر علـى  .وعـدم التـدخل فيهـا، إال يف الدولة املدنية اليت تقوم على احرتام األديان يف تنوعهـا، ودينية حرة
ـا تنبـين علـى التعصـب، صـاحلالتساهل حبكم طبيعتها البشـرية الـيت ال ميكـن فصـلها عـن األهـواء وامل ـا علـى ، وأل معتقـدة اعتقـاداً جازمـاً أ

ويتصـل املبـدأ الثالـث باحلريـة مـن حيـث هـو حـق طبيعـي لإلنسـان  .األمر الذي ينتهي إىل التمييز بـني املـواطنني، احلق وغريها على الباطل
ويقـرتن املبـدأ الرابـع  .يين ال عالقة له به مـن حيـث هـو مـواطنوأن اعتقاده أو عدم اعتقاده الد، يتجّلى يف أن يعتقد أو ال يعتقد ما يشاء

واحـرتام لكـل حماولـة للخـروج علـى املتعـارف عليـه مبـا ، خصوصاً مـن حيـث هـو تقبـل االجتهـادات املخالفـة، بأثر التسامح يف تقدم املعرفة
   .يؤسس لقيم االختالف والتنوع املعريف اخلّالق
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  وجوه الهوية الوطنية وأبعادها 
  موقع الجاليات اإلسالمية في أوروبا

  *بيرت إيدنربغ
 .يف قلــب النقــاش األورويب العــامّ ، كمــا ميكــن لنــا أن نــزُعم،  إذ يقــعُ ، إّن املوضــوع الــذي أريــد التحــدث فيــه هــو موضــوٌع بــالغ احلساســية

ُت أُعّلل هذا الرتكيز بأنين أعرف املوضوع وأعيُشُه يف هولنـدا فقـط؛ بـل وألننـا يف مملكـة هولنـدا ولس .يف هولندا، وسُأرّكز النقاش يف بلدي
مـا وال شـّك كثـٌري ، يف مرحلٍة حّساسٍة جداً مـن مراحـل احلـوارات والتقاطعـات والتحـوالت والـيت تسـّبب فيهـا حادثـان اثنـان بـارزان؛ مسـع 

  .من العرب واملسلمني
لــيس ، والــذي أحــدث صــدمًة كبــريةً ، م بأمســرتدام2004نــوفمرب عــام  2صــحايف اهلولنــدي تيوفــان كــوخ يف مقتــل ال: الحــادث األول

فقـد انتشـرت املخـاوف بـأن يـدفع ذلـك إىل تقويـة  .لدى اهلولنديني بعامٍة وحسب؛ بل ولدى املسلمني من بينهم واملقيمني بني ظهرانيهم
لكـْن مـن  .وليس بالوسع اإلنكار أّن هذا احلادث أثار تلـك األحاسـيس بالفعـل .ذاتاألفكار املسبقة واملشاعر السلبية ضد املسلمني بال

بـل ، أعرضت عن القيام بردود فعـٍل سـلبيةٍ ، وخاصة السلطات، ينبغي أن يكوَن واضحاً أّن األكثرية الساحقة من اهلولنديني، جهٍة ُأخرى
   .حاولت أن جتّنب املسلمني والعرب أيَّ شيٍء من ذلك

وميكـن  .الذي ترك تأثرياٍت عميقـًة يف الـوعي والواقـع فهـو االسـتفتاء الـذي جـرى يف هولنـدا علـى الدسـتور األورويب دُث اآلخرُ أما اَلحَ 
والعلـُة األوىل للتفـاجؤ أن اهلولنـديني معتـَربون مـن بـني اآلبـاء  .القول إّن النتائج السلبية لالستفتاء فاجأت كثريين بداخل هولنـدا وخارجهـا

صــارت ، وقــد ذهــب حمللــون سياســيون وثقــافيون إىل أّن مســار عمليــات االنــدماج األورويب .فكــرة األوروبيــة ولالحتــاد األورويباملؤسســني لل
ـا .مهاً مقيماً للُنَخب السياسية يف أمسرتدام وبروكسل ـا واجتاها ، إذ ما تزال تلك النخـب يف قلـب التقيـيم لالنـدماجات ونتائجهـا وتأثريا

والــذي جيعــل هــذا األمــر مهمــاً بالنســبة لنــا تلــك  .ار األساســية لألوروبيــني مــن وراء الســوق واالحتــاد ومــا أدت إليــهومـن ضــمن ذلــك األفكــ
ا قائمة بـني االنـدماج األورويب وانـدماج األقليـة املسـلمة يف اجملتمـع اهلولنـدي, فالتحفظـات مـن اجلهتـني تبـدو وجوهـاً ، العالقة اليت يبدو أ

وأُريــُد هنــا أن أعــرتف بــأّن الفكــرة القائلــة بتــأثري األقليــات علــى صــعود مشــاعر ، للحفــاظ علــى اهلويــة الوطنيــة املســاعي: للظــاهرة نفِســها
فقـــد حتـــدثُت إىل بعـــض األصـــدقاء العـــرب واملســـلمني  .مـــا خطـــرت ببـــايل إالّ يف اآلونـــة األخـــرية، احلـــرص علـــى اهلويـــة الوطنيـــة بشـــكٍل عـــامٍ 

  .ماعية يف العامل العريب" يف سياق سلسلة املؤمترات العربية/ األوروبية عن الدميقراطيةوخاصٍة يف مؤمتر "املسؤولية اجل، مؤخراً 
واملهاجرين إىل ُعمـان ، بني السكان األصليني من جهة، وقد نّبهين أحد أولئك األصدقاء إىل التعددية املوجودة بُعمان منذ زمٍن طويل

رة يف ُعمـان وغريهـا مـن بلـدان اخللـيج إىل سياسـاٍت متشـددة بعـض الشـيء فيمـا وقـد دفعـت هـذه الظـاه .يف القرنني األخريين مـن اخلـارج
والعامــل الرئيســيُّ املــؤثّر يف ذلــك أنــه بــدون سياســاٍت حمــدَّدة؛ فــإّن اهلويــة الوطنيــة ســوف تكــون  .يتعلــق بقــوانني اهلجــرة أو اإلقامــة الدائمــة

دًة مبوجــات اهلجــرة الكبــرية ورأيــُت فيهــا ظــاهرًة ُموازيــًة ملــا حيــدث يف أوروبــا يف العقــدين ، املســألةوقــد فــتح ذلــك عيــوين علــى تلــك  .مهــدَّ
  .األخريين

، ينبغــي َوْضــُعها يف ســياٍق أوســع هــو ســياُق عمليــات اهلجــرة واالنتقــال الــدائري حــول العــامل، إّن الــذي أراه أّن هــذه التطــورات املتوازيــة
ــا حمــاوالٌت أو َمســاٍع مــن أجــل حفــظ اهلويــة الوطنيــة وردود الفعــل هــ .والــيت ميكــن اعتباُرهــا ظــاهرًة عامليــة أيضــاً  ذه ميكــُن أن نشّخصــها بأ

ومقوليت هنا أّن فهم قضـايا اهلجـرة حتـت  .مشكالت األقليات: ويف أوروبا اعتْدنا على فهم تلك القضايا واملسائل حتت مصطلح .الذاتية
ا أصحُّ يف التشخ: عنوان   : وأسبايب لذلك تتلخُص على النحو التايل .يص"اهلوية الوطنية" أفضل بكثٍري أو لنقل إ
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رغم االتفاق على أّن "األقلية" ال يصحُّ فهُمهـا عـددياً؛ فـإّن هـذا املصـطََلَح مـا يـزاُل مصـدراً لسـوء الفهـم وبالـذات خـارج البلـدان : أوالً 
  .الغربية
   .إّن مصطلح "األقلية" يؤدي إىل ارتباطاٍت ذات طبيعٍة أبويٍة أو تسلطية: ثانياً 
ا تارًة ُأخرى: ـاثالث   .ومصطلح "األقلية" مييُل لوضع املسؤولية على األكثرية تارًة وعلى األقلية ذا

  .يتجاهل مشكالٍت واقعًة على عاتق أفراٍد أو فئاٍت من األكثرية، فهم األمر على أنه أقلية وأكثرية: رابعاً 
  .طحيٍة فيما يتعلق مبفهوم "االندماج"وفهم األمر أخرياً على هذا النحو يؤدي إىل نتائج س: خامساً 

وتزايُــد عــدد العــرب ، غــري العالقــة الســالبة بــني النفــور املفــاجئ مــن االنــدماج، وال شــك أّن هنــاك مســائل ُأخــرى يف االنــدماج األورويب
لسلبيني يف فرنسـا وهولنـدا ازداد فبعد االستفتاءين ا .وما أعنيه بذلك مسألة طلب تركيا االنضمام إىل االحتاد .واملسلمني يف القارة القدمية

وهــذا يعــين مــن جديــد أّن االنطبــاع الــذاهب إىل أّن خمــاوف االنــدماج واالســتيعاب  .عــدد املعارضــني للــدخول الرتكــي إىل االحتــاد األورويب
وقــد تــردد يف  .ادســواء كــدول أو كمجموعــات وأفــر ، علــى حماولــة الــدخول واالنــدماج املســلمني وبــني إقبــال العــرب و، تــرابٌط بــني املســألة

ألّن تركيـا تنتمـي حلضـارٍة غريبـٍة عـن ، الدخول الرتكيَّ إىل السوق واالحتاد يتهـدد الطـابع املسـيحي للقـارة السنوات األخرية ادعاٌء مفاُدُه أنّ 
وال ، دين عـــن الدولـــةفالـــدول األوروبيـــة كلُّهـــا علمانيـــة تفصـــُل الـــ، وال ينبغـــي أن نفهـــم ذلـــك فهمـــاً دينيـــاً  .أوروبـــا هـــي احلضـــارُة اإلســـالمية

عتقـُدُه أّن احلـديث عـن مسـيحية أوروبـا تعبـٌري اإمنـا الـذي  .أحسُب أّن أوروبا سيجفوها النوم من أجل احلفاظ علـى اهلويـة املسـيحية للقـارة
  .لكنه اختذ هذه املرة صبغًة أوربيًة شاملة، أكثر عن اخلوف على اهلوية الوطنية

وأعـــين بتلـــك املســـألة  .واالنـــدماج األورويب، مشـــكالت املســـلمني بأوروبـــا: هلـــا عالقـــٌة بـــاألمرين، مســـألًة ثالثـــًة مهمـــةً  ىننســـ الّ وينبغـــي أ
  .الطرائق اليت ينبغي سلوكها للتعامل مع التهديدات اإلرهابية

ولـــيس ، عــدةوميكــن القــول أّن بلــدان اهلجــرة سُتصــبُح هــي القا، إّن إحــدى نتــائج اهلجــرة واالنتقــال والتــوطُّن حتولــت إىل ظــاهرة عامليــة
وهـذا التمـرين ميكـن أن يكـوَن مفيـداً ألنـه يـدفُعنا  .التفكري يف هولندا باعتبارها بلـداً مـن بلـدان اهلجـرة، كتمرين ذهين،  ولنّجرب .االستثناء

، ت املهـاجرينومعرفة احللول اليت توصـلت إليهـا ملشـكال، للتطلع إىل بلدان اهلجرة العريقة مثل الواليات املتحدة وكندا لإلفادة من جتربتها
ــا مــا تــزال تســعى وتعمــل للــتفهم واالســتيعاب والتطــوير ميكــن أن نــتعلم مــنهم أّن االنــدماَج ال يعــين الــذوبان أو ، وعلــى ســبيل املثــال .أو أ

مــوراً تســـتحق واعتبارهــا أ، ففــي البلــدان األوروبيـــة اليــوَم ميــٌل متعــاظٌم إلنكـــار اخللفيــات املختلفــة واألصــول املتباينـــة للمهــاجرين .االبــتالع
ومــا أريــد التوصــل إليــه أنــه يف  .لكــي يصــبح ممكنــاً يف بــالد اهلجــرة اجلديــدة، فاالنــدماُج يفــرتُض املعرفــة والفهــم .االهتمــام واالنتبــاه والــتفهم

إنـه ألمـٌر معبـِّـٌر مـا و  .بلدان اهلجرة مثل الواليات املتحدة وكندا هناك تقديٌر أكرب وتفهُّم أعمق لُألصول ولالختالفات والتبايُنات يف اهلوية
ال يشــرتُط ، فاالنتمــاُء اجلديــد والكامــل .والــذي كــان مــن َمحَلــِة أعالمــه أمريكيــون مــن أصــٍل تركــي، ظهــر يف ُصــَور يــوم االســتقالل األمريكــي

  .مث إّن هذا الرتكيَّ األصول ُسرعان ما يندمُج يف املعىن األمريكي العاّم للوطنية .إلغاء أو إذابة اهلوية األصلية
ومـــن تلـــك القضـــايا مـــا اّتصـــل منهـــا  .وهنـــاك قضـــايا ُأخـــرى ميكـــن أن تُثـــار إذا اعتربنـــا هولنـــدا أو أملانيـــا أو الـــدامنارك بلـــد هجـــرٍة وتـــوطُّن

وهـــذه احلجـــج تكســـُب تـــدرجيياً أرضـــيًة مهمـــة؛ وهـــي تتنـــاقُض مـــع  .باملســـائل االجتماعيـــة واالقتصـــادية ضـــمن حاجـــات اجملتمـــع وضـــروراته
متامـاً مثلمـا نقـول إّن ماليزيـا أو هونـغ كونـغ ليسـت أكثـر ، هولندا مزدمحة أو ممتلئة ممتئلة! هولندا ليست ممتلئة: القائلةالشعارات الشعبوية 

ومـن جهـٍة  .عنـدما يصـبح جمـيء املهـاجرين إليهـا سـبيًال للفوضـى أو البطالـة الكبـرية، تصبح الـبالد ممتلئـة .ازدحاماً من سنغافورة أو الصني
  .املهاجرين جيّددون شباب اجملتمع اهلولندي الذي بدأ يتجه للشيخوخة بسبب الضآلة يف عدد املواليد اجلدد أخرى؛ فإّن هؤالء
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وال نسـتطيع اآلن  .فاإلرهابيون يشّكلون حتدياً للقـانون والـنظم حيثمـا ظهـروا ومـن أي مكـاٍن أتـوا .وال عالقة قطعاً لإلرهاب باالزدحام
أّن هذا النوَع من العنف ، وال حيتاج األمر إىل اإليضاح هنا .التماهي بني اإلرهاب واإلسالم املتطرف أن ننكر وجوَد نوٍع من التقاُرب أو

وألّن التطـرف  .وضـّد أفـراٍد ومجاعـاٍت مـن العـرب واملسـلمني، ال ُميارُس ضد الغربيني فقط؛ بل ُمياَرُس أيضاً ضد الدول والبلدان اإلسـالمية
ى بعــض الشــبان املســلمني يف بلــدان اهلجــرة األوروبيــة؛ فإننــا ُمواَجهــون فعــًال بإحــدى قضــايا االنــدماج اإلســالمّي جيــُد جاذبيــًة خاصــًة لــد

بل إّن التنـاُقض يف ، وهوية البالد اليت يُهاجُر إليها املسلمون، ليست املشكلة يف التناُقض بني اهلوية األصلية، ويف هذه احلالة .وُمشكالته
  .ن طريق أيديولوجيا إطالقية ال َتدَُع جماًال للرؤى واآلراء األخرىوم، هذه احلالة مع النظام العامّ 

  : إّن السبَب الذي نفّضل من أجله أن نتحدث عن وجوه وأبعاد "اهلوية الوطنية" يتلخَُّص يف العوامل التالية
جــراٍت كثيفــٍة وواســعة -1 حبيــث ميكــن اعتبــار ذلــك مــن ، تشــابكةتتعــدد اهلويــات واالنتمــاءات املرتابطــة وامل، يف الــزمن احلاضــر املتميّــز 

ويف حـــاالٍت عديـــدٍة ال يقتصـــر األمـــر علـــى التشـــابك والتفـــاوت بـــني اهلويـــة األصـــلية وهويـــة الـــوطن اجلديـــد؛ بـــل هنـــاك  .خصـــائص العصـــر
  .اهلويات اإلثنية اخلاصة ذات الطموح الوطين مثل حالة األكراد

وميكـن الـذهاب إىل أّن اهلويـة الوطنيـة التارخييـة أو املاضـية تشـّكل أساسـاً  .يةإّن هذه البنيـة شـهدت تطـوراٍت خـالل املرحلـة املاضـ -2 
ــذا املعــىن فــإّن اهلويــة األصــلية بالنســبة للمهــاجر ذات أمهيــٍة كــربى .للهويــة احلاضــرة لكــْن لــيس مــن الضــروري أن تتضــارب اهلويتــان أو  .و

ا يف قلـب هويتـه القدميـة، بل يكون علـى املهـاجر أن يتقبـل نتـائج اهلويـة اجلديـدة .تتناقضا وحنـن نتحـدث كـلَّ الوقـت  .وأن حيـاول اسـتيعا
  .وليس عن اهلوية الثقافية، عن اهلوية الوطنية

ا  .إّن اهلويـــة الوطنيــــة هــــي يف األســــاس هويــــٌة سياســــية -3  وبــــذلك فاهلويـــة اجلديــــدة تعــــين املشــــاركة يف الدولــــة الوطنيــــة بقبــــول ســــلطا
وهذا ال يعين أّن علينا اعتبار اهلوية أمـٌر  .ر األساس يف االندماج أو التناُسق بني العوامل القدمية واجلديدةوهذا التالؤم هو حج .املشروعة
   .سواٌء اهلوية اجلديدة أو اهلوية األصلية، بل هي قابلٌة للتبادل والتعديل، ثابت
ت اجلديـــدة مـــن أجـــل خلـــق هويـــة وطنيـــة مؤسَّســـة علـــى علـــى الُقـــدامى والقـــادمني اجلُـــُدد إىل اهلويـــة اإلقبـــال علـــى مواجهـــة التحـــديا إنّ  

   .العدالة
*******************  

  .ولندا، املدير التنفيذي ملعهد احلوار الدويل) *
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  التعددية في الشرق األوسط
  مقارية تاريخية

  *شفيق حمسن
كبـرية مـن   داً اجملتمعات الـيت كانـت تضـم أعـدنسانية يف ظل اكيف كانت العالقات اإل:  نسانية الكربى املطروحة بقوة هيالقضية اإل نّ إ

رومــا الوثنيــة  .هــو بربــريفغريقــي إغــري  كــل مــن هــو:  غريــق و الربابــرةنيــة خمتلفــة؟ احملطــة األوىل هــي اإلثإىل أصــول دينيــة و إشــعوب تنتمــي 
  : املدن اليونانية يف كربيائها وازدرائها للعامل احمليط حبدودها -جتاوزت الدول 

مرباطوريــة ومــع زوال اإل .ىل حضــارة بدائيــةإينتمــي  مــن مث فهــوو ، الرببــري هــو رجــل يــتكلم لغــة غــري مفهومــة: لرومــاينبالنســبة للمــواطن ا
مرباطوريـات كـل يف ظل هـذه اإل .مرباطوريات الكربى القائمة على األسس الدينية سواء يف الشرق أو يف الغربالرومانية الوثنية ظهرت اإل

غوييم عند اليهود؛ : ديين يقارب حد االحتقار -ىل اضطهاد نفسيإعّرض تُ ، مهما كانت طبقتها، سيطرةىل اجملموعة املإعنصر ال ينتمي 
   .)1(ر عند املسلمنيفهرطوقي عند املسيحيني و كا

  المسيحية الشرقية : بيزنطية
ات حــــول التــــاريخ القــــدمي ضــــاءضــــفاء بعــــض اإلإال ميكــــن فهمــــه بــــدون ، ســــالمي واســــتقراره يف الشــــرقين اإلانتشــــار الــــدّ  نّ أيف الواقــــع 

 .مرباطوريـة مسـيحيةإمرباطوريـة وثنيـة؛ يف عهـده أصـبحت إمرباطوريـة الرومانيـة هـي اإل، قسطنطني مرباطورقبل عهد اإل .للمسيحية الشرقية
ىل إينـة رومـا مرباطوريـة الرومانيـة املسـيحية مـن مدم مقـر عاصـمة اإل330مرباطـور قسـطنطني عـام مرباطورية بيزنطيـة حـني نقـل اإلتعترب اإلو 

يعـرف ، تـاريخ سـقوط العاصـمة البيزنطيـة بيـد حممـد الفـاتح العثمـاين، م1453مرباطـور حـىت عـام حيـث بقـي اإل، )2(مدينة القسطنطينية
 بــالد مــا بــني، ة العربيــةر مرباطوريــة البيزنطيــة انتشــرت الديانــة املســيحية يف آســيا؛ يف اجلزيــو كمــا يف ســائر أجــزاء اإل .مرباطــور الــرومإباســم 
الفكـر الثاقـب واملتحـرك  نّ إ .حيث يتمتع سكان هذه املناطق بوالءات وأمزجة واستعدادات فكرية خمتلفة، أرمينيا وسوريا، فارس، النهرين

  .يف تاريخ الكنيسة املسيحية للهرطقات األكثر تعقيداً  لسكان هذه املناطق جعل منها مرتعاً 
  البدع الدينية: الهرطقة

ميـان األرثوذكسـي أي عـرف باسـم اإل، دميان املسيحي يف دسـتور موّحـاإل ئى حتديد مبادعلزنطية يمرباطورية البأقدمت اإل، منذ البداية
اجملمع املسكوين الثاين املنعقـد عـام  .)3(م325تركيا) عام  يف (اليوم األول الذي عقد يف مدينة نيقيةوذلك يف اجملمع املسكوين، "القومي"
م وأقـّر بـأن املسـيح هـو شـخص واحـد وذو 449عقـد عـام ، )5(اجملمع املسكوين الثالث .)4(احدم أقّر بأن املسيح هو شخص و 431

بـأن  فقـد ألغـى مقـررات اجملمعـني السـابقني وحكـم، م451الـذي عقـد يف خلقيدونيـة عـام ، )6(أما اجملمع املسكوين الرابع .طبيعة واحدة
ظـــّل أقبـــاط مصـــر و يعاقبـــة الشـــام وأتبـــاع الكنيســـة  .ّيـــة واألخـــرى بشـــريّةهلإعلـــى املســـيحيني أن يعرتفـــوا بطبيعتـــني للســـيد املســـيح؛ واحـــدة 

م بــأن املسـيح إعلــى ، الغريغوريـة يف أرمينيــا ــم "مونوفيزيــون" أي هراطقــة إوصــارت رومــا وبيزنطيــة تنظـران ، لــه يف األســاسإميــا لــيهم علــى أ
ىل مشـيئتني إضـافة إأكد أن للمسـيح طبيعتـني ، م 680طينية عام املنعقد يف القسطن، اجملمع السادس .من أتباع "بدعة الطبيعة الواحدة"

ذا احلكم بأنه "مونوتيلي" أي هرطوقي على "بدعة املشيئة الواحدة"، قدرتنيو    .)7(ووصم كل من رفض القبول 
  االنشقاقات

احلــاكم ، نتصــف القــرن اخلــامسمنــذ م، ســكندريةالقســطنطينية أن أصــبح بطريــرك اإلاملرتتبــة علــى جممعــي خلقيدونيــة و  مــن أهــم النتــائج
أما يف سوريا فقد أصبحت املسيحية تتألف مـن  .وهذا ما حصل أيضا يف أرمينيا الغريغورية وبالد ما بني النهرين النسطورية .الفعلي ملصر

ىل إينتمـــي  اآلخـــروبعضـــها ، مرباطـــوروهـــؤالء يعرفـــون باســـم امللكيـــني أي أتبـــاع اإل، بعضـــها يتبـــع األرثوذوكســـية البيزنطيـــة، طوائـــف خمتلفـــة
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، ملكيــنيو ، يعاقبــة: لعــدة بطاركـة متنافســني نطاكيــا مقــراً أوأصـبحت  .أصـحاب بدعــة املشــيئة الواحــدة أو أصـحاب بدعــة الطبيعــة الواحــدة
  .)8(وموارنة

ــا مــن كــل اجلهــ، يف الواقــعو  ، اتعنــدما تأكــدت بيزنطيــة مــن عــدم قــدرة رومــا علــى الصــمود أمــام هجمــات القبائــل الرببريــة احمليطــة 
وقامــت بتعزيــز ســلطتها املركزيــة ضــد النزاعــات االنفصــالية اآلخــذة يف  .دور احملــامي واملــدافع عــن العــامل املســيحي، تــدرجييا، أخــذت تلعــب

ضــمن هــذا الســياق أصــبحت البــدع واهلرطقــات تشــّكل املظهــر أو التعبــري األساســي عــن األصــالة  .مرباطوريــةاالنتشــار يف بعــض أجــزاء اإل
يديولوجيــة نشــطة أجمموعــات ، تكونّــت يف الشــرق، ومنــذ القــرن الرابــع، وفعــالً  .يــة والسياســية لســكان الشــرق األوســطجتماعاال، اجلغرافيــة
ـــت يف نزاعـــات عنيفـــة، ومنفتحـــة انغلقـــت علـــى نفســـها يف النهايـــة ، هـــذه اجملموعـــات املصـــّنفة مـــن قبـــل الكنيســـة الظـــافرة باهلراطقـــة .جتا

  .وسلكت طريق االنعزال
ويف الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه ، ففـــي القـــرن الرابـــع .تطـــّورت بشـــكل خمتلـــف يف الشـــرق عنهـــا يف الغـــرب، كمؤسســـة كهنوتيـــة،  الكنيســـة نّ إ

مرباطـور البيزنطـي تيـودور األول كـان اإل،  يعلـن اسـتقالل الـزمين عـن الروحـي، وهو أعلى سلطة دينية يف الغرب، طورامرب اإل، أسقف ميالن
ن املـادة إفـ، ويف الوقت الذي كان فيـه البابـا ليـون الرابـع يعلـن رئاسـة الكرسـي البـابوي، القرن اخلامسويف  .)9(يعلن املسيحية دين للدولة

مـــــن القـــــانون الصـــــادر عـــــن اجملمـــــع الكنســـــي يف خلقـــــدونيا يعلـــــن انتـــــزاع الشـــــرق مـــــن ســـــلطة البابـــــا ويضـــــعه حتـــــت ســـــلطة بطريـــــرك  28
  .)10(القسطنطينية

فمـــن اآلن وصـــاعدا مل يعـــد هنـــاك يف الشـــرق  .ينيـــة بالغـــة ألنـــه أرســـى فعـــال األرثوذكســـيةن اجملمـــع اخللقـــدوين يأخـــذ أمهيـــة سياســـية ودإ
 .يفرضـها علـى رعايـاهحيـث حيـّدد فيـه اإلمرباطـور أسـس العقيـدة الـيت ، لزامي للدولةإهناك دين  .للتسامح يف جمال الدين املسيحي مكانٌ 

بالشـــأن  أو بـــاألحرى ارتـــبط الشـــأن الـــديين .ة أكثـــر منهـــا دينيـــةومنـــذ ذلـــك احلـــني أخـــذت األرثوذوكســـية واهلرطقـــة تأخـــذان صـــفة سياســـي
  .بعدما أصبح أسقف القسطنطينية بابا بيزنطية السياسي

، النســــاطرة، اليعاقبــــة، (األقباطن البطاركــــة املعارضــــنيإ .مرباطوريــــة أرثوذكســـية تتــــألف مــــن مقاطعــــات هرطوقيّـــةإىل إلقـــد حتــــّول الشــــرق 
م بســبب وجــود الســلطة اإلالــذين تقّلصــت صــالح، )نيالغريغــوري فمــا كــان  .مل يســتطيعوا باملقابــل التفــاهم مــع أســاقفة رومــا-مرباطوريــة يا

وتضــع قواعـدها اخلاصــة الــيت ترســم بشــكل أو ، الّ أن تسـلك كــل واحــدة منهــا منفـردة طريقهــا اخلــاصإللكنـائس الشــرقية يف آخــر املطــاف 
  .)11(بآخر التصرفات الشخصية والسلوك االجتماعي ألتباعهاً 

  الكنائس الشرقية والكثلكة
اليت جتّسـدت يف  تلك، روما قد ورثت الكربياء عن أجدادها الثقافيني اليونانيني أنّ يف تأرخيه للفلسفة الغربية برتراند راسل  فكرامل يعترب

رق ذات تـــاريخ و ذات رافضـــة االعـــرتاف بوجـــود ديانـــات أخـــرى يف الشـــ، ةأرادت هـــذه الكنيســـة أن تكـــون مشوليّـــو  .الكنيســـة الكاثوليكيـــة
ائيــا مــن اجملموعــة الكاثوليكيــة عــام يخرجــت الكنيســة الب، يف الواقــع .)12(حضــارة راســخة وكــان قــد ســبقها يف ذلــك  .م1054زنطيــة 
وير ويرى الكاتب بيار روندو يف هذا السياق أن الغـرب قـد جنـح يف نشـر وتطـ .القبطية واألرمنية، اليعقوبية، النسطورية، الكنائس االريانية
ولكنــه مل يعــرف كيــف يفــرض  .الرومــاين -يف حتقيــق االزدهــار والتطــور املتنــاغم واملنســجم مــع النســق اليونــاين وجنــح أيضــاً ، املبــدأ املســيحي
"أصـول مسـيحية يف الغـرب وأصـول مسـيحية يف الشـرق : مل ينجح حـىت يف احملافظـة علـى التواصـل الفكـري معهـا ويقـول .منهجه يف آسيا
وروبيــة ن قســما كبـريا مـن الشــعوب الشـرقية كانــت تائهـة عــن احلضـارة األأيف الواقـع و  .)13(ن مل نقـل متناقضــني"إتلفــني عرفـوا مصـريين خم

  .ىل األبدإن مل نقل إوهذا لعدة قرون ، الصاعدة
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مـع أولئـك مل يكـن هـؤالء ميلكـون أي خـربة ، عندما وضعت احلروب الصليبية التينّيي الغرب يف عالقـات مباشـرة مـع مسـيحّيي الشـرق
م متوقفة عنـد حـدود االخـتالف اليونـاينو  .)14(األخريين يف اجملال الديين حيـث يلعـب العامـل السياسـي الـدور ، الالتيـين - كانت خرب

ا معهم كنتيجة طبيعيـة لعقيـدة الكنيسـة الكاثوليكيـة حـول رئاسـة قداسـة البابـا واملسـؤو ، ن الرغبة يف الوحدة الدينيةإ .األبرز لية اليت حيملو
وســريعا مــا اكتشــف الالتــني أن االعــرتاف بســيادة الســلطة  .لــدى الطوائــف املســيحية يف الشــرق اً جديــد اً كانــت عنصــر ،  النامجــة عــن ذلــك

مل مينعـا اسـتمرار التباعـد العميـق بـني ، الذي لقيـه دون عنـاء الرسـل البـابويني لـدى رؤسـاء الكنـائس الشـرقية، ميانإلالبابوية وتأكيد وحدة ا
   .)15( الشرقية والغربيةالكنيستني

مـن مث فهـي ، وهي الكنائس الـيت تعـرتف بسـيادة السـلطة البابويـة: بويةتنقسم الطوائف املسيحية الشرقية إىل كنائس متحّدة بروما أو با
وهنــاك  .)16(مجيــع الطوائــف املســيحية الشــرقية املتحــدة برومــا جتــاهر بــنفس العقيــدة الكاثوليكيــة .تشــكل جــزءا مــن الكنيســة الكاثوليكيــة

ـــا وتشـــّكل كنـــائس خاّصـــة متعـــددة، الكنـــائس غـــري املتحـــّدة برومـــا ، يف نظـــر الكاثوليـــك، ويعتـــرب أعضـــاؤها، وهـــي ال تعـــرتف برئاســـة الباب
أصــبح -م الــذي يقــول باملنعــة أو العصــمة البابويــة 1870عــام  ولكــن بعــد تعريــف العقيــدة الصــادر .مســيحيني انفصــاليني أو اســتقالليني

 ملعــــىن نيدفاممــــا جيعــــل مــــن االســــتقاللية واهلرطقــــة مــــر ،  األعظــــم يشــــكل يف نظــــر الكنيســــة البابويــــة خطــــأ يف العقيــــدةرفــــض ســــلطة احلــــرب
  .)17(واحد

تقريبا كـل  .ليها الطقس الالتيينإوتصبح سبعة إذا أضفنا ، ىل ستة طقوسإفتنقسم الطوائف املسيحية الشرقية ، أما من ناحية الطقوس
تقريبــا كــل الطوائــف املتحــّدة حاليــا ناجتــة عــن  .واحــدة متحــّدة مــع رومــا وأخــرى منفصــلة عنهــا: طــائفتنيواحــدة مــن هــذه الطقــوس جتمــع 

اجلماعـات  إذ ابتـداًء مـن القـرن العاشـر مسحـت احلمـالت الصـليبية لـبعض .التحاق قسم من أعضاء الطوائف اليت هي باألسـاس منفصـلة
وابتـداء مـن القـرن السـادس  .وفلسـطني وقـربص، نية يف الشرق وذلك يف كل من سـوريابااللتحاق بالكنيسة الرومانية وإنشاء الطائفة الالتي

ويف أقـل مـن مـائيت عـام طالـت تلـك احلركـة مجيـع الكنـائس املسـتقلة  .التحـاق كثيفـة جلماعـات عديـدة برومـا عشر عّمت يف الشرق حركـة
  .ألرمنية والقبطية الكاثوليكيةوا، الروم، السريانية، وتشكلت على التوايل الطوائف الكلدانية، عن روما

  التعددية في الدولة العربية ـ اإلسالمية
فلقــد ارتــدى اإلســالم لــدى مســيحيي الشــرق  .جــاء اإلســالم الفــاتح متحــرراً نســبيا قياســاً إىل مفــاهيم ذلــك العصــر، حنــو القــرن الســابع
ا الرسول تشكل نوعا من  .طابع احملّرر الفعلي وكـان  .العودة إىل التوحيد الصارم الذي نادى به العهـد القـدميالديانة اجلديدة الىت نادى 

م املقّدســة بشــكل ، اجلهــاد واجبــا دينيــا مــع وجــوب عــدم املســاس بأهــل الكتــاب املســيحيني واليهــود الــذين يفّســرون بعــض ســننهم وكتابــا
وأن  .)18(أرثوذكسـية ون الـبالد املفتوحـة غـريولقد الحظ الكثري من الكتّـاب الغـربيني أن املسـلمني العـرب اسـتفادوا كثـريا مـن كـ .خمتلف

ىل حــد متــين االنســالخ عــن بيزنطيــة إقــد وصــلوا -خبــالف عقيــدة القســطنطينية ، ســكان األقــاليم املــؤمنني بالطبيعــة الواحــدة للســيد املســيح
ــم وحــ .والــدخول حتــت ســيطرة العــرب ــَل ســكان هــذه املقاطعــات باحلصــول مــن الفــاحتني الــذين تــربطهم  علــى نعمــة  -دة العــرقفقــد أمَّ

املسـؤولون بـدورهم أمـام ، فقد بقي هؤالء السكان خاضعني إلدارة زعمائهم احملليّـني، وبالفعل .)19(التسامح اليت رفضها دوغمائية روما
لفارســـية وباملقابـــل فــإن اســتمرارية عمـــل املؤسســات والعــادات احملليّـــة يف املقاطعــات املســلوخة عـــن اإلمرباطوريــات ا .الســلطات اإلســالمية

 .)20(سالمية الناشئة باالستفادة من هذه التقاليد اليت كانت غريبة عنها متامادارية العريقة مسحت للدولة اإلذات التقاليد اإل، والبيزنطية
أن فقــد كــان علــى الدولــة اإلســالمية ، وأكثــر مــن ذلــك .لقــد شــّكل الســكان احمللّيــني كــل العناصــر اإلنتاجيــة داخــل جمتمــع الدولــة األمويــة

وهـو ، )692/705( مـوي عبـد امللـكفقـد ّمت ذلـك يف أثنـاء حكـم اخلليفـة األ .تنتظر جميء اخلليفة التاسـع لكـي يـتم تعريـب اإلدارة فيهـا
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وحـىت ذلـك التـاريخ كانـت  .ويف عهـده أصـبحت اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرمسيـة للدولـة .تاسع اخللفـاء املسـلمني وخـامس اخللفـاء األمـويني
   .)21(سجّالت الضريبية حتّرر باللّغات املعتمدة يف اإلدارات السابقةاللوائح و ال

تســمح الدولــة بوجــود  .ىل خلــق جمموعــات عــّدة متنافســةإاإلســالمية الــيت بناهــا املســلمون أّدت ســريعا  - يف الواقــع إن الدولــة العربيــة 
ا كقائدة أيديولوجية للحكم مقابـل  .ول هو خضوع هذه اجلماعات للسـلطات احلاكمـةشرط هذا القب .مجاعات مناوئة لتلك اليت اختار

إضـافة إىل امتيـازات وصـالحيات واسـعة ، هذا اخلضوع تعطي الدولة هلذه اجلماعات قسطا وافرا مما يسّمى اليوم بـاإلدارة الذاتيـة الداخليـة
املســيحية : ئــف الدينيــة غــري اإلســالميةديولوجيــة كمــا يســري علــى الطواهــذا النظــام يســري علــى الشــيع اإلســالمية اإل .تعطــى إىل زعمائهــا

حــىت بــدأت خمتلــف ، ســالم واعتمــاده اللغــة العربيــةاعتناقــه لإل، يف غالبيتــه، و مــع ذلــك فإنــه مــا أن أكمــل العــامل الشــرقي .)22(واليهوديــة
الوحــدة السياســية للصــرح  وأّدت هــذه التكــتالت إىل خلــق وتعزيــز االجتاهــات اإلقليميــة الــيت انتهــت بتــدمري .التكــتالت اجلغرافيــة بــالظهور

  .)23(اإلمرباطوري للخالفة
  الخالفة واإلمامة: ظهور الفرق في اإلسالم

ــيًال واضــحاً علــى أن اخلــالف السياســي هــو أســاس نشــوء الفــرق والطوائــف يف ، حــول الســلطة ومعهــا، إّن التــاريخ اإلســالمي يقــدِّم دل
وال ختتلــف نشــأة  .فتحــول الــدين إىل أيــديولوجيا، لخــالف بطــابع ديــينوقــد جلــأت هــذه الفــرق إىل تغليــف الطــابع السياســي ل .اإلســالم

مث طابعا عقديا مع ، سرعان ما اكتسب طابعاً فقهياً مع األئّمة، حمور اخلالف كان سياسيا .الشيعة يف اإلسالم عن نشأة أي فرقة أخرى
"فقـــد رأت الشـــيعة أواخـــر القـــرن األول  .واإلمامـــة إن اخلـــالف اجلـــوهري بـــني الشـــيعة والســـّنة يقـــوم حـــول موضـــوع اخلالفـــة .)24(األتبـــاع

ا أي أن الـدين يقتضـي السـلطة القائـدة ألن اإلمـام يف  .اهلجري أن اإلمامة من مقتضيات الدين أو ضروراته مبعـىن أن ال قيـام للـدين بـدو
رع ولــــيس مــــن الســــّنة حارســــا للّشــــ بينمــــا ظــــّل اإلمــــام عنــــد أهــــل .وال تســــتمر الشــــريعة يف العــــامل بدونــــه، رعهــــذه النظــــرة قــــائم علــــى الّشــــ

  .)25(مقتضياته"
م العاّمـة املدنيـة تقـوم علـى أسـاس فقـه أئّمـة أهـل البيـت-إّن حياة املسلمني الشيعة الدينية  تعلـيم األئّمـة بشـكل عـام   .السياسية وحيا

يعتـرب  .إطالقـا نظريـة سياسـية كمـنهج يف اإلمامـة ومل يضـع اإلمـاميون .وهـذا مل يكـّون أبـدا برناجمـا سياسـّيا .كان دائما تعليما دينيّـا تأويليّـا
وإمنــا يتضــمن تقاليــد تتعلــق بــاملوقف مــن شــرعية ، ســالم الشــيعي ال يتضــّمن يف اجلــوهر تقاليــد معارضــة لســلطة الدولــةاإل هنــري كوربــان أنّ 

التاريخ الديين للبشرية قد أقفل وهذا الرسول حممد هو خامت األنبياء وبذلك فإّن ، بالنسبة للسّنة: اخللفاء على أساس مفهوم ديين خالص
وهي ترجع مـن جهـة  .ذلك أن النقطة اخلتامية لدائرة النبّوة تتطابق مع النقطة األّولية يف دائرة جديدة هي دائرة الوالية .ما ال يقرّه الشيعة

ويف اإلقـرار الشـيعي ترجـع صـفة  .ّهلهـم لـه اهللاومـن جهـة أخـرى لالصـطفاء اإلهلـي الـذي أ، إىل احملّبة واملـوّدة الـيت يكّنهـا املشـايعون لألئّمـة
مامـا هـو أولئـك الـذين إفاالثنـا عشـر  .وهكـذا فـان دورة الواليـة فتحـت عنـدما أقفلـت دائـرة النبـّوة .األولياء جوهريا إىل األئّمة االثين عشر

ــــه ــــزمن بكامل ــــد روحــــي، حــــىت رجــــوع اإلمــــام املهــــدي املنتظــــر، تبقــــى تعــــاليمهم بالنســــبة لل ــــه، مصــــدر تقلي ــــاءه ، ال يرجتــــل في وال جيــــدد بن
   .)26(بالقياس

لقـــد ظهـــرت كفكـــر معـــارض لسياســـة األمـــويني يف البـــدء  .حركـــة سياســـية أكثـــر منهـــا حركـــة دينيـــة، ومنـــذ انطالقتهـــا، بـــدت الشـــيعية
حيـث ال تـزال ، سـالميةاإل-إّن نظريـة اإلمجـاع أّدت حتمـا إىل اختـزال التنظـيم االجتمـاعي والسياسـي للدولـة العربيـة .وللعباسيني فيما بعد

ىل تبّين تقليـد راسـخ يقـوم علـى أسـاس تربيـر اخلضـوع لسـلطان الدولـة رغـم عـدم إسالم الشيعي وهذا ما دفع باإل .نتائجه قائمة حّىت اليوم
وقـد وضــعوا يف  .هـو واألئّمـة الالحقـون، فقـد اعتـربوا أّن اإلمـام عليـاًّ قـد حصـل علـى توليـة إهليـة .االعـرتاف بشـرعية دينيـة ملؤسسـة اخلالفـة

ومقابـــل اإلمجـــاع طرحـــوا واجـــب طاعـــة رجـــال الـــّدين  .-عـــّز وجـــلّ –املختـــارين مـــن قبـــل البشـــر أئّمـــة منتقـــني مـــن قبـــل اهللا ، وجـــه اخللفـــاء
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 .الشخص الوحيد الذي يستطيع تغيري القاعدة قد اختفى لفـرتة غـري حمـّددة، ال أحد حباجة إىل رجال دولة؛ فالقاعدة بسيطة: املعصومني
وال جيــوز اإلســهام يف أي كفــاح  .أي التظــاهر بطاعــة رجــال الدولــة، وممارســة التقّيــة، ثنــاء الغيبــة علينــا االنتظــار وطاعــة رجــال الــّدينويف أ

  .سياسي أو اجتماعي إىل أن خيتار اإلمام الغائب الظهور
ـــا املســـل، هـــذا احلـــذر التـــارخيي مـــن احلكومـــات املدنيـــة أّدى إىل إعطـــاء ، منـــذ البدايـــة، مون الشـــيعةإضـــافة إىل التجـــارب املـــرّة الـــيت مـــّر 

  .اجلماعة الشيعية نوعا من الالمباالة القسرية جتاه احلياة السياسية
   يرانيالتشّيع اإل

ديدا قويّا لوحـدة مؤسسـة اخلالفـة اإلسـالمية  لقـد كـان ذلـك انعكاسـا علـى نطـاق واسـع  .إّن قيام الدولة الصفويّة يف إيران قد شكّل 
فقــد ســعى اإليرانيــون لبنــاء دولــة  .)27(الســّين -واملتمثلــة يف اخلــالف الشــيعي، ســالمي آنــذاكيولوجيــة الــيت ســادت اجملتمــع اإللألزمــة األيد

فيما سيسعى األتراك إىل السيطرة على إمرباطورية سنّية مرتامية األطراف باسم  .تضّم كالّ من إيران والعراق، إسالمية شيعية على قياسهم
وقــد أحــدث ذلــك انقســاما شــبيها باالنقســام الــذي عرفتــه الكنيســة املســيحية يف بدايــة القــرن احلــادي  .)28(الســّين الــدفاع عــن اإلســالم 

ســوف يقــوم العثمــانيون ، وعلــى غــرار الكنيســة البيزنطيــة .والــذي أّدى إىل انقســام العــامل املســيحي إىل كنيســة شــرقية وكنيســة غربيــة، عشــر
اية اإلمرباطوريةاإلسال: بتحديد العقيدة الرمسية للدولة   .م السّين التقليدي الذي سوف يستمر حّىت 

ائيــا لإلســالم الشــيعي اإليــراين مــع اعتمــاده دينــا رمسيــا للدولــة اإليرانيــة مــن قبــل الصــفويني عــام   شــهد القــرن الســادس عشــر اســتقالال 
ايــة القــرن الســادس عشــر أصــبح الشــيعة أغلبيــة يف إيــران .)29(م1502 مــن  %85شــكلون منــذ القــرن الثــامن عشــر وأصــبحوا ي، ومــع 

مــن وجهــة النظــر الدينيــة اىل ، منــذ اعتمــاد الصــفويني التشــّيع االثــين عشــري دينــا رمسيــا للدولــة حتــّول العاهــل اإليــراين .)30(تعــداد الســكان
الــرتابط العضــوي بــني  هــذا .ومــن واجبــه حفــظ الشــريعة ونشــر اإلســالم، عليــه احلكــم باالتفــاق مــع علمــاء الــّدين، رئــيس روحــي وزمــين معــا

العاهــــل مــــن جهــــة والبنيــــان الــــديين الشــــيعي مــــن جهــــة أخــــرى شــــّكل أحــــد العناصــــر الثابتــــة يف التــــاريخ اإليــــراين خــــالل القــــرون اخلمســــة 
ام االجتــاه األول يقــول بانتفــاء شــرعية قيــ: أّدى هــذا الــرتابط إىل وجــود اجتــاهني فقهيــني رّدا علــى إشــكالية الســلطة يف إيــران .)31(املاضــية

والفـراغ يف السـلطة اإلسـالمية لـيس نامجـا عـن عـدم وجـود ، وهـو إمـام الزمـان، دولة إسالمية يف عصر الغيبة؛ فاإلمام املعصوم حـّي موجـود
أّمـا االجتـاه الثـاين فهـو يقـّر مبشـروعية  .اإلمام وإمنا هو ناشئ عن غيابه الذي تسببت فيه أوضـاع األّمـة نفسـها بسـيطرة حكـم اجلـور عليهـا

وأسـاس هــذا  .ويسـتند أصــحاب هـذا االجتـاه إىل مـا اصـطلح عليـه مببــدأ واليـة الفقيـه يف زمـن الغيبـة .سـالمّي يف عصـر الغيبـةإحكـم  إقامـة
 .واليـــة تصـــّرف علـــى املســـلمني، املصـــطلح هـــو أّن اإلمـــام املعصـــوم قـــد نّصـــب الفقيـــه اجلـــامع للشـــرائط يف عصـــر الغيبـــة الكـــربى وليّـــا عاّمـــا

وبناء عليه فإّن هـذا الفقيـه اجلـامع للشـرائط هـو احلـاكم اإلسـالمي املعـّني  .ّبت للفقيه مجيع ما ثّبت لإلمام املعصومث، مبقتضى هذه الوالية
سـالمي يف عصـر الغيبـة علـى أسـاس إعلـى املسـلمني إقامـة حكـم ، بنـاء علـى هـذا املوقـف الفقهـي .بالنصب العـام حاكمـا علـى املسـلمني

وجعـل مـن هـذا املفهـوم جـزءا مـن أصـول ، وحّوهلا إىل مفهوم، ىل فكرة والية الفقيهإميين إضافات مهّمة مام اخلولقد قّدم اإل .والية الفقيه
  .)32(معه أصبحت والية الفقيه بديال إلمامة اإلمام املعصوم نفسها يف عصر الغيبة .الّدين

  .التبّين الرمسي اإليراين هلذا اخلطابمجاع يف األوساط الشيعية كافة رغم إالّ أن فكرة و مفهوم والية الفقيه مل حتظ باإل
  التعددية في ظّل اإلمبراطورية العثمانية

ا تبــدو كمســتعمرة بنائيــة: وصــف جيــوفري لــويس اإلمرباطوريــة العثمانيــة علــى الشــكل اآليت  ."كانــت اإلمرباطوريــة العثمانيــة يف بــدايا
 التقليــدي للكلمــة حيــث قــوم مــن الغربــاء يســيطرون علــى األهــايل أكثــر ممــا هــي إمرباطوريــة بــاملعىن، رابطــة أو مجعيــة تنمــو بشــكل مطّــرد

   .)33(اخلاضعني املغلوبني على أمرهم
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أحيـــت هـــذه  .والبيزنطيـــة ليوحـــدومها ويشـــكلوا إمرباطوريـــة جديـــدة، اإلســـالمية-مجـــع العثمـــانيون بقايـــا إمرباطـــوريتني العربيـــة، يف الواقـــع
 .ت وميتلك من الثقافات بقدر ما كانت اإلمرباطورية تضم من أوطان وقوميات قيـد التكـويناإلمرباطورية جمتمعاً متعدد القوميات والديانا

، لقــد كــان علــى العثمــانيني إقامــة حكــم فعــال يف حمــيط جغــرايف مــأهول مــن قبــل تشــكيلة كبــرية مــن الطوائــف الدينيــة واجملموعــات اإلثنيــة
  .معات املتوطنة يف جيوب بيئية منيعة ووعرةإضافة إىل العديد من الثقافات الفرعية املنبثقة عن هذه التج

أما أهـم وأصـعب العقبـات كانـت تتمثـل بإجيـاد وسـيلة ناجعـة إلجنـاز عمليـة تكامـل ماليـني املـواطنني املسـيحيني يف إمرباطوريـة حيكمهـا 
   .ساللة مسلمة

  .م نظام امللةوقد جنحوا هنا أكثر ممن سبقوهم يف بناء اإلمرباطوريات وذلك يعود يف رأينا إىل اعتماده
  نظام المّلة

مرباطوريـات السـابقة اتَّبعـت عـادة فجميـع اإل .قبل قومية" إىل طوائف دينية مل يكن صـفة خاصـة بالعثمـانيني إّن تقسيم اجملتمعات "املا
مــانيون فهــو إعطــاء هــذه اجلديــد الــذي أتــى بــه العث أمــا .)34(إعطــاء اجلماعــات الدينيــة املختلفــة املنضــوية حتــت رايتهــا حكمــاً إداريــاًّ ذاتيــاًّ 

هـذه املؤسسـة ستصـبح ركنـاً أساسـياًّ مـن أركـان  .وابتكار قواعد حمّددة ومنظَّمة مما أعطـى هلـذا العـرف صـفة املؤسسـة .العادة صفة القانون
أهـل الذمـة الـذي كـان  الذي خيتلف اختالفاً كبرياً عـن نظـام، وهو ما سيعرف بنظام املّلة .وجزءاً ال يتجزأ من بنية الدولة .النظام العثماين

م املدنية لألحكام العامة اليت خيضـع هلـا املسـلمون، يقتصر على تقنني احلقوق الدينية لغري املسلمني أي ، فيما خيضع هؤالء يف شّىت حيا
  .35الشريعة اإلسالمية

مـن جهـة ثانيـة الثنائيـة الدينيـة إسـالم ، رعيـة- مـن جهـة الثنائيـة االجتماعيـة؛ طبقـة عسـكرية: تقوم الدولة العثمانية علـى ثنائيـة مزدوجـة
الطبقــة احلاكمة(العثمانيــة) كانــت مؤلفــة مــن الطبقــة العســكرية واإلداريــة الــيت كانــت تضــم رؤســاء امللــل  .)36(مســيحية أرثوذكســية -ســين

ــــا هــــذه الثنائيــــة الــــيت .)37(والرعيــــة تتــــألف مــــن مجــــوع الشــــعوب اخلاضــــعة لإلمرباطوريــــة وإىل أي ديانــــة انتمــــت .الــــروحيني  اصــــطبغت 
ا  واليهوديـة وامللَّـة الرتكيـة ، نيـةيواألرم، اليونانيـة: (األوطـان الدينيـة) حيـث جنـد أربـع ملـلانبثـق عنهـا تلقائيـاًّ نظـام املللاإلمرباطورية يف بـدايا

 .وذكسـية واإلسـالمية السـنيةاملسـيحية األرث: مـوّزعني علـى مّلتـني كبريتـني، بغالبيتهم العظمى، وكان شعوب اإلمرباطورية .للمسلمني السّنة
، وامللـــة اإلســـالمية تضـــم غالبيـــة الســـكان العـــرب، واليونـــان وقســـم مـــن العـــرب، والرومـــان، الســـالف: امللـــة املســـيحية األرثوذكســـية تضـــم

الفــة أو أمــا الــديانات واملــذاهب األخــرى الــيت ال تنتمــي إىل هــذه امللــل فقــد اعتــربت مجاعــات خم .وقســماً مــن األلبــان واألتــراك، واألكــراد
أجرب تـدخل  .هذه الطوائف مل يكن هلا يف البدء حق التّجمع يف ملل مستقلة .)38(معارضة للنظام العام ومدعومة من قبل قوى أجنبية

الربوتسـتانت حتـت محايـة القـوى الربوتسـتانية ، الكاثوليـك حتـت محايـة فرنسـا .عـرتاف مبلـل جديـدةالقوى العظمـى يف اإلمرباطوريـة علـى اال
   .)39(كلرتا وهولندامثل ان

أي ، ولكــن شــاركه يف هـــذا املوقــع شـــعب آخــر هـــو الشــعب اليونـــاين، و توّســد الشــعب الرتكـــي املوقــع األهـــم يف اإلمرباطوريــة العثمانيـــة
ة إن الســمة األبــرز هلــذه الشــراك، أمــا بقيــة الشــعوب فقــد خضــعت تــدرجيياًّ هليمنــة هــذين الشــعبني .األرثــوذكس النــاطقون باللغــة اليونانيــة

فــالبطريرك هــو  .تتجســد يف الســلطات املمنوحــة للبطريــرك األرثوذكســي الــيت جعلتــه يتمتــع بصــالحيات مل ميارســها بطاركــة الدولــة البيزنطيــة
وهو الرئيس الروحي ليس فقط لتابعي كنيسته وإمنـا أيضـاً لتـابعي كـل  .الوسيط الرمسي بني السلطان وكل تابعيه من املسيحيني األرثوذكس

  .)40(ةينيكالكنيسة القبطية والكنيسة األرم،  رثوذكسية املستقلةالكنائس األ
م على بناء طبقة من املوظفني العسكريني  .يدينون بالوالء الكامل للساللة احلاكمـة، و يعود جناح العثمانيني يف املقام الثاين على قدر

، بغيـة التخفيــف مــن األخطــار الــيت تشــكّلها التيــارات املختلفــة لقـد أحــس البريوقراطيــون العثمــانيون باحلاجــة إىل اإلمســاك بالــدين واحتوائــه



  21

وذلـــك يف الوقـــت الـــذي ، لـــذلك انتهجـــوا سياســـة إحيـــاء للـــرتاث الســـين الصـــارم واضـــعني بـــذلك حـــداًّ لتطـــور الفكـــر الفلســـفي اإلســـالمي
تقــع الديانــة اإلســالمية إذاً يف صــلب  .رانستصــبح فيــه الشــيعية االثنــا عشــرية الــدين الرمســي لألمــة اإليرانيــة مــع قيــام دولــة الصــفويني يف إيــ

  .ولكنها تابعة له سياسياًّ ، الدولة العثمانية
رجــال الــدين هــم موظفــون مــدنيون ، ففــي خمتلــف املراتــب والــدرجات .إّن املؤشــر األبــرز هلــذه التبعيــة هــو الوضــع القــانوين لرجــال الــدين

ـــا مرحلــة العصـــر .)41(مبـــن فــيهم شـــيخ اإلســالم، لــدى الســلطان األكـــادميي للفكــر اإلســـالمي املشــغول مـــن قبــل علمـــاء  -املدرســي  إ
  .)42(يتم من خالهلم سيطرة الدولة على اجملتمع، وفقهاء أكادمييني

إن خصوصـية الدولـة العثمانيـة  .علّـة جنـاح كـل إمرباطوريـة، أما السبب الثالث الذي أدى إىل جنـاح العثمـانيني فهـو اعتمـادهم التسـامح
شـرعية الدولــة واسـتمرارها بالنسـبة لرعاياهـا نابعـة مـن الضــمانات الـيت تؤمنهـا حلمايـة اسـتقاللية هــذا : ـا متعـددة الثقافـاتالكوزموبوليتيـة أَ 
أم على صعيد عالقة كل مجاعة على حدة مع السلطات العليا ، سواء أكان ذلك على صعيد عالقة اجلماعات فيما بينها، التنوع الثقايف

، دون أن يؤّكـد ذاتـه كممثـل خلصوصـية حمليـة، خـري لكـي يـؤّمن التـوازن املسـكوين اكتفـى مبراقبـة اجملتمـع عـن بعـدهـذا األ .أي الباب العـايل
علــى االحتفــاظ خبصوصــيتها وأصــالتها الفكريــة والثقافيــة ، وعلــى مــدى قــرون، وهــذا مــا ســاعد خمتلــف املنــاطق واجلماعــات .إثنيــة أو دينيــة

  .أساس القوميات الناشئة -فيما بعد-ن ستصبحان هذه اخلصوصية واألصالة اللتا، واللغوية
  : االنتقال من نظام الملة إلى قانون الطائفة
"تكتّـل" ، "جمموعـة"، يعين "جتّمع"، وكلمة طائفة هي تعبري علماين .الدينية بالطوائف - من املتعارف عليه تسمية التجمعات املذهبية

الربوفسـور مكسـيم رودنسـون يـرى أن هـذه الطوائـف  .موّحـدة عـن طريـق الـدينولـيس بالضـرورة أن تكـون هـذه اجملموعـة ، من األشـخاص
-هـذه اجملموعـات .حصل يف عامل الـدول الـيت ولـدت مـن جـراء الفـتح اإلسـالمي، الشرق أوسطية هي نتيجة تطور بنيوي يعود إىل القدم

تطمـح إىل ، إثين -لت إىل تشكيالت من نوع قوميوحتوّ ، املنفتحة يف األصل انغلقت على نفسها الحقاً ، الطوائف األيديولوجية النشطة
الطائفـــة لـــدى هـــذه اجلماعـــات  -مـــن هنـــا جنـــد ظـــاهرة الـــوطن .طبقـــة أيديولوجيـــة مســـيطرة علـــى الدولـــة، أو علـــى األقـــل، أن تصـــبح دولـــة

ـا اإلمرباطوريـة العثمانيـة خـالل القـرنني .)43(الناشطة ، الثـامن عشـر والتاسـع عشـر وقد الحظ أيضاً أنه رغم اجلهود اجلبارة الـيت قامـت 
م يف  .)44(امـمــن أجــل تســوية أوضــاع هــذه الطوائــف وإدخاهلــا يف النظــ فــإن الطوائــف املســيحية كانــت تشــعر باجنــذاب قــوي جتــاه إخــوا

ريـة العثمانيـة هذا االجنذاب قد حتّكـم أيضـاً بعالقـة شـيعة اإلمرباطو  .متقدمة وحرة، غنية، قوية، املنضوين يف أوطان قومية، الدين يف أوروبا
  .بإيران الصفوية وما بعد الصفوية

ا ا، ورفضــت هــذه الطوائــف التخّلــى عــن ســياد ا علــى احلصــول .جتــاه الدولــة، أو شــبه ســياد مــن أبنائهــا علــى ، وأَبَــْت أن تفقــد قــدر
  .الوالء املطلق على حساب الوالء للدولة

رتاتبيـة فيمـا يتعلـق بالعالقـات بـني خمتلـف اجملموعـات اإلثنيـة والدينيـة واملذهبيـة لقد عرفت التعددية يف اإلمرباطورية العثمانيـة نوعـاً مـن ال
فضـمن امللَّــة  .إن امللـة الدينيــة كانـت تتـألف مـن كــل األقليـات اإلثنيـة املؤمنـة بــذات الديانـة: ولتوضــيح الفكـرة نقـول .املنضـوية حتـت لوائهـا

كانـت هنـاك تراتبيـة يف العالقـة بـني خمتلـف   -كـراد وقسـم مـن األلبـان واألتـراكاإلسالمية اليت كانت تتألف من غالبيـة السـكان العـرب واأل
ويف الوقت نفسه قّدم العثمانيون خنب املسلمني السنة على خنب غريهم  .حيث كان هناك غلبة أو سيطرة للعنصر الرتكي، هذه اإلثنيات

بكـــل ، مـــع زوال اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة، القـــرن العشـــرينيف بـــدايات  .وذلـــك ألســـباب متعـــددة، مـــن أتبـــاع املـــذاهب اإلســـالمية األخـــرى
ا املفعمــون بــالروح ، جلــأ مؤسســو وبنــاة هــذه الــدول .ظهــرت دول حديثــة يف الشــرق األوســط .نظــام امللــة، ومــن ضــمنها طبعــاً ، مؤسســا

فمــنهم مــن فــرض االنصــهار االجتمــاعي  .نيـةإىل اختــاذ مواقــف متباينـة وخمتلفــة جتــاه مســألة التعدديــة الدينيــة واإلث، القوميـة الناشــئة والظــافرة
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م، القســري الصــارم جنحــت ، ففــي تركيــا .يف حــني اعــرتف بعضــهم اآلخــر بشــرعية التعدديــة داخــل البنــاء االجتمــاعي والسياســي لبلــدا
القضـية ، كماليـةوبالنسـبة لل .)45(سياسة أتاتورك األرمنية يف العشرينات من القرن العشرين حنو سياسة التهجري القسري لشعب بأكمله

، وهــي تــرى إذاً يف ممارســة القمــع ضــد األقليــات عــامًال حيــول دون تفســخ الدولــة، تتعلــق بتــدمري ثقافــة تشــّكل عائقــاً أمــام الوحــدة الوطنيــة
 صـرّح بـه عصـمتحسـبما ، حيث "لألمة الرتكية وحدها احلق يف املطالبة باحلقوق العرقية يف هذا البلد وليس ألي عنصر آخر هذا احلق"

ة جتاه األقلية الكردية الـيت يتجـاوز  .)46(م1930عام ، رئيس احلكومة الرتكية، إينونو وتقوم احلكومة الرتكية اليوم باعتماد سياسة مشا
لوي يف إيران .أي مخس تعداد الشعب الرتكي، عددها االثين عشر مليوناً  فقد سعى إىل تعزيز السـلطات املركزيـة للدولـة ، أما رضا خان 

وقــد اتّبعــت مجيــع احلكومــات اإليرانيــة املتعاقبــة السياســة نفســها مــن  .انيــة مــن خــالل إخضــاع اجلماعــات الــيت تتمتــع مبيــول اســتقالليةاإلير 
فقـد سـعت النخـب ، اليت أرادت أن تكون تقدميـة، أما يف خمتلف اجلمهوريات العربية .خالل تذويب هذه اجلماعات يف الثقافة الفارسية

  .ض انصهار اجتماعي مبين على أيديولوجية توحيديّة قومية ال تعرتف بالتعدديةاحلاكمة فيها إىل فر 
  الطائفية في لبنان

االجتماعيــة فيــه علــى الكثــري مــن -لبنــان وحــده ســيكون وريــث التعدديــة الكالســيكية للحاضــرة العثمانيــة فلقــد حافظــت البِــَىن السياســية
ولكن اجلديد هنا هو أن البىن العثمانية السياسية كانت قائمة علـى نظـام امللـة  .خصائص النظام السياسي العثماين الكالسيكي بتعدديته

  .بينما تقوم البىن السياسية اللبنانية على نظام الطائفية املذهبية، الدينية
ن نوعــه يف منطقــة إّن أصــالة النمــوذج اللبنــاين للعالقــات الطائفيــة تعــود إىل موقــع لبنــان اجلغــرايف الــذي أعطــاه وضــعاً جغرافيــاًّ فريــداً مــ

  : إن األسباب اليت تعطيه هذه الفرادة كثرية ومتنوعة ولكن أمهها على اإلطالق مها السببان اآلتيان .الشرق األوسط
وكــل نظامــه الدســتوري يعمــل بطريقــة متنعــه مــن أن يكــون  ، إســالمياًّ -ولــيس علــى اإلطــالق بلــداً عربيــاًّ ، أن لبنــان هــو بلــد عــريب: أوالً 
أريـد لـه أيضـاً أن يضـم عـدداً ، م1989وعنـد إبـرام اتفـاق الطـائف عـام ، أريد له أن يتكـّون مـن غالبيـة غـري مسـلمة، تهمنذ والد .كذلك

  .متساوياً من املسلمني وغري املسلمني
ي خشـية أن يـؤد، مل يـتم أي إحصـاء رمسـي لتعـداد السـكان، م1932وفعـًال ومنـذ العـام ، ولكن عملياًّ من املسـتحيل تعـداد اللبنـانيني

يضاف إىل ذلك  .اليت تتقاسم املسؤولية ضمن اجلسم احلكومي، الدينية-ذلك إىل خلل يف التوازن اهلش القائم بني الطوائف االجتماعية
  .أن عدداً كبرياً جداًّ من حاملي اجلنسية اللبنانية يعيشون باستمرار خارج البالد

م والقاضـي بتعـديل أحكـام الدسـتور 1990أيلـول  21الصادر يف  18م الواردة يف القانون الدستوري رق، لقد قّررت مقدمة الدستور
وملتــزم ، وهــو عضــو مؤســس وعامــل يف جامعــة الــدول العربيــة، "أن لبنــان عــريب اهلويــة واالنتمــاء، وفــق املبــادئ الــواردة يف اتفــاق الطــائف

وجتّسـد الدولـة هـذه ، عـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـانكما هو عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحـدة وملتـزم مبواثيقهـا واإل،  مبواثيقها
، 18حىت يف القانون الدستوري رقم، بكل تعديالته، ونالحظ أن الدستور اللبناين .)47(املبادئ يف مجيع احلقول واجملاالت دون استثناء

هـو ديـن الدولـة الرمسـي؛ واللغـة العربيـة اليت تنص على أن الدين اإلسالمي ، عكس غالبية دساتري الدول العربية، مل ينص على دين الدولة
  .)48(ومبادئ الشريعة اإلسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع، هي اللغة الرمسية

علـــى توزيـــع مناصـــب الدولـــة الرئيســـية ، م الـــذي يعتـــرب دســـتوراً غـــري مكتـــوب1943تضـــّمن امليثـــاق الـــوطين لعـــام ، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة
وبالنسـبة للمقاعـد النيابيـة نـّص امليثـاق  .ومقاعد اجمللس النيايب توزيعـاً طائفيـاً وفقـاً ألمهيـة كـل طائفـة والوظائف يف ميدان السلطة التنفيذية

  .6/5على أن تكون نسبة الطوائف املسيحية إىل الطوائف اإلسالمية 
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وفــق خطــة مرحليــة يقتضــي العمــل علــى حتقيقــه ، أّمــا اتفــاق الطــائف فقــد نــص علــى أن إلغــاء الطائفيــة السياســية هــدف وطــين أساســي
 .ســـواء يف وظـــائف الفئـــة األوىل أو مـــا يعادهلـــا يف مقاعـــد جملـــس النـــواب، تكـــون طائفيـــة علـــى أســـاس املناصـــفة بـــني املســـيحيني واملســـلمني

يف مــن الدســتور املعـّدل علــى "أنـه يف املرحلــة االنتقاليـة متثــل الطوائـف بصــورة عادلــة  95فقـد نّصــت املـادة ، وكـذلك األمــر بالنسـبة للــوزارة
القاضــي بتعــديل أحكــام ، 18فــإن اتفــاق الطــائف والقــانون الدســتوري رقــم ، إذن وكمــا الحــظ الــدكتور حمســن خليــل .تشــكيل الــوزارة"

در اإلشارة إىل جتو  .يـَُنصَّان على املرحلة االنتقالية دون أن حيددا وقت انتهاء هذه املرحلة، الدستور وفق املبادئ الواردة يف اتفاق الطائف
بـل تسـود الطائفيـة يف جملـس الشـيوخ الـذي سـيقوم مـع ، انتهاء هذه الفرتة املرحلية الطائفية ال يسود املبدأ الالطائفي علـى إطالقـهأنه بعد 

  .قيام أول جملس ال طائفي للنواب
إن مل ، لدينيـة إال دوراً حمـدوداً حيـث ال تلعـب املعتقـدات ا، إن املسألة الطائفية يف لبنان تأخذ َمْنحًى اجتماعياًّ وسياسـياًّ وتارخييـاًّ : ثانياً 

  .يف النزاعات الطائفية املتكررة، نقل معدوماً 
إىل أن اجملتمـع  -يف رأينـا-فالطوائف اللبنانية هـي حالـة خاصـة مـن حـاالت الطائفيـة الدينيـة يف منطقـة الشـرق األوسـط والسـبب يعـود 

وهــي طوائــف علــى ، تمــع العــريب مبجملــه وهــي أقليــات دينيــة وإثنيــةاللبنــاين يتــألف مــن مجاعــات أو جتّمعــات تعتــرب عناصــر أقليــة داخــل اجمل
اإلســالمية -الدولــة العربيــة، (الدولــة البيزنطيــةاقبــة علــى مــدى التاريخخــالف سياســي تــارخيي مــزمن مــع احلكومــات املركزيــة الشــمولية املتع

فقـد حتـّول إىل أقليـة أخـرى مـن أقليـات ، تمـع العـريبالـذي ال يصـّح اعتبـاره مـن ضـمن أقليـات اجمل، حّىت العنصر السـين .والدولة العثمانية)
  .اجملتمع اللبناين

فهــو لــيس فقــط  .قــد التــزم مبــدأ احــرتام التعدديــة، بعــدم اعتمــاده سياســة التوحيــد القســري، يعتقــد بعضــهم أّن النظــام السياســي اللبنــاين
املادة التاسـعة مـن الدسـتور اللبنـاين علـى "أن حريـة االعتقـاد فقد نصت  .وإمنا اعرتف أيضاً باملساواة فيما بينها، اعرتف بشرعية الطوائف

علـى ، وتكفـل حريـة إقامـة الشـعائر الدينيـة حتـت محايتهـا، حتـرتم مجيـع األديـان واملـذاهب تعـاىلمطلقة والدولة بتأديتها فروض اإلجالل هللا 
مللهــم احــرتام نظــام األحــوال الشخصــية واملصــاحل وهــي تضــمن أيضــاً لألهلــني علــى اخــتالف ، أالّ يكــون يف ذلــك إخــالل يف النظــام العــام

ولـذات السـبب  .نتمائية خمتبئة وراء "املعتقدات الدينيـة"إجيد هذا االقتناع تربيره من واقع أن عمق الطائفية مرتبط مبفاهيم قومية و  .الدينية
  .حيول دون بناء دولة وطنية مستقرة يرى بعضهم اآلخر أن النظام الطائفي، أي ارتباط الطائفية مبواقف سياسية خمتلفة، أيضاً 

*********************  
  الهوامش

  .كاتب و أستاذ أكادميي من لبنان)  *
  .م1979، بريوت، دار النهار للنشر، تعدد األديان وأنظمة احلكم: ـ حول هذا املوضوع انظر كتاب جورج قرم 1
 Paul LEMERLE; Histoire de Byzance, Paris, P.U.F.,1980: انظر ـ 2

  .ـ املصدر نفسه 3
  .ـ املصدر نفسه 4
  .ـ املصدر نفسه 5
  .ـ املصدر نفسه 6
  .م2000، 3ط، بريوت، دار نوفل، بيت مبنازل كثرية: ـ كمال الصلييب 7
  .ـ املصدر نفسه 8



  24

  .paul LEMERLE; Histoire de Byzance, Paris, P.U.F.,1980ـ مصدر سابق 9
  .GAUDEFROY-DEMOMBYNES; Histoire du Monde – Parisـ  10
  .Pierre RONDOT; Les chretiens d'Orient; Paris,1955ـ  11
  .Bertrand RUSSEL; Les aventures de la civilization occidentale; Hachette, Paris, 1966ـ  12
  .Pierre Rondot; Les chretiens d' Orientـ مصدر سابق  13
  .Marcel MERLE; Sociologie des Relations internationals, Dalloz-Paris, 1982ـ  14
 ,Jean RICHARD; La papauté et les missions d'Orient au Moyen-Age, Ecole fancaise de Rome, 1977ـ  15

Paris.  
  Pierre RONDOT; Les Chretiens d'Orientـ مصدر سابق  16
  .ـ املصدر نفسه 17
 .Maxim RODONSON; La fascination de l'Islam Maspero. Paris, 1980ـ  18

  .م1994، بريوت، دار الريس للنشر، األقليات يف العامل العريب: عوين فرسخ: انظر ـ 19
ــذا الصــدد .م1988، بــريوت، دار العلــم للماليــني، تــاريخ الشــعوب اإلســالمية: ـ كــارل بروكلمــان 20 أقــام معاويــة الدولــة : ويقــول 

  .124 النظام اإلداري اهللني الروماين الذي ثبت صالحه على مر األجيال" صاإلسالمية وذلك بأن رجع إىل
  .135ص، مصدر سابق، تاريخ الشعوب اإلسالمية: كارل بروكلمان:  انظر ـ 21

Dominique SOORDEL; Histoire de Arabes, P.U.F Paris, 1985. p.43 

  .م1983، القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، التاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية: ـ راجع أمحد شليب 22
  .م1986، دار غندور للطباعة، بريوت، تاريخ العرب: ـ حول وجهة النظر تلك انظر فيليب حيت 23
"مل يكن ظهور الشيعة والصراع مع السنة سوى نتـاج صـراع علـى : ـ يقول مهدي بازر كان رئيس حكومة إيران اإلسالمية السابق 24

وال ميكـــن للخـــالف علـــى أســـلوب الوضـــوء والصـــالة وتفاصـــيل فقهيـــة أخـــرى أن يكـــون ســـبباً يف كـــل تلـــك  .سياســـيةاحلكـــم والســـلطة ال
احلـد الفاصـل : مهـدي بازركـان .الصراعات احلـادة والصـداقات الداميـة بـل كـان اخلـالف الـرئيس هـو اخـتالف املصـاحل واملواقـف السياسـية

  .30، صم1979، بريوت، دار الكلمة للنشر، بني الدين والسياسة
  .28 - 27ص م1997، بريوت، دار الكتاب العريب -اجلماعة واجملتمع والدولة : ـ رضوان السيد 25
  .م1993، القاهرة، مكتبة مدبويل -الشيعة االثنا عشرية : ـ هنري كوربان 26
بعــد تعيينــه وليــاًّ ، تســليم اخلالفــة مــن بعــدهـ مل تــؤد احملاولــة اليتيمــة يف التــاريخ العــريب اإلســالمي والــيت حــاول فيهــا اخلليفــة املــأمون  27
 .الدينيـة السـائدة -إالّ إىل إذكـاء الصـراعات السياسـية ، ونعين به اإلمام الثامن علي بـن موسـى، إىل أحد العلويني أحفاد الرسول، للعهد

  : انظر حول هذا املوضوع
  .198ص، م1988، 11الطبعة ، بريوت، دار العلم للماليني، تاريخ الشعوب اإلسالمية: ـ كارل بروكلمان

  .32ت  31ص، مصدر سابق، ـ هنري كوربان؛ الشيعة االثنا عشرية
ـذه النزعـة، ـ يف كتابة تركيا يف الزمن املتحّول 28 ويقـدم أمثلـة ، خيربنا حممد نور الدين عن نشوء تيارات يف تركيا احلاليـة ال تـزال حتلـم 

  .عن تلك التيارات



  25

  .29، صم1997، بريوت، دار رياض الرّيس، ا يف الزمن املتحّولتركي: انظر حممد نور الدين
مبدياً خشية مـن حتـول  .ـ يعترب كارل بروكلمان أن تأسيس اإلمرباطورية الصفوية يعترب مبثابة ارتقاء إيران إىل مستوى الدولة القومية 29

  .الشيعة يف إيران إىل مستوى الدين القومي
  .مرجع سابق، الميةتاريخ الشعوب اإلس، كارل بروكلمان

  .م1989، دار الرشد، بريوت، الفقه والسلطان: ـ وجيه كوثراين 30
  .141 -125ص م1997، بريوت، دار الكتاب العريب، سياسات اإلسالم املعاصر: ـ رضوان السيد 31
  .49ص، م1979، بريوت، دار الطليعة، احلكومة اإلسالمية: ـ اإلمام آية اهللا اخلميين 32
 Geoffrey LEWIS; La Turquie, Paris, marabout, 1968,p.43ـ  33

  .الفصل األول، مصدر سابق، تعدد األديان وأنظمة احلكم: ـ راجع جورج فرم 34
  .م1971، 9ط، دار القلم، الكويت، خالصة تاريخ التشريع اإلسالمي، ـ عبد الوهاب عالق 35
  Dimitri RITSIRIS; L'Empire Ottomani P.U.F., Paris, 1985ـ  36
  Flory et Mantran; les régimes politiques des pays arabes, thémis, Paris, 1968ـ  37
  .ـ املصدر نفسه 38
  .1994، بريوت، دار رياض الريس، األقليات يف التاريخ العريب، عوين فرسخ، ـ انظر 39
  .ـ املصدر نفسه 40
  .1986، دار الشروق، بريوت، 2ط، ثماينيف أصول التاريخ الع: ـ انظر أمحد عبد الرحيم مصطفى 41
وديانــات شــعبية أو ، يشــكل أســاس القــانون العثمــاين، حنفــي، ســين، ـ مكســيم رودنســون حتــدث عــن وجــود ديــن إســالمي رمســي 42

ا الدينية اخلاصة   مجاهريية أخرى متارسها مجوع إسالمية منضوية يف طوائف عدة تتمتع مبؤسسا
Maxim RODINSON; Liban, esprits et realités l'IFRI, Paris, 1978.  

  .املصدر نفسهـ  43
  .193ـ  188ص ،مصدر سابق، األقليات يف اجملتمع العريب: عوين فرسخ: انظر ـ حول اإلصالحات يف اإلمرباطورية العثمانية 44
ألـف يهـودي  25آالف يونـاين و  3وال يتعـّدى عـدد األقليـات املئـة ألـف بيـنهم  .ـ عدد سكان تركيا اليوم أكثر من ستني مليونـاً  45

  .ألف أرمين 60و 
  .197ص، م1997، دار الريس للنشر، حممد نور الدين؛ تركيا والزمن املتحّول: انظر
  .97ص ،.ـ املصدر نفسه 46
  .م1992، بريوت، الدار اجلامعية، الطائفية والنظام الدستوري يف لبنان: ـ راجع حمسن خليل 47
واملادة السابعة يف من الدستور املؤقت لإلمارات العربيـة املتحـدة لسـنة ، انية من دستور مجهورية مصر العربيةاملادة الث: ـ راجع مثالً  48

  .م1952واملادتني األوىل والثانية من الدستور األردين للعام ، م1971



  26

  المجتمع المدني والتعددية والتسامح
  في سياق الحضارة اإلسالمية

  *حممد عثمان اخلشت
والـيت نظــم ، وجـد عنــد كـل األمـم الــيت عرفـت أشــكال التعـاون والتكافـل االجتمــاعي، ولـيس كمصــطلح، دين كتجربــة إنسـانيةاجملتمـع املـ

وجـــدنا أن كثــرياً مـــن مفـــاهيم ، وإذا نظرنــا يف نطـــاق التجربــة اإلســـالمية والعربيــة، النــاس فيهـــا أنفســهم ككيـــان تعــاوين مســـتقل عــن الدولـــة
وإمنا كان هناك مصطلح آخر يدل على الكيان الـذي يشـكل اإلطـار ، لكن املصطلح نفسه مل يكن موجوداً ، اجملتمع املدين عرفها اجملتمع

فإذا كان املصطلح الذي يدل يف الغـرب علـى هـذا الكيـان هـو ، وهو مصطلح األمة، التنظيمي املقابل لإلطار التنظيمي للدولة أو اخلالفة
صــطلح الــذي يــدل علــى هــذا الكيــان يف احلضــارة اإلســالمية هــو "األمــة" يف مقابــل نظــام فــإن امل، اجملتمــع املــدين يف مقابــل نظــام الدولــة

  .اخلالفة
وإمنـا نقصـد فقـط ، ليست كلها املقصودة يف سياقنا هذا، ومن املعروف أن مصطلح األمة له معان ودالالت متعددة يف القرآن الكرمي 

أي كـل ، م فيـه مصـطلح األمـة لكـي يشـري إىل الكيـان املقابـل لنظـام احلكـمهو ذلك املعىن الذي ميكـن أن يسـتخد، معىن واحداً من بينها
وهــي التكوينــات الــيت تقــوم علــى اإلرادة احلــرة والتطــوع وااللتــزام وتســعى لتحقيــق ، التكوينــات الــيت تقــع بــني األســرة واخلالفــة(أو الدولــة)
صاحل العامة للمجتمع وممارسـة الرقابـة اجملتمعيـة املتبادلـة مـن خـالل والدفاع عن امل، التكافل واحلماية ألعضاء املهنة أو الوظيفة أو اجلماعة

   .وتعمل هذه التكوينات يف استقالل عن سلطة ونفوذ نظام اخلالفة يف كثري من األحيان، والنهي عن املنكر فاألمر باملعرو 
ــذا املعــىن؛ ألن مضــمون االثنــني واحــد فــال ، أن نســتخدم كــل مصــطلح مكــان اآلخــروميكــن ، فــيمكن أن يعــادل اجملتمــع املــدين األمــة 

   .مشاحة يف االصطالح ألن املهم هو املضمون
فــإن أول عقــد ، يف النظريــة السياســية يشــري إىل اجملتمــع الــذي يتشــكل بنــاء علــى "العقــد االجتمــاعي" اجملتمــع املــدينوإذا كــان مفهــوم 

   .ينة"اجتماعي صريح مت توقيعه يف التاريخ متثل فيما يسمى بـ"صحيفة املد
فــإن ، وإمنــا علــى أســاس االلتــزام بشــروط العقــد االجتمــاعي، وإذا كــان اجملتمــع املــدين ال يتشــكل بنــاء علــى الرابطــة العرقيــة أو الدينيــة 

ولعـل أمههـا عنصـر "حتقيـق ، مفهوم األمة يف حلظة ازدهـار احلضـارة اإلسـالمية كـان أسـاس االنتمـاء فيـه االلتـزام بشـروط العقـد االجتمـاعي
لليهـود ديـنهم وللمسـلمني ديـنهم"؛ ، وهذا يتضح لنا من خالل نص "صحيفة املدينة" تلك اليت اعتربت اليهود "أمة مـع املـؤمنني، "األمن

 .)1("الذمي من أهل دار اإلسالم": وهذا ما أكده الكاساين على حنو حاسم بقوله، أي أن ألهل األديان األخرى حق املواطنة الكاملة
فاالنتمــاء مل  .)2(وعالمــة ذلــك أن يــأمن فيــه املســلمون"، دار اإلســالم اســم للموضــع الــذي حتــت يــد املســلمني": إن: ويقــول السرخســي

وكــذلك كــان االسـتقالل الــذايت التشــريعي والقضــائي ، حيــث كانـت حريــة االعتقــاد أمـراً مكفــوالً ، يكـن علــى أســاس رابطـة الــدين أو العــرق
سـواء علـى مسـتوى ، وإدراك لكـون التعدديـة سـنة كونيـة ال سـبيل للقضـاء عليهـا، ول التعدديـةمما يدل على قب، لألقليات أمراً ال نزاع عليه

  .اجملتمع الواحد أو على مستوى اجملتمع العاملي
ترسيخ مبدأ الشفافية وحق الرقابة املتبادلة يف نطاق ما هو عام دون جور على احلياة الشخصية واحلريات الفردية ومبدأ اخلصوصية أما 

ده بكل بوضوح يف مبدأ "األمر باملعروف والنهي عن املنكر"؛ حيث إن اجلماعة أو األمة هي "اليت متلـك حـق املراجعـة والرقابـة فهذا جن-
  .)3(اليت متس وجودها واستقرارها ودورها يف حميطها ويف العامل"
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وهـي نظـام قـام بـدور يعـادل ، مثل األوقاف، وبطبيعة احلال فقد عرفت األمة جمموعة من املؤسسات االجتماعية املستقلة عن احلكومة
وهو مـا يعـرف اآلن باسـم ، كما عرفت األمة تنظيم الروابط املهنية يف شكل طوائف منظمة ألهل احلرف والتجار،  اجلمعيات اخلريية اآلن

  .النقابات والغرف التجارية
  أشكال من مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني في الحضارة اإلسالمية

مثـل األوقـاف ، املدين(=األمة) يف احلضارة اإلسالمية أشكاال متعـددة ممـا نطلـق عليـه اآلن اسـم مؤسسـات اجملتمـع املـدين عرف اجملتمع
  .واألخويات، وطوائف احلرف والتجار

ة أو وكانــت األوقــاف تلعــب دورا كبــريا يف بنيــان األمــ، ويشــكل نظــام األوقــاف لبنــة أساســية للتكافــل االجتمــاعي بعيــداً عــن دور الدولــة
وكانــت ، تعــاىلفهــي خدمــة عامــة تقــدم للنــاس ابتغــاء وجــه اهللا ، حيــث كانــت تســهم يف التــوازن االجتمــاعي واالقتصــادي، اجملتمــع املــدين

وكفالة ، وتقدمي اخلدمات الطبية، وعمارة املساجد، األوقاف متنوعة فهي تشمل كافة اخلدمات من إصالح الطرق العامة وإنشاء اجلسور
ومســـاعدة صـــغار التجـــار بعطايـــا أو ، ومســـاندة املـــزارعني فيأخـــذون بـــذور أرضـــهم جمانـــاً ، اء والفقـــراء ومســـاعدة طلبـــة العلـــماأليتـــام واللقطـــ

، قــرياتبــل وتقــدمي األلبــان لألمهــات الف، وكفالــة العميــان واملقعــدين، وتــزويج الفقــراء مــن الشــباب ذكــوراً وإناثــاً ، بقــروض حســنة بــال فوائــد
   .(أي املسافر الغريب عن بلده)وتقدمي العون البن السبيل

: يقـول ابـن بطوطـة، ولنأخذ إحدى عواصـم احلضـارة اإلسـالمية كنمـوذج للـدور العظـيم الـذي كانـت تقـوم بـه األوقـاف يف حيـاة النـاس
ا ، يتـهفمنها أوقاف على العاجزين عن احلـج تعطـي ملـن حيـج عـن الرجـل مـنهم كفا، "واألوقاف بدمشق ال حتصر أنواعها ومصارفها لكثر

ومنهـا أوقـاف ، ومنهـا أوقـاف لفكـاك األسـرى، ومنها أوقاف على جتهيز البنات إىل أزواجهن وهن اللوايت ال قدرة ألهلهـن علـى جتهيـزهن
ومنهــا أوقــاف علــى تعــديل الطريــق ورصــفها ألن أزقَّــة دمشــق لكــل ، ألبنــاء الســبيل يعطــون منهــا مــا يــأكلون ويلبســون ويتــزودون لــبالدهم

  .)4(ومنها أوقاف لسوى ذلك من أفعال اخلري"، ن يف جنبيه مير عليهما املرتجلون ومير الركبان بني ذلكواحد منها رصيفا
وقــد ينــدهش الــبعض لنمــوذج طريــف مــن منــاذج األوقــاف خصصــه بعــض أهــل اخلــري ملســاعدة األطفــال الــذين يبعــثهم ذووهــم لشــراء 

ــا بــدًال فكــان يــذهب هــؤالء ا، متطلبــات املنــزل ويكــون معهــم آنيــة فتنكســر ألطفــال إىل مــا يســمى وقــف األواين ليأخــذوا نقــوداً يشــرتون 
م ذووهم!   منها حىت ال يضر

"مررت يوماً ببعض أزقة دمشق فرأيت بـه مملوكـاً صـغرياً قـد سـقطت مـن يده(صـحفة) : فقال، وقد حدثنا عن هذا النموذج ابن بطوطة
ا الصـــــحن، مـــــن الفخـــــار الصـــــيين امجـــــع شـــــققها وامحلهـــــا معـــــك : فقـــــال لـــــه بعضـــــهم، ليـــــه النـــــاسواجتمـــــع ع، فتكســـــرت، وهـــــم يســـــمو

وهــذا مــن أحســن  .فــدفع لــه مــا اشــرتى بــه مثــل ذلــك الصــحن، فجمعهــا وذهــب الرجــل معــه إليــه فــأراه إياهــا، (أوقاف األواين)حبلصــا
فكان هـذا الوقـف ، ل ذلكوهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغري ألج، األعمال؛ فإن سيد الغالم ال بد له أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره

  .)5(جزى اهللا خرياً من تسامت مهته يف اخلري إىل مثل هذا" .جرباً للقلوب
وكــان أعضــاؤه ، أمــا األخويــات فهــي يف األســاس نظــام صــويف وجــد خــارج نطــاق املســجد فيمــا كــان يســمى الزاويــة أو الربــاط أو التكيــة

أن االنضـمام هلـذا الشـكل مـن التنظـيم كـان مفتوحـاً لكـن كـان البـد مـن تـوافر  ومـع .يشكلون نظاماً اجتماعياً يطلق عليه النظام األخوي
فأصـبحت تضـم هلـا أفـراد حرفـة معينـة ، وتطـورت األخويـات .منها التأكد من وجود إرادة حرة ورغبة حقيقية وقناعة ذاتية، بعض الشروط
الشــــراكة علــــى أســــاس : ميكــــن أن نطلــــق عليــــهوهــــو مــــا  .ومــــن مث أصــــبحت تشــــكل قاعــــدة احتــــاد عمــــال أو نقابــــة مصــــغرة، أو معظمهــــم

  .االهتمامات واملصاحل املشرتكة
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فهـي ، أما التنظيمات املهنية اليت كانت تضم أهل كل حرفة يف تنظيم واحد له مصاحله املشرتكة وطرقه الذاتية يف التكافـل بـني أعضـائه
  .ة اآلن لكنها بال شك كانت متثل قاعدة نقابةوهي إن مل تكن تشتمل على اللوائح واآلليات املوجود، مسألة معروفة متاما

، نظــام املضــايف، وال يــزال جنــده حــىت اآلن يف مصــر ويف عــدد مــن الــدول العربيــة، ومــن أشــكال اجملتمــع املــدين كــذلك مــا كــان يعــرف
أي لــيس اجلمعيــة ، امي)"(بــاملعىن العــونظــام "اجلمعيات، دولــة أو القضــاءوجمــالس العــرب لفــض املنازعــات بعيــداً عــن ال، واجملــالس العرفيــة

حيـث يكـون هنـاك فـرد ، وهو ميثل شكال مـن أشـكال التكافـل االجتمـاعي، بل باملعىن املوجود عند العامة يف مصر، باملعىن االصطالحي
رد مـن ويف كـل شـهر يأخـذ املبلـغ كلـه فـ، بدفع مبلغ شهري، فيقوم جمموعة من األفراد غالبا تبلغ عشرة، حباجة إىل مبلغ كبري دفعة واحدة

ومن املالحظ أن كثرياً من املشروعات االقتصـادية  .ويكون األولوية يف األخذ لألكثر احتياجا، وهكذا، التايل فرد آخر مث الشهر، العشرة
ــذه الطريقــة يف مصــر وأن كثــرياً مــن املشــروعات ، وقــد ســجل بوتنــام عــامل االجتمــاع الشــهري أن هــذا النظــام موجــود بشــمال إيطاليــا .بــدأ 

وهــذا النظــام ميثــل تكوينــا مــن تكوينــات اجملتمــع املــدين؛ ألنــه يقــوم علــى التكافــل واملصــاحل املشــرتكة  .تصــادية هنــاك قامــت علــى أساســهاالق
  .والرباط االجتماعي احلر دون وجود رابطة دم أو دين، والثقة، واإلرادة احلرة

اينبغـــي احلفـــاظ علي، إن هـــذه كلهـــا أشـــكال للمجتمـــع املـــدين يف جمتمعاتنـــا  مث تطويرهـــا وحتـــديثها عـــن طريـــق التوعيـــة ، هـــا أو اســـتعاد
ا لكي تعمل جبوار هذه التكوينات التقليدية، باآلليات واملمارسات املعاصرة وتوسيع نطاق دورها   .مث تكوين أشكال جديدة أو استعار

  هل في اإلسالم عقد اجتماعي
هل عـرف اإلسـالم مفهـوم العقـد االجتمـاعي؟ مـن الالفـت للنظـر أنـه رغـم ف، عرفنا أن اجملتمع املدين البد أن يقوم على عقد اجتماعي

إال أن مضمونه قد حتقق عمليا يف العقد الـذي وقعـه الرسـول يف املدينـة مـع أطـراف اجملتمـع ، عدم ورود هذا املصطلح يف الدين اإلسالمي
أعـين تلـوين املفـاهيم اإلسـالمية ، أو حىت التلوين، أو التأويل ،وحنن ال نقول هذا من قبيل اإلسقاط .وملله، أديانه، طوائفه، قبائله: املدين

ـذا مباشـرة، فعقد أو صحيفة املدينة اليت تشتمل على نص االتفـاق .مبفاهيم غربية وسـوف ، وسـوف أقـدمها للقـارئ دون تأويـل، تنطـق 
ام بالتأويل   .يقتصر دوري على جمرد الشرح اللفظي إمعانا يف املوضوعية واتقاء لال

بوصـفه عقـدا ، مثل توماس هـوبز وجـون لـوك وجـان جـاك روسـو، ن املالحظ أن العقد االجتماعي الذي حتدث عنه فالسفة الغربوم
أمـا صـحيفة ، مـا هـو إال عقـد متخيـل فلسـفيا مل يتحقـق علـى أرض الواقـع علـى حنـو صـريح، موقعا ومتفقا عليه بني أفراد اجملتمـع واحلكـام

  .أما عقد املدينة فهو واقع فعلي متحقق، فعقد الفالسفة جمرد نظرية .ى أرض الواقعاملدينة فهي عقد حدث بالفعل عل
إذا نظرنــا يف هــذه الصــحيفة جنــد "األمــة" (=اجملتمــع املــدين) يف اإلســالم  .ولننظــر اآلن يف طبيعــة العقــد االجتمــاعي يف صــحيفة املدينــة

والعقــد االجتمــاعي هــو أحــد أســس اجملتمــع ، مجيــع طوائــف املدينــةمت عقــده بــني ، علــى عقــد اجتمــاعي، قامــت أول مــا قامــت يف املدينــة
ومـن مث فـإن  .ومن املعروف أن املدينة تنوع بشري غري متجانس على العكس من القرية اليت هي جتمـع بشـري متجـانس .املدين(= األمة)

اف غـري املتجانسـة علـى أسـاس مـن التعاقـد أو التعايش يف املدينة يقتضي تنظيما اجتماعيا خيضع لقواعد حتدد طبيعة العالقات بني األطر 
وإمنـا حتـددت ، ويف املدينة املنورة مل تتحدد العالقات علـى أسـاس القهـر كمـا هـو سـائد يف اجملتمعـات القبليـة أو األبويـة أو الطبقيـة .القهر

يش القائم علـى التعدديـة والتنـوع يف وميثل هذا العقد شكال متقدما من أشكال املدنية وأمناط التعا .العالقات على أساس عقد اجتماعي
إطار مـن املسـاواة والعدالـة وحـق املواطنـة الكاملـة ألهـل الطوائـف غـري اإلسـالمية الـذين يعيشـون يف إطـار اجملتمـع اإلسـالمي دون أي نـوع 

   .من التمييز
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ويف إطـار هـذه األمـة  .مة واحـدة"فلقد نصت صحيفة املدينة على ذلك؛ إذ اعتربت أن املسلمني وغريهم من أهل املدينة يشكلون "أ 
، واملسـاءلة، وحـق املراقبـة، واالشرتاك يف اجلـيش، وحق احلماية وواجب الدفاع املشرتك، وحق امللكية، لكل طائفة حرية االعتقاد، الواحدة

  .وإبداء الرأي
هـــاجرين واألنصـــار وادع فيـــه يهـــود وكتـــب رســـول اهللا كتابـــا بـــني امل: قـــال ابـــن إســـحاق، صـــحيفة املدينـــة كمـــا جـــاء يف الســـرية النبويـــةف 

  : وشرط هلم واشرتط عليهم، وأقرهم على دينهم وأمواهلم، وعاهدهم
فهــــذه الصــــحيفة تنطــــوي علــــى عقــــد اجتمــــاعي يكفــــل التعدديــــة ويتضــــمن املواطنــــة التامــــة للجميــــع دون أي متييــــز علــــى أي وهكــــذا 

  .)6(مستوى
  التعددية والتعايش واالنتماء

واإلدارة ، واملســاواة، واملواطنــة، وحريــة العقيــدة، املدينــة" هــي التعدديــة يقــوم عليهــا اجملتمــع املــدين يف "صــحيفةهكــذا نــرى أن القــيم الــيت 
بـل ، ومل يضـع اإلسـالم الـدين معيـاراً لالنتمـاء .وهي ال تتعارض مع االنتمـاء إىل أمـة واحـدة أو جمتمـع مـدين واحـد، السلمية لالختالفات

، وهـذا مـا أكـده علمـاء اإلسـالم علـى حنـو حاسـم، ولعل أمهها عنصر "حتقيـق األمـن"، العقد االجتماعي جعل املعيار هو االلتزام بشروط
ــــن حســــن الشــــيباين ــــم عــــنهم، "إن املســــلمني حــــني أعطــــوهم ذمــــتهم: قــــال حممــــد ب وهــــم صــــاروا مــــن أهــــل دار ، فقــــد التزمــــوا دفــــع الظل

؛ ألن اإلســالم "مل مييــز بــني املســلمني وغــري )8(ه األمــن والفــزع"وإمنــا مناطــ، فـــ "لــيس منــاط االخــتالف اإلســالم وعدمــه .)7(اإلســالم"
النـاتج عـن ، فلذا من اخلطـأ .كما مل مييز بني املواطنني واألجانب على أساس جنسيتهم أو تبعيتهم،  املسلمني على اعتبار اختالف الدين

   .)9(ري املسلمني كانوا مجيعا من األجانب"وأن غ، زعم بعض الباحثني أن صفة املواطن كانت للمسلمني وحدهم، اجلهل والتضليل
وإمنـــا علـــى أســـاس املســـاملة واحملاربـــة؛ ألن اإلســـالم اعتـــرب أهـــل األديـــان ، إذن فاالنتمـــاء أو املواطنـــة ليســـت تصـــنيفاً علـــى أســـاس الـــدين

كما يقول أبـو عبيـد –بني اجلميع  ومن مظاهر املواطنة املساواة .األخرى املساملني من أهل دار اإلسالم؛ أي أن هلم حق املواطنة الكاملة
ــم إذا وقعــوا يف  .)10(يف الــدم والديــة وحتــرمي غيبــة غــري املســلم مثــل حتــرمي غيبــة املســلم -القاســم وقــد أفــىت الليــث بــن ســعد فقيــه مصــر أ

تلـــك ، الواجبـــاتوقاعـــدة القواعـــد يف االعـــرتاف بالتعدديـــة والتنـــوع واملســـاواة يف احلقـــوق و  .)11(األســـر وجـــب افتـــداؤهم مـــن بيـــت املـــال
  ."لهم ما لنا وعليهم ما علينا ": القاعدة العظيمة اليت استقرت يف التشريع اإلسالمي واليت تنص على أن

ومـن ، ومن جهة أخرى فإن آيات تكرمي اإلنسان مبا هو إنسان يف القرآن الكرمي تنطبق علـى كـل إنسـان وتعطيـه كـل حقـوق اإلنسـانية
: ومنها، املسلمني بالرب والعدل يف التعامل مع غري املسلمني يعين أن من واجبهم إقامة العدل بكل أنواعه وأمر القرآن .أمهها حق املواطنة

وجـاء التـاريخ االجتمـاعي مشـتمال علـى وقـائع تثبـت تلـك املواطنـة لألقليـات؛ وقـد احرتمـت الدولـة  .العدل االجتماعي والعـدل السياسـي
أهل الذمة يتولون كثـرياً مـن املناصـب املهمـة واحلساسـة؛ فقـد تولـت أسـرة مسـيحية يف العصـر هذا يف التاريخ اإلسالمي غالبا؛ حيث كان 

كمــا عــني معاويــة بــن أىب ســفيان    .ومــن أشــهر أعضــاء هــذه األســرة يوحنــا الدمشــقي املــؤرخ املشــهور، األمـوي اإلدارة املاليــة ملــدة قــرن كامــل
وقـد وىل عبـد امللـك بـن  .وهـي وظيفـة حساسـة، )12(ج محـص لطبيبـه ابـن آثـالووىلَّ معاويـُة جبايـَة خـرا  .كاتبا مسيحيا لـه وهـو سـرجون

وعندما توىل عبد العزيز والية مصر أعطى له وظـائف مهمـة ومـن بينهـا رئاسـة  .مروان اثناسيوس وهو عاِمل مسيحي تربية أخيه عبد العزيز
  .)13(كما شغل منصب "متويل اخلراج"على مصر كلها،  دواوين اإلسكندرية

كما وّىل أخـاه "سـلمويه"   .وِحْفَظ خامت اخلليفة، العصر العباسي جند املعتصم وّىل مسيحياً يدعى "إبراهيم" اخلزانة العامة للخالفةويف  
ويف خالفـــة املقتـــدر تـــوىل  .ويف هـــذا العصــر نفســـه تـــوّىل مســـيحي وامســـه "إســـرائيل" تنظــيم اجلـــيش العباســـي .منصــب أمـــني الوثـــائق امللكيـــة

  .)14(اجليش"مسيحيٌّ "ديوان 
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  حرية االعتقاد 
ولقــد أقــر القــرآن بوضــوح  .)15(﴾ال إكــراه يف الــدين﴿: يــنص القــرآن بشــكل قــاطع علــى احلريــة الكاملــة يف االعتقــاد؛ حيــث يقــول 

-يقـول ، مـن السـنن الكونيـةبل اعترب االخـتالف بـني النـاس أمـرا طبيعيـا وسـنة ، )16(﴾لكم دينكم ويل دين﴿: تعددية األديان يف قوله
  .)17( ﴾ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك ولذلك خلقهم﴿: -تعاىل

سـواء علـى مسـتوى حركـة اجملتمـع أو علـى مسـتوى ممارسـات ، ومل تكن هذه النصوص مبعزل عن الواقع؛ بل جتلت فيـه علـى أحنـاء شـىت
هذه النصوص بوصفه مبدأ عاما وقاعدة ال ميكن خرقها؛ بل جاءت بعـض هـذه  -لمصلى اهللا عليه وس-الدولة؛ وقد أيدت تصرفات الرسـول 

أن رجـــال مـــن بـــين ســـامل بـــن عـــوف يقـــال لـــه : حيـــث يـــروي الطـــربي عـــن ابـــن عبـــاس، النصـــوص مؤيـــدة ملوقـــف حـــر اختـــذه الرســـول نفســـه
بعــد أن أصــرا علــى ، ولديــه علــى اإلســالمأن يــرغم  -صــلى اهللا عليــه وســلم-فســأل الرســول ، كــان لــه ولــدان مســيحيان وهــو مســلم،  "احلصــني"

أنــه كــان مــن عــادة : ويف روايــة أخــرى للطــربي .)18(﴾ال إكــراه يف الــدين﴿: ونزلــت آيــة، فنهــاه الرســول عــن ذلــك، التمســك باملســيحية
ـــوده حـــىت  .يطـــول عمـــره نســـاء قبيلـــة األوس الـــاليت ينجـــنب أوالدا قصـــار العمـــر يف اجلاهليـــة أن تنـــذر الواحـــدة مـــنهن إذا جاءهـــا ولـــد أن 

وأمر الرسول بإجالء بين النضـري بعـد مـا قـاموا بـه مـن ، وعندما جاء اإلسالم .وكانت النساء يرسلن أوالدهن إىل قبيلة بين النضري اليهودية
ـودوا بـني القبيلـة ..مؤامرات ضد اإلسـالم وحمـاولتهم قتـل الرسـول مـرتني ربوهم فـأراد آبـاؤهم أن جيـ، وقتئـذ كـان بعـض أبنـاء األوس الـذين 

  .)19(فنزلت اآلية مقررة ملبدأ حرية االعتقاد، على اإلسالم
وهــذا  .وجــد بـني الغنـائم نســخا مـن التـوراة؛ فــأمر بردهـا إىل اليهـود، بعــد فـتح خيـرب -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ومـن الثابـت تارخييـا أن الرســول 

وشعر أنه رمبا يكون تصرف ، فقضى هلا حاجتها، رفضت لكنها، فدعاها لإلسالم، عمر بن اخلطاب تأتيه امرأة مشركة تطلب حاجة هلا
  ."اللهم إىن أرشدت ومل أُكرِْه": وقال، بشكل فيه نوع من اإلكراه هلا على اإلسالم حتت ضغط احلاجة؛ فاستغفر اهللا على ما فعل

جـواز مفاحتـة الـزوج املسـلم  لدرجة أن الشافعي اختلـف مـع أىب حنيفـة حـول مـدى، وكان هلذا املبدأ انعكاس مثايل على بعض الفقهاء
بينمـا رأى الشـافعي أنـه ال جيـوز أن ، لزوجته غري املسلمة يف مسألة اعتناق اإلسالم؛ فقد رأى أبـو حنيفـة جـواز ذلـك بشـرط عـدم اإلكـراه

هـاء الكبـار وهـذا يؤكـد نـزوع الفق .)20(وقـد ضـمنا بعقـد الذمـة أال نتعـرض هلـم"، يعرض الزوج اإلسالم على زوجته "ألن فيـه تعرضـا هلـم
  .حنو احرتام حرية االعتقاد

  حق إقامة المعابد وحرية ممارسة الشعائر 
 .من مظاهر حرية االعتقاد حق إقامة املعابد وممارسة الشعائر؛ وال شك يف أن هذا مظهر مـن مظـاهر املسـاواة يف احلقـوق والواجبـات 

 يف إقامــة معابــدهم اخلاصــة أو حيــول دون حقهــم يف أداء طقوســهم وال يوجــد يف القــرآن والســنة النبويــة أي نــص يقيــد حريــة غــري املســلمني
  ."لهم ما لنا وعليهم ما علينا": والقاعدة العامة اليت حتكم موقف اإلسالم يف هذه املسألة وغريها هي .وشعائرهم

الـذين مل يقـاتلوكم يف الـدين ومل ال ينهـاكم اهللا عـن ﴿: والعدل مع أهل الـديانات األخـرىمث إن القرآن حيث أتباعه على التعامل بالرب  
واملســاواة يف احلقــوق؛ ، العــدل: وال ريــب أن مــن الــرب ..)21(﴾خيرجــوكم مــن ديــاركم أن تــربوهم وتقســطوا إلــيهم إن اهللا حيــب املقســطني

  .حق إقامة املعابد وأداء الشعائر ومن بينها
ومعاهــدة القــدس بــني ، تــدل علــى هــذا "صــحيفة املدينــة "ومــن الوقــائع الــيت  ..وهــذا األســاس النظــري كانــت لــه جتليــات يف املمارســة

  : ونصها كما أورده الطربي، هجريا 15املسلمني واملسيحيني اليت وقع عليها عمر بن اخلطاب والبطريرك سوفروينوس عام 
، ألنفســـهم وأمـــواهلم أعطـــاهم أمانـــا: هـــذا مـــا أعطـــى عبـــد اهللا عمـــر أمـــري املـــؤمنني أهـــل إيليـــاء مـــن األمـــان .."بســـم اهللا الـــرمحن الـــرحيم 

م وسقيها دم وال ينتقص منها وال من حيزها، وسائر ملتها ولكنائسهم وصلبا ، وال مـن شـيء مـن أمـواهلم، أنه ال تسكن كنائسهم وال 
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ى وعلـى أهـل إيليـاء أن يعطـوا اجلزيـة كمـا يعطـ .وال يسـكن بإيليـاء معهـم أحـد مـن اليهـود، وال يضام أحد منهم، وال يكرهون على دينهم
ومـن أقـام مـنهم ، فمن خرج مـنهم فإنـه آمـن علـى نفسـه ومالـه حـىت يبلغـوا مـأمنهم .وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصوص، أهل املدائن
، ومـن أحـب مـن أهـل إيليـاء أن يسـري بنفسـه ومالـه مـع الـروم وخيلـي بـيعهم وصـلبهم .وعليه مثل ما على أهل إيليـاء مـن اجلزيـة، فهو آمن

م على نفسهم ا من أهل األرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما علـى أهـل  .وعلى بيعهم وصلبهم حىت يبلغوا مأمنهم فإ ومن كان 
وعلـى مـا يف  .وإنـه ال يؤخـذ مـنهم شـيء حـىت حيصـد حصـادهم .ومن شاء رجع إىل أهله، ملن شاء منهم سار مع الروم، إيلياء من اجلزية

  .)22(اخللفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا الذي عليهم من اجلزية" عهد هذا البحث عهد اهللا وذمة رسوله وذمة
منيوقد أعطى املسلم  وإذا كـان بعـض الفقهـاء قـد تشـدد يف وضـع بعـض  . هذه احلقوق نفسها لكل البالد اليت دخلت حتـت سـيطر

"رمبـــا اتفـــق أصـــحاب : الســـري تومـــاس أرنولـــديقـــول ، فـــإن هـــذا مل يكـــن مـــؤثراً كثـــرياً يف الواقـــع الفعلـــي، القيـــود علـــى بنـــاء املعابـــد والكنـــائس
ولكــن الســلطة املدنيــة ، املــذاهب لســبب أو آلخــر علــى أن الــذميني ال يســمح هلــم أن يبنــوا دورا للعبــادة يف املــدن الــيت أسســها املســلمون

مسـيحيني أن يؤسسـوا كمـا مسـح لل  .العاصـمة اجلديـدة، (بفتوى من فقيه مصر الليث بن سعد) أباحت للقبط أن يبنوا كنـائس يف القـاهرة
          .)23(يف بعض املدن األخرى كنائس وأديرة جديدة"

  االستقالل الذاتي التشريعي والقضائي لألقليات
تبــــاع وتنفيــــذ قــــوانينهم اخلاصــــة املتعلقــــة باألحكــــام الشخصــــية وإدارة أمــــورهم الدينيــــة وفقــــا إأعطــــت األمــــة اإلســــالمية لألقليــــات حــــق  

م الدينية حىت لو مـن ، وكانت الرابطة اليت تربط كل الطوائف ببعضها بعضـاً  .كانت متعارضة تعارضا تاما مع الشريعة اإلسالمية  لتشريعا
ومبقتضــى هــذا  .هــي الرابطــة املدنيــة القائمــة علــى أســاس مــن العقــد االجتمــاعي بــني املســلمني وغــريهم -حيــث عالقــة كــل منهــا بــاألخرى

وكانت الطوائـف جمتمعـات مدنيـة مصـغرة هلـا اسـتقالهلا الـذايت داخـل اجملتمـع املـدين الكبـري ، دالعقد كان لكل طائفة وضعها القانوين املتفر 
  .اخلاضع للسلطة اإلسالمية اليت كانت ال تتدخل يف شؤون الطوائف اخلاصة

يف إعطــاء  ووقــع األمويــون عقــودا تثبــت ســلطة البطاركــة؛ األمــر الــذي أســهم، ويف العصــر األمــوي كــان لكــل كنيســة حــق احلكــم الــذايت 
والنساطرة) من قبـل الطائفـة املسـيحية املسـيطرة الـيت كانـت تعتـرب ، القوة لكل الطوائف الكنسية اليت كانت ختضع لالضطهاد(مثل اليعاقبة

ــا مــن البــدع؛ إذ كانــت الســلطة البيزنطيــة تضــطهد أتباعهــا وتصــادر أمــوال كنائســها ايــة العصــر األمــوي مل تكــن الســلطة  .عبادا وحــىت 
  .وكانت هذه السياسة متبعة مع كل الطوائف األخرى .المية تتدخل يف تعيني البطاركةاإلس
وكــان يــتم اللجــوء للخلفــاء ، ويف العصــر العباســي كانــت اخلالفــات الداخليــة يف الطوائــف املســيحية تشــتد أحيانــا حــول تعيــني البطريــرك 

ويالحــظ يف العصــر العباســي أن  .يكــون هلــم مرشــحوهم املفضــلون األمــر الــذي فــتح البــاب يف مرحلــة تاليــة أمــام اخللفــاء لكــي .للتحكــيم
أمـــا الكنيســـة  .امللكيـــني)، الـــروم، اليعاقبـــة، (النســـاطرةدنيـــة يف رئاســـة الطوائـــف املسيحيةبطريـــرك النســـاطرة مجـــع بـــني الســـلطتني الروحيـــة وامل

حــىت ، الكنيســة املارونيــة دومــا باســتقالهلا التــام ومتتعــت .وكــذلك الكنيســة األرمنيــة، املصــرية فكانــت دومــا حتــت ســيطرة بطريركهــا اخلــاص
ــــة يف فــــرتة مــــن العصــــر العباســــي ــــراءة التولي ــــدما ســــاد نظــــام ب ــــة ،  عن ــــد تولي ــــة غــــري خاضــــعني لنظــــام استشــــارة اخلليفــــة عن كمــــا كــــان املوارن

  .)24(البطريرك
بــالغ األمهيــة ملعرفــة العقــد السياســي الــذي يبــني ســنجد أنــه ، وإذا نظرنــا يف نظــام بــراءة التوليــة لبطاركــة مصــر والــروم والنســاطرة واألرمــن 

، ففــي هــذا النظــام تعــرتف الســلطة السياســية بــاحلكم الــذايت القــانوين لكــل طائفــة .العالقــة املدنيــة بــني النظــام السياســي والطائفــة الدينيــة
وبعـد املصـادقة علـى وضـعه   .ليفـةفهـو يف وضـع الـوايل املنتخـب بشـرط املصـادقة علـى ذلـك مـن اخل، ويعطي البطريرك السلطة على طائفته

وأصــحاب ذلــك هــم ، ولــيس مــن حــق اخلليفــة خلعــه .تتمتــع قراراتــه بقــوة التنفيــذ دون انتظــار مصــادقة اخلليفــة عليهــا -َكــَواٍل علــى طائفتــه
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ا املدنية والدينية .فقط أبناء الطائفة الـيت كـان يصـدرها يدل على هـذا الوثـائق  .وبشكل عام أعطيت الطوائف حق اإلدارة الكاملة لشؤو
) إىل 1160-1136( وفيما يلي بعض أهم ما جاء يف الرباءة اليت أعطاها املكتفي اخلليفـة العباسـي .اخللفاء العباسيون يف هذا الصدد

  : )؛ حيث سجل كامت سر اخلليفة اآليت1147-1139عبد يشوع بطريرك النساطرة(
ــم توصــلوا، ل تلــك الوظيفــةوكــانوا علــى علــم واســع بأصــو ، "كــان عنــدي وفــد مــن النصــارى  بعــد طــول مداولــة وحبــث ، وقــد أكــدوا أ

م ويقــوم علــى أمــر حــاجتهم املشــرتكة، )25(إىل مــا مــؤداه أن حــاجتهم إىل جــاثليق، ومتحــيص لطلباتــك ــم وافقــوا بقــرار ، يرعــى شــؤو وأ
م وحتكـم بالعــ مجـاعي وإمجـاعي علــى رفعـك إىل ُسـدَّة م وتلـيب حاجــا أقويـائهم وضــعفائهم علـى حــد ، دل بيـنهمديــنهم كيمـا ترعــى شـؤو

أمــر أمــري املــؤمنني بــأن يكونــوا هلــم مــا ، بنــاء عليــه .وقــد طلبــوا تثبيــت ترفيعــك مبوجــب بــراءة تكفــل لــه أساســاً متينــاً وركــائز ال تتزعــزع .ســواء
ــا لتكــون جــاثل -فلتكلــل أوامرهــا علــى الــدوام بــالفالح-وهــا إمامــة اإلســالم العليــا  .أرادوا يق النصــارى النســاطرة املقيمــني يف متنحــك براء

املمثلـني هنـا وغـري املمثلـني علـى ، فأنـت معتمـد للتصـرف هلـم وكـرئيس أيضـاً للـروم واليعاقبـة وامللكيـني: اإلسالم ويف مجيـع أمصـار اإلسـالم
م العداء يف أي والية مـن الواليـات، حد سواء اجلـاثليق يف كنائسـكم  وأنـت بـني أبنـاء دينـك الوحيـد الـذي حيمـل مسـات .ممن قد يناصبو

فهـــي الشـــاهد علـــى تبعيـــتهم ملقـــام ، ولـــيس ألســـقف أو مطـــران أو مشـــاس أن يقامســـك إياهـــا، وأمـــاكن اجتمـــاعكم ألداء فـــرائض عبـــادتكم
أو شهر راية عصيان أوامرك أو أنكـر قراراتـك ، وإذا اعرتض عليك رجل من رجال الدين املشار إليهم .املنصب السامي الذي رفعت إليه

وبـــذلك يرتـــدع اآلخـــرون عـــن االقتـــداء بـــه يف ، فســـيالحق ويعاقـــب علـــى ســـلوكه إىل أن يرتاجـــع ويـــتحطم عنـــاده، ر عليـــك صـــفوكأو عكـــ
  .)26(وتضمن أن تطبق شرائع كنيستك حبرفها"، سلوكه

ومـن ذلـك  .لواقـععلـى أرض ا -تبـاع التشـريعات اخلاصـة بامللـةإأي -وقد سجل التاريخ كثرياً من الوقائع اليت تثبـت ممارسـة هـذا احلـق  
وذكـر أبـو عبيـد  .)27(مث مـات عنهـا؛ فكـان هلـا الثلثـان ممـا تـرك"، فولدها بنتا، "إن جموسيا تزوج ابنته: ما ذكره ابن قدامة يف كتابه املغين

م: القاســم يف األمــوال م وأمهــا  احلســن فأرســل إىل، "أن اخلليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز اســتغرب إعطــاء احلــق للمجــوس يف الــزواج مــن بنــا
فإمنـا أنـت ، أمـا بعـد: أقروا اجملـوس علـى نكـاح األمهـات والبنـات؟ فكتـب إليـه احلسـن قـائال، ما بال أقوام من األئمة قبلنا: البصري يسأله

  .تباع قوانينهم اخلاصةإيعين عليك االلتزام مبا درج عليه الرسول ومن تاله من إعطائهم حق  .)28(متبع ولست مببتدع "
بـل كـان هلـا سـلطات تنفيذيـة تتعلـق بتنفيـذ األحكـام؛ فقـد كـان للبطريـرك يف ، أن األقليات كانت هلا حماكمها املذهبيةوسجل التاريخ  

وقيـده بسـبب  ، وذات مـرة حـبس األخطـل شـاعر بـين أميـة، دمشق سجن متصل بالكنيسة حيبس فيه من يقع يف خمالفـات مـن املسـيحيني
ا؛ فأنشــأ خلفــاء  .)29(نفســه ومل يطلقــه حــىت شــفع فيــه اخلليفــة، كثــرة ســكره وقــد جعــل اخللفــاء لألقليــات هيئــات خاصــة ترعــى شــؤو

كمــا خصــص   .الــذي كــان مكلفــا برعايــة األقليــات غــري املســلمة األنــدلس هيئــة هلــذا الشــأن حتــت رئاســة مــا كــان يســمى "كاتــب الــذمم"
م ومصاحلهم وأمواهلم م يرعى شؤو    .)30(الديوان "كاتب اجلهبذة"ولقب رئيس هذا ، خلفاء بغداد ديوانا خاصا 

فإن هذا يرجع -قد شهدت بعض التضييق على هذه احلقوق ، وإذا كانت بعض الفرتات يف أثناء التاريخ اإلسالمي يف بعض البلدان 
ســلمني يف لعوامــل سياســية واالجتماعيــة واقتصــادية؛ ألن الظــروف االقتصــادية االجتماعيــة املرتديــة الــيت كــان يعيشــها مجهــور النــاس مــن امل

م املهنيـة حبكـم وظـائفهم اإلداريـة العليـا الـيت كانـت تنطـوي ، مقابل متتع بعـض أبنـاء األقليـات بأوضـاع اجتماعيـة اقتصـادية مرتفـة وممارسـا
كــان هلــا عالقــة مباشــرة غالبــا مبــا حــدث مــن   -علــى قــدر مــن التعســف أحيانــا يف مجــع الضــرائب واالحتكــار للمهــن املاليــة لقــرون طويلــة

وهــذه ظــاهرة نالحظهــا يف .)32(ويف عصــر االســتعمار ســلك املســتعمرون األجانــب ســلوكا حمابيــا ألبنــاء األقليــات .)31(طائفيــة تــوترات
ســورية مــثال حيــث "أظهــرت أحبــاث جــب وبوليــاك أثــر هيمنــة األقليــات يف اجملــال االقتصــادي يف إثــارة قالئــل دينيــة خطــرية بــني النصــارى 

  .)33(م"1860م و1840وبني املوارنة والدروز يف جبل لبنان يف ، م1860ة ـواملسلمني يف دمشق سن
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ومن جهة أخرى فقد كان الطابع الشخصي القاسـي لـبعض اخللفـاء مسـؤوال يف بعـض األحيـان عـن حـدوث قالئـل طائفيـة واضـطهاد  
د أيضــاً الفــرق اإلســالمية وإمنــا اضــطه، وهــذا مــا يتضــح لنــا مــن عصــر املتوكــل العباســي الــذي مل يضــطهد فقــط غــري املســلمني، لألقليــات

ففـي هـذين  .واألمر نفسه تقريباً جنده مع احلاكم بـأمر اهللا الفـاطمي لكنـه كـان منحـازاً للفـاطميني الشـيعة .املعارضة ألهل السنة واجلماعة
   .كانت احلالة العامة هي االعرتاف بالتعددية والتنوع  -كما رأينا–لكن  .العهدين حدث أكرب حاليت اضطهاد لألقليات

كــان اجملتمــع املدين(=األمــة) يف احلضــارة اإلســالمية قائمــا علــى التعدديــة ومحايــة اجلماعــات الضــعيفة ،  باســتثناء حــاالت معــدودة، إذن
ا وتقنينهــا وتوســيع  .وقــد احرتمــت الدولــة هــذه التعدديــة غالبــا .وحماربــة التمييــز ضــدها، واألقليــات إن هــذه املفــاهيم املدنيــة ينبغــي اســتعاد
  .إذا أردنا جمتمعا إسالميا مدنيا فعاًال ومتقدماً وقوياًّ ، هانطاق دور 
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  الحرية الدينية في اإلسالم
  *عبده الفياليل األنصاري

فاإلسالم مصطلٌح ُيسـتعمُل  .يكون علينا فوراً أن ُنشري إىل االرتباك الذي يُثريُهُ ، احلرية الدينية يف اإلسالم: عندما جنُد مثل هذا العنوان
دًة إىل ديــٍن ومجاعــٍة وأيــديولوجيا وخلــيط مــن وجهــات النظــر اخلاصــة واألحــداث فهــو يشــري مــرًة واحــ .اليــوم بطــرٍق كثــريٍة ال ضــوابَط عليهــا

 .مسّببني بذلك وجوهاً كثـريًة مـن سـوء الفهـم، وخيُلُف ذلك مواقف يقوم فيها الناس بالتعبري باملفرد نفِسه عن أشياء خمتلفة .إخل..والوقائع
إىل نتائج موضوعية؛ تساعد على استجالب فهٍم أفضل ومعقولية من  يدفع ذلك إىل جمادالت ونقاشات حتول دون الوصول، ويف الواقع

الواقـع ، وكمـا أشـار عـدٌد مـن املـراقبني .واحلق أنه ليس هناك شيء هكذا امسه اإلسـالم بـدون ختصـيٍص أو توصـيف .وراء كّل تلك اجلهود
تـّدعي أحيانـاً االنتسـاب أو ، بـآراء متباينـة ومواقـف خمتلفـة، وهـم أفـراٌد يـَُعـدُّون اليـوم ماليـني وماليـني، أّن ما منلكه يف الواقع هو املسـلمون

ولـــذلك يكـــون علينـــا الســـعي دائمـــاً للتعبـــري عـــن احلاجـــة إىل "نظـــاٍم  .التواُصـــل مـــع جمموعـــٍة مـــن النصـــوص املقدســـة والتقاليـــد التأسيســـية
مســـار الوضـــوح ، لـــى املســـار الصـــحيحوهـــذه احلاجـــُة للتعبـــري النظـــامي واالصـــطالحي ميكـــن أن تضـــعنا ع .للخطـــاب" يف هـــذه النقاشـــات

ما كانت من الدقة حبيـث ، فاخلطابات عن املسلمني والتقاليد اإلسالمية .بدًال من االستمرار يف تداول األفكار املسبقة والنمطية، والفهم
حبيـث تضـطر أحيانـاً إلضـافة ، سـيحيمثلما يكون األمـر لـو حتـدثنا عـن املسـيحية أو العـاَمل امل، ُمتيّـُز بني الوقائع واألحداث اليت نشري إليها

  .تعبري املسيحاين مثالً 
ألّن اإلقـــداَم علـــى ذلـــك بـــدون ، مســـألة "احلريـــة الدينيـــة" يف اإلســـالم، واألمـــر اآلخـــر الـــذي يكـــون علينـــا مـــن أجلـــه أن نكـــوَن حـــِذرين

ـذا الشـكل أو ذاكعتذاريةإاستعداٍد يـدفع ملواقـف  فتلـك األحاديـث يف العـادة جتمـع  .إلسـالم)ومتعاطفـة أو معاديـة ل، (إجيابيـة أو سـلبية 
والـذي أقرتحـه  .بدون فكرٍة أو مـنهٍج حـاكم؛ سـواٌء أكـان ذلـك حيمـُل وراءه دافعـاً علميـاً أو دينيـاً ، بعضاً من الالهوت وبعضاً من التاريخ

ميكـن أن يسـاعد يف فـتح ، ي أو الهـويتالقيام بعرٍض تارخيي وآخر كالم، جلمع مشل التنوع والتعقيد يف مواقف املسلمني من احلرية الدينية
  .أفٍق للحديث عن مستقبل احلرية الدينية يف سياقاٍت إسالمية

بـــإيراد نصـــوٍص خمتـــارٍة بطريقـــٍة معينـــٍة حبيـــث تُعطـــي منـــذ البدايـــة ، تنفـــتح النقاشـــات حـــول موضـــوٍع كهـــذا يف العـــادة: التـــاريخ أوالً  -1
والطريقـة هـذه  .اختيار وجهات نظر معينـة والـدفاع عنهـا بطرائـق جداليـة، ين يف هذا السياقيع، الالهوت أوالً  .االنطباع الذي خيتاره املرءُ 

ا ثابتًة وأبدية ولكي أجتـاوز  .كما يعتربون أنفسهم املمثّلني الشرعيني لتلك احلقائق،  متّكُن اُألصوليني من الوصول إىل تقرير حقائق يعتربو
ولــيس علــى املقــال الــذي ينبغــي أن ، الــيت آُمــُل مــن ورائهــا أن نتعــرف علــى الواقــع، خييــة املهمــةفســُأورُد بعــض التطــورات التار ، هــذه املقاربــة

  .يسود
كمــا تشـري إىل أّن وجهـات نظــر املسـلمني يف ذلـك مــا  ،  تشــري إىل تعـدٍد كبـٍري يف اآلراء حــول احلريـة الدينيـة، إّن نظـرًة سـريعًة يف التـاريخ 

جــاءت وجهــة النظــر باعتبارهــا تربيــراً أو ، فالــذي نشــاهده أنــه يف أكثــر األحيــان .املســبقة كانــت حتــددها النصــوص أو النظريــات الدينيــة
العتبـاراٍت ، جـرى السـري فيهـا يف الغالـب، والقصـد مـن ذلـك تقـدمي تأصـيل عقائـدي أو دعـم لسـلوكات وسياسـات، تعريفاً "بعـد الواقعـة"

جـرى اسـتعماُهلا لُنصـرة ، املقدسة والتعليمات واملبادئ والسـوابق التارخييـةفاملصطلحات املأخوذة من النصوص املقدسة أو التقاليد  .دنيوية
ـا وجـدت نفسـها يف موقـع ، بل وميكن القول إّن هذا الفرد أو تلك الفئة مـن املسـلمني صـارت مـع احلريـة الدينيـة .هذا املوقف أو ذاك أل

كان هـؤالء يعـودون للمحافظـة أو للمواقـف الثابتـة مـن الرتتيبـات الدينيـة وقد   .أو األكثرية اليت ال وصوَل هلا إىل السلطة السياسية، األقلية
 .وميكن اعتباُر ذلك قاعـدًة تنطبـُق علـى خمتلـف اجلماعـات الدينيـة والثقافيـة والسياسـية .عندما جيدون أنفسهم يف مواقع األكثرية السائدة
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قدة للقوة تسعى لتأكيد نفِسـها باعتبارهـا قـوًة متميّـزة بالشـعائر والقواعـد واألقلية الفا، وهكذا فإّن املسيطر مييُل إىل الوصول لدرجة اهليمنة
  .وميكن أن نعود لذلك الحقاً  .وبالطبع فإّن لكٍل من هذه القواعد استثناءات ..والعقائد املختلفة

تظهـر يف املواقـع الـيت ، لة احلريـة الدينيـةواليت نودُّ لفت النظر إليها هنا؛ فهي أّن "اخلطوط الفاصلة" يف مسأ، ا النقطة الرئيسية الثانيةأمّ  
"املعتزلة" وهم الفرقة األكثر ليرباليـًة وعقالنيـًة يف التـاريخ اإلسـالمي املبّكـر؛ كـانوا هـم الـذين نّظمـوا إحـدى ، فعلى سبيل املثال .ال ننتظرها

ــا اخلالفــة العباســيةفاحملنُة(حركــة االضــطهاد والتفتــيش الَعَقــ .أوســع محــالت االضــطهاد ضــد حريــة التفكــري الــديين والــيت  ، دي) الــيت قامــت 
وميكـن القـول إّن تلـك اآلثـار  .والتاريخ اإلسالمي لعصـوٍر متطاولـة، تركت آثاراً عميقًة يف تطور الفكر الديين، كان املعتزلة أقرب حلفائها

ـا أولئـك الـذي اعتُـربوا شـهداء وضـحايا احملنـة بـداخل اإلسـالم إمنـ باقيٌة حىت اليوم؛ إذ إّن األرثوذكسية(السـّنية) الـيت تسـوُد حـىت اليـوم ا كوَّ
مرتبطــًة يف ، وبــذلك صــارت العقالنيــة وحريــة اإلرادة واالنفتــاح علــى الفلســفة والعلــوم التطبيقيــة .الــيت صــنعتها السياســات القمعيــة آنــذاك

احلركة االضطهادية هي الوحيـدة يف التـاريخ وما كانت تلك  .أذهان اجلمهور باالضطهاد الديين واحلكم الطغياين الذي نشره حاكٌم بأمره
فحركــة املوحــدين بــاملغرب بــدأت باعتبارهــا تعبــرياً قويــاً عــن االحتجــاج علــى النــزوع الفقهــي  .والــيت تركــت آثــاراً عميقــًة وغــائرة، اإلســالمي

  .واالنشغال بالرسوم والشكليات الكثرية وغري اجملدية، التجزيئي لرجال الدين املسلمني
ا ما لبثـت أن تشـددت .بوحدانيته التأسيسية الواضحة، ا يف سِنّتها األوىل معنيًة بالعودة لبساطة اإلسالم األولوظلت تصرفا ، بيد أ

  .وانصرفت الضطهاد الناس وإرغامهم بالقوة العسكرية، واختذت مواقف الهوتية وعقائدية متصّلبة
، بدت لديها ميوٌل وسلوكاٌت لصـون احلريـات الدينيـة داخـل مجاعـة املسـلمني ،فإّن األنظمة السياسية القوية واملركزية، ومن جهٍة أخرى

ويبــدو ذلــك يف تصــرفات الفــاطميني الــذين كــانوا مــن الشــيعة  .أكثــر مــن الفئــات االجتماعيــة والسياســية األخــرى، ومــع الــديانات األخــرى
ضــوا "أرثوذكســيتهم" علــى الرعايــا أو حيــّدوا مــن حريــات ومــا حــاول هــؤالء أن يفر  .وكــان رعايــاهم يف أكثــرهم مــن أهــل الســنة، اإلمساعيليــة

ومضى حكـام اهلنـد املغـول خطـوًة  .وقد صار "األزهر" الذي أنشأوه مؤسسًة رئيسيًة للتعليم السين يف الكالم والفقه .منافسيهم املسلمني
يانـات التوحيـد إذ كانـت أكثريـة رعيـتهم مـن حني أفادوا من النصوص القرآنية يف مّد التسامح إىل أوساط رعايـاهم مـن غـري أتبـاع د، أبعد

ـم توصـلوا إىل مواقـف  .وقد حصلوا على تفسريات جديدة من علمائهم للنصوص مسحت بتبّين سياسات مسحة جتاههم، اهلندوس بـل إ
بنـاء الـديانات األخـرى الـذي أعطـى أ، جديدة دعمت إىل حٍد بعيـٍد مسـائل احلريـة الدينيـة ويف االجتـاه نفسـه أوَجـد العثمـانيون نظـام املِلَـل

الــذي ظهــر فيــه ، وعرفــت أســبانيا اإلســالمية ِحَقبــاً مــن االنفتــاح الكبــري يف عصــرها الــذهيب .والطوائــف حريــاٍت واســعة مــا عرفوهــا مــن قبــل
أحيانـاً أفضـت ، موجـاٍت مـن الصـعود واهلبـوط، واحلقُّ يقـال، بيد أّن األندلس شهدت .عيٌش مشرتٌك بني أهل األديان واملذاهب املختلفة

  .ومنع النقد والنقاش املنفتح، إىل تقييد احلريات
وتـؤّمن لرعاياهـا مجيعـاً ، فاألنظمـة السياسـية القويـة هـي الـيت كانـت تقـُف مـع احلريـات الدينيـة .ونصُل أخرياً إىل االستثناء علـى القاعـدة

فقــد كانــت واســتناداً إىل متكِلميهــا املتشــددين تقــوُم  ،أمــا األنظمــة الضــعيفة .عيشــاً شــبه متســاٍو بغــّض النظــر عــن الــدين واملــذهب والِعــْرق
لتشــرتي بــذلك والَء العامــة مــن ، والضــغط علــى اآلخــرين املختلفــني باســم محايــة الــدين أو املــذهب الصــحيح، بإظهــار التشــدد يف التــدين

  .االت اخلطر وحاالت األزماتواملعروُف أّن الضغوط على األقليات وعلى املختلفني حتُدُث يف ح .طريق مكافحة "العدو الداخلي"
ولســنا حباجــٍة الســتعمال نظريــات  .بــل هــذا هــو مــا ميكــن أن نتعلمــه مــن التــاريخ .ال شــيَء ممــا جــرى ذكــره اعتبــاره جديــداً أو مفاجئــاً 

   .معقَّدة إلثبات أّن الرموز الدينية ُتستعمل باعتبارها لغًة ميكُن هلا أن تقول الشيَء وعكسه أحياناً 
وسـنحاول اإلشـارة إىل  .لكل لغٍة قواعُدها الـيت ينبغـي احرتاُمهـا مـن أجـل القـدرة علـى الفهـم اإلفادة من النصوص؟ ماذا يمكننا -2

  .بعض النقاط واملراجع والنصوص اليت اسُتخدمت يف ظروٍف خمتلفٍة وسياقاٍت خمتلفة
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ونـادراً مـا  .نقاشات حـول "احلريـة الدينيـة يف اإلسـالم"وقد جرى ذكرها كثرياً يف ال، مجلٌة مأخوذٌة من آية قرآنية ﴾ال إكراه يف الدين﴿ 
فبقيـة اآليـة تقـول إّن الربهـان اإلهلـي قـد  .ذلك أنَّ اجلزء الباقي من اآلية يضيف مواصـفاٍت عـدًة إىل ذلـك التأكيـد: يسمع املرُء اآليَة كلَّها

َ احلقَّ من الباطل   .والصحيح من املخطئ، أتى فبنيَّ
ـــه ال حاجـــَة الســـتخدام اإلكـــراه واإلرغـــامواالنطبـــاُع األوُل مـــن قـــر  ألنَّ الوضـــوَح صـــار ســـائداً بعـــد ظهـــور احلـــّق ، اءة جـــزء اآليـــة ذاك أن

(كما ين يُنكــرون دالئــل وبــراهني اهلـُـدىمــاذا سيحصــل ألولئــك الــذ، وهــذا يــرتك الســؤال مفتوحــاً  .ومتــايُزه عــن اخلطــأ والضــالل، والصــواب
أو يُعتــربون أعـداء للطريــق الصـحيح واملســتقيم؟ وال شــك أّن ، يُعتــربون ذوي اعتقـاٍد ســيء أم، حـدث بالفعــل)؛ هـل جيــري التســاُمُح معهـم

وهذا من ناحيٍة أخرى  .هذه األسئلة واالحتماالت كّلها ظّلت تابعًة يف التأويالت للظروف والسياقات التارخيية اليت أُنزل فيها هذا النصّ 
فقد أثبت التاريخ مرًة ثانيـًة أّن النصـوص اجلدليـة ال تشـّكل أساسـاً ألي  .القرآن وغريهجيعلُنا حِذرين إزاء استخدام النصوص املقدسة من 

  .وقد كان سهًال دائماً على اخلصوم يف اجلدال استحضار نٍص آخر أو موقٍف آخر ينُقُض ما جرى االحتجاج له أو به .مبدأ أو موقف
ــاقلــيًال مــا جــرى اال، ذكــر نصــوٍص أخــرى، علــى أي حــال، هنــا ميكــن و ــا ليســت آفاقــاً  .وميكــن أن تفــتح آفاقــاً أخــرى، حتجــاج  إ

ـا قـد تشـّجع علـى وجـوٍه ُأخـرى مـن التفكـري والتقـدير .للحريات الدينيـة بالضـرورة لكـٍل  ﴿: مـا ورد يف القـرآن، مـن هـذه النصـوص .بـل إ
مبـا   فينبّـئكمكم فاسـتِبقوا اخلـريات إىل اِهللا مـرِجُعكم جعلنا منكم ِشرعًة ومنهاجاً ولو شـاء اهللا جلعلكـم أمـًة واحـدة ولكـن ليبلـوكم يف مـا آتـا 

 .للبشـر الـذين خلقهـم -وجـلّ  عـز–توّضح هذه اآليـة أن التعدديـة الدينيـة هـي جـزٌء مـن خطـة اهللا  .)5/48: (القرآن﴾كنتم فيه ختتلفون
ـا أن يقـرروا هنـا بل ويستطيع املتكلمون الذين يقـ .فقد أعطى للجماعة واألُمم لكٍل منها شرائع ومناهج خمتلفة ايا ودون النقاشـات إىل 

والواقــُع أن مــن يقــرأ هــذا الــنّص بعنايــٍة يســتطيع الوصــول إىل  .ألنّــه ال يعلــُم احلقيقــة غــري اهللا، إمكــان النقــاش الــديين حــول احلقيقــة حبريــةٍ 
الوصـول إىل احلقيقـة النهائيـة يف املعتقـد  وأحـد تلـك االسـتنتاجات أنـه ال أحـد مـن البشـر يسـتطيع .تأمالٍت ِعّدة يف مسائل احلريـة الدينيـة

وثالثها أّن الكلمة النهائيـة حـول احلقيقـة ال ميكـن الوصـوُل إليهـا يف العـامل  .وثانيها أّن اهللا وحده ميلك الكلمة الفصل يف املوضوع .الديين
ـــدنيوي ـــ .ال ـــة التاريخال ب اي ـــة احلقيقيـــةد مـــن االنتظـــار إىل  ـــا مـــا) لبلـــوغ احلقيقـــة اليقينيـــةولـــيس اهليغليـــة أو مـــا ذ، (النهاي ـــه فوكوي  .هـــب إلي

وأخــرياً فــإّن املطلــوب هــو الرتكيــز علــى األعمــال  .واالســتنتاج الرابــع أّن النقــاش حــول أمــور احلقيقــة الدينيــة شــيء طبيعــي وميكــن أن يســتمر
نظــر إســالميٍة إىل قــوٍل فْصــٍل يف مســألة احلســنة والطيبــة واخلــريّة بغــّض النظــر عــن االعتقــادات الدينيــة! رمبــا حنســُب أننــا وصــْلنا مــن وجهــة 

فاجلـداليون يسـتطيعون إذا أرادوا أن جيـدوا أيضـاً  .ومع ذلك فالذي أنصح بـه البقـاَء علـى َحـَذر .وحرية التفكري بشكٍل عام، احلرية الدينية
  .آَخر يدعم وجهة نظرهم

والــيت ظلّــت عــرب التــاريخ وإىل ، بــالتعرض لعقوبــة املرتــدّ  ،ا أمكــن لنــا التفكــري للخــروج مــن املــأزقرّمبــ بديلــة؟ إســتراتيجيةهــل هنــاك  -3
  .فالردة لدى املسلم املتدين خطيئٌة كربى ال جزاء هلا غري املوت .اليوم حاجزاً ال ميكن ختطّيه وال إقناع املسلمني بتجاُهله

ولـيس مـن شـؤون ، ن شؤون التـاريخ اإلسـالمينستطيع البدء بالقول إّن كثرياً من الدارسني ذهبوا إىل أّن العقوبة على املرتد هي شأٌن م
لقد كانت سلوكاً سابقاً على األزمنـة احلديثـة؛ لكـّن كثـرياً مـن املسـلمني يصَّـرون علـى ربطهـا بالرسـالة اإلسـالمية؛ رغـم  .العقيدة اإلسالمية

  .أّن التاريخ يقول غري ذلك
وال سـنة بعـد النـيب اخلـامت؛ ، ان املسـلمني أنـه ال كتـاب بعـد القـرآنفـرغم إميـ .الواقع أّن هذا األمر هو جزٌء من مرياث التدين اإلسالمي 

ـا الفقهـاء أو بعـض السـلطات يف أزمنـٍة مبّكـرة م أضافوا إىل مصطلح اإلميان كثـرياً مـن املفـاهيم والشـروح واملؤسسـات الـيت قـال  لقـد  .فإ
بيــد أّن بعــض  .ســلمني األوائــل أوجــدوها بعــد وفــاة النــيبالــرازق أّن امل الــيت أثبــت علــي عبــد، حــدث مثــل ذلــك بالنســبة ملؤسســة اخلالفــة

لقــد كــان املســلمون مضــطرين بعــد وفــاة النــيب إىل إجيــاد  .وهــي جــزٌء ال يتجــزأُ مــن رســالة اإلســالم، املســلمني يعتــرب تلــك املؤسســة مقدســة
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ن جانـــب مصـــطفى كمـــال أتـــاثورك عـــام لكـــّن إلغـــاء اخلالفـــة مـــ .الدولـــة اإلســـالمية: اخلالفـــة أو كمـــا قـــال الـــبعض أخـــرياً ، مؤسســـة سياســـية
الـرازق أّن اخلالفـة كانـت خيـاراً بـني عـدة خيـاراٍت  وقـد بـرهن علـي عبـد .م أحدث صدمًة عميقـًة يف أوسـاط املسـلمني عـرب العـاملَ 1924

ـا تـدين بانتصـارها وبقائهـا لظـروٍف وسـياقاٍت مَعينـة مـا عـادت موجـودة وال ضـرورية، بعد وفاة النيب املسـلمني فيمـا  والـذي حـدث أنّ  .وأ
ذه الصيغة العائدة لآلباء املؤّسسني وهذا األمر ميكن تتبـُُّعُه يف عدة  .وصارت يف وعيهم جزًءا من الدين ذاته، بعد طوروا إعجاباً عميقاً 

مناقشــُتُه يف هــذا "تقــديس التــاريخ" هــو األمــر الــذي ُحتُســُن  .أمـوٍر أو مؤسســات أو أحكــام مثــل املواقــف مــن املــرأة أو مــن احلريــات الدينيــة
وأدت حـّىت إىل جتاُهـل التعـاليم اإلسـالمية أو القرآنيـة ، ومـن الـوعي التـاريخ، فقد صارت مسائل كثريٌة جزًءا من الذاكرة اجلماعية .السياق
وعنـدما  ،إذ أثبت مؤرخون كثريون أّن املسـلمني جلـأوا لـذلك يف ظـروف الضـعف واحلصـار .وقد حدث ذلك بالنسبة لعقوبة املرتد .األوىل

وميكن لقائٍل أن يقول إّن الرتاث الديينَّ إمنا يتكون ويرتاكم نتيجة السوابق والتقاليد والشـروح  .صارت الردُة معتربًة مبثابة اهلروب إىل العدو
ايـة .وال فاصل بالقطع بني التاريخ والرسالة ايـة وكـل فصـٍل بـني التـاريخ واملقـدس أو ، فـزمُن "الصـياغة" مسـتمرٌّ إىل مـا ال  حـديث عـن "

  .الوحي" ال معىن له يف ذهن املتدينني ووعيهم؛ كما ال معىن يف السياق نفسه للنقد التارخيي الذي قام به عبدالرازق ملسألة اخلالفة
من  فبواسطته ميكن الوصول إىل نوعٍ  .وهو حتوٌُّل ميكن أن حيدث من خالل النقد التارخيي .فالذي أراه أنه البد من حتوُّل، ومع ذلك 

، البـــد مـــن تفرقـــٍة أو متييـــٍز بـــني املتســـامي واملعـــيش أو بـــني املضـــمون (النظريـــة .التمييـــز مثلمـــا حـــاول إدمونـــد هوّســـرل بـــني الفلســـفة والعلـــم
إّن النقــد التــارخيي هــو الــذي يكشــف عــن أّن التقاليــد الدينيــة حتــدث يف زمــن االنتشــار واإلجنــاز والتحقــق  .التفســري) وشــروط االكتشــاف

حيــث متتــزج املبــادئ باملصــاحل واملكائــد ، ورغــم أّن األعمــال األوىل ميكــن (أو هــي يف احلقيقــة) أن تنتمــي إىل جمــرى التــاريخ .اريخخــالل التــ
   .لكْن من أجل أن ال ختطئه؛ فإننا حنتاج للنقد التارخيي .ال ُختطُئه العني، واملواجهات؛ فإّن معناها "النهائي"

************************  
  .وأكادميي من املغرب مفكر) *



  40

  سبتمبر 11تجديد الخطاب الديني بعد 
  جدل الديني والسياسي

  *معتز اخلطيب
  لكن التقليد المحض يفسد إفساًدا مطلًقا، التجديد ربما يفسد أحيانًا

نتيجـة التنـازع ، اومع ذلك شهد عـرب تارخيـه التباًسـا واشـتباًها أيًضـ، اكتسب تعبري "التجديد" شرعيته من وروده يف حديث نبوي شهري
فإنـه بـدًءا مـن بـدايات القـرن ، وهو وإن كان يف الرتاث اإلسـالمي كـاد أن يطـابق مفهـوم "االجتهـاد" بـاملعىن الفقهـي، حول شرعية مدلوله

واكتسب زمخه بعد خفـوت وهـج مدرسـة اإلصـالح الـيت نسـبت حملمـد عبـده رمحـه اهللا والـيت قامـت ، العشرين حتول من النص إىل اخلطاب
(األوريب) واهليمنة الثقافية تقع وكانت فكرة مناهضة االستعمار، ميوبالفجوة املاثلة بني الغرب والعامل اإلسال، ى أساس الوعي بالعصرعل

ا فضــًال عــن ، ومــع ذلــك بقــي مشــروع التجديــد قاصــرًا علــى فئــات خنبويــة ومل يتحــول إىل عمــل مؤسســي واســع .يف القلــب مــن انشــغاال
   .حديث الصحافة

إىل مطلـــب خـــارجي ، فتحـــول مـــن قـــرار داخلـــي، ســـبتمرب شـــهد حتـــوالت مثـــرية 11منـــذ تـــاريخ ، خطـــاب التجديـــد أو اإلصـــالحلكـــن 
، واملؤسسـة الدينيـة الرمسيـة باحلـديث عنـه، وتلهـج ألسـنة النخبـة الثقافيـة، لالستعمار اجلديد(األمريكي) ليسري بعد ذلـك إىل قـرار سياسـي

  .ومن هم خارجها أيًضا، يدخل فيه كل االجتاهات الفكرية والدينيةويتحول إىل حديث الصحافة اليومية و 
ســبتمرب واســتمر بعــده وال عالقــة لــه 11خطــاب نشــأ قبــل، هــذا املقــال يقــوم علــى فكــرة أساســية وهــي أنــه هنالــك خطابــان للتجديــد

وهــو مــا تفــرده هــذه الورقــة  م2001ســبتمرب11وخطــاب نشــأ بعــد، ويعتــرب الباحــث نفســه مــن املنتمــني هلــذا اخلطــاب، باألحــداث واجلــدل
وحيـاول أن يفسـر كيـف حتـول احلـديث بعـد ، فاملقال يدرس كيف حتّول هـذا اخلطـاب إىل موضـوع اهتمـام كـل الشـرائح السـابقة .بالدراسة

، ليــدرس جــدل الــداخل واخلــارج، وجتديــد اخلطــاب الــّديين، إىل حــديث عــن إصــالح العــامل العــريب، ســبتمرب مــن حــديث عــن اإلرهــاب11
وكيف حتول التجديد من مطلب لإلصالحية اإلسالمية إىل مطلب لإلصـالحية ، وم التجديد املطلوب حبسب االجتاهات املطالبة بهومفه

  .معتمًدا على جدل الديين والسياسي، وكذلك مصري املشروع األمريكي، ومصري مشروع التجديد اإلسالمي يف هذا اجلدل، األمريكية
ــا، زاويــة مقاربــة املوضــوع والتحليــل فلــن خنــوض يف رســم جوهرهــا أمــا خبصــوص املفــاهيم الــيت تشــكل وخصوًصــا العنــف ، واجلــدل يف ذا

لوصـف ، وحـني نسـتخدم تعبـري "اإلصـالحي" فنسـتخدمه بشـكل إجرائـي ال قيمـي، ألن ذلك سـيخرج بنـا عـن وجهـة البحـث، واإلرهاب
  .اإلجيايب منها والسليب، تلك املمارسات اليت تتم

ا، فهـي وإن كانـت مغلوطـة، اإلسـالم والغـرب وفيما خيص ثنائيـة واملـربر هلـذا االسـتعمال هـو ، لكـن ذلـك ال ينفـي وجودهـا واسـتعماال
ألن املنطــق السياســي غــري معــّين كثــريًا بالناحيــة ، ال تكــاد تفــرق بــني "اإلســالم" و "املســلمني" عمليًّــا -واألمريكيــة حتديــًدا-أن السياســة 

   .ا هو عمليالتجريدية املعرفية فهو معين مب
ويبــدو أن "اإلصــالح" هــو ، واألهــم هنــا أنــه ال ميكننــا احلــديث عــن مصــطلح أمريكــي حمــدد ســواء "جتديــد" أم "إصــالح" أو غــري ذلــك

ـــر ـــديين والرمســـي، األكث ـــه عـــن "مصـــطلحات" حمـــدودة حبـــد، وهـــذا اإلربـــاك ســـرى إىل اخلطـــاب العـــريب الثقـــايف وال ، فـــال ميكـــن احلـــديث في
والــديين وجــد يف "التجديــد" مفــردة هلــا شــرعيتها النصــية فــأحل ، وثالثــة بالتجديــد، وأخــرى بــالتطوير، يعــرب باإلصــالح فالسياســي مــثًال تــارة

ولــذلك هــو ســيتعامل مــع هــذا بنــاء علــى ، هــذا اإلربــاك أوقــع البحــث يف مشــكلة حتديــد املصــطلح .واألمــر نفســه ســرى إىل الثقــايف، عليهــا
كمــا أن الــربط بــني   .وهــو مــا قامــت بــه إصــالحية عبــده، ىل مســتوى العصــر واســتلهام الــروح اإلســالميةاملعــىن العــام يف الرغبــة يف االرتقــاء إ

  .ومن زاوية وجود "االستعمار"، اإلصالحية األمريكية واإلصالحية اإلسالمية يتم ضمن إطار درس رد الفعل
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  .ويرتدد بينهما،  املعريف والسياسيومبا أّن املقال يركز على جدل الديين والسياسي فإن التحليل يستعني بالتحليلني
  سؤال البحث عن إطار تفسيري 

فهــل ســـيتم احلــديث عــن جهـــود ، بعـــض الغمــوض -مبفــرده  -ســبتمرب" 11رمبــا يثــري عنــوان البحـــث "جتديــد اخلطــاب اإلســـالمي بعــد
التـــواريخ الـــيت ميكـــن أن ســـبتمرب"؟ وهـــل هـــي جمـــرد تـــأريخ كغريهـــا مـــن  11أم عـــن خطـــاب التجديـــد؟ وملـــاذا "، ســـبتمرب11التجديـــد بعـــد

ـــا "تقـــومي جديـــد" كمـــا ســـبق يل ولغـــريي ومسهـــا؟ وهـــل ميكـــن اعتبارهـــا  مرحلـــة الــــ "مـــا -تســـتخدم يف التحقيـــب التـــارخيي لقضـــية مـــا؟ أو أ
 كـربى الـيت ُومسـتبسلسـلة املفـاهيم ال -مبـا هـي مرحلـة  -حلظة حامسة تغري كل شيء بعدها عما كان عليه قبلهـا؛ حبيـث تُلحـق  -البعد"

  .)1()؟..ما بعد، ما بعد االشرتاكية، (ما بعد احلداثةبالـ "ما بعدية"
فهــو جمــرد تــأريخ بيــوم شــهد ، واملابعديــة، وخــارج التفكــري باخلصوصــية والغربيــة، ســبتمرب" هنــا بعيــًدا عــن أي احنيــازات 11يــأيت حتديــد "

ولكـون العـامل شـهد ، دف رمـوزًا مركزيـة يف النظـام االقتصـادي العـامليبل ألنه استه، وعامليته ليست نابعة من كونه أمريكيًّا، حدثًا "عامليًّا"
  .كان املهيمن فيها أمريكا،  ودينية أيًضا، بعده متغريات سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية

ائج خمتلفـــة لتخـــرج بنتـــ، والبنـــائي، النفســـي-والثقـــايف، إىل احلضـــاري، مـــن الـــديين والسياســـي، وتفســـرياته، تنوعـــت زوايـــا مقاربـــة احلـــدث
تعبرياتـه ومفرداتـه وحتوالتـه قادمـة مـن و ، تنظـيم "القاعـدة" وليـد احلداثـة السياسـيةإىل كـون  ..تتفاوت من كونه عـداًء "للحداثـة" وردًّا عليهـا

   .)2(!رحم املشروع احلداثي
مـن بـدء احلـديث ، وحتديـًدا األمريكيـة، علـى األقـل يف الرؤيـة الغربيـة، الـديين طاغيًـا يف حتليـل احلـدث ورمزيتـه-لكن يبـدو امللمـح الثقـايف

"ملاذا يكرهوننا؟" الـذي حييـل : عن "الفاشية اإلسالمية" و "األصولية اإلسالمية" و"اإلرهاب اإلسالمي" مرورًا بالسؤال األمريكي العريض
ل "نشـر الدميقراطيـة يف البلـدان العربيـة وانتهاء باملمارسات األمريكيـة حـو ، املسألة إىل عداوة "للعامل احلر" كما عرب جورج بوش االبن مرارًا

   .)4(و "تغيري" مناهج التعليم لنشر ثقافة التسامح واحلرية، و"تأهيل" املسلمني ثقافيًّا ليكونوا دميقراطيني، )3(واإلسالمية"
عمـــا مســـي بــــ "صـــراع  رمبـــا يكـــون طغيـــان امللمـــح الثقـــايف نتيجـــة ســـيادة املنظـــور الثقـــايف يف التحليـــل السياســـي يف ظـــل العوملـــة واحلـــديث

وعنـــدما قويـــت الكتابـــات ، دور األفكـــار والقـــيم يف التفـــاعالت االجتماعيـــة والسياســـية واالقتصـــاديةاحلضـــارات" حبيـــث يـــتم الرتكيـــز علـــى 
ة" ومــع ممارســات "تنظــيم القاعــد .)5(صــارت الغلبــة هلــذا املنظــور، الغربيــة يف اهتمامهــا بــالقيم واألفكــار وتأثريمهــا علــى الســلوك السياســي

السياسي املشـبع بـالعنف ضـد "الكفـرة" مـن "اليهـود والصـليبيني" وحديثـه عـن "حتميـة الصـراع بـني اإلميـان والكفـر" حتـول -وخطابه الديين
املتفقـة واملختلفـة ، ليشـمل كـل التوجهـات اإلسـالمية وغـري اإلسـالمية –تفسـريًا وتوظيًفـا-واتسع الصـراع عليـه ، اإلسالم إىل مشكلة عاملية

مبعـىن أن "مصـائر اإلسـالم الـيت كانـت موضـع ، والغرب وخصوًصا أمريكـا صـاحبة مأسـاة سـبتمرب، واألنظمة السياسية العربية، دةمع القاع
كــل مــن يعتــربون أنفســهم متضــررين مــن   -أو حيــاول ذلــك–نــزال بــني اإلســالميني واألنظمــة العربيــة واإلســالمية صــار يشــارك يف حتديــدها 

   .)6("املتشددين املسلمني يف العامل
للحــديث عــن التغيــري  –مبنظــور أمريكــا؛ "املتضــرر" األكــرب مــن "اإلرهــاب اإلســالمي" -بــذلك أوجــدت أحــداث ســبتمرب "مشــروعية" 

ومـن ضـمن مشـروع التغيـري هـذا   –مبـا فيهـا القـوة العسـكرية يف أفغانسـتان والعـراق  –وبأدوات خمتلفة ، على مستويات خمتلفة، واإلصالح
، وتغيــــري منــــاهج التعلــــيم –اإلســــالمي حتديــــًدا  -ة يف البلــــدان العربيــــة واإلســــالمية" و "جتديــــد اخلطــــاب الــــديين" "نشــــر الدميقراطيــــ: كــــان

زمانًـا ومكانًـا ومفهوًمـا  -حتت عنوان "احلرب على اإلرهاب" الذي صكته هلذا املشـروع الطويـل غـري احملـدود ، ومالحقة اجلمعيات اخلريية
–.   
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لتفتح باب ، أثارت الكثري من اللغط يف العامل، يف خطبة ممهدة قبل احلرب على أفغانستان احلرية اخلطاب بدأ بإعالن حرب من أجل
ــا بقيــت "زلــة لســان" تعكــس ، ومــع أنــه جــرى الرتاجــع عنهــا الحًقــا، وتــذكي التفســريات "الدينيــة" للفعــل األمريكــي، التــأويالت واســًعا فإ

ا عنوانًــا للحــرب علــى العــراق أيًضــا ليــتمّ ، معتقــده بنظــر الكثــريين يف العــامل اإلســالمي شــعار "احلــرب علــى اإلرهــاب" غــري  .)7(اســتعاد
واحلديث عـن "اإلرهـاب اإلسـالمي" واملمارسـات األمريكيـة الـيت طالبـت بتجديـد اخلطـاب الـديين ، ومقولة "احلرب الصليبية"، احملدود حبدّ 

كـــل ذلـــك محـــل علـــى ،  )8(ية لـــدى املســـؤولني يف فريـــق اإلدارة اليميـــينواحلـــديث عـــن النزعـــة التبشـــري ، وتغيـــري املنـــاهج الدينية(اإلســـالمية)
   .)9(وجعل من "احلرب على اإلرهاب" يف نظر الكثريين حربًا على اإلسالم نفسه، العقدي-االطمئنان هلذا التفسري الديين

ل اخلطاب الديين حقًال معرفياً أصيًال يف جمال ليصبح حتلي، وإذا كان ارتباط املنظور الثقايف بالعوملة أزكى االهتمام بدور اخلطاب الديين
(إميان/كفر) مركـــزين حـــول ثنائيـــات حديـــة تبســـيطيةســـبتمرب وخطـــاب القاعـــدة واخلطـــاب األمريكـــي املت11فـــإن حـــادث، العلـــوم السياســـية

شـــبعة بفوبيـــا "التهديـــد وأنعشـــت املخيلـــة الغربيـــة امل، (اإلســـالم حتديـــًدا) إىل جـــوهر الصـــراعينأعـــادت الدّ ، كـــل تلـــك األمـــور،  و(خري/شـــر)
باالتكاء على رمزية احلدث البالغة وإحياءاته املساندة لـذلك ، )10(الذي ميثل هلا "نوًعا من التقهقر والعودة إىل أزمنة غابرة"، اإلسالمي"
ة  علــى ألســـن 2001ســبتمرب20بــدأ احلــديث مـــن، اخلطــاب الــديين" يف جـــوهر "احلــرب علــى اإلرهـــاب" ومــع مصــري "اإلســـالم/ .التصــور

م إىل احلـــديث عـــن "جتديــــد اخلطـــاب الـــديين" وقائمــــة 2002ليصـــل يف منتصــــف ســـنة ، كثـــريين عـــن "اســـتنقاذ اإلســــالم" مـــن خاطفيـــه
   .املطالبات الغربية اليت منها تغيري مناهج التعليم الديين

، لعســكري يف أفغانســتان والعــراقاملتــزامن مــع الوجــود ا، و"تغيــري منــاهج التعلــيم الــديين"، احلــديث الغــريب عــن "جتديــد اخلطــاب الــديين"
والنـدوات واملـؤمترات ، )11(لنشـهد سـيًال مـن الكتابـات الصـحفية، الذي أعاد من جديد جدل "التجديد" مصـطلًحا ومفهوًمـا ومشـروًعا

األمريكـي" إىل اسـتعادة تعبـري "اإلسـالم  -باملقابـل-وليشرتك فيها كل االجتاهات الفكريـة؛ مـا أدى ، )12(حول "جتديد اخلطاب الديين"
   .لسيد قطب

من  .يفتح اجلدل واسًعا حول أسئلة متعددة ميكن أن تثار أيًضا خبصوص حتول الدميقراطية إىل إرغام خارجي أيًضا، هذا التحول املثري
ارج واخلـ، هـل ميكـن أن يكـون سـؤال التغيـري والتجديـد رهنًـا بـإرادة السياسـي؟ ومـا آثـار حتـول السـؤال إىل مطلـب خـارجي: ضمن األسـئلة

وما عالقتـه ، هنا هو االستعمار اجلديد؟ والسؤال املركزي الذي دفع إىل طرح مطلب التغيري السياسي والتجديد الديين هو منشأ اإلرهاب
بالدين والسياسة الداخلية واخلارجية؟ وأي انعكاسات ستكون للمطلب األمريكي على مشروع التجديد اإلسالمي؟ وما مصـري مصـطلح 

ومؤسسات دينية "رمسية"؟ بل حني يتحول مناهضو اخلطاب اإلسـالمي إىل ، حول إىل عنوان لفعاليات حكومية متعددةالتجديد حني يت
خطــاب هــؤالء مجيًعــا؟ وهــل ميكــن أن يــتم التجديــد يف ظــل االحــتالل ومهمــومني مبشــروعه؟ ومــا مفهــوم التجديــد يف ، محلــة لــواء التجديــد

  ر؟ مث ما عالقة التجديد الديين بالتغيري السياسي؟ والتهديد العسكري وفقدان األمن واالستقرا
وإىل أي مـدى يعـوق ، سـيحاول البحـث مقاربـة بعضـها مـن خـالل درس اجلـدل بـني السياسـي والـديين، أسئلة كثرية ميكـن أن تثـار هنـا

  .السياسي الديين ويلونه باملصاحل واألغراض السياسية
  وحرب األفكار ..سؤال المفهوم: "اإلرهاب"
منعطًفـــا أساســـّيا وحتـــّوًال جـــذريّا لنوعيّـــة اخلطـــاب  -بوصـــفه "إرهابًـــا" ولّـــد مـــا ُمســـي "احلـــرب علـــى اإلرهـــاب"-ســـبتمرب 11دثشـــّكل حـــ

واألخطــر مــن ذلــك أن هــذا التحــّدي قــد أتــى مــن كيــان غــري معــرتف بــه يف كــل مــن القاموســني ، واملمارســة يف السياســة اخلارجيّــة األمريكيّــة
يبــدو مرحيًــا إذ ميكــن تفســري هــذه ، ومقاربــة الســلوك الغــريب يف حربــه املعلنــة مــن منظــور ديــين .عيد العــامليالسياســي والدبلوماســي علــى الصــ

ـــا "حـــرب علـــى اإلســـالم" وهـــو مـــا مـــال إليـــه الكثـــريون خصوًصـــا مـــن التيـــارات املتوافقـــة أو املتعاطفـــة مـــع توجهـــات ، املمارســـات علـــى أ
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بكة أحيانًا يف وضعها ضمن إطار تفسريي كلي ميكن مقاربتها من زاوية بالغة األمهية وهـي غري أن هذه املمارسة املتشعبة واملر  ."القاعدة"
ا يف مراحلها املتعاقبة منذ احلدث وحىت اآلن    .زاوية املفاهيم حملاولة اإلمساك بالرؤية املوجِّهة هلذه السياسات وتقلبا

جعـل أبعـاده الرمزيـة والعاطفيـة والسياسـية ، كونًيا بفعل عوامل كثريةاملأساة الذي انفلت من حميطه ليصبح   احلدث/ إنه ما من شك أنّ 
ا يف حتديد توجهات املستقبل لكـن ، سـبتمرب11وإعادة صياغة العـامل مـن جديـد يف نظـام مـا بعـد، والقانونية والثقافية واالقتصادية هلا وز

  .الشيء الثابت فيه هو اهليمنة األمريكية مرة أخرى
ية وما ولَّدته من شظايا أفعال على الصعيد الدويل سبقها وأعقبها وصـاحبها شـعارات ومحـالت إعالميـة أحـدثت هذه الشحنة االنفعال

ا ، )13(ثورة مفاهيمية اختلطت فيها السياسة بالثقافة والدين؛ ما جيعل من قضية املفاهيم قضية مركزية جتب مساءلتها واستثارة مكنونا
ــاوكيــف ميكــن لأللفــاظ أن ُتكيَّــف لتســت ، (صــليبية وكيــف أمكــن اســتثارة أبعــاد دينيــة/ عقديــة لألحــداث والكلمــات، وعب املصــاحل وتغريا

  .)...احلرية، العدالة، اإلرهاب
والـيت  ، والذي سـوّغ انطـالق احلـرب عليـه، (اإلرهاب)ن زاويته هو ما وّلده احلدث نفسهغري أّن املفهوم املركزي الذي يصلح للمقاربة م

ملمارســات األمريكيــة بــدًءا مــن احلــرب علــى أفغانســتان والعــراق وصــوًال إىل نشــر الدميقراطيــة وجتديــد اخلطــاب الــديين كانــت عنوانًــا لكــل ا
األمـر الـذي جعـل ، واملرن لدرجة زاد فيهـا اخللـط حـىت حتّمـل "املصـطلح" بـأكثر ممـا حيتمـل معنـاه، هذا املفهوم غري احملدود .وتغيري املناهج

، إىل الـوطين والقـومي والعقـدي حـني يشـمل اإلرهـاب كـل فعـل إسـالمي خاصـة، لديين والثقايف والسياسـيمن اإلشكالية تتخطى حدود ا
   .وفلسطيين مقاِوم دفاًعا عن النفس واألرض على وجه اخلصوص
ويف هذا السـياق ، (مفهومي) فقطعقيد يصعب معاجلته من منظور فكريلكن سؤال مفهوم "اإلرهاب" هذا سيضعنا مرة أخرى أمام ت

"ليسـت كلماتنـا مقنعـة, وهـذا لـيس فقـط ألن السـكان يف الشـرق : (من احملـافظني اجلـدد)ريتشـارد بـريلديفيد فروم و نفهم جيًدا معىن قول 
فاألمريكــان  .األوســط ال يصــّدقون مــا نقولــه, لكــن أيضــاً ألننــا, حنــن وهــم, ال نتفــق علــى معــىن الكلمــات الــيت تشــكل قاموســنا األخالقــي

لكننــا ال نتفــق علــى مــن هــو "الــربيء" ومــن لــيس  .نســانية بريئــةإقــد يوافقــون, مــثًال, علــى أن مــن اخلطــأ قتــل حيــاة وأهــل الشــرق األوســط 
مـــن فكـــرة "صـــراع احلضـــارات" أو العـــداء  ىل افـــرتاق يف الكـــونني املفهـــوميني صـــادر عـــن أســـباب أشـــد تعقيـــداً إفـــالكالم حييـــل  .)14(هـــو"

   .لإلسالم
ا املتعــددةإّن النظــر إىل "احلــرب علــى اإلرهــا ، ة ونشــر الدميقراطيــة)والسياســي (تغيــري األنظمــ، (االســتعمار)سكريمــن الع، ب" وفضــاءا

يفـرض التعامـل معهـا برؤيـة مركبـة ال يكفـي : والثقـايف (تغيـري املنـاهج ومفرداتـه)، (احملافظون اجلدد يطالبون بالتجديـد اإلسـالمي)إىل الديين
مــن اســتعادة عقيــدة "التهديــد اإلســالمي" الكامنــة مســبًقا يف  -أيًضــا-بــل ال بــد ، لباتــه فقــطفيهــا النظــر يف حــدود "األمــن القــومي " ومتط

ديــد وصــول احلركــات اإلســالمية إىل الســلطة، خميلــة الــرأي العــام الغــريب واملشخصــة يف أحــداث ســبتمرب وخطــاب القاعــدة وكــذلك ، ويف 
(باعتبارها قلـب العـامل مـن بدايـة التـاريخ وحـىت سـط السـيطرة علـى أرضـهيب: ق األوسـطحضور حلم اإلمرباطورية "املزدوج املقاصد يف الشـر 

وحىت حينما حتولـت "احلـرب علـى  .)15(حاضره) وميد يده إىل مكامن البرتول حتتها(بوصفها حمرك التقدم املضمون حىت هذه اللحظة)"
، ومطالــب إمرباطوريــة، وصــراعات سياســية، ية"كانــت هنــاك أحــوال إنســان، مث مــن كــابول إىل بغــداد، اإلرهــاب" مــن نيويــورك إىل كــابول

ا، )16(ولوازم انتخابية"، وضرورات برتولية   .تقف وراء السياسة األمريكية وحر
أو ، يديولوجي تغيرياً ملنـاهج تعلـيممعنّية باملوضوع األ، السيما "احملافظني اجلدد"و ، الواليات املتحدةومن ضمن هذه الرؤية املركبة تبدو 

فضـًال عـن "عقيـدة" أمـن إسـرائيل الـيت ، أو نشراً وتعميماً ملنتـوج أمريكـا الثقـايف، سالميةل أشد عصرية للدين يف البلدان اإلحضاً على تأوي
   .)17(تشكل ثابتة من ثوابت السياسة األمريكية بغض النظر عن اإلدارة احلاكمة يف البيت األبيض
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بنـاء علـى ، )19(اتسـع ليشـمل "حـرب األفكـار" –)18(ري "التقليـدي"مبفهومـه الواسـع وغـ –فــ "احلـرب علـى اإلرهـاب" ، وعلى هـذا
ومن مث وسـائل مكافحتـه الـيت تنوعـت مـن "جتديـد اخلطـاب الـديين" ، التشخيص األمريكي للعنف واإلرهاب "اإلسالمي" وأسباب توليده

ا مباشرة (كاألزهر) إىل تغيري املناهج وإقامة احملطات اإلعالميةوالضغط على بعض املؤسسات الدينية    .)20(لنشر خطا
  سؤال الباعث والمنشأ: اإلرهاب

أو مـا يُعـرب ، إّن سؤال مفهوم "اإلرهاب" وتعقيداته يشكل أمنوذًجـا ملقاربـة األزمـة البالغـة التعقيـد بـني الغـرب والشـرق اإلسـالمي حتديـًدا
علـــى الكثـــري مـــن اءين مفهـــوميني كـــونيني يشـــتمالن عنـــه بثنائية(اإلســـالم والغـــرب) حـــني تســـتحيل األزمـــة إىل العمـــق يف االفـــرتاق بـــني فضـــ

وحــني تفــرتق املفــاهيم وتعلــن حــرب  .) تنتمــي إىل قاموســني أخالقيــني...التســامح، العــدل، احلريــة، االحــتالل، (اإلرهاباملفــاهيم املفرتقــة
لباعـث علـى اإلرهـاب؟ ومـا دوافعــه؟ مـا ا: وهــو، يكـون مـن الطبيعـي االفـرتاق يف ســؤال يتصـل اتصـاًال وثيًقـا بسـؤال املفـاهيم، األفكـار هنـا
لكـن  .و"اإلرهـاب" هـو "مثـرة مـرة" لظـواهر ومسـارات، إنـه "يصـبح إرهابيًـا" .اإلرهاب ليس عفويا أبًدا واملرء ال ُخيلق إرهابًيا .وكيف نشأ؟

  ما هي؟ 
ا من إمكانات فهم آليات الفعل و"االنفعال" الذي تلّبس بردود الفعل جتاه احلدث حجب كثريً ، إّن "الفهم" يعين إدراك آليات العمل

المي والتباسـات نفسه فضًال عن أن اختالف املفهوم وحدوده وأخالقياته يف ضوء جممل العالقة املأزومة تارخييًّـا بـني الغـرب والشـرق اإلسـ
ـم و "، ؟"ا يكرهوننا"ملاذ: (هل هو رّد سياسي؟ أو ديين؟ أو نفسي؟ أو حضاري؟) مل تكن تسمح بغري التفكري باجتاهرمزية الفعل نفسه إ

ــا غربيًّــا مل يكــن يقــدر علــى الفكــاك مــن الــربط بــني "فهــم"  يســتهدفون العــامل احلــر"! هــذا الســؤال واجلــواب الــذي مثَّــل مــا يشــبه رأيًــا عامًّ
   .صفحإن الفهم يعين ال: مبعىن عدم القدرة على الفصل بني ما هو إجرائي وما هو قيمي لتسود مقولة، وبني "املوقف" منه، احلدث

ما (السؤال واجلواب) انتهيـا إىل إحالـة املشـكلة إىل "شـأن داخلـي" إسـالمي وعـريب مـا يعـين اسـتبطان نزاهـة وطهـارة الـذات الغربيـة مث إ
ملــاذا يكرهوننــا؟ هــذا االعتقــاد املســتبطن والتحليــل : وهــو مــا يعكســه الســؤال املفعــم بــالرباءة الســاذجة، مــن أي شــبهة جتــاه مســببات الفعــل

  . عليه هو ما وّلد االعتداءات الكثرية اليت وقعت على املسلم والعريباملنبين
يف ســـؤال الكراهيـــة هـــذا الـــذي يفســـر "أيـــديولوجيا اإلرهـــاب" يكمـــن تفســـري جـــزء كبـــري مـــن مالمـــح الســـلوك األمريكـــي جتـــاه املســـلمني 

يــــة يريــــدون أن يوجــــدوا انشــــقاقًا بــــني الشــــرق "إن الــــذين يغــــذون الكراه: فــــالرئيس األمريكــــي يوصــــف "احلالــــة اإلرهابيــــة" فيقــــول، والعــــرب
فطمــوحهم  .فهــم يشــوهون التعــاليم األخالقيــة الســامية لإلســالم نفســه، وعنــدما يــذهب إرهــابيون يف مهمــات انتحاريــة وقتــل ...والغــرب

م القاسـية" ومثاليتنـا السـتبدال  "إننـا سنسـتخدم نفوذنـا .احلقيقي هو أن يسيطروا ويتحكمـوا ويعيـدوا قولبـة جمتمعـات بأكملهـا وفـق صـور
   .)21(الكراهيات القدمية بآمال جديدة عرب الشرق األوسط"

وثقافيـة وهـذا مـا جيعـل منهـا بيئـة خصـبة "لرتبيـة ، واقتصـادية، سياسـية: وهـي متعـددة األسـباب، داخليـة بنيويـة: فمشكلة اإلرهـاب إذن
 .)22(ويات مجيًعـا باإلصـالح السياســي والتعليمـي واالقتصــاديولــذلك حماربـة اإلرهـاب ســتكون علـى هـذه املســت، املتطـرفني واإلرهـابيني"

وتنهــي حالــة ، لبنــاء ثقافــة تعلــم التســامح وتتقبــل اآلخــر، )23(واإلصــالح الــديين والتعليمــي، واحلريــة، وهنــا يــأيت احلــديث عــن الدميقراطيــة
   ."فالعامل الدميقراطي هو عامل مسامل أكثر"، الكراهية والتطرف

  ال المصالح والبديل "اإلسالمي"!سؤ : اإلصالح الغربي
ا يف خطابات غربية عديدة تعين أن السياسة اخلارجية للدول شهدت حتوًال جوهريًّا بعد لَـُه كانـت ، سبتمرب11هذه الرؤية املصرّح  فـََقبـْ

ـــداخلي لألنظمـــة احلاكمة(الصـــديقة والعـــدوة) مقابـــل تـــأمني مصـــاحلها احليويـــة يف املنطقـــة وإبعـــاد شـــبح وصـــول ، سياســـتها تـــرك الشـــأن ال
ــــًدا مؤكــــًدا للمصــــاحل الكــــربى دي ــــذين يشــــكلون  ــــة ، اإلســــالميني إىل الســــلطة ال وبعــــده حتولــــت السياســــات إىل التوغــــل يف البــــىن الداخلي
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، هــذا التحــول ســيثري الكثــري مــن اإلشــكاليات الــيت حتتــاج إىل حبــث .للمجتمعــات العربيــة واإلســالمية بوصــفها "املولّــد األســاس لإلرهــاب"
وسيعيد فتح ملف عالقتها مع اإلسالميني الذي شـكلوا علـى الـدوام جبهـة ، سيتجاوز قضايا السيادة واخلصوصيات الثقافية والدينية ألنه

فهــم ال يزالــون يشــكلون نــبض الشــارع والبــديل الــذي مــن املؤكــد أنــه ســتأيت بــه ، املواجهــة الــذي دفعهــا إىل دعــم "الــديكتاتوريات" احلاكمــة
  فضًال عن اإلشكاليات البنيوية يف قضية الدميقراطية واإلصالح وهي ميكن أن تأيت من اخلارج؟ .ىل السلطةاالنتخابات احلرة إ

يف البلـدان ذات األكثريـة اإلسـالمية قـد يـأيت بـاألحزاب اإلسـالمية إىل  ويـدرك "ريتشـارد هـاس" التحـرك املفـاجئ حنـو االنتخابـات احلـرة
ــا يف الغالــب املعارضــة ، كــون األحــزاب اإلســالمية تتمتــع بثقــة الســكان الســاحقةال يكمــن يف   -كمــا يــرى–لكــن الســبب  .احلكــم بــل أل

لكـــن ال يبـــدو أن هـــذا الـــرأي حمســـوم لـــدى اإلدارة  .املنظمـــة الوحيـــدة للحالـــة الراهنـــة الـــيت جتـــدها أعـــداد متزايـــدة مـــن النـــاس غـــري مقبولـــة"
وال خيفـــى أن ، )24(لـــوزن اإلســـالمي الشـــيعي املتمثـــل باملرجعيـــة)(حيـــث ظهـــر فيهـــا اقاألمريكيـــة خصوًصـــا أنـــه صـــادر قبـــل احـــتالل العرا

ويف هذا السياق ميكن لنا قراءة حمـاور اهتمامـات ، يف السنوات الثالثة األخرية كثر من بلدأحققت تقدماً سياسياً يف اإلسالمية احلركات 
وبشـــكل أخـــص ، فنيـــد مقولـــة صـــدام احلضـــاراتســـبتمرب" والـــيت نشـــط فيهـــا احلـــديث عـــن "العالقـــة بـــني اإلســـالم والغـــرب" وت11"مـــا بعـــد

وهو ما ميكن ، )25(يف الشرق األوسط"السياسي "دور اجلماعات اإلسالمية يف اإلصالح احلديث عن "احلوار األمريكي اإلسالمي" و 
ميني خبصــوص قراءتــه يف ضــوء التوجهــات األمريكيــة اجلديــدة علــى أنــه حماولــة للتعــرف عــن قــرب علــى مــا طــرأ مــن تغيــري يف أفكــار اإلســال

واختبــار مــدى إمكانيــة صــيانتهم ملصــاحلها ، القضـايا اإلشــكالية(مت اإلحلــاح علــى مســألة مـوقفهم مــن الدميقراطيــة واملــرأة يف مــؤمتر الكويـت)
 .)26(بــل إن هــذا العنــوان األخــري قــرئ علــى أنــه "حبــث أمريكــي عــن شــريك إســالمي معتــدل"، فيمــا لــو محلــتهم الدميقراطيــة إىل الســلطة

نظمـة دميقراطيـة يف املنطقـة دون أنه "ال ميكن قيـام أصبح ال يرتدد يف التأكيد على أمريكية كادميية األوساط األمن األ اقسمً ا وأن خصوصً 
   .)27(سالميني"شراك اإلإ

قائمـــة وتضـــعنا يف قلـــب إشـــكالية العنـــف وموّلداتـــه وشـــرعية األنظمـــة ال، غـــري أن هـــذه القناعـــة تعيـــد فـــتح كثـــري مـــن األســـئلة اإلشـــكالية
ا، والعالقــة بــني اإلســالم والغــرب، وحســابات املصــاحل الغربيــة واألمريكيــة فلــيس مــن  .مــا ينــذر بتــوتر كبــري وإعــادة بنــاء املنطقــة وحســابا

هل هناك خطر إسالمي حقيقي يقفل باب : املمكن ملناقشة التحوالت السياسية املطلوبة يف املنطقة أن تتقدم دون أن جتيب على سؤال
يــة ويهــدد أي حتــول دميقراطــي؟ وهــل مــن املمكــن تصــور حتــول حنــو الدميقراطيــة ال يتبعــه تســلط للقــوى اإلســالمية "املتطرفــة" علــى الدميقراط
وبالتــايل ال يــرتجم بالضــرورة بإهــدار حقــوق وحريــات األفــراد وبعــودة منتصــرة لــنظم اســتبداد دينيــة أكثــر قســوة مــن نظــم االســتبداد ، احلكــم

وال تـزال تظهـره بشـدة  -وهل ميكن إنكار أن العنـف االسـتثنائي الـذي أظهرتـه بعـض احلركـات اإلسـالمية املتطرفـة القائمة شبه العلمانية؟ 
هو الذي يـدفع هـذه الـدول إىل تبـين الـنظم املسـتبدة والتمسـك مببـدأ الوصـاية علـى املنطقـة الـيت تشـكل بـؤرة  -جتاه الغرب بشكل خاص 

ا؟ إمصاحل    سرتاتيجية كبرية ومعرتف 
(وبعضها مسّلمات قامت عليه توازنات العالقة بني الدول الدميقراطية واألنظمـة االسـتبدادية) ة فتح هذه األسئلة والتفكري فيهاإعاد إنّ 

فمــن خــالل التلــويح بــالبعبع اإلســالمي ســعت ، يعيــد النظــر يف "شــرعية" األنظمــة القائمــة أساًســا علــى "العنــف" املفــرتض مــن اإلســالميني
ا القمعيــة التقليديــة وعوضــتها عــن األنظمــة إىل ختل ــا وإضــفاء شــرعية ثانويــة عليهــا بــررت احلفــاظ علــى سياســا يــد نفســها وتأبيــد زعاما

  .)28(االفتقار للشرعية السياسية املستمدة من القبول واملوافقة الشعبية
م" الــيت أســفر عنهــا الــدرس ن "اكتشــافامجلــة هــذه اإلشــكاليات الــيت تواجــه الغــربيني يف مشــروعهم لـــ "إصــالح العــامل العــريب" فضــًال عــ

ورمبا شّكل هذا مدخًال للحـديث عـن إصـالح ، والنخب التحديثية تراجعت) عّقدت املشروع، (فالبعث مل يفلح يف علمنة اجملتمعالعراقي
ذور الكراهيـة الـيت واجتثـاث جـ، ثقايف(تعليمي وديين) حلل هذه اإلشـكاليات بإعـادة تشـكيل وصـياغة مـواطن التـوتر بـني الغـرب واإلسـالم
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فــض وبــدا أن هنالــك مقاربــة أمريكيــة حلــل اإلشــكاليات مــن زاويــة ، وهــذا بالتأكيــد يشــتمل علــى األيــديولوجي واملصــلحي .تولّــد اإلرهــاب
هـذا الفصـل ميكـن أن ينشـئ عالقـة متوازنـة وتضـمن ، عـن طريـق البحـث عـن "شـريك إسـالمي معتـدل" االشتباك بني املصـاحل واملعتقـدات

مريكيــــة وإقفــــال بــــاب النقــــاش ولــــذلك مت اإلحلــــاح علــــى اســــتبعاد القضــــايا املركزيــــة يف السياســــة األ، يف الرؤيــــة األمريكيــــة، صــــاحلحتقيــــق امل
هـي مقاربـة تـرى أن تلـك العالقـة جيـب أن "تتحـرر" مـن و  .)29(أيًضـا مـن قبـل بعـض اإلسـالمينيرح طُـوهـذا ، )..العـراق، (إسرائيلحوهلا

  ."أسرية" املسألة الفلسطينية القضايا الكربى, وأن ال تظل
  تحديث اإلسالم: المشروع األمريكي

ا غـري قـادرة علـى حـل اإلشـكاليات الـيت تـوتر العالقـات بينهـا وبـني ، ولكون الواليات املتحدة مل جتد الشريك املطلوب فيما بدا ولكو
صياغة املفاهيم اليت تغـذي "اإلرهـاب" مبـا يتوافـق مـع  فقد قررت حلها عن طريق ما أمسته باإلصالح التعليمي والديين إلعادة اإلسالميني
واملتعثـر بفضـل الثقافـة الدينيـة السـائدة (وخصوًصـا ، ومبا يستجيب مع عملية اإلصالح السياسي املفـرتض، ومبا حيقق هلا األمن، مصاحلها

فـــ "التطــرف  .)30("حــرب املبــادئ" وهــي مــا ســبق وصــفها بـــ "حــرب األفكــار" أو، "اجلهــاد") الــيت تغــذي بــذور الكراهيــة حبســب رؤيتهــا
"لـيس ديانـة بـل هـو أيديولوجيـة جتـب مواجهتهـا مـن  -بـل مـع قـول بـريل وفـروم حتديـًدا، لو مشـينا مـع التصـرحيات السياسـية–اإلسالمي" 

ا"    .خالل حرب خمتلفة للتعامل مع القيم واملبادئ اليت ينادي 
ويبـدو أن الرؤيــة هــذه مــرت خبطــوات تدرجييــة ، جمــرد "احلــرب علــى اإلرهــاب"ومـع "حــرب املبــادئ أو األفكــار" يبــدو اهلــدف أوسـع مــن 

بالــدعوة إىل اســتنقاذ اإلســالم مــن خاطفيــه  –علــى لســان بــوش  – 2001ســبتمرب  20فابتــدأت مــن ، حــىت تبلــورت يف شــكلها احلــايل
الـذي ترافـق مـع احلـديث عـن اإلصـالح ، ي)(باإلضـافة للسياسـي واالقتصـادالتعليمي إىل اإلصالح -يف مبادرة باول–وانتهت ، املتطرفني

حقـوق املـرأة يف : ومجلة املطالب، الشريك اإلسالمي، العالقة مع الغرب، الديين مرورًا باحلديث عن "اإلسالم املعتدل" (استبعاد "اجلهاد"
   .أوهلا)

إصـــــــالح العـــــــامل العـــــــريب والـــــــذي جـــــــّر إىل معضـــــــلة "، والواقـــــــع أن املـــــــدخل كـــــــان "مكافحـــــــة اإلرهـــــــاب" مبفهومـــــــه "غـــــــري التقليـــــــدي"
ومــا ، لكــن تعقيــدات التشــخيص وإشــكاليات العــالج األمــريكيني، واملصــاحل األمريكيــة، مبــا يتوافــق مــع األمــن القــومي، )31(واإلســالمي"

ليصــبح اهلــدف أوســع مــن جمــرد "حماربــة ، حيــيط بنشــر الدميقراطيــة مــن إشــكاالت سياســية ودينيــة حــّول احلــرب إىل جمــال األفكــار واملبــادئ
وهذا يعيدنا إىل تشخيص  .)32(فهو "كفاح من أجل احلداثة والعلمانية والتعددية والدميقراطية والتنمية االقتصادية احلقيقية"، إلرهاب"ا

فهــو "صــراع ضــد الفاشــية ، "فوكويامــا" املبكــر لإلرهــاب؛ فقــد اعتــرب أحــداث ســبتمرب "حركــة ارجتاعيــة عنيفــة يائســة ضــد العــامل احلــديث"
وعليـه فـإن احلـرب "أوسـع بكثـري" مـن "احلـرب علـى ، الـيت تقـف ضـد احلداثـة" والعلمانيـة، العقيـدة األصـولية غـري املتسـاحمةأي ، اإلسالمية
ا األصولية اإلسالمية اليت تشكل اخللفية حلس أوسع من املظامل وأعمق بكثري .اإلرهاب" وأكثر انفصاًال عن احلقيقـة مـن أي مكـان ، "إ

و"التطــور الثــاين ، (يف أفغانســتان والعــراق) بنــاء علــى نتيجــة احلــرب العســكرية -وفــق رؤيتــه–ريضــة" ســتتقدم و"مســرية التــاريخ الع .آخــر"
فعلى اجملتمع اإلسـالمي أن يقـرر مـا إذا كـان يريـد أن يصـل إىل وضـع سـلمي مـع احلداثـة  .واألهم ينبغي أن يأيت من داخل اإلسالم نفسه
  .)33(لة العلمانية والتسامح الديين"وخاصة فيما يتعلق باملبدأ األساسي حول الدو 

وحتقيـــق ، إذن فاإلصــالح الــّديين يف هــذا املنظــور يـــتلخص يف "حتــديث اإلســالم" حلــل إشـــكالية "اإلســالموفوبيا" واإلرهــاب اإلســالمي
األنظمة مل تعـد  ألن هذه، اإلصالح السياسي وفق معادلة جديدة خترج عن دعم األنظمة االستبدادية مقابل "االستقرار" وتأمني املصاحل

واالنتخابـــات الدميقراطيـــة الـــيت أدت إىل صـــعود أحـــزاب ، وهنـــا تـــتم قـــراءة حتـــوالت املشـــهد السياســـي .قـــادرة علـــى مـــنح هـــذا "االســـتقرار"
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الثنـاء والـيت ورد ، )34(واالحتفـاء بإصـالحيي إيـران) ,واملغرب والبحـرين ,(أبرزها تركيادلة" يف عدد من دول الشرق األوسطإسالمية "معت
ا يف خطابات بوش وباول وهاس   .عليها وعلى دميقراطيا

، وهـذه اإلصـالحات ذات صـلة وثيقـة ببعضـها، والتعليمـي، والسياسـي، ومشروع اإلصالح الكلي يتأسـس علـى اإلصـالح االقتصـادي
ا باقتباســـات "عربيـــة" لكســـب الـــيت تســـعى للتـــدليل علـــى رؤيتهـــ، وميكـــن إدراك أوجـــه الـــربط بينهـــا مـــن خـــالل اخلطابـــات الغربيـــة املـــذكورة

سرتاتيجية األمريكية من خالل نص مهـم لفريـد وميكن إجياز هذا الرتابط يف اإل .)35("مشروعية" وصدقية لدى املخاطب العريب واملسلم
يف الشـــرق  حنـــن ال نســـعى إىل الدميقراطيـــة ."جيـــب علـــى الواليـــات املتحـــدة يف البدايـــة أن تتعـــرف إىل أهـــدافها احلقيقيـــة: زكريـــا يقـــول فيـــه

، أو ما دعوتـه أنـا بــ "الليرباليـة الدسـتورية"، حنن نسعى أوًال ملا ميكن تسميته بالشروط املسبقة للدميقراطية .ليس اآلن على األقل، األوسط
ت هاتـــان ويف العـــامل الغـــريب انـــدجم .والفصـــل بـــني الكنيســـة والدولـــة، احملـــاكم املســـتقلة، امللكيـــة اخلاصـــة، احلقـــوق الفرديـــة، ســـيادة القـــانون
   .)36(لكنهما متايزتا تارخييًّا وحتليليًّا" -وعنها نتجت الدميقراطية الليربالية-الفكرتان مًعا 

لكـن  .تندرج حماور التحرك يف املنطقة لإلصالح مبمارسـة الضـغوط وقائمـة املطالـب بصـيغة "الشـراكة"، وضمن "الشروط املسبقة" هذه
واالنفتـاح علـى ، فاإلصـالحات االقتصـادية تعـين البدايـة لسـيادة القـانون، صاديًّا"؛ فطلب الغىن"املمر األكثر دميومة لإلصالح سيكون اقت

، واحلداثـة، وتشـكل طبقـة مـن رجـال األعمـال "سـتكون هـي مفتـاح الدميقراطيـة الليرباليـة" ألن هلـم مصـلحة يف االنفتـاح واالسـتقرار، العامل
   .حبسب "زكريا"، سطومن مث ستكون قوة التغيري احلقيقي يف الشرق األو 

وأي ، وحنـن حنـاول أن نعـيش مًعـا، "ال توجد فسحة من اآلن فصـاعًدا للكراهيـة وعـدم التسـامح والتحـريض: وبتعبري "إلينا رومانسكي"
"فالـــدميقراطيات املزدهـــرة تتطلـــب تقاليـــد املســـاءلة ولـــيس احلفـــظ عـــن ظهـــر ، )37(منهـــاج دراســـي ال يســـري يف هـــذا االجتـــاه جيـــب تغيـــريه"

  .)38(قلب"
بوصــفها "الــروح الثقافيــة للعــامل ، جتعــل منهــا الســاحة األهــم لعمليــة التحــديث هــذه، غــري أن مكانــة مصــر يف العــامل العــريب واإلســالمي

ــا ســُتربز ، "إذا مــا كتــب هلــا أن تتقــدم اقتصــاديًّا وسياســيًّا: بتعبــري فريــد زكريــا الــذي يقــول، العــريب" بقــوة تتفــوق علــى أي خطــاب أو -فإ
وهـذا يلقـي إضـاءات تفسـريية علـى محـى ، )39(وأن العـرب يسـتطيعون النجـاح يف عـامل اليـوم"، أن اإلسالم يتماشـى مـع احلداثـة –بالغة

   .احلديث عن "جتديد اخلطاب الديين"
مــن شــأنه أن يعيــد صــياغة العالقــة مــع الغــرب بنــاء علــى رؤيــة ، الــذي شــّكل األمــين والسياســي واملصــلحي مــدخًال لــه، هــذا التحــديث

ويشكل النمـوذج الرتكـي مثـاًال ، وجتتث جذور اإلرهاب اإلسالمي من مصدره "احلقيقي" –هلا خصوًصا-تنبذ الكراهية ، مريكية جديدةأ
مــن –ويتبــىن ، بوصــفه يلــيب "طمــوح العــامل اإلســالمي"، ولفــويتز)، هــاس، بــاول، يــتم اإلحلــاح عليــه يف خطابــات املســؤولني (بــوش، حيتــذى

ـذا "تعطـي تركيـا صـورة مقنعـة  ."رؤية أتاتورك اليت تدعو إىل قبول العامل القدمي للعامل اجلديـد" -مية اإلسالميخالل حزب العدالة والتن و
   .)40(بعدم ضرورة التضحية باملعتقدات الدينية لصاحل مؤسسات دميقراطية علمانية حديثة"

تارة باسم "اإلسالم ، مت التعبري عنها بصياغات خمتلفة، كيةيف إطار األمن القومي واملصلحة األمري، هذه الصيغة من اإلسالم احلداثي 
ويف املقابــل اســتعاد بعــض الكتــاب يف  .)41(أو "اإلســالم املعتــدل"، وأخــرى باســم "العلمانيــة املؤمنــة" أو "اإلســالم العلمــاين"، الليــربايل"

وإن كـان يف تصـورهم لـه  ، األمريكـي حنـو اإلسـالم األوساط السلفية واجلهادية تعبري سيد قطب؛ "اإلسالم األمريكي" لوصف هذا التوجـه
   .!)42(كثري من اخللط والزج بأمور وقضايا فقهية خالفية

  من "اإلصالحية اإلسالمية" إلى "اإلصالحية الغربية"
   .ب"بل "إصالحية الغر ، لكنها ليست إصالحية حممد عبده ومدرسته، إنّنا مرة أخرى أمام عملية إصالحية من داخل اإلسالم نفسه
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فانطلقـت ، وردم الفجوة بني العامل اإلسـالمي والغـرب، قامت إصالحية عبده على صدمة اإلحساس بالتخلف وأزمة الفكر اإلسالمي
معتقـدة بوجـود "إسـالم حقيقـي" حجبتـه التصـورات اخلاطئـة الـيت أدت إىل ختلـف املسـلمني يف العصـر ، حبثًا عـن أسـباب التقـدم والتخلـف

وميكن اكتشافه من خالل آليات علمية ، الم احلقيقي" قادر على تصحيح األوضاع املزرية وإصالح الشأن العاموأن هذا "اإلس، احلديث
وإن وقـع يف "توفيقيـة" ، مـع االقتبـاس "املشـروط" مـن الغـرب الليـربايل بشـكل مـدروس، وتارخيية وبالعودة إىل القرآن وتراث السلف الصـاحل

تنظــيم التعلــيم الــديين اإلســالمي للتصــدي لالجتيــاح الثقــايف الــذي كانــت تقــوم بــه اإلرســاليات  ودعــا إىل إعــادة .بــدت يف مــواطن متعــددة
وإىل جتديد أساليب العمل يف املؤسسات الدينية التقليدية كي متارس دورها يف إشاعة الروح اجلديدة يف اجلمـاهري والثقـة بالـدين ، األجنبية

وحتمي اهلوية اإلسـالمية وكانـت الفكـرة املركزيـة الـيت قامـت عليهـا جملـة ، اإلجنليزي لتتمكن من محاية نفسها من تدخل سلطات االحتالل
   .)43((أوربا حينها)ة التصدي السياسي والثقايف للغربالعروة الوثقى هي إضرام روح املقاومة لالستعمار وضرور 

ا املعلنة–واآلن تقوم اإلصالحية الغربية أيًضا  وإلرسـاء دعـائم "احلريـة" ، الغـرب والعـامل اإلسـالمي" "لردم الفجوة بني -حبسب تصرحيا
، تسـعى إلنشـاء إسـالم "مسـح -يف بعـدها الـديين-وهـي ، و"القيم العاملية" وإحداث التغيري املطلوب للعيش يف العامل احلـديث أو املعاصـر

، وقبـول اآلخـر، وحرّيّـة الّتفكـري والّتقـّدم، ألقّليّـاتوحقـوق النسـاء وا، ويتقبـل الّدميقراطيّـة، معتدل" (ليربايل) يتم فيه فصل الّدين عن الّدولة
ـا حتـديثيون أمثـال قاسـم أمـني وعلـي عبـد الـرازق .)44(ونبذ العنف مبحـاوالت "َلْربلـة" ، وإن كانت إصالحية حممد عبـده خـرج مـن عباء
ـــا أن نعمـــل مـــا : ة ولفـــويتزوقـــد قاهلـــا صـــراح، فـــإن اإلصـــالحية األمريكيـــة تـــأيت لتحيـــي هـــذا التوجـــه وتبحـــث عـــن شـــركاء، إســـالمية "علين

وأنـــه "طلـــب احلصـــول علـــى بعـــض املعلومـــات حـــول املفكـــرين اإلســـالميني الليرباليـــني ، باســـتطاعتنا لتشـــجيع أصـــوات املســـلمني املعتـــدلني"
جــوة "بتفســري ليــربايل حــديث للقــرآن"؛ ألن علــى هــؤالء يقــع دور أســاس يف "ردم الف -مــن ضــمن مــا يطــالبون–البــارزين" الــذي يطــالبون 

   .)45(اخلطرية"
علـــى دور الفتـــوى ومفهومهـــا يف مســـتواها  –بفـــرض خـــارجي أو نتيجـــة لـــه–ممارســـة تعـــديل : األوىل: هـــذه جتعلنـــا نؤكـــد علـــى فكـــرتني

ا .البنيوي إىل "تصـريح" وتوقيـع عـن  -بتعبري اإلمام ابن القيم–وبدلت طبيعتها كليًّا من "توقيع عن رب العاملني" ، وهنا عبثت السياسة 
أم ، )46(ســـواء السياســـي الـــداخلي، لسياســـي يـــتم الرتاجـــع عنـــه وفـــق مؤشـــرات السياســـة ووفـــق نظـــر ومصـــاحل السياســـي املتبدلـــة ظرفيًّـــاا

أن تســييس األزهــر : الثانيــة .ألن منطــق فعــل السياســي خمتلــف كليًّــا عــن منطــق الفعــل الــديين (عمــل الفقيــه واملفــيت)، اخلــارجي أو كالمهــا
ــا وخارجيًّــ ا وفتــواه داخلّي ا أعــادت رســم "حــدود" الفتــوى ودور املفــيت واألزهــر ضــمن إطــار قطــري حمــدود حبــدود الدولــة ونفوذهــا وســياد

، اجتهاديـة إىل وضـعية قانونيـة حمكومـة حبـدود السـيادة وهنا حتركت مرجعية الفتـوى مـن نصـية/، اإلقليمية يف إطار عالقات القانون الدويل
  .قانونية-سياسية ونطاق الشرعية فيها ليست دينية وإمنا

واآلن متارســه أمريكــا ضــمن ، وقــد مارســته األنظمـة احلاكمــة، وختليصـه للسياســة، يعــين تصــفية البعـد الــديين يف جــوهره الكلــي، هـذا كلــه
فكيـــف ميكـــن الفصـــل بـــني الفتـــوى والواقـــع الـــذي يشـــمله الـــدين ، وهـــو يعـــود بـــالنقض علـــى مفهـــوم الـــدين نفســـه .مشـــروعها اإلصـــالحي

، للفصــل بــني الــدين والدولــة -أرادتــه بعــض األنظمــة العربيــة وتريــده أمريكــا اآلن–نــه الفصــل الــذي جيرنــا إىل مفهــوم خــاص إ .بتعاليمــه؟!
وهنـا مل  .وهو ما نطلق عليه "اإلسالم الرمسـي" والـذي سـنتطرق إليـه الحًقـا، وجعله جزًءا من جهاز الدولة، بتوظيف األول ملصلحة الثاين
جيـر إىل تصـور نشـأة "مفـيت  -يف حـدوده القصـوى–وهـو ، اإلسالم ومشوليته إال يف حدود الـوعظ واإلرشـاد يعد معىن للحديث عن عاملية

  .قطري"
ــــا تتجلــــى علــــى وجــــه اخلصــــوص يف التعلــــيم الــــديين –وتغيريهــــا ، وفيمــــا خيــــص املنــــاهج وتتمحــــور حــــول التشــــخيص  أو "تطويرهــــا" فإ

ؤية اليت استجاب هلا العديد من األنظمة حني مت النظر يف املنـاهج مـن زاويـة واحـدة وهي الر ، األمريكي يف عالقة املناهج بتفريخ اإلرهاب
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وهو ما ُشكلت له اللجان ملراقبته وتنقية املنـاهج ، م2003) سنة 24وهو ما نظرت فيه القمة اخلليجية (، فقط وهي عالقتها باإلرهاب
لـذا فمـن  .)47(ف الـديين أو إىل العنـف أو يشـجع فكـر اإلرهـاب""مل نعثر على أي نـص يـدعو إىل التطـر : ليكتشف بعضها قائالً ، منه

قاصـــرة علـــى "احلـــذف" أو  -حســـب مـــا جيـــري-وهـــي ، عنـــد حـــدود زاويـــة النظـــر، أو تطويرهـــا، الطبيعـــي أن يقـــف ســـؤال تغيـــري املنـــاهج
وقـد طـال احلـذف "فقـرات  .أو "غرس مفاهيم جديدة" يف إطار "حرب األفكـار" املعلنـة، )48("التوظيف" السلمي لآليات واألحاديث

فضــًال عــن حــذف مفهــوم "اجلهــاد" ونشــر  .)49(مــن املقــررات الدراســية تشــري إىل أتبــاع ديانــات أخــرى بوصــفهم كفــرة وأعــداء لإلســالم"
  .وختفيض ساعات الرتبية اإلسالمية يف بعض الدول، التسامح وقبول اآلخر

أهــــــداف  -كمــــــا تقــــــدم–ان اإلصــــــالحية اجلديــــــدة يــــــدفع إليــــــه إّن ردم الفجــــــوة بــــــني العــــــامل اإلســــــالمي والغــــــرب الــــــذي يشــــــكل عنــــــو 
فنحن أمام إصالحية تريد أن تنتصـر يف "حـرب األفكـار" لتصـوغ هويـة األمـة بأبعادهـا  .ودينية، وثقافية، وسياسية وأمنية، )50(اقتصادية

إعـادة التشـكيل الثقـايف السـتنبات القناعـة  ويتم فيها معاجلة اخلالفات السياسية واألخالقية من منظـور، املتعددة وفق مصاحل وأمن أمريكا
ا"؛ مـا يعـين أن اإلصـالح حتـول إىل إرغـام أيـديولوجي وهـذا اإلرغـام األيـديولوجي هـو وسـيلة لتحقيـق ، املطلوبة والقيم املوائمة "على صور

   .املصاحل وحل اإلشكاالت السياسية وغريها
ســتارًا للعجــز عــن احلــل  -يف أحــد وجوهــه–ور ثقــايف وديــين بــاإلكراه يشــكل إّن اللجــوء إىل مقاربــة املشــاكل السياســية وحلهــا مــن منظــ

أو ، ليـأمن مـن املقاومـة، مطالبـه" مـن الـداخل فيفـرض األقـوى "أفكـاره/، السياسي العادل أمام صالبة ثوابت كل طرف من أطراف النزاع
   .إىل احلق بالطرق السلميةيف ظل االضطهاد والظلم والعجز عن الوصول  -عادة–عنف رد األفعال الذي ينفجر 

ويف مشــــاريع ، يف ظــــل هــــذا الــــذي حيــــدث يف العالقــــات الدوليــــة، وحــــوار الثقافــــات، فــــأي معــــىن يبقــــى "للشــــراكة" وحــــوار احلضــــارات
 ."اإلصالح" اخلارجية و"هجمات" التغيري؟! وكيف تكون "احلرية" اليت ال تكون كذلك إال يف صورة االستجابة ملطالب ومصـاحل الغـري؟!

(ضـد الشـيوعية) وأخـرى ارة مـع اإلرهـاب حـني ميكـن تسخريهي إصالحية هذه اليت حيركها "املصلحية" مبنطـق السياسـي الـذي يتلـون؛ تـوأ
  ضده حني يطاوله يف أرضه ويهدد مصاحله؟! 

  التقليديون وغير اإلسالميين حملة المشروع!: حّمى التجديد
مبعــىن ، وتوظيفــه ضــمن جهازهــا، والــذي يــتم احتــواؤه مــن قبــل الســلطة السياســية، وبــالعودة إىل مــا وصــفته بـــ "اإلســالم الرمســي" قريبًــا

، (مــع اســتيالء أمريكــا علــى قــرار بعــض الســلطة السياســية احملليــة)، اســتيالء الدولــة علــى قــرار املرجعيــة الدينيــة "الرمسيــة" يف اإلســالم الســين
جملــرد الفهــم ودون  –يف اإلجابــة ، ولــو جزئيًّــا، ميكــن أن نســاهم، األمريكيــةوبــالعودة إىل الــدعم املطلــوب للمســلمني الليرباليــني وفــق الرؤيــة 

ام ألحد وكيف أنه دخـل فيـه "اإلسـالم الرمسـي" ، )51(على سؤال مثري عن الباعث على ُمحّى احلديث عن "جتديد اخلطاب الديين" -ا
،  مناهضـو اإلسـالميني مـن التيـارات املختلفـة ماركسـيني وليرباليـنيوأيًضا ، راعي ِمحَى "التقليد" واجلمود الديين كما هي صورته عادة وواقًعا

كمــا أن مــا ســبق مــن احلــديث عــن مفهــوم اإلصــالح األمريكــي ميكــن أن يشــكل مــدخًال هنــا لفهــم اجلــدل الــدائر حــول مفهــوم التجديــد 
   .شروع التجديد!وغري اإلسالميني الذين دخلوا يف م، اإلسالم الرمسي، وموقف األطراف املختلفة منه، اإلسالمي

مـــيش واشـــتباه مـــدة طويلـــة وبقـــي دعاتـــه ، إّن محّـــى احلـــديث عـــن "التجديـــد" فجـــأة ـــذا الـــزخم بعـــد أن عـــاىن املصـــطلح نفســـه مـــن  و
ـــذه البســـاطة الـــيت تؤكـــدها تصـــرحيات املســـؤولني بـــأن "التجديـــد" أمـــر  -معرفيًّـــا ودينيًّـــا-اإلســـالميون احلقيقيـــون  أفـــراًدا ال ميكـــن أن يفهـــم 

وســـيل ، وانعقـــاد النـــدوات، فتـــزاحم املـــؤمترات .لنفـــي االشـــتباه باخلضـــوع لإلمـــالءات األمريكيـــة، وهـــو "مـــن خصـــائص اإلســـالم"، بمطلـــو 
وأن مشـروع "التجديـد" ، الكتابات الصحفية ال ميكن أن حتجب عن النفاذ إىل عمـق ال ميكنـه التصـديق بـأن هـذا كلـه جمـرد أخبـار عاديـة
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، واإلســـالميني وأعـــدائهم، وأصـــبح قضـــية الشـــارع، اســـتيقظ فجـــأة مـــن ســـبات -وبعـــده يف حـــدود ضـــيقة القـــدمي واملســـتمر قبـــل ســـبتمرب -
  ومطلب التقليديني أيًضا!

ا حول هذا املوضـوع ، فـالرتكيز علـى التسـامح، ال ميكن للمتتبع نفي تأثري األحداث على توجهات املؤسسة الدينية "الرمسية" يف فعاليا
امات، وتصحيح الصورة، اإلنساين يف اإلسالم و"رفضه لكل أشكال العنف" وإبراز اجلانب، وقبول اآلخر قضايا طرحت ، ومواجهة اال

غـري أن مـن حيـاول اإلمسـاك مبفهـوم هـذا "التجديـد" ال يفلـح؛ فـاملفهوم هالمـي ، يف الفعاليات "الرمسية" ملـا مسـي "جتديـد اخلطـاب الـديين"
واألهــم مــن ذلــك أن مفهــوم "اخلطــاب الــديين" نفســه اســتوىل عليــه ، التغيــري: لغــوي البســيطال يتعــدى معنــاه ال، لــدى املتحــدثني والكــاتبني

  !! )52("الداعية" وخطبة اجلمعة يف فهم املؤسسة الدينية الرمسية
إن متابعــة جلهــود املؤسســة الدينيــة الرمسيــة فيمــا أمستــه "جتديــد اخلطــاب الــديين" كافيــة للوقــوف علــى حجــم اخللــل الــذي يصــيب وعــي 

إن "التجديــد" مبفهــوم املؤسســة ال يعــدو أن يكــون  .!!)53(طــاب الــديين الرمســي نفســه والــذي هــو أحــوج مــا يكــون إىل مــا يطالــب بــهاخل
ا من التقليد إىل التجديد، اخلطبة تغيريًا يف أساليب اخلطاب/ التجديد هـو اخلـروج علـى ، وبشكل أكثر حتديًدا، )54(ووسائله للخروج 

   .ويكاد هذا اهلاجس يشكل حمور التجديد لديها، ة اإلسالم ونقاء صورته"األصولية" وبيان مساح
: األول، يف املقابـــل وجـــد التحـــديثيون ومناهضـــو اإلســـالميني يف األحـــداث فرصـــة لتصـــفية احلســـابات مـــع اإلســـالميني علـــى مســـتويني

"نطلـب خطابًــا دينيًّـا يقــف دون مواربـة يف صــف  :أعلنوهـا صــراحة، علــى املسـتوى األول .تغيــري املنـاهج: "جتديـد اخلطـاب الــديين" والثـاين
وبـــ ، وخــرج بيــان بــاريس حــول "ســبل جتديــد اخلطــاب الــديين" "بضــرورة التعريــف بــالفكر الصــويف وأمنــاط التــدين الشــعيب"، )55(العلمانيــة"

انيـــة واملاركســـية كشـــبلي مشيـــل و"بـــؤر االســـتنارة" الـــيت اشـــتملت علـــى املشـــاريع العلم، وحقـــوق اإلنســـان، "تعريـــف الـــرأي العـــام بالعلمانيـــة"
يشــمل اجلميــع حــىت الفنــانني واألدبـــاء  -حبســب البيــان–واجملــدِّد هنــا  .وكــذلك احلــديث عــن تارخييــة الــنص الــديين .وحســني مــروة مــثًال!

   .)56(كل هذا حتت عنوان "التجديد الديين"  .واجملتمع كله!
عـادة النظـر يف لغـة ومـنهج املنظـور الـديين إو ، و"تطهـري" التعلـيم الـديين، لـةبفصـل صـارم بـني الـدين والدو ويف مؤمتر الثقافة متت املطالبـة 

ومفهـوم اخلطـاب الـديين ، إًذا حنن أمام اختطاف "التجديد" لتحديث اإلسالم .)57(والبعض حتدث عن العلمانية املؤمنة، لشؤون الدنيا
  هنا يشمل النص القرآين نفسه! 

الـداخلي بـني  -خـارجي إىل أحـد رمزيـات الصـراع الـداخلي-ول هـو اآلخـر مـن صـراع داخلـيحتـ -تغيري املنـاهج-وعلى املستوى الثاين 
 .)58(وأبـرز جتلياتـه مـا جـرى يف السـعودية بـني اإلسـالميني والليرباليـني مـن تنـازع يف النفـوذ عـرب سـاحة املنـاهج، املدارس الفكرية املختلفة

ا جمللس التعاون اخلليجي مؤكًدا على "أمهيـة مراجعـة املنـاهج التعليميـة وتنقيتهـا ممـا ولعل أبرز تصريح يدل هلذا هو ما قاله عضو اهليئة العلي
ا جراء متكن بعض اإلسالميني يف اخلليج من الوصول إىل مواقع وضع املنـاهج" ا من أفكار إرهابية ومناهج متطرفة حلقت  ، )59(يشو

  .واألمر نفسه ينطبق على ما يدور يف األردن وماليزيا أيًضا
بوجــه مــن ، وحبســب مــا ســبق يتقــاطع مــع املشــروع األمريكــي، يف واقــع األمــر، وغــري اإلســالمي، اإلســالمي الرمســي: إّن كــال التــوجهني 

وانتهاء بوقـوع املؤسسـة الدينيـة الرمسيـة أسـرية للرؤيـة ، وتضمينه للقيم الليربالية لدى مناهضي اإلسالميني، بدًءا من علمنة اإلسالم، الوجوه
مــع االنصــراف متاًمــا عــن أي اهتمــام مــثال ، ومــن ّمت جيــب تعلــيم التســامح ونشــر ثقافتــه، للــدين الــذي يولّــد اإلرهــاب والعنــفاألمريكيــة 

فضــًال عــن اختــزال "التجديــد" بتغيــري ، ثقافيًّــا علــى األقــل، ومناهضــة االســتعمار، وحــق املقاومــة، للحــديث عــن الفــرق بــني اجلهــاد والعنــف
ـذا احلجـم طاولـت مؤسسـة األزهـر نفسـه!أساليب اخلطاب وأداوته يف ز  بالنتيجـة جنـد أن كليهمـا يوظـف  .مـن تواجـه فيـه األمـة حتـديات 

  .الّدين ملصلحة السياسي أو خيضع له على األقل!
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بعضـها فلسـفي ، أسـئلة كـربىيقطعـان مـع روح اإلصـالحية اإلسـالمية الـيت كانـت تواجـه ، ويف اللحظة اليت يتقاطعـان فيهـا مـع املشـروع
، وموقــع اإلنســان مــن التشــريعات اإلهليــة وتعاطيــه مــع نظــام احلكــم، مبوقــع اإلنســان يف الوجــود ومــدى حريتــه ليمــارس حتقيــق ذاتــه يتصــل

ــــة والسياســــية وحــــىت النفســــية ــــة واألخالقي ــــذلك األبعــــاد االقتصــــادية واالجتماعي ــــدعو إىل العــــودة إىل اإلصــــالحية  .وتلحــــق ب ــــالطبع ال ن ب
والــوعي ، والعامليــة األمريكيــة ختتلــف عــن العامليــة األوربيــة الــيت واجهتهــا اإلصــالحية، ات أخــذت أبعــاًدا أكــربفاإلشــكالي، اإلســالمية نفســها

   .ولكن نتكلم على روح ومنطق اإلصالحية، املرتاكم بالغرب ومنجزاته ازداد كثريًا
ــا "التجديديــة" عــن هــزال معــريف تســ، املؤسســة الدينيــة الرمسيــة حــني ختتــزل ســؤال التجديــد بســؤال ثنائيــة اإلرهــاب والتســامح فر حماوال

فهـي تقـر بـأّن العيـب ، )60(لتقع أسرية ّمحى حتسني صورة اإلسالم اليت نشطت بعد سـبتمرب، واستنساخ وعي اآلخر ومشكلته، مأسوي
   .وأن املسألة صورة يعاد رمسها !، فينا فقط

وإلغاء السلطة املعرفيـة ، األطر الفوقية يف بنية جمتمعاتنا التقليديةيتم هذا بينما يسعى التحديثيون يف مشروعهم التجديدي إىل تفكيك 
 .وحـني يـتم اعتبـار القـرآن نصًّـا تارخييًّــا!، ليكـون حـىت الفنـان جمـّدًدا دينيًّــا، بدايـة مـن أنظمـة احلكـم وإىل دور العلمــاء واملشـايخ، هلـذه البـىن

ة يــشــكلوا القــوى االجتماع -علــى قلــتهم–العديــد مــن رمــوز التحــديث  وهــذا يعيــدنا مــرة أخــرى ملرحلــة اإلصــالحية اإلســالمية وكيــف أن
نشـأت ، داخـل جمتمعاتنـا -واآلن األمريكيـة  –وكـانوا نـواة العامليـة األوربيـة ، احلديثة املفارقة يف تركيبها لقوانا االجتماعية التارخيية التقليدية

   .عشر هذه النواة منذ بداية عصر االستعمار األورويب يف القرن التاسع
لــى هــذا التــداخل بــني العامليــة األوروبيــة األمريكيــة املهيمنــة ونــواة القــوى االجتماعيــة احلديثــة داخــل جمتمعاتنــا التقليديــة يثــري اهتــزازات ع

 –1789(ازات على مدى ما مسي بفكـر النهضـةمن الثقايف وإىل االقتصادي واالجتماعي والفكري وتنبسط هذه االهتز ، خمتلف الصعد
) ومع صغر حجم قوانا االجتماعية احلديثة إال أن ارتباطها بالعامليـة والعوملـة جتعـل منهـا طليعـة 1967–1950(فكر الثورة ) مث1940

و عليه فإّن املطلوب من التجديد ومن اجملدِّد هو تلبية هذه التوجهات وخدمة تلك األغـراض والنوايـا  .)61(لطرح األسئلة/ اإلشكاليات
  .نية واملعرفة التقليدية كما سبقليشمل تغيري القيم الدي

  والسؤال عن مصائره ؟ .."التجديد"
ـذا  -مصـطلًحا ومشـروًعا-إىل أين ميضي مشروع التجديد؟ وما مصريه  ..بعد هذا كله ؟ سـؤال ال خيفـي بعـض األسـى الـذي أحـاط 

، لداخليــة مــع اإلســالميني مــن قبــل خصــومهمولتصــفية احلســابات ا، بعــد أن حتــّول "التجديــد" إىل عنــوان للمصــاحل املتكــاثرة، اجلــدل كلــه
، ورّمبـــا يكـــون األشـــد إيالًمـــا أن يتحـــول "التجديـــد" إىل قـــرار سياســـي، وســـاحة جديـــدة للصـــراع علـــى مـــواطن النفـــوذ حتـــت عنـــاوين خمتلفـــة

ا وزير أو مؤمتر هنا وهناك   وهتاف وعظي يتيه يف زمحة الكلمات على ألسنة اخلطباء!، وتوصية خيرج 
مث حتـول إىل "خطـاب" ينـدرج ، جديد" منذ تشكله كمصطلح مبأزق اشتباه إذ ُولد ملّوثًـا بالعلمانيـة يف بدايـة القـرن العشـرينارتبط "الت 

ومل يكـد  .كانـت مثـار جـدل يف الفكـر اإلسـالمي التقليـدي والسـلفي،  )62(حتته مشاريع إصالحية متعـددة يف الفكـر اإلسـالمي املعاصـر
لتصــبح الزمــة التــربؤ مــن شــبهة "الضــغوط األمريكيــة" مفتــتح كثــري مــن ، ويذكيــه، د ليحيــي هــذا االشــتباهخيبــو حــىت جــاء االســتعمار اجلديــ

فقـــد أدت محّـــى ، وعلـــى مســـتوى املفهـــوم نفســـه .)63(ســـواء لـــدى املســـؤولني واإلســـالميني أم لـــدى التحـــديثيني، الكـــالم عـــن التجديـــد
د التحـول إىل أفكـار إمجاليـة يؤديـان يف معظـم األحيـان إىل إفقـار مضـامني فذيوع صيت املفاهيم والصـور إىل حـ، احلديث عنه إىل ابتذاله
  .حبسب ما الحظ عامل االجتماع ماكس فيرب، هذه األفكار وداللتها

لقد عاد املشروع نفسه إىل التباس أشبه بالتبـاس مشـروع حممـد عبـده الـذي ال يـزال هنـاك مـن يعتـربه مشـروًعا اسـتعماريًّا أُريـد بـه الكيـد 
امي .)64(ملإلسال ن هلا منطق التفكري اال والـيت مل تقتصـر علـى ميـدان التجديـد ، الداخل واخلـارج، وأحييت اإلشكالية نفسها اليت ار
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ضــت مدرســة "بيـــد عمــرو إن مل يكــن بيـــدي" ، وحــىت قضـــية "اجلهــاد"، والثقــايف، واإلصـــالح السياســي، فشــملت الدميقراطيــة، الــديين و
  وكأن "التجديد" قرار سياسي! ، )65(بل إن البعض قدم شكره ألمريكا أن جعلت املسؤولني ُيْصُغون له، لرتحب باملشروع األمريكي

هذا اجلدل حول الداخل واخلارج الذي استهلك كثريًا من الكتابات الصحفية ارتد بنا إىل زمن اجملادلة بني األفغاين وعبده اللذين كانـا 
اجلــدل  .وبــني هــانوتو الــذي كــان جيــادل بــأن لالســتعمار رســالة متدينيــة!، ن جــاء منــه سيفشــليقــوالن إّن اإلصــالح ال يــأيت مــن اخلــارج وإ

نشــر ، مــع القناعــة باحلاجــة إىل التغيــري والعجــز عنــه، نفســه فضــًال عــن أنــه أحــدث إرباًكــا فكريًّــا ومفهوميًّــا ودينيًّــا لفكــريت التأييــد واملعارضــة
وأعــاد الصــراع العقائــدي مــن جديــد بــني اإلســالميني ، امــات بالعمالــة هلــذا الفريــق أو ذاكوأشــاع اال، ثقافــة االشــتباه بــالتغيري والتجديــد

   .بل بني أبناء االجتاه الواحد سواء اإلسالمي أم العلماين، ومناهضيهم
يـف سـنتحدث عـن فك، هو أن "اخلارج" هذا أعادنا إىل مربع "الدفاع" ما أعادنـا إىل فكـر "اهلويـة" والتمركـز حولـه، غري أّن األهم رمبا 

  .التجديد وحنن مهددون يف ذواتنا ووجودنا؟! ومرة أخرى تتم إعاقة مشروع التجديد وتراجع التوجهات اإلصالحية بفضل االستعمار!
بــدًءا مــن جــدل "الصــليبية" وانتهــاء ، ومركزيتــه عنــد بعــض األطــراف، وهــي أّن بــروز الــّدين يف هــذا اجلــدل، قضــية أخــرى بالغــة األمهيــة 

ا بالتجديــــد ــــا الــــدين ، وزّج بالــــدين يف توظيفــــات سياســــية، زاد مــــن التباســــات املفــــاهيم وتعقيــــدا ظلــــت العلمانيــــة علــــى الــــدوام تــــتهم 
فضــًال عــن ، وحتديــًدا العــامل اإلســالمي، وكّثــف مــن احلجــب والضــباب احملــيط بإشــكالية العالقــة بــني الشــرق والغــرب، واإلســالميني فقــط

مـع أن اسـتيالء املؤسسـة ، واملفارقة أن كل هـذا يقـوم حتـت مسـمى "احلـرب علـى اإلرهـاب" .ب جمدًداالتشوشات اليت أصابت مفهوم الغر 
وكــذلك التــدخالت اخلارجيــة حتــت ، كــان أحــد األســباب املهمــة لنشــأة العنــف  –ممــثالٌ باملؤسســة الدينيــة الرمسيــة  -السياســية علــى الــدين 

  .أيًضا داخل جمتمعاتناعناوين خمتلفة هو أحد األسباب اجلوهرية لنشأة العنف 
، ونبذ العنف وتفكيـك حركاتـه، فالتسامح، ومع هذه االلتباسات حتركت األولويات كما قد رأينا باجتاه التشخيص األمريكي لإلرهاب

، للمرحلـةكّلهـا شـكلت أولويـات إسـالمية   ...واحلـوار بـني اإلسـالم والغـرب، وتنقية التعليم الديين، ومراقبة العمل اخلريي، وحتسني الصورة
للمهــام اإلداريــة  مكّمــالً وهــي يف احلقيقــة داخلــة يف مفهــوم اإلصــالح وفــق الرؤيــة األمريكيــة واملؤسســتني السياســية والدينيــة الرمسيــة بوصــفه 

ا للدولة   .وأجهز
  وسؤال مصيره؟ ..المشروع الغربي

مــع ، والسياســية لالســتعمار مهمــا اختلفــت أشــكالهلكــن التــاريخ شــهد مثــل هــذه اإلمــالءات الثقافيــة ، رمبــا يــدفع هــذا كلــه إىل التشــاؤم
اليت يراد إعادة تأهيلها غريها يف مرحلـة االسـتعمار القـدمي  -تربوية وسياسية -هو أن هذه املؤسسات ، اإلقرار بأن الفارق مع اجلديد منه

ريكيــة مــا يعــين أن مــا يــتم مهمــا تعــددت فضــًال عــن بــروز البعــد الــديين والقــومي العقائــدي لــدى اإلدارة األم، قبــل التشــكل أو يف بداياتــه
وســتبقى كــذلك وإن ، بــل مــع العــامل كلــه، لــيس مــع عاملنــا فقــط، يــأيت يف ســياق تنــاحري –هيمنــة أو اســتعمارًا أو حتريــرًا أيًضــا-أوصــافه 

  .ع غائبة أو غري وازنةحققت مكاسب هنا أو هناك ما دامت القوى الداخلية احلداثية املفارقة جملتمعاتنا وقيمها واملتداخلة مع املشرو 
ــَة اإلســالم أو علمنتــه فــإّن هــذه التوجهــات جتــايف طبيعــة اإلســالم ومنطقــه الــداخلي َرَل وإن بــدت بصــور جزئيــة هنــا أو ، وفيمــا خيــص لَبـْ

دين املؤسـس أي الـ، بل إن أرنست غيلنر يرى أّن يف اإلسالم إميانًا دينيًّا من ذلك النوع الذي ساد خالل احلقبة ما قبـل الصـناعية، هناك
والقــادر علــى حتــدي أطروحــة العلمنــة بشــكل كلــي ومــؤثر يف الوقــت الــراهن علــى األقــل" وأن صــدمة ، العقيــدي بــاملعىن احلقيقــي للكلمــة

الغـــــرب حتـــــرض ردة الفعـــــل "واحلاجـــــة امللحـــــة لإلصـــــالح احلاضـــــرة دوًمـــــا وأبـــــًدا يف اإلســـــالم تتلـــــبس شـــــكًال جديـــــًدا مـــــن النشـــــاط والقـــــوة 
  .)65(والكثافة"

****************  
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  : الهوامش
  هامش*/*/*/ 78و 65مراجعة اهلوامش بني 

  ) كاتب من سوريا.*
ــا إىل منزلــة "املــا بعــديات"، يف حــني أن مــراد هوفمــان يعتربهــا  11اختلفــت املواقــف مــن التــأريخ بـــ " .1 ســبتمرب" فكتابــات "صــحفية" كثــرية ارتفعــت 

أكثر من أحداث أخرى مهمة على األقل لألمريكيني مثل قصف اليابانيني مليناء بريل هـاربور. حدثًا مهمًّا فقط، وليس يف غاية األمهية، "وليست 
سبتمرب" إجرائيًّا ال ينطوي على حمموالت وأحكام قيمية وأخالقيـة، واملرجـع يف ذلـك "أننـا ال  11أما نبيل عبد الفتاح فيعترب وصف "عامل ما بعد 

خلفياته وانعكاساته". لكن طارق البشري يذهب مذهًبا خمتلًفا حني يرى أنه حـدث أمريكـي ولـيس عامليًّـا، منتلك تصورًا مفهوميًّا متبلورًا للحدث و 
جتديـد اإلسـالم ألن الدخول يف تقسيم ما قبل ومـا بعـد يعـين اخلضـوع للهيمنـة األمريكيـة يف االسـتتباع الشـعوري واإلدراكـي. انظـر: مـراد هوفمـان، 

-http://www.islam. 14/1/2004متـــــــــــــــــــــــــــــام، بتـــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ، حـــــــــــــــــــــــــــــوار أجـــــــــــــــــــــــــــــراه حســـــــــــــــــــــــــــــامســـــــــــــــــــــــــــــيأيت مـــــــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــــــرب

online.net/arabic/arts/2004/01/article07.shtml ،نبيل عبد الفتـاح، سياسـات األديـان، القـاهرة: مكتبـة األسـرة، األعمـال الفكريـة .
  .55، صم2003، ط. طارق البشري، العرب يف مواجهة العدوان، القاهرة، مكتبة األسرة27، ص2003، 1ط

. وانظر مراجعة له يف: خالـد احلـروب، 1،2003، طفابر وفابر، لندن: وماذا يعين أن تكون حديثة القاعدة، جون غرايتبىن هذا الرأي األخري:  .2
كـــــــــــــــــــــــامربدج بـــــــــــــــــــــــوك ريفيـــــــــــــــــــــــوز: ، وخدمـــــــــــــــــــــــة  30/10/2003جـــــــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــــــراي وأكادمييـــــــــــــــــــــــا العبثيـــــــــــــــــــــــة، صـــــــــــــــــــــــحيفة احليـــــــــــــــــــــــاة، 

http://www.aljazeera.net/books/2003/8/8-26-2.htm 
  م.2003نوفمرب/تشرين الثاين،  6شعار بوش يف خطابه  .3
ديـين) مـا كشـف عـن حجـم العنصـرية الكامنـة -يب ومسـلم (عرقـيهذا فضًال عن املمارسات الشعبية، حيث شنت محلة شعواء ضد كل ما هـو عـر  .4

م يف خميلة الشعب "املتقدم" يف أمريكا حتديـًدا، واحلـوادث واالعتـداءات يف هـذا السـياق كثـرية، تطلبـت تصـرحيات مـن بـوش وإدارتـه حتـث علـى عـد
  التعرض للمسلمني يف أمريكا!.

ـــز شـــادي،  .5 ، حبـــث مقـــدم ملـــؤمتر: "رأس املـــال طـــاب الـــديين اإلســـالمي املصـــري بـــني األزمـــة والتـــأزميرأس املـــال االجتمـــاعي يف اخلانظـــر: عبـــد العزي
م، 2003جامعـــة القـــاهرة، أكتـــوبر  –االجتمـــاعي والتنميـــة يف مصـــر"، مركـــز دراســـات وحبـــوث الـــدول الناميـــة بكليـــة االقتصـــاد والعلـــوم السياســـية 

 .15-12ص

 م1/10/2003)، صحيفة الشرق األوسط، 2(رضوان السيد، اإلصالح اإلسالمي: املفاهيم واآلفاق،  .6

مــن املرشــد العــام لإلخــوان (احليــاة  ،بيانــات كثــرية جــاء يف عنوانًــا للحــرب علــى العــراق وللعالقــة مــع "عــدو اإلســالم" أمريكــا، ة "الصــليبية"اســتعاد .7
وبيانـات سـعودية متعـددة (علـى ) 19/3/2003) واحلركة السلفية العلمية يف الكويت (احلياة 29/3/2003) ومحاس (احلياة 15/2/2003

ًـــا صـــليبية جديـــدة ضـــد و ). .islamtoday.comwwwموقـــع  جممـــع البحـــوث اإلســـالمية التـــابع لألزهـــر، الـــذي اعتـــرب الغـــزو علـــى العـــراق "حرب
 .اإلسالم"

. 10/4/2003، مقـــــــــال منشـــــــــور بتـــــــــاريخ ان احلـــــــــروب األمريكيـــــــــة؟هـــــــــل "الصـــــــــليبية" عنـــــــــو انظـــــــــر تفصـــــــــيل ذلـــــــــك يف: معتـــــــــز اخلطيـــــــــب،  .8
http://www.islamonline.net/arabic/daawa/2003/04/article04.shtml 

ه ميثـل "إعـادة اعتبـار للخطـاب اإلسـالمي وصـدقيته وواقعيتـه كـذلك"، الـذي  فضًال عن ذلك، متت قراءته من قبـل التيـار اجلهـادي السـلفي علـى أنـ .9
 116كـــان باســـتمرار يتحـــدث عـــن صـــراع ديـــين. انظـــر هـــذه الرؤيـــة يف: مجـــال الشـــرقاوي، الـــدين يف بـــؤرة الصـــراع، جملـــة الســـنة، برمنجهـــام، عـــدد 

 م، االفتتاحية.2002حزيران/يونيو 

وروا ينقد هذا التصور الغـريب ويعتـربه "ذاكـرة  11، ص1996، 2مجة نصري مروة، بريوت: دار الساقي، طأوليفيه روا، جتربة اإلسالم السياسي، تر  .10
 سطحية وانتقائية".

 عنوانًا عن جتديد اخلطاب (الديين أو الثقايف، والنسبة العظمـى منهـا عـن الـديين) مـا بـني 85على سبيل املثال نشرت صحيفة األهرام املصرية حنو  .11
م. فضـــًال عـــن اإلصـــدارات مثـــل: جعفـــر عبـــد الســـالم (إشـــراف)، اإلســـالم وتطـــوير اخلطـــاب الـــديين، 2003نـــوفمرب  21، و2001نـــوفمرب  7

، سلســلة فكــر املواجهــة). وســامل عبــد 2002م (يضــم أعمــال نــدوة جامعــة قنــاة الســويس 2003، 1القــاهرة: رابطــة اجلامعــات اإلســالمية، ط
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م. ونـدوة 2003، سـنة 90رة األوقاف، اجمللس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية، دراسـات إسـالمية، عـدد اجلليل، جتديد اخلطاب الديين، القاهرة، وزا
م، 2003ســنة  100جتديــد اخلطــاب الــديين: ملــاذا وكيــف؟، القــاهرة، وزارة األوقــاف، اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية، قضــايا إســالمية، عــدد 

  م، مع أنه ال يستخدم مفردة "جتديد". 2002ق جملة األزهر، ربيع اآلخر/يونيو، وحممد سيد طنطاوي، اخلطاب الديين وكيف يكون؟، ملح
-12م، والسـبل العمليـة لتجديـد اخلطـاب الـديين، نـدوة بـاريس 2003منها: جتديد اخلطاب الـديين، (حمـور ضـمن مـؤمتر الثقافـة) بالقـاهرة، سـنة  .12

جتديـــــد اخلطـــــاب الـــــديين مبـــــا يتناســـــب واملتغـــــريات املعاصـــــرة"، م. ونـــــدوة احلـــــوار الـــــوطين الســـــعودي، الـــــيت أوصـــــت بــــــ "2003/أغســـــطس 13
م، فضــًال عــن فعاليــات اجمللــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية، ووزارة األوقــاف املصــرية ودورات جتديــد اخلطــاب الــديين للــدعاة فيهــا، 3/1/2004

  وغريها.
كــي والنظريــة األمنيــة التقليديــة، وخــواء نظريــة الــردع، ومفهــوم النظــام مــن ذلــك املفــاهيم اجليوســرتاتيجية الــيت تبــدلت جــذريًّا كــالنموذج الكــوين األمري .13

شـتاء  105والنظام الدويل: تغريات مفهومية حمتملة، جملة شؤون األوسط، عدد  2001أيلول  11العاملي وغريها. انظر يف هذا: غسان العزي، 
م، 22/6/2002، وإليـــــــــــــــــــــــــــــاس حّنـــــــــــــــــــــــــــــا، مأسســـــــــــــــــــــــــــــة عقيـــــــــــــــــــــــــــــدة بـــــــــــــــــــــــــــــوش، مقـــــــــــــــــــــــــــــال منشـــــــــــــــــــــــــــــور بتـــــــــــــــــــــــــــــاريخ 31م ص2002

http://www.aljazeera.net/point_views/2002/6/6-22-1.htm ،سبتمرب: تقومي جديـد ومفـاهيم  11. وانظر أيًضا: معتز اخلطيب
  م.2001ملتبسة، مقال منشور على الشبكة اإلسالمية سنة 

نقــًال عــن: حــازم  151-150، صم2003، 1طرانــدوم هــاوس,  ،ايــة الشــر: كيــف تــربح احلــرب علــى اإلرهــاب، رد بــريلديفيــد فــروم وريتشــا .14
ــــــــــــــــــــيت تســــــــــــــــــــتحكمصــــــــــــــــــــاغية،  ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــاةالقطيعــــــــــــــــــــة الكوني ــــــــــــــــــــة ، احلي ــــــــــــــــــــاب يف: 23/1/2004 اللندني  م. وانظــــــــــــــــــــر مراجعــــــــــــــــــــة للكت

http://www.aljazeera.net/books/2004/1/1-19-1.htm 
 .4م، ص2003السنة اخلامسة، يونيو  53حممد حسنني هيكل، قراءة يف أوراق إدارة "بوش" وعقلها، جملة وجهات نظر، عدد  .15

فيًّـا، ومهـا: "بـوش يف . وهيكل يقرر هذا استخالًصا من كتابني يشكالن وثائق سجلت وقـائع مـا دار يف البيـت األبـيض حر 17املرجع السابق، ص .16
حرب"، لبوب وودوارد الصحفي األكثـر اطالًعـا يف العاصـمة األمريكيـة، و"الرجـل املناسـب" لديفيـد فـروم أحـد كتّـاب خطـب بـوش، وكاتـب حمـور 

 الشر.

ــ .17 ة جتــاه العــرب: كيــف انظــر حــول مكانــة الــنفط وأمــن إســرائيل يف السياســة اخلارجيــة األمريكيــة، ومــن يــؤثر فيهــا: فــواز جــرجس، السياســة األمريكي
 .159م، ص2000، 2تصنع؟ ومن يصنعها؟، بريوت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط

كمـا    .يف أحد اجتماعات البيت األبيض قال دونالد رامسفيلد: "احلرب على اإلرهاب باملعىن التقليدي هلا مواصفات ال ختدم مطلبنا إىل النهاية" .18
  .13رجع السابق، صيرويها بوب وودوارد. انظر : هيكل، امل

ــــــــــــدفاع يف مقابلــــــــــــة  .19 ــــــــــــد رامســــــــــــفيلد وزيــــــــــــر ال ــــــــــــه يب ســــــــــــي التلفزيونيــــــــــــة، أعلنهــــــــــــا دونال ــــــــــــاين/نوفمرب  2مــــــــــــع قنــــــــــــاة أي م. 2003تشــــــــــــرين الث
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/1203dod.htmحــــني  24/1/2004شــــيين يف منتــــدى دافــــوس . وكــــذلك نائــــب الــــرئيس ديــــك ت

م أمـام 2002مـايو/-/أيـار3حتدث عن "التصدي أليديولوجيات العنف"، وكذلك مساعد وزير الدفاع بول وولفـويتز حـني قـال يف خطـاب ألقـاه 
ــا ســوف ننتصــر فيهــا. أمــا احلــرب األوســع الــيت نواجههــا فهــي حــرب  جملــس الشــؤون العامليــة بكاليفورنيــا: "حنــارب اليــوم حربًــا ضــد اإلرهــاب، حرًب

ـا كفـاح مـن أجـل احلداثـة والعلمانيـة، التعدديـة وهـي ُتشـّكل حتـديا بالتأكيـد، ولكنهـا حـرب جيـباألفكار،  والدميوقراطيـة،  أيضـاً ان ننتصـر فيهـا. ا
دة للعـامل اإلسـالمي، وهـو املوضـوع األوسع، جيب أن نعمل علـى فهـم األوجـه العديـ ولتحقيق االنتصار يف هذا النزاع والتنمية االقتصادية احلقيقية.

 http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0503wlfwtz.htmانظر نص خطابه يف:  ."اختياره جيداً هلذا املؤمتر الذي متّ 

"هــاي" للشــبان يف العــراق، وفضــائية "احلــرة" الــيت مــن املفــرتض أن تنــافس اجلزيــرة والعربيــة  كراديــو ســوا، وحمطــة "العراقيــة" املوجهــة للعــراقيني، وجملــة .20
 حبسب تصرحيات املسؤولني.

. انظـر نـص 2003مـايو  9بتـاريخ  سنوات 10إقامة منطقة جتارة حرة مع الشرق األوسط خالل فيه يقرتح الذي  نص خطاب الرئيس بوشمن  .21
. وولفـــويتز يقـــول يف خطابـــه الســـابق: "اإلرهـــابيون يســـعون إىل http://usinfo.state.gov/arabic/meppar/0509bh.htm اخلطـــاب يف:

نظــر إحالــة ســابقة فــرض أســلوب حيــاة القــرون الوســطى غــري املتســاحمة والطاغيــة". وخبصــوص الصــورة الســائدة عــن املســلمني يف املخيلــة الغربيــة ا
  ألوليفيه روا.
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م يف نــص خطابــه املشــار إليــه ســابقا، والــذي يقــدم فيــه درًســا تارخييًّــا مــن حــني أمــر الســلطان العثمــاين يرحــب بقــدوم اليهــود اإلســبان الــذي طــرده .22
 م.1492احلكام اإلسبان سنة 

. وانظــر نصــها يف: بواشــنطن جبامعــة جورجتــاون 2002 يركــانون الثاين/ينــا  14ألقاهــا يــوم مــن كلمــة للســناتور الــدميقراطي جوزيــف ليربمــان،  .23
http://usinfo.state.gov/arabic/tr/0114lbrmn.htm  

: 12/12/2002مبـــــــــــــــــــــــــــادرة بـــــــــــــــــــــــــــاول للشـــــــــــــــــــــــــــرق األوســـــــــــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــــــــــيت أعلنهـــــــــــــــــــــــــــا يف واشـــــــــــــــــــــــــــنطن يـــــــــــــــــــــــــــوم انظـــــــــــــــــــــــــــر نـــــــــــــــــــــــــــص  .24
http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2002/12/article02.SHTML.وكذلك نص خطاب ريتشارد هاس، اآليت .  

رير وزارة اخلارجيـة علـى اإلصـالح التعليمـي، فـإن بعـض تقـا -خصوًصـا مبـادرة بـاول، وخطـاب "هـاس"  –فضًال عن اشتمال اخلطابات األمريكية  .25
الشــرق األوســط أصــبحوا متطــرفني بســبب التعلــيم الــديين علــى حســاب التعلــيم  يفم تــنص علــى أن "العديــد مــن املــواطنني 2002األمريكيــة لســنة 

مـة دميقراطيـة يف العـراق وحنـن نتطلـع بأمـل إىل تشـكيل حكو  .للتـاريخ، والرتبيـة املدنيـة، واالقتصـاد، والقـراءة والكتابـة، والرياضـيات، والعلـوم العلماين
 http://usinfo.state.gov/arabic/hrpub/homepage.htmانظر نص التقرير يف:  ."مثال ُحيتذى يف املنطقة قادرة على أن تكون مبثابة

وولفويتز، ليربمان، املشار إليها سابقا. وكـذلك خطـاب السـفري ريتشـارد هـاس، مـدير قسـم انظر يف تفاصيل هذه الرؤية  خطابات كل من: بوش،  .26
 4التخطــيط السياســي يف اخلارجيــة األمــر يكيــة، عــن فــرص تعزيــز الدميقراطيــة يف العــامل اإلســالمي، الــذي ألقــي يف جملــس العالقــات اخلارجيــة، يف 

 .http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article06a.SHTML#1م وهـــــــو بــــــالغ األمهيـــــــة: 2002ديســــــمرب 
واإلحلـاح علـى  واإلحلاح الشديد على أن ذلك ملصلحة أمريكية "ذاتية" ضمن اسـرتاتيجية األمـن القـومي تكـرر كثـريًا يف مجيـع اخلطـب املشـار إليهـا.

عيــة أن احلريــة هــي احلــل ملشــكلة اإلرهــاب، وملشــاكل العــامل اإلســالمي تكــرر مــرات يف اخلطــب الســابقة أيًضــا، ويف كلمــة كونــدوليزا رايــس أمــام اجلم
بقــول: "إن  الوطنيــة للصــحفيني الســود، وهــو يف اخلطابــات يكتســي بصــيغة " أخالقيــة". بــل إن برنــارد لــويس املقــرب مــن صــانع القــرار األمريكــي،
ة". انظــر: املراقــب الغــريب يعتقــد أن متاعــب العــامل اإلســالمي مردهــا إىل غيــاب احلريــة: حريــة التفكــري وحريــة االختيــار، وحريــة االقتصــاد، وحريــة املــرأ

، 1ط دار ســطور،، القــاهرة: رؤوف عبــاس ودراســة تقــدمي، حممــد عنــان ترمجــة، اخلطــأ؟.. التــأثري الغــريب واســتجابة املســلمني أيــنبرنــارد لــويس، 
 http://www.aljazeera.net/books/2003/9/9-25-1.htm. وانظر مراجعة له يف: 2003

 من نص خطاب هاس املشار إليه سابًقا. .27

 انظر نص خطاب "هاس" السابق. .28

الباحثة االمريكية "مارينا اوتاواي" املسامهة الرئيسية يف مشروع "الدميوقراطيـة وحكـم القـانون" التـابع الته ما قومن التصرحيات املهمة يف هذا السياق  .29
صـــالح السياســـي يف الشـــرق ســـالمية يف اإللقتهـــا يف مـــؤمتر "دور اجلماعـــات اإلأملعهـــد كـــارنيغي للســـالم الـــدويل (مقـــره يف واشـــنطن), يف مداخلـــة 

ىل دولـة علمانيـة", لكـن إمريكيـة ومستشـاريها تومهـوا خطـأ بـأن حـزب البعـث جنـح يف حتويـل العـراق ألدارة اإل"بعـض مسـؤويل ا" بالكويـت: االوسط
 .سالمياً شيعياً متناوباً"إن هناك تياراً أن اجملتمع العراقي ليس علمانياً و أبعد االحتالل "اكتشفوا بأن هناك رجال دين شيعة, و 

 11م، واهــتم منتــدى دافــوس االقتصــادي منــذ 15/12/2003-13رب يف عــامل متغــري" بتــاريخ عقــد مــؤمتر يف الســودان حــول "اإلســالم والغــ .30
م شـارك فيـه ألول مـرة شـيوخ وقساوسـة. وعقـد 2003سبتمرب ببحث قضايا "احلوار بني األديان"، وحتديًدا بني "اإلسالم والغـرب"، بـل إن مـؤمتر 

تصـــدر ( جملــة "الــوطن" الكويتيــةم رعتــه 6/12/2003يف الكويـــت بتــاريخ  ســط""دور اجلماعــات اإلســالمية يف اإلصــالح يف الشــرق األو مــؤمتر 
ورقــة، تــدور حــول مســتقبل اإلصــالح السياســي يف الشــرق  20ونــاقش مــا يقــرب مــن )، النســخة العربيــة جمللــيت "نيوزويــك" و"السياســة اخلارجيــة"

وعقــد ه، وتــأثري فكــر اجلهــاد علــى عمليــة اإلصــالح السياســي. األوســط، ورؤيــة اجلماعــات اإلســالمية لإلصــالح السياســي، وإمكانيــة مشــاركتها فيــ
م اشتمل على جلسات مغلقة ونظمـه معهـد بروكينغـز بالتعـاون مـع اخلارجيـة 11/1/2004مؤمتر "احلوار األمريكي اإلسالمي" يف الدوحة بتاريخ 

ا مضاعفات   سبتمرب. 11القطرية وحبث سبل تضييق اهلوة بني واشنطن والعامل اإلسالمي اليت أفرز

ــــع،  .31 ــــراءة مهمــــة هلــــذا اللقــــاء يف: محــــزة زوب ــــاريخ أمريكــــا تبحــــث عــــن شــــريك إســــالمي "مــــودرن"انظــــر ق م يف: 13/1/2004، مقــــال منشــــور بت
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2004/01/article05.shtml  

كدت يف حـوار احتضـنه أمريكية رمسية أن مصادر إبل ، الباحثة املشار إليها قريًبا، يف مداخلة هلا ضمن مؤمتر الكويت. مارينا اوتاواياالقتباس من  .32
لـــوا احلـــوار وأال يكونـــوا ن يقبأســـالم السياســـي شـــرط ن الواليـــات املتحـــدة "ال تعـــادي دعـــاة اإلأاملعهـــد امللكـــي للشـــؤون اخلارجيـــة يف لنـــدن, علـــى 
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وانظــر تفاصــيل الرؤيــة األمريكيــة يف كمــا أن التأكيــد علــى أن أمريكــا ال تعــادي اإلســالميني ورد يف خطــاب "هــاس" املشــار إليــه ســابًقا.   مخينيــني".
احليـاة اللندنيـة، بتـاريخ  ، مقـال منشـور يفأمريكـا واإلسـالميون: عـودة للبحـث عـن حـوار معلـقموقفها من اإلسالميني يف: صالح الدين اجلورشي، 

  م.4/1/2004
م يف: 31/12/2003انظــــــــــر يف هــــــــــذا: برهــــــــــان غليــــــــــون، الدميقراطيــــــــــة العربيــــــــــة وبعبــــــــــع احلركــــــــــات اإلســــــــــالمية، مقــــــــــال منشــــــــــور بتــــــــــاريخ  .33

http://www.aljazeera.net/point_views/2003/12/12-31-2.htm 
"مل وقـال فيهـا:  اإلسـالمي –فتتاحيـة يف منتـدى احلـوار األمريكـي قدم ريتشارد هولربوك, السفري األمريكي السابق لدى األمـم املتحـدة, مداخلتـه اال .34

لشـكوى مـن الـدعم األمريكـي اإلسـرائيلي, أو ل -ستماع جمدداً إىل الشكاوى املعتادة عن املوقف األمريكي من قضية الصراع العـريب آت إىل هنا لال
نتشـار اإليـدز يف اإلسرائيل, أو الوضع يف العراق. حنن هنا لنبحث يف قضايا ومهوم مشرتكة تكون جسـراً للحـوار بيننـا. مـثًال, هنـاك قضـايا ملحـة ك

ســبة إىل األمريكيــني ليســت مســـألة مســألة إســرائيل بالن"". ومت اإلحلــاح يف املــؤمتر علــى أن املنطقــة أو ضــعف الرعايــة الصــحية أو البيئــة وغــري ذلــك
اإلســالمي يف الدوحــة: حــىت ال  -علــى هــامش احلــوار األمريكــي انظــر: خالــد احلــروب،  . "سياســة خارجيــة, بــل سياســة داخليــة, وال ميكــن تغيريهــا

"لنـرتك خالفنـا قـول:  سـالمينيبعـض اإلن الكويـت مـيف مـؤمتر م. كمـا طُـرح 27/1/2004احلياة اللندنية،  ،ستسالميكون حواراً حول شروط اال
  العقائدي جانبا؛ فاإلسالميون لن يتخلوا عن فلسطني، ولكن لنتباحث حول عالقات طبيعية تقوم على االحرتام املتبادل".

اية شر، املشار إليه سـابًقا. ويشـرحان حـرب املبـادئ بـالقول: "ليسـ .35 ما:  ت حـرب  تعبري "حرب املبادئ" هو لريتشارد بريل، وديفيد فروم، يف كتا
ن كلمــات تســتطيع الواليــات املتحــدة االنتصــار فيهــا عــن طريــق الربوباغانــدة اجليــدة واإلعــداد للتــأثري علــى عقــول وقلــوب العــرب واملســلمني، بــل عــ
جـــارة طريـــق الضـــغط املتواصـــل واالســـتثمار اجلـــاد يف ســـبيل نشـــر مبـــادئ احلريـــة واملســـاواة األمريكيـــة ذات الصـــبغة العامليـــة مثـــل نشـــر مبـــدأ حريـــة الت

 واالقتصاد املفتوح، وتدعيم حقوق املرأة، واحرتام حقوق اإلنسان، والعمل على نشر هذه املصاحل سيؤدي إىل خدمة املصاحل األمريكية". 

م لـرئيس 2001ديسـمرب  25) بتـاريخ 81احلديث عن "إصالح العامل العريب" بـدء مبكـرًا، فقـد كـان العنـوان الـرئيس جمللـة النيوزويـك يف عـددها ( .36
صـدر اإلرهـاب ريرها فريد زكريا، وتتطابق بعض مطالبه يف املقال مع ما مت تبنيه لإلدارة األمريكية الحًقا، وخصوًصـا توصـيته بــ "نقـل املعركـة إىل محت

  احلقيقي" بالد العرب، والذي ورد الحًقا على لسان كونوليزا رايس.
ايـة الشـر" يف 2002مـايو -يـارأ 3االقتباس من نص خطاب ولفـويتز املشـار إليـه سـابًقا بتـاريخ  .37 م. وحنـوه جـاء أيًضـا يف كتـاب بـريل وفـروم عـن "

  االقتباس السابق قريًبا. فضًال عن أن حرب األفكار واملبادئ وردت على لسان عدد من صانعي القرار األمريكي كما تقدمت اإلشارة سابًقا.

  .17-12م، ص2001ديسمرب،  25، 81د فرانسيس فوكوياما، هدفهم: العامل املعاصر، جملة النيوزويك، عد .38
حتـديث صـالح الـدين حـافظ،  . انظـر:إيـران واجلزائـرو  ,وتركيـا ,واملغـرب والبحـرين ,باكسـتانقدم صالح الدين حافظ قراءة لصعود اإلسـالميني يف  .39

  م.2002نوفمرب  20، 42352، صحيفة األهرام، عدد اإلسالم بالدميقراطية األمريكية
ل وهاس على اقتباسات من تقرير التنمية يف العامل العريب، وكلهم أحلّ على عبارة أن هذا الكـالم صـادر عـن بـاحثني "عـرب نظـروا اعتمد بوش وباو  .40

يم بعمق للمنطقة". كما أن هاس استعان باقتباس من عبد احلميد األنصاري عميد كلية الشريعة يف قطر، ليؤكد مشـروعية التـدخل يف منـاهج التعلـ
 قلية مقفلة ومنحى سهًال باجتاه التعصب وتزرع مفاهيم خاطئة تتعلق بالنساء وباألقليات الدينية واإلثنية".اليت "ختلق ع

 .36، صم2001ديسمرب،  25، 81فريد زكريا، كيف يتم إنقاذ الوطن العريب؟، النيوزويك، عدد  .41

سـالمي أو أن يكـون العـرب ال رغبـة هلـم فيهـا يف خطابـات كـل مـن جند هـذه اجملادلـة ونفـي بـأن تكـون احلريـة أو الدميقراطيـة مسـتحيلة يف العـامل اإل .42
 بوش، وباول، وهاس وولفويتز.

ـــذا الشـــأن، وباملقابـــل كـــان موضـــوع تغيـــري املنـــاهج علـــى رأس  .43 كـــل املســـؤولني نفـــوا يف عـــدد مـــن الـــدول االســـتجابة أو التعـــرض لضـــغوط أمريكيـــة 
م طُـرح تغيـري املنـاهج ووصـف مـن قبـل املسـؤولني 22/12/2003) 24اخلليجـي ( املوضوعات يف تلـك الـدول نفسـها، ففـي قمـة جملـس التعـاون

ألردن أقـرت بأنه "أم القضايا"، ووقع عليه "وزراء الداخلية"!. ويف الكويت شكل وزير الرتبية جلانًا خاصة إلعـادة النظـر يف الكتـب املدرسـية، ويف ا
االعرتاف باآلخر، خصوًصـا اإلسـرائيلي، ونبـذ العنـف، نشـر حقـوق اإلنسـان، صفحة نصت على  90احلكومة تعديالت على مناهج التعليم من 

اللقـاء ومت توزيع ما ُأمسي "وثيقة السالم" علـى املـدارس احلكوميـة والـيت حتمـل مضـامني مـا ذكرنـاه. ويف السـعودية طـرح املوضـوع بقـوة وخصوًصـا يف 
 م.12/2003/-الوطين السعودي الذي انعقد مببادرة من ويل العهد يف 
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اية شهر سبتمرب  –إلينا رومانسكي، مسؤولة "برامج مبادرة الشراكة األمريكية  .44   م.2003الشرق أوسطية"، ضمن حماضرة هلا يف الدوحة، 
 من خطاب "هاس" املشار إليه سابًقا، وحنوه متاًما يف نص مبادرة باول للشرق األوسط، املشار إليها سابًقا. .45

 .37فريد زكريا، مرجع سابق، ص .46

عنوانًـا حـول هـذا املوضـوع. فضـًال عـن االلتفـات  85.. ..إىل ...شـهدت مـن -مـثًال  –دمت اإلشارة إىل أن صحيفة األهرام املصرية  وحدها تق .47
"جتديـد الفجائي واللحوح لـه مـن قبـل وزارة األوقـاف املصـرية واجمللـس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية، بـل قبـل ذلـك انصـراف وزارة الثقافـة املصـرية إىل 

ع لثقافــة" ومــن ضــمنها "جتديــد اخلطــاب الــديين" يف مؤمترهــا األخــري الــذي أثــار موجــة احتجاجــات مــن قبــل تيــارات فكريــة خمتلفــة باعتبــاه يتنــاغم مــا
 التوجه األمريكي، وال يلتفت إىل متغري وجود االحتالل األمريكي يف جدول أعماله!.

  االقتباسات من نص خطاب ولفويتز، املشار إليه سابًقا. .48
شــارلز   تــداول تعبــري "اإلســالم املعتــدل" و"اإلســالم الليــربايل" يف مصــادر غربيــة عــدة، ووردا يف خطــاب ولفــويتز املشــار إليــه ســابًقا. كمــا حتــدث تمت .49

يـــه أن كــورزمن عـــن "اإلســـالم الليــربايل" الـــذي قـــال إن لديــه األمـــل أن يتعـــايش مســتقبًال مـــع الـــدميقراطيات املوجــودة ألن النقطـــة اجلوهريـــة األوىل ف
. .Liberal Islam, Edited by Charles Kurzman, Published in October 1998الشــريعة تتطلــب الدميقراطيــة. ينظــر: 

وحتدث السفري األمريكي بإندونيسيا "رالف بويس" يف أكثـر مـن مناسـبة عـن دعـم واستعملت اليب يب سي تصنيفني لإلسالم: الليربايل والتقليدي. 
ايل"؛ داعيا إىل إرسال املزيد من الطلبة املسلمني إىل اجلامعات األمريكية "لتحييد اإلسالم الراديكايل" بتخريج طلبـة "إسـالميني تيار "اإلسالم الليرب 

ـــــني". انظـــــر تصـــــرحياته يف:  ـــــه روا . http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/article15.shtmlليربالي لكـــــن أوليفي
ــــــرب أن احلــــــديث عــــــن "إســــــالم معتــــــدل" أو "إســــــالم ليــــــربايل" هــــــو حــــــديث عــــــن منظومــــــات مغلقــــــة وهــــــو مــــــا ال يؤيــــــده. انظــــــر نصــــــه يف:  يعت

http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/08/article10.shtml#2  
رحلـة يذكر عبـد اهللا عـزام مـن مزايـا سـيد قطـب الكثـرية: "نفـاذ بصـريته وعمـق نظـره"، ويف هـذا السـياق يقـول: "وكثـريًا مـا كـان يـردد: (سـتهب يف امل .50

"اطالعـه علـى املخطـط العـاملي لضـرب  -كمـا يقـول عـزام–ومن أسباب سـعة أفقـه  القادمة على املنطقة رياح من اإلسالم األمريكي) وقد كان!".
(نســـخة وورد). وجتـــب  1اإلســالم". عبـــد اهللا عـــزام، عمـــالق الفكـــر اإلســـالمي الشـــهيد ســـيد قطــب، مركـــز شـــهيد عـــزام اإلعالمـــي، باكســـتان، ط

بري "اإلسالم األمريكي" للتعبري عن تلك "الثقافة اإلسالمية ذات اإلشارة إىل أن إبراهيم أبو ربيع استعمل يف وقت سابق على أحداث سبتمرب، تع
بيـع، هـل السمات األمريكية الفريدة ضمن حدود العلمانيـة الـيت يشـكلها املهـاجرون وأبنـاء البلـد األصـليني مـن املسـلمني يف أمريكـا". إبـراهيم أبـو ر 

  يف صفحة اإلسالم وقضايا العصر، يف موقع إسالم أونالين. من رد إسالمي معاصر على العوملة؟، ترمجة عبد اهللا جاد، حبث منشور
.) !!. انظــر: كمــال .مــثًال يــذكر كمــال حبيــب مــن ضــمن مــا تســتهدفه  احلملــة األمريكيــة (االخــتالط، اهلجمــة علــى النقــاب، قوامــة الرجــل، اخللــع .51

 م.2002آذار/مارس،  113حبيب، التجديد الزائف للخطاب الديين، جملة السنة، برمنجهام، عدد 

صـفرين، يُنظر التفصيل يف أفكار حممد عبده ومدرسته: جيلرب دوالنو، تيار اإلصالح الديين يف مصر، ترمجة حازم حميي الدين، جملة امللتقى، عـدد  .52
 41-36م، ص1999أكتوبر، سنة 

 ستجد هذه املعاين واالقتباسات يف خطابات كل من: بوش، باول، هاس، ولفويتز.  .53

 ص خطاب ولفويتز املشار إليه سابًقا. انظر االقتباسات يف ن .54

الطريــف أن ولفــويتز نفســه حــاول أن ميــارس التأويــل، يف خطابــه الســابق، حــني اســتعان مبوقــف بايزيــد مــع اليهــود، ودعمــه حبــديث "اخــتالف أمــيت  .55
كذلك حماولة خطابات الساسـة التأكيـد علـى رمحة" (وهو موضوع عند احملّدثني) للربهنة على أن الدميقراطية الليربالية اليت حتل اخلالفات بسالم!، و 

  أن الدميقراطية ال تعارض اإلسالم.
األزهر باالعتذار عـن مثـل هـذا  -يف تقرير هلا أعده ريتشارد سكويت أحد مستشاريها  -احتجت وزارة اخلارجية األمريكية على الوصف، وطالبت  .56

 ؤسسات اإلرهابية اليت جتب حماربتها"!.البيان اإلرهايب، "وإال فإن األزهر جيب أن يكون على قائمة امل

، مقـــال منشـــور بتـــاريخ الـــدور السياســـي لإلفتـــاء وحجـــاب فرنســـاملعرفـــة املزيـــد عـــن مواقـــف شـــيخ األزهـــر وتصـــرحياته، انظـــر: حممـــد مجـــال عرفـــة،  .57
  http://www.islam-online.net/Arabic/politics/2004/01/article04.shtmlم. 10/1/2004
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م مبؤسسـة احلكـم وصـار شـيخا يعـني مـن قبـل رئـيس اجلمهوريـة، 1961لعـام  103األزهر منذ صدور قـانون تطـوير األزهـر فقد ارتبطت مؤسسة  .58
م وحتليــل 1979وصــدرت مواقــف عــدة لشــيوخ األزهــر تؤكــد مواكبتهــا لسياســة لدولــة املصــرية، منهــا: الرتحيــب مبعاهــدة الســالم مــع إســرائيل ســنة 

  م وغريها.1997فري اإلسرائيلي سنة فوائد البنوك، واستقبال األزهر للس
ـــا الفـــرق األكادمييـــة الـــيت راجعـــت املنـــاهج يف الكويـــت ســـنة .59  التصـــريح لوكيـــل وزارة الرتبيـــة الكـــوييت محـــود الســـعدون، وهـــي النتيجـــة الـــيت خرجـــت 

 م. وتغيري املناهج مشل الدول اخلليجية ودوًال عربية كاألردن وإسالمية كماليزيا.2002

"وثيقــة الســالم" األردنيـة الــيت وزعــت علــى املـدارس احلكوميــة يف األردن باإلضــافة إىل حــذف "اجلهـاد"، وصــرح بتوظيــف اآليــات  مت التصـريح بــه يف .60
م. وكانـت األردن أجـرت تعـديالت علـى املنـاهج 27/12/2003واألحاديث لنشر التسامح وزير الرتبية الكوييت لـ "لـرأي العـام" الكويتيـة بتـاريخ 

م جــــرى فيهـــا ختفــــيض حصــــص الرتبيــــة اإلســــالمية وحــــذف بعــــض اآليــــات 1994ســــالم األردنيــــة اإلســــرائيلية يف وادي عربــــة ارتبطـــت مبعاهــــدة ال
 واألحاديــــث الــــيت تتعــــرض لليهــــود لــــبعض املراحــــل الدراســــية. انظــــر: وثيقــــة الســــالم األردنيــــة لتنقــــيح املنــــاهج، األخبــــار، إســــالم أوناليــــن، بتــــاريخ

 م.3/1/2004يل املناهج التعليمية، اجلزيرة نت، م. و"جدل أردين حول تعد30/12/2003

م، بـل إن عبــد الـرمحن العطيــة األمـني العــام 22/12/2003خبصــوص القمـة اخلليجيــة، ونقلتـه عنهــا إسـالم أوناليـن بتــاريخ  كمـا أوردت "رويـرتز" .61
علــى كراهيــة الغــرب". كمــا نقلــت عنــه إســالم للمجلــس صــرح بــأن مــن املقرتحــات "إلغــاء مــادة مــن املقــررات الدراســية ينظــر إليهــا باعتبارهــا حتــرض 

  م.21/12/2003أونالين بتاريخ 
لهيمنـة يشرح جالل أمني البعد االقتصادي يف اخلطاب األمريكي لتغيري اهلوية،  فيقول: "حنن بإزاء تغريين مهمني طرآ على األهداف االقتصـادية ل .62

لسلع واخلدمات، بسبب التغري الذي طرأ على أسـاليب اإلنتـاج وزيـادة درجـة التشـبع االستعمارية"؛ األمهية القصوى اليت ميثلها اآلن دافع تصريف ا
نظــر: يف أســواق الــدول الصــناعية وزيــادة حــدة التنــافس. وهــذا التغــري زاد مــن أمهيــة  االعتبــارات النفســية يف تطويــع الشــعوب اخلاضــعة لالســتعمار. ا

 25م، ص2003، شتاء 116ة شؤون عربية، عدد جالل أمني، اخلطاب األمريكي اجلديد وتغيري اهلوية، جمل

 تقدمت اإلشارة إىل الكتب واملقاالت والفعاليات حول املوضوع. .63

ــ .64 دوة انظــر مــثال: ســامل عبــد اجلليــل، جتديــد اخلطــاب الــديين، القــاهرة، وزارة األوقــاف، والكتــاب ال يتحــدث إال عــن الداعيــة، وثقافتــه وأخالقــه. ون
 ف؟، القاهرة، وزارة األوقاف، حممد سيد طنطاوي، اخلطاب الديين وكيف يكون؟ وتقدمت اإلشارة إليها سابًقا.جتديد اخلطاب الديين: ملاذا وكي

مــثًال يف كتــاب ســامل عبــد اجلليــل املشــار إليــه ســابًقا، يصــل للحــديث عــن مكــرب الصــوت، وشــريط الكاســيت وجتديــد الوضــوء!! ناهيــك عمــا يف  .65
 الكتب األخرى املشار إليها.

م، 21/9/2003ك عبــد الصــبور مــرزوق األمــني العــام للمجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية مللتقــى "لتعــارفوا" بطــرابلس، بتــاريخ كمــا صــرح بــذل .66
م. وسـتجد هـذا املعـىن يف اإلصـدارات املشـار إليهـا سـابًقا، ويتكـرر كثـريًا لـدى املشـاركني يف نـدوة 2003مـايو 20وزقزوق وزير األوقاف، لألهـرام 

مــــن املهــــم أن مــــؤمتر جتديــــد الفكــــر اإلســــالمي الــــذي عقــــده اجمللــــس األعلــــى للشــــؤون قبــــل ســــبتمرب (املــــؤمتر الثالــــث عشــــر األوقــــاف. غــــري أنــــه 
م) خـــرج بتحديـــد مفهـــوم التجديـــد بـــاملعىن الســـلفي املعـــروف، وهـــو "إحيـــاء مـــا انـــدرس مـــن ســـنن اإلســـالم"، يكـــاد يتطـــابق مفهـــوم 3/6/2001

 ىن الفقهي املعروف.التجديد يف بيانه مع مفهوم االجتهاد باملع

م. ويـــــتهكم يف مقـــــال آخـــــر بتـــــاريخ 27/2/2002، 42086أمحـــــد عبـــــد املعطـــــي حجـــــازي، اخلطـــــاب الـــــديين فكـــــر جديـــــد، األهـــــرام، عـــــدد  .67
م علــى االعتقــاد بــأن "الــنص" علــم ســابق علــى كــل علــم، واصــًفا معتقــدي ذلــك بـــ "النصوصــيني احلــرفيني فئــران الكتــب وحفــاري 23/7/2003

 القبور".

مركــز القــاهرة لدراســات اريس، خرجــت بــه نــدوة "ســبل جتديــد اخلطــاب الــديين" الــيت انعقــدت يف بــاريس، وموهلــا االحتــاد األوريب، ونظمهــا إعــالن بــ .68
م وشارك فيهـا أغلبيـة مـن غـالة العلمـانيني والشـيوعيني السـابقني، وقليـل مـن اإلسـالميني. والنـدوة 2003أغسطس  13-12يف  حقوق اإلنسان

 م.30/9/2003، 42666ا يف الصحافة املصرية، ومن أبرز املهامجني: فهمي هويدي، نقطة نظام، األهرام، عدد أثارت جدال واسعً 

م. والذي أثـار ردود فعـل كثـرية يف الصـحف املصـرية. 1/7/2003مؤمتر وزارة الثقافة املصرية عقد حتت عنوان "حنو خطاب ثقايف جديد" بتاريخ  .69
م، وحماولـة نفـي جـابر عصـفور أن يكـون للمـؤمتر عالقـة مببـادرة بـاول إلصـالح 14/7/2003بوع املصـرية، انظر طرًفا من اجلدل يف صحيفة األس
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ـا ألفكـار املـؤمتر يف مقـال عبـد الوهـاب بـدرخان يف احليـاة بتـاريخ  م. وانظـر عمـا دار يف نـدوة 13/7/2003الشرق األوسط، وانظر تلخيًصـا مهمًّ
  م.7/7/2003التجديد يف املؤمتر يف صحيفة "األسبوع"، 

 م.31/12/2003انظر مثًال احلياة اللندنية بتاريخ  .70

 م.21/12/2003صرح بذلك يعقوب حيايت، هليئة اإلذاعة الربيطانية، ونقل تصرحياته موقع إسالم أونالين.نت بتاريخ  .71

م علـى اجلزيرة.نـت. 31/12/2003. ملن وكيف؟ مقـال منشـور بتـاريخ .انظر نقد فكرة "حتسني صورة اإلسالم" يف: منري شفيق، حتسني صورتنا .72
م بصـــحيفة 2002مـــارس  22وجـــالل أمـــني، حتســـني صـــورة اإلســـالم واملســـلمني: نـــدوات متعجلـــة ال ختلـــو مـــن نيـــة ســـيئة، مقـــال منشـــور بتـــاريخ 

 الشعب.

قيت يف بيت القـرآن يُنظر التوسع يف عمل هذه القوى وطرحها لإلشكاليات: حممد أبو القاسم حاج محد، اإلسالم ومنعطف التجديد، حماضرة أل .73
 م.2003ديسمرب  7الكرمي، بالبحرين، بتاريخ 

 مــن األحبــاث املهمــة الــيت اشــتغلت علــى تارخييــة مفهــوم التجديــد: عبــد الــرمحن احلــاج، التجديــد مــن الــنص إىل اخلطــاب، جملــة التجديــد، ماليزيــا، .74
 م.1999، سنة 6اجلامعة اإلسالمية العاملية، عدد 

  دي زقزوق، أمحد كمال أبو اجملد، نبيل عبد الفتاح، نصر حامد أبو زيد.على سبيل املثال: حممود مح .75
كمال حبيب الذي أطلق على مدرسة عبده "مدرسة التفسري االستعماري لإلسالم"!!. انظر: كمال حبيب، منـاهج التعلـيم    -مثالً  –من أولئك  .76

 . م2003سنة  173الديين حتت القصف األمريكي، السعودية، جملة البيان، عدد 

 م. 4/11/2003املشار إليه مجال البنا، يف تصرحيات لصحيفة "الرأي العام" الكويتية بتاريخ  .77

  .40-39م، ص2001، طأرنست جيلنر، ما بعد احلداثة والعقل والدين، ترمجة معني اإلمام، دمشق، دار املدى، كتاب املدى .78
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  جدلية المعرفي والسياسي في الفكر اإلسالمي
  لم الكالممقاربة سياسية في ع

  *العريب ادناصر
فلـم يكـن هنـاك بُـدٌّ مـن تناوهلـا معـا مـع ، "تعد قضية الرتاث إحدى مخـس قضـايا كـربى طرحـت علـى النخبـة املثقفـة يف العصـر احلـديث

  .)1("اللغة، الوحي، اآلخر، الدولة: القضايا األخرى
نقـد : ذلك الـدكتور حممـد عابـد اجلـابري مشـروعه الكبـريفقد كتب يف ، ولعل هذا ما يفسر كثرة اإلنتاجات الفكرية حول هذه القضية

و ، " حنـن و الـرتاث": باإلضـافة إىل دراسـته املوسـومة، العقـل األخالقـي)، العقـل السياسـي، البنيـة، "بأجزائه األربعـة(التكوين العقل العريب
وتبعـه علـي حـرب يف "نقـد  "مذحبـة الـرتاث" فكتب جورج طرابشي "نقد العقل العريب" و، توالت على مشروعه ردود عدة ومبناهج خمتلفة

وهـذه الكتابـات مـن جهـة هـي عبـارة عـن ردود و لكنهـا مـن  ."النص" و بعـد ذلـك ألـف طـه عبـد الـرمحن "جتديـد املـنهج يف تقـومي الـرتاث
ا تلتقي مجيعا يف نقد املعرفة الدينية اليت ب، جهة أخرى هي طروحات جديدة ووجهات نظر أخرى يف التناول اتت يف حاجـة ماسـة إال أ

ا من خملفات اجتماعية و تارخيية مل يعد مسوغ لإلبقـاء عليهـا أو االسـتمداد منهـا يف حـل  إىل تفسري وإعادة تقومي وخصوصا فيما علق 
ا اجملتمع ذلـك ، سـالمومن هذه الرؤية تنبع أمهية حبث إشكالية التداخل ما بني املعرفة والسياسة يف اإل، القضايا واإلشكاليات اليت يعج 

لكــون ذلــك الفكــر يؤســس لســلطة تشــريعية إلصــالح أحــوال ، أن نشــأة الفكــر اإلســالمي ال بــد وأن تكــون حاملــة آلثــار الرقابــة السياســية
ممــا يفــرض علــى الســلطة السياســية بــذل جمهــودات قصــد اســتمالة حــاملي العلــم ليصــطفوا إىل جانبهــا بــدل أن ، النــاس يف "املعــاش واملعــاد"

ـــايتكتلـــوا يف شـــ إمـــا : و هـــذا مـــا يعطـــي لطبيعـــة العالقـــة بـــني املثقـــف والســـلطة بعـــدين متناقضـــني، كل معارضـــة فكريـــة و سياســـية لتوجها
  .وإما الصراع واإلقصاء، التالحم واالحتواء

قع فظهرت يف ذلك عدة دراسات تبحث يف عالقة الفكر بالوا، خبطورة هذه اإلشكالية -يف بعض اجتاهاته-ولقد وعى الفكر املعاصر
وهـــي تقريبـــا تتقـــاطع يف تنـــاول موضـــوعنا الـــرئيس ، أو يف عالقـــة رجـــل العلـــم مـــع رجـــل السياســـة يف التـــاريخ اإلســـالمي، وبـــالنص الشـــرعي

يت "جدلية املعريف و السياسي يف اإلسالم" بالرغم من اختالف زوايا النظر فيها حبسب تعدد اخللفيات اإليديولوجية و احملفـزات املعرفيـة الـ
قد أسهم يف كشف التباسات هـذا املوضـوع تطـور تقنيـات البحـث الـيت حصـلت يف ميـدان العلـوم اإلنسـانية املعاصـرة فلـم يعـد ول، تؤطرها

فاملعارف ما هي إال نتاج نسق ثقـايف اجتمـاعي و اقتصـادي معـني مهمـا بلغـت يف التجريـد ، هناك فكر ال تفسري له أو كالم ال سياق له
  .و االفرتاض

نشـــرع يف تســليط الضـــوء علــى واحـــدة مـــن القضــايا الثقافيـــة الــيت حامـــت حوهلـــا األوهــام وزلـــت فيهـــا ، شـــكاليةوللوقــوف علـــى هــذه اإل
، وقد استقر يف الذهنية العربيـة اإلسـالمية أنـه علـم خيـوض يف العقائـد واإلميـان مبنطـق العقـل والربهـان، ونقصد بذلك علم الكالم، األفهام

هـــة نظـــر أخـــرى مغـــايرة تتجـــاوز املعطيـــات اجلـــاهزة وتطـــرح افرتاضـــات جديـــدة وفـــق مـــا تتحملـــه ولكننـــا يف هـــذه احملاولـــة ســـنتناوله مـــن وج
   .األحداث والوقائع دون تعسف يف التفسري أو حتوير للنصوص

  أم كالم في السياسة ؟، كالم في الالهوت:  علم الكالم
االت املعرفيــة والتصــورية فضــًال عمــا يرتبــه مــن نتــائج بــات مشــكل اخلالفــة أو اإلمامــة مفهومــاً يثــري كثــرياً مــن اإلشــك، بعــد وفــاة الرســول

، ولقــد عــرف نقلــة نوعيــة بعــد "مرحلــة الفتنــة" إذ علــى أساســه نشــب صــراع سياســي بــني املســلمني، سياســية علــى مســتوى الفــرد واجلماعــة
سياســيا حتــت غطــاء فكــري  وعليــه انطلقــت موجــة فكريــة عقديــة مل يعرفهــا عصــر اإلســالم املبكــر يف شــكل أحــزاٍب و فــرٍق ولَّــدت نقاشــا 

لكونــه يف األصــل أُنشــئ علــى خلفيــة الشــرعية السياســية للحكــم األمــوي الــذي قـَلَــَب نظــام ، كالمــي حــول مســائل االعتقــاد بشــكل تبعــي
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وعلى أساس هذا التحول اجلـذري يف النظـام  .)2(احلكم من اخلالفة الراشدة القائمة على الشورى إىل امللك العضوض القائم على الغلبة
السياسي اإلسالمي ظهرت فـرق كالميـة تبـين مواقفهـا السياسـية انطالقـا مـن تأصـيالت فقهيـة وعقديـة مسـتوحاة مـن الـنص الـديين أو مـن 

ا مذاهب مسـتحدثة ابتـدعت آراًء يف قضـايا ، معطيات الواقع االجتماعي السياسي لكن الالفت للنظر أن هذه الفرق مت تقييمها على أ
مــيش أو تغافــل أبعادهــا السياســية يف، االعتقــاد واإلميــان و مــن هنــا وقــع الســكوت علــى اهلجمــة الشرســة للســلطة علــى هــذه ، حــني مت 

و انعكـس ذلـك علـى ، )3(الفرق " املعارضة" حلكمها حتت مسمى"حفظ الدين و العقائـد مـن زيـغ أصـحاب األهـواء و امللـل و النحـل"
ة االصــطدام مــع الســلطة أو الوقــوع يف الشــك ألنــه حســب الغــزايل "جيــب أن مسعــة "الكــالم" لــدى العــوام بــالعزوف عــن اخلــوض فيــه خمافــ

إذ رمبـا يثـري هلـم ، فإن تعليمهم الكالم ضرر حمض يف حقهـم(…) يرتكوا على سالمة عقائدهم اليت اعتقدوها مهما تلقنوا االعتقاد احلق 
يوطي يف كتابه "صون املنطق والكالم عن فن املنطـق و وقد مجع الس .)4(و يزلزل عليهم االعتقاد وال ميكن بعد ذلك باإلصالح"، شكا

و يُغـري ، الكالم" "جمموعة من مواقف السلف و الفقهاء الذين مل يروا يف علم الكالم سوى جمرد تـرف فكـري يبحـث يف شـؤون العقيـدة
  .)5(و يبعد الناس عن االهتمام بالعمل"، باجلدال فيها

ــم يــد الســلطان بــدؤوا "حيولــون بالتــدريج التوجهــات السياســية لعلمهم(مشــكلة أمــا املتكلمــون فبعــد أن استوحشــهم اجملتمــع  وبطشــت 
) و خيوضـــوا يف املقابـــل يف ...مشـــكلة اخلـــروج علـــى أئمـــة اجلـــور، األمـــر بـــاملعروف والنهـــي عـــن املنكـــر، مشـــكلة مرتكـــب الكبـــرية، اإلمامـــة

طة و عندئذ اعتدل موقف رجـل السـل، )6("اخلطاب الفلسفي يف اإلسالم لة يفمواضيع قريبة الصلة باملشكالت امليتافيزيقية اجملردة املتداو 
مــدَّ لــه يــد املســاعدة وأنشــأ لــه املــدارس بــل فــتح لــه أبــواب قصــوره للمنــاظرة و اجملادلــة! وأنزلــه منــه منــزل جتــاه شــخص املــتكلم اجلديــد إذ "

  .)7(النصيحة"
ول فيما يلي أبـرز التيـارات الفكريـة و السياسـية الـيت خاضـت فيـه سنتنا، بعد هذه اللمحة عن مقدمات ظهور علم الكالم وعن تطوره
  .باإلضافة إىل مناقشة وحتليل ُكربى القضايا اليت تناوهلا علم الكالم

  مخاض سياسي عسير: ـ نشأة الفرق 1
هورهــا يف العمــق يف غمــرة االرتبــاك السياســي للمســلمني فيمــا بعــد الفتنــة شــهدت الســاحة اإلســالمية والدة أحــزاب وتيــارات ارتــبط ظ

و يف هذا الصدد ميكن اسـتدعاء كلمـة مشـهورة ملـؤرخ امللـل و النحـل اإلمـام الشهرسـتاين أن "أعظـم خـالف بـني األمـة ، بإشكالية اإلمامة
و علــى هــذا األســاس  .)8(إذ مــا ســّل ســيف يف اإلســالم علــى قاعــدة دينيــة مثــل مــا ســّل علــى اإلمامــة يف كــل زمــان!"، خــالف اإلمامــة

و إبـراهيم ، )9(عبـد اجمليـد الصـغري: مـن البـاحثني املعاصـرين إىل أن مبعـث الكثـري مـن الفـرق اإلسـالمية سياسـي و مـن بيـنهم يذهب كثـري
وتفســري هــذه املســألة راجــع إىل ارتبــاط الــوعي السياســي لــدى  ...وغــريهم كثــري، )12(وأمحــد أمــني، )11(و لــؤي صــايف، )10(حركــات

فجـــل األفكـــار الـــيت راجـــت يف اجملتمـــع ، التســـليم بأمهيـــة الســـلطة يف التغيـــري االجتمـــاعي و الثقـــايفالفـــرق بـــالوعي الـــديين إذ ترســـخ لـــديها 
ــا، اإلســالمي كــان للســلطة دور يف إفشــائها والــرتويج هلــا و مــن هنــا فــإذا كــان" انتقــال الســلطة يــتم بوســيلة الصــراع ، أو إفشــاهلا والتنكيــل 
  .)13(تم بوسيلة االنقالب"العسكري كان انتقال الفكر من مرحلة إىل أخرى ي

و هكــذا فلــن يكــون انبعــاث الظــاهرة اخلوارجيــة يف اجملتمــع اإلســالمي مفهومــا ومستســاغا مــا مل نربطهــا مبوقفهــا "السياســي" مــن قضــية 
كـم و بنـاًء علـى هـذا املوقـف السياسـي عمـدت إىل بنـاء نظريـات يف االعتقـاد أساسـها احل، "التحكيم" بني علي ومعاوية يف معركة صفني

"نظريــــــة التفــــــويض اإلهلــــــي جتنبــــــا للدكتاتوريــــــة الفرديــــــة و عوضــــــوها بــــــاحلكم  فمــــــثال نــــــاهض اخلــــــوارج، علــــــى ُجمريــــــات الواقــــــع السياســــــي
ـم مل يلتحقـوا بصـفوفهم ومل يؤيـدوهم ، )14(اجلماعي" وبَـَدُؤوا يكفِّـرون املسـلمني حـىت ولـو كـانوا مـن صـحابة رسـول اهللا ال لشـيء إال أل

ولسـحب ثقـة النـاس ، )15(وقد كان التكفري يسـتخدم "مـن قبـل اجلماعـات املناوئـة للسـلطة لتربيـر اخلـروج عليهـا"، ةيف مواقفهم السياسي
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 .وكل ما سبق يـدخل يف الربنـامج السياسـي للخـوارج حـىت ولـو ظهـر أن بعـض السـلوكات هلـا صـلة بالـدين والعقيـدة .منها و من شرعيتها
ا األوليــة انطلقــت مــع ، السياســي القــوي للنظريــة السياســية الســنية يف اإلمامــة وهــذا ينطبــق كــذلك علــى حركــة الشــيعة املعــارض فإرهاصــا

، اجتماع سقيفة بين ساعدة اليت انُتخب فيها أبو بكر الصديق خليفة للمسلمني يف غياب علي الذي كان منشغال بتجهيز جثمان النـيب
ول و يف شرعية من جـاء بعـده لكـون حكمهـم مل ينبعـث مـن البيـت وبسبب ذلك طعن الشيعة (ضمنيا أو صراحة) يف شرعية اخلليفة األ

فاسـتخدامهم" الوصـية و ، و قـد تطـورت هـذه الفكـرة لـدى الشـيعة لتأخـذ أبعـاداً سياسـية و فقهيـة والهوتيـة، النبوي و من ساللة الرسـول
ذي بارك اختيار أيب بكر الصديق خليفة لرسول يعود إىل رفض اإلمجاع السين ال، النص كمبدأ لتعيني القيادة السياسية بدال من االختيار

و قوهلم بعصمة األئمة نابع من احلاجة إىل إضفاء الشرعية املطلقة على أقوال األئمة الـيت تشـكل العصـب الرئيسـي الـذي يقـوم عليـه  .اهللا
  .)16(البناء التصوري الشيعي"

ا يف العقيدة والسياسة فهي فرقة املعتزلة اليت اختلف الدارسون يف علة أما الفرقة الثالثة اليت أسهمت يف إغناء الفكر اإلسالمي بنظريا
م اعتزلـوا اآلراء ، اصـل بـن عطـاءزلـوا جملـس احلسـن البصـري بقيـادة و تسميتها بذلك االسم مـن قائـل بـأن املعتزلـة هـم مـن اعت إىل قائـل بـأ
م يقولون باعتزال صاحب الكبرية للكـافرين واملـؤمننيإىل قائل ، املشهورة يف مرتكب الكبرية فقالوا باملنزلة بني املنزلتني هـذا مـع  .)17(بأ

   .أن املعتزلة ال يسمون أنفسهم باالعتزال بل يفضلون لقب "أهل العدل والتوحيد" على غريه من األلقاب
م كثريا ما مييلون إىل العقل والتأويل حىت يف مسائل تدرج عادة يف جم ال القطعيات ولـذلك يـرى بعـض واملتتبع ملسارهم الفكري جيد أ

ا متثل " حماولة لفهم العقيدة اإلسالمية على ضوء العقل اإلنساين" م أ   .)18(الباحثني يف توجها
  مرتكب الكبيرة و تقييم السلوك السياسي ـ 2

ور وهتـــك باتــت مفــردات "الفجــور السياســـي" مــن قتــل و جــ، بعــد حتويــل نظــام احلكــم اإلســـالمي حنــو تغليــب منطــق الشـــوكة والقهــر
لألعــراض وســلب لألمــوال عنــاوين تتصــدر الئحــة الكبــائر السياســية الــيت يقرتفهــا احلكــام واخللفــاء والــوالة والــوزراء واجلنــد يف حــق األبريــاء 

وهكـذا اخنرطـت ، والضعفاء من أبناء اجملتمع مما أثار حفيظة املعارضة فبدأت تفكر يف وضع أحكام فقهية عقدية تالمس واقع االسـتبداد
تكــب الكبــرية" هــل هــو الفــرق اإلســالمية يف جــدل فكــري سياســي مهمتــه تقيــيم الفعــل السياســي للســلطة عــرب مــا يســمى "حبكــم مر  جــل

  .)19(؟مؤمن أم كافر
 ويبقــى موقــف املعتزلــة حــالًّ وســطاً بــني جــل هــذه اآلراء إذ مل حيكمــوا علــى صــاحب الكبــرية ال بــالكفر وال باإلميــان لكونــه مل يســتجمع

اصــل بــن عطــاء " أن القــرآن ال يــذكر اإلميــان إال وقــد الحــظ زعــيمهم و  .التشــدد وال يف اللــني والتســاهللــم يقعــوا يف الغلــو و ف، شــرائطهما
يف حني أنه يصف بالفسق فقط كل من كان ينتسب ألمة اإلسالم مبحض اإلميان وُيسر مـع ذلـك بـني أفرادهـا بالفسـاد! ، مقرونا بالعمل

ــذا االســتقراء للغــة القــرآن و  العقــل توجــب مجيعــا تســمية مرتكــب الكبــرية فاســقا واصــل بــن عطــاء أن الــنص واإلمجــاع و للغــة األمــة تأكــد لو
وهـذه النظريـة سـببت هلـم حرجـا عنـد تكييفهـا مـع وقـائع ، وهو ما يعرف لدى املعتزلة "باملنزلة بـني املنـزلتني"، )20(دون اإلميان و الكفر"

  .القتال بني الصحابة مما استدعى البحث عن املصدر احلقيقي للخطأ ليلحق بدائرة الفسق الفتنة اليت اشتعلت مبقتل عثمان وأفضت إىل
وعمومــا فــإن "نظريــة مرتكــب الكبــرية" يف الثقافــة اإلســالمية لــن تكــون مفهومــة يف أبعادهــا مــا مل يلــتحم يف ثناياهــا جــذورها السياســية 

  .واالجتماعية بآفاقها الفكرية امليتافيزيقية
  ُخْدَعٌة سياسية للهروب من المساءلة الشعبية: ختيارـ الجبر و اال 3

بلـــغ الفســـاد علـــى املســـتوى الدســـتوري واإلداري واملـــايل بدولـــة امللـــك األمـــوي أوجـــه فـــأجج ذلـــك غضـــب مجـــاهري املســـلمني وال ميكـــن 
فــاألول جــاء عــرب تشــجيع  ،وقــد وزعتهــا الســلطة علــى منطــني أحــدمها ترفيهــي و اآلخــر إميــاين، امتصاصــه هــذا األخــري إال عــرب حيلــة ذكيــة



  63

، القدر اإلهلي السالب إلرادة اإلنسان األموي يف كل مـا يقـوم بـهالثاين فكان بنشر عقيدة اجلرب و  التفسخ والنهوض بفن الغناء أما النمط
ل مـن قـال ان معاويـة "أو وهكـذا عمـل خلفـاء بـين أميـة علـى بـث مفـاهيم اجلـرب يف نفـوس النـاس فكـ .ولو كان من قبيل الظلم واالسـتبداد

 ).21(وفشـا ذلـك يف ملـوك بـين أميـة"، و أن اهللا جعله إماما والَّه األمر، و يوهم أنه مصيب فيه، ليجعله عذراً فيما يأتيه، أظهرهباجلرب و 
ومنطــوق ذلــك ، وكــان منطلــق معاويــة يف هــذه املســألة قراءتــه حلــديث قــراءة حرفيــة غــري مقاصــدية اســتنبط منــه حتميــة التســيري علــى التخيــري

مــه علــى إن معاويــة تلقــف هــذا احلــديث وعمّ : ال راد ملــا قضــيت) ويقولــونع ملــا أعطيــت وال معطــي ملــا منعــت و احلــديث "(اللهــم ال مــان
سـرياً و ، )22(ردادها يف الصباح واملساء"وبدأ يف مقدمتهم يردده يف الصباح ويف املساء ويعتربه من األمور املأثورة اليت ال بد من ت، اجلميع

وللتمثيـل لـذلك يعلـن يزيـد بـن الوليـد يف إحـدى ، الباطـلجيها يف كل املناسبات ويف احلـق و يديولوجية قام خلفاء بين أمية برتو على هذه اإل
مث ...وانتهــــت كرامــــة اهللا يف نبوتــــه إىل حممــــد ...واصــــطفى املالئكــــة رســــال ...رســــائله إىل األمصــــار أن اهللا "اختــــار اإلســــالم دينــــا لنفســــه

فتتابع خلفاء اهللا على ما أورثهم اهللا عليه من أمـر أنبيائـه واسـتخلفهم عليـه منـه ال يتعـرض حلقهـم  ...هاج نبوَّتهاستخلف خلفاءه على من
وال يسـتخف بـواليتهم ويـتهم قضـاء اهللا فـيهم أحـد إال أمكـنهم منـه وسـلَّطهم عليـه ، وال يفارق مجاعتهم أحـد إال أهلكـه، أحد إال َصَرَعه

وهنــا يــربز مــدى اإليهــام حبلــول إرادة اإلنســان يف إرادة اهللا كــأن هنــاك احتــاداً يف الفعــل واملمارســة  .)23("...وجعلــه موعظــة ونكــاًال لغــريه
فحينمـــا يفعـــل احلـــاكم أو يـــأمر فإمنـــا ينفـــذ عـــن اهللا الفاعـــل واآلمـــر احلقيقـــي ومـــن مث يصـــري اهللا هـــو املســـؤول عـــن كافـــة اجلـــرائم ، السياســـية

و يلخـص زيـاد بـن ، أمـا هـم فليسـوا سـوى أدوات مسـخرة لقضـاء مـا كـان يف سـابق علـم اهللا، نـو أميـةالسياسية واألخالقيـة الـيت يرتكبهـا ب
نسوســكم بســلطان اهللا الــذي أعطانــا ونــذود ، أبيــه هــذه املعادلــة يف خطبــة لــه قــائال "أيهــا النــاس إنــا قــد أصــبحنا لكــم ساســة وعــنكم ذادة

استفسـر النـاس ،  فحشـهم األخالقـي والسياسـي وينسـبون ذلـك إىل مشـيئة اهللاوملا بالغ األمويـون يف .)24(عنكم بفيء اهللا الذي خولنا"
م ابـن عمـر أن اهللا  عبد اهللا بن عمر عن أفعال هؤالء اإلجرامية هل هي واقع مقدر من عند اهللا ال مناص منه إال بالرضا والتسـليم فأجـا

ا م يفعلو   .)25(ومل حيملهم علم اهللا على فعلها"، "قد كان يف علمه أ
  ـ خلق القرآن و األيادي الخفية للسلطة 4

و مل يكفهــا احتكارهـا التـام للشــأن ، مل تكتـف السـلطة السياسـية باالســتبداد السياسـي علـى مجـاهري املســلمني و علـى النخبـة املعارضـة
عندهم وهو القرآن الكرمي  فاستفز املسلمون يف أعلى مصادر القيم العليا ، بل تدخلت يف عقائد الناس و يف مشاعرهم الدينية، السياسي

حيـث أصـدرت السـلطة أوامرهـا باختبـار أعيـان اجملتمـع مـن حمـدثني وفقهـاء وقـرّاء يف مـواقفهم مـن الـنص القـرآين هـل هـو  ، كالم اهللا املنزل
م املثل يف ، العقالنية الدينيـة كالم قدمي أم كالم حديث؟ ولقد تبنت السلطة الرأي الثاين َمْسُنودة يف ذلك بعلماء املعتزلة الذين يضرب 
املـأمون واملعتصـم : ولكن ملا احتدوا مع السلطة حتولوا إىل متواطئني يف حمنة خلق القرآن خالل فرتة حكم كل من اخللفاء العباسيني الثالثة

ل بشــع أشــبه ومت تعــذيبهم وإهــانتهم وقــتلهم يف شــك، ولقــد وقــع ضــحية هــذه الفتنــة الكثــري مــن أهــل العلــم والفضــل وبقيــة النــاس .والواثــق
ـا األسـتاذ فهمـي جـذعان يف دراسـته املهمـة، بسياسة جتفيف املنابع أو اإلبادة اجلماعيـة حبـث ، احملنـة: و لقـد مجـع وقائعهـا ونـاقش خلفيا
ا خلص إليه الباحث قولـه بـأن هـذه الفتنـة تشـكل "حمنـة بكـل املقـاييس إذ حصـل فيهـا وممّ  .)26(يف جدلية الديين والسياسي يف اإلسالم

وأول خــرق مجــاعي يف تــاريخ اإلســالم حلريــة الــرأي والفكــر واملعتقــد ممــثال بقيــام الســلطة السياســية بإجبــار النــاس علــى تغيــري آرائهــم  ربأكــ
و املشــكلة الــيت يثريهــا هــذا التــدخل الســافر يف العقائــد هــي أن القضــايا الشخصــية املتعلقــة بالتعبــد باتــت شــأنا مــن شــؤون  .)27(بــالقوة"

و لـذلك فالسـلطة تتـدخل ، للدولة تقرر فيه كيف شاءت حسب ميوالت رجل السلطة بدل احلوار الفكري احلر واملسـؤول "النظام العام"
تارة "باسم العقالنية يف عصر اخلليفة العباسي املـأمون فاضـطهدت القـائلني بـأن القـرآن قـدمي ألنـه كـالم اهللا األزيل صـفة مـن صـفات ذاتـه 

طة السياسية مـرة أخـرى يف عصـر اخلليفـة املتوكـل ولكـن حبجـة درء الفتنـة وناصـرت أصـحاب نظريـة القـدم مث تدخلت السل، األزلية القدمية
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و هـذه املـرة مل تعتمـد فقـط أسـلوب العنـف يف فـرض آرائهـا بـل جلـأت إىل التمـاس ، )28(واضطهدت القائلني بأن القرآن حمدث خملوق"
، املالمــح الكــربى للعقيــدةمــنهم فتــوى حتــرم القــول خبلــق القــرآن وترســم  فوظفــت العلمــاء فاستصــدرت، الــدعم املعنــوي مــن جهــات علميــة

هــي وثيقــة رمسيــة زكَّتهــا و ، هـــ433هـــ) وذلــك ســنة 442 -381باالعتقــاد القــادري القــائمي" نســبة إىل صــاحبها القــادر بــاهللا(وتعــرف "
: "مـــن قـــال: ممـــا جـــاء فيهـــارج مـــن امللـــة و فقـــد فســـد اعتقـــاده وخـــوكـــل مـــن خالفهـــا ، تعـــرب عـــن آراء "مجاعـــة املســـلمني" آنـــذاكالســـلطة و 

وبــذلك تصــري العقيــدة أُلعوبــة سياســية ال  .)29(خملــوق علــى حــال مــن األحــوال فهــو كــافر حــالل الــدم بعــد االســتتابة منــه" )القرآن(إنــه
واملتغــري هــو الفكــر قدســية هلــا إال بقــدر مــا حتققــه وجتلبــه مــن األنصــار وشــرعية سياســية؛ ألن الثابــت لــدى الســلطة هــو املصــلحة والنفعيــة 

  .والعقيدة
يظهــر جليــا مــن خــالل تناولنــا لعلــم الكــالم مــدى احلاجــة إىل قــراءة جديــدة ملختلــف احلقــول ، ويف ختــام هــذه الدراســة املركــزة واملختزلــة

ءة الـرتاث ولـذلك وجـب قـرا، …املعرفية داخل الثقافة اإلسالمية اليت لن تكون سوى انعكاسـات طبيعيـة لظروفهـا السياسـية واالجتماعيـة
أمـا التعامـل ، )30(فـإن السـلطة هـي مفتـاح التـاريخ"، يف ضوء التاريخ وخصوصا التاريخ السياسي ألنه "إذا كان التاريخ هو مفتاح العقل

ويضيف إىل الـذاكرة "مقدسـا جديـداً" مينـع جتديـد الفكـر وحييـل الـذات ، "الطوباوي" مع املاضي فلن يزيد إال مفاصلة بني التصور والواقع
لى زمن مضى ووىلَّ ويكرس اجلمود و يُعطِّل احلـواس بـدعاوى توظـف يف غـري سـياقها مـن قبيـل الـزعم بأنـه "ال يصـلح هـذه األمـة إال مبـا ع

ـا ألسـنتنا"  صلح به أوهلا" أو الدعوة إىل الكف عن افتحاص املاضي وحماسبته حبجة كون تلـك "دمـاء طهـر اهللا منهـا أسـيافنا فـال نلـوث 
  .ن التاريخ ملك للجميع ولألجيال وإال فما معىن أن ينتسب املرء إىل تاريخ ال ُيْسِ◌هُم يف نقده وتطويرهدون اإلدراك بأ

**********************  
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  تأويل النصوص القديمة
  قراءة لتأويل شنكرا لنص االوبانيشاد

  *هالة أبو الفتوح
يف القرن الثامن عشر والتاسع عشر على يد الفالسفة األملان مثل "شال يرماخر" و "دلتاي" وغريهم  إذا كان علم التأويل مل يظهر إالّ 

بـل  .قد وجدت قدميا لدى الكثـري مـن الفالسـفة مثـل أفالطـون وفيلـون وغـريهم عن أن ممارسة التأويلفلسفي تكشف فإن قراءة الرتاث ال
 إننا ميكن أن جنده لدى مفكري الشرق القدمي حبضاراته املتنوعة ومدارسه املختلفة سواء كان تـأويًال للنصـوص املقدسـة ورغبتـه يف جتاوزهـا

ا اإلهلــي فوشــيوس عنــدما أعــاد تأويــل املفــاهيم الصــينية املقدســة لكــي تلعــب دوراً أيــديولوجيا كمــا حــدث مــع كون،  وإفراغهــا مــن مضــمو
لقـد قـرأ كونفوشـيوس تـراث أمتـه مـن منظـور عصـره ومقتضـياته  .جديداً يف نشر األخالق االجتماعية وتربية الفرد إلعداد اإلنسـان الصـاحل

أو كـان تـأويًال للـنص  .فريغه من املضمون القدمي وملئه مبا هـو جديـدولذلك اكتفى بنشر تعاليمه وآرائه من خالل الرتاث وذلك بإعادة ت
من أجل فهم اخلطاب اإلهلي وإلعادة فهـم الصـلة ، وهو ما امساه شاليرماخر "امتالك فهم متجدد للنص، من أجل اإلبقاء عليه وجتديده

أويــــل أحــــد النصــــوص اهلنديــــة املقدســــة وهــــو نــــص لت، موضــــوع املقــــال، بــــني املطلــــق والعــــامل واإلنســــان كمــــا هــــو احلــــال يف حماولــــة شــــنكرا
  .االوبانيشاد

  أهم مفاهيم كتاب/ االوبانيشاد: أوالً  
ق  600ق م وميتــد حــىت  2500تعــد األوبانيشــاد ثــاين النصــوص املقدســة الــيت ازدهــرت خــالل العصــر القيــدي والــذي يــؤرخ لــه بعــام 

ــا حتتــوي علــى نصــوص تتعلــق بالــذات واحلقيقــة ا، )1(م حيــث  .جلوهريــة لألشــياء فهــي تعــد أكثــر أجــزاء الــرتاث القيــدي تفلســفاً ونظــراً أل
ومــن مث كــان احملــور األساســي لتلــك النصــوص هــو حتديــد  .مــن الشــرك والتعــدد إىل األحاديــة فالتوحيــد متثــل نضــج الفكــر اهلنــدي وانتقالــه
  .طبيعة ذلك الذي تنتظم به األشياء

حول مبدأ احلقيقة الواحـدة والثابتـة الـيت ال تتـأثر بـالتغريات الـيت حتـدث يف العـامل يتمحور مضمون االوبانيشاد على اختالف نصوصها 
ا اجلوهر العميـق لإلنسـان، اخلارجي ويف هـذا اإلطـار نلتقـي عـرب النصـوص حبشـد مـن املفـاهيم الـيت ارتبطـت ، إذ إن تلك احلقيقة هي بذا

  .ي السعادة األبديةمع بعضها البعض لتؤدي يف النهاية إىل حتقيق غاية اإلنسان وه
ظهر خالل االوبانيشاد مفهوم الكارما والتناسخ وقد بلغ ارتباط املفهومني معا إىل احلد الذي أصـبح مـن ، فعلى سبيل املثال ال احلصر

ان فإذا كان مصري اإلنسان يتحـدد وفقـا "للكارمـا" والـيت تعـين قـانون العمـل الـذي حيـتم علـى كـل إنسـ، الصعب فهم أحدمها بدون اآلخر
ـــه Samsaraحتمـــل مســـؤولية وهـــو مـــا يضـــمن تنفيـــذ ثـــواب  فـــإن التناســـخ يعـــود خالهلـــا اإلنســـان مـــن جديـــد إىل ، خريهـــا وشـــرها، أعمال

  .والعقاب عرب دورات حياتيه متتاليه ليوّىف مثار أعماله، )2(الثواب
ائي للمعاناة الـيت ستخضـع والتناسخ يف تلك العودة املستمرة للوجود البشري واليت ت وتكمن خطورة مفهومي الكارما عين التواجد الال

ــا مــن إشــباع رغبتهــا الــيت خلقــت مــن أجلهــا وهــي إدراك  .هلــا روح اإلنســان طاملــا بقيــت يف عــامل الظــواهر إذ إن هــذا التواجــد يعــين حرما
  .املطلق ومن مث التحرر األبدي من اجلسد والعامل

غـري أن املفهـوم مل يسـر علـى وتـرية واحـدة وإمنـا مـرَّ بتطـور يعـّد وليـَد تبـاين  ،وهكذا احتل مفهوم اخلالص مكانة كبرية داخل النصـوص
ففــي البــدء احنصــر اخلــالص يف اهلــروب مــن العــامل املــادي واجلســد الفــان مــن أجــل إدراك الربمهــان والتوحــد معــه حــىت  .النصــوص فيمــا بينهــا

بـدأ اخلـالص عـرب هـذا التحديـد سـلوك فـردي تغلـب عليـه النزعـات  وقـد .ومـن مث يـنعم بالسـعادة األبديـة، حيقق املـرء غايـة وجـوده البشـري
ولكــن بعــد هيمنــة مفهــوم الــدورات بوصــفها البــديل ملفهــومي الثــواب والعقــاب مل يعــد اخلــالص فقــط مــن أجــل معرفــة  .الفرديــة واألنانيــة
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الــروح املتشــوقة للعــودة إىل املطلــق الــذي  الالمتنــاهي وإمنــا أيضــاً مــن أجــل التحــرر مــن العــود املتكــرر إىل هــذا العــامل والــذي جّســد عــذاب
وتكشف قراءة األوبانيشاد عن تبلور مفهوم اخلالص خالل الدعوة إلنكار العامل ونبذ احليـاة مـن أجـل التحـرر مـن كـل  .)3(صدرت عنه

والقلــب إلعــادة اكتشــاف صــفاء الــذهن ، )4(وهلــذا أصــبح الزهــد .وهــو املطلــق، أمنــاط احليــاة الدينيويــة حــىت يــتم التوجــه ملــا هــو أكثــر قيمــة
  .احلق/ الرمهان

لقد تبارت نصوص االوبانيشاد املختلفة يف حماولة إىل وضـع حتديـد دقيـق ملفهـوم الربمهـان الـذي مثّـل التجلـي املوضـوعي لتعيـني احلقيقـة 
ل عبـــارة "ال هـــذا وال فنجـــد اوبانيشـــاد بريهـــاد" تتبـــىن أســـلوب الســـلب يف حتديـــد ماهيـــة الربمهـــان مـــن خـــال، املطلقـــة واجلـــوهر الالمتنـــاهي

وعلــى ذلــك بــدا اإللــه االوبانيشــادي إهلــاً معروفــاً وجمهــوًال يف ذات  .وهــي عبــارة تــنص علــى مغــايرة الربمهــان لكــل مــا حيــيط بنــا، )5(ذاك"
أن وهــو حمجــوب اســتناداً إىل ، فهــو معــروف انطالقــاً مــن قــدرتنا علــى اســتدالل بعــض القضــايا عنــه نظــراً لكونــه حقيقــة بديهيــة، الوقــت

  .األشياء املتناهية واليت نستمد منها معرفتنا به ال تنطوي على شيء خيص وجوده وفعاليته الالمتناهية
 لقــد مت حتليــل املاهيــة اإلهليــة عــرب األجــزاء املختلفــة للنصــوص اســتناداً إىل املماثلــة الدائمــة بــني الكــون واإلنســان مــن ناحيــة وبــني األخــري

عض النصوص إىل إثبات وجود الربمهان املطلق داخـل الـذات اإلنسـانية عـن طريـق املقولـة الـيت تـنص وقد سعت ب .واإلله من ناحية أخرى
 .يف كــل املوجــودات املتناهيــة الكونيــة فقــط وإمنــا أيضــا داخــل اإلنســان نفســه، )6(علــى "أنــه حــال" فــال يقتصــر هــذا احللــول علــى الظــواهر

ف عن ماهيته وإمنا إثبات حقيقـة وجودنـا البشـري الـذي يؤكـد يف ذات الوقـت وكأن القضية هنا ليست إثبات الوجود اإلهلي فقط والكش
لــذلك  Atmanوهلــذا احتــوت النصــوص علــى مفهــوم جديــد مــن أجــل الوصــول إىل أفضــل حتديــد  .علــى وجــود مثــل ذلــك الكــائن اجملــرد

أو بوصـفها ، ح باعتبارهـا حقيقـة أبـدعها الربمهـانوهـو مفهـوم األمتـان والـذي يعـين "الـذات" أو الـرو ، واحلال يف اإلنسان .اجلوهر الالمتعنيِّ 
وقــد ترتــب علــى قضــية احللــول ســابقة الــذكر الكثــري مــن التســاؤالت الــيت اقتضــت وجــود شــروح أو تفســريات لفــك غمــوض  .الربمهــان ذاتــه

والسوترا تعين ، وترا"األمر الذي أدى إىل ظهور ما يسمى "بأدب الس .النصوص ووضع إجابات لتلك التساؤالت اليت يثريها النص نفسه
إال أن هذا االختزال أدى إىل مزيد مـن الغمـوض ، وهو منط للكتابة ُقصد به تفسري النصوص يف أسلوب شديد االختزال، األقوال املأثورة

اهب ويف ظـــل تعـــدد االجتاهـــات وتبـــاين املـــذ، ومبـــرور الوقـــت .األمـــر الـــذي اقتضـــى ضـــرورة وجـــود تفســـريات حتليليـــة لبيـــان املعـــىن املقصـــود
وقــد أفضــت تلــك  .نشــبت صــراعات فكريــة بــني املــدارس الفلســفية آنــذاك حــول تأويــل وتفســري النصــوص االوبانيشــادية املقدســة، الفكريــة

كمـا هيمنـت روح احلـوار والتأويـل النقـدي علـى تنـاول شـىت أشـكال ،  الصراعات إىل نضج القضايا املطروحه للنقاش ونزوعها حنو التجريـد
مـن ، وتـأويًال هلـا )7(سـتاذةأبني هذه احملاوالت حماولة شنكرا يف القرن الثامن قبل امليالد واليت تعّد قراءة على قـراءة ومن  .اخلطاب اإلهلي

بيد أن التلميذ قد فاق أستاذه وأسـس شـنكرا اجتاهـا متميـزاً جّسـد خاللـه  .أجل فهم جديد للنصوص املقدسة يتالئم واحتياجات العصر
"االدفيتـا الربمهـان" بوصـفه احلقيقـة ، اهلنديـة مـن خاللـه نسـقه التـأويلي Advitaوالذي متحور حـول ، للفلسفة قمة التطور الروحي والعقلي

   .الفريدة والروح األمسى
  تأويل شنكرا: ثانيا

مثـل تأويـل السـامكهيا  -يبدو أن وعي شنكرا بأنه يسعى خـالل حماولتـه التأويليـة إىل الكشـف عـن مـا سـكتت عنـه احملـاوالت االخـرى
لــذا فهــو يوجهنــا دومــاً إىل أســفار ، هــو مــا جعلــه يشــعر بصــعوبة األمــر، وهــو حتديــد طبيعــة العالقــة بــني املطلــق/ الربمهــان والعــامل -والينايــا

حيث إن هـذا التحديـد مـن شـأنه أن حيولـه إىل موضـوع متنـاٍه ومـن مث  .النصوص خاصة األسفار اليت تؤكد استحالة حتديد ماهية الربمهان
لــذلك انطلــق شــنكرا يف حتليــل وفهــم عالقــة املطلــق بالعــامل مــن خــالل التأكيــد علــى أن املطلــق كينونــة ، حــدود معرفتنــا املتناهيــةتطبّــق عليــه 

  .تغاير عامل األشياء
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والتأكيد على أنـه األسـاس  -بالرغم من أن تدوينه استغرق مئات السنني-حرص شنكرا منذ البداية على إظهار أبدية الكتاب املقدس
وهلذا توقف حيث انتهى النص وهو التأكيد على أن املطلـق هـو الـذات الكونيـة الشـاملة ومصـدر   .إلثبات وجود املطلق/ الربمهانالوحيد 

أن  يذلـك الـنص الـذي خشـ، غري أن تأويله يكشف عن سعيه الدئم لتطوير النص وفقاً الحتياجات العصر .)8(كل الكائنات وغايتها
حيـث أكـد علـى أن الربمهـان ، وهلـذا اسـتبدل مبـدأ املماثلـة مببـدأ العلّـة، طلق والعامل إىل وحدة وجـود مطلقـةتؤدي أسفاره اليت متاثل بني امل
وهلذا نقد شنكرا مـذهب السـامكهيا الـذي سـعى لتفسـري نشـأة العـامل بـرده إىل علـٍل ماديـة كّونـت نفسـها  .هو العلة الفاعلة واملادية للعامل

لتصــبح مــادة جامــدة ال ، مفهــوم الرباكــرييت والــذي يعــين املــادة األوىل Prakrity)9(حيــث أعــاد تأويــل .بنفســها وهلــا اســتقالهلا عــن املطلــق
ا إبداع العامل مبعزل عن الربمهان بوصفه العلة الفاعلة، توجد يف حالة مستقلة وهلذا جلأ شـنكرا  .وال تتصف بالعقالنية ومن مث ليس مبقدر

ة يف سـعي األخـري حنـو املسـاواة بـني الربمهـان والظـواهر اخلارجيـة الـيت تبناهـا ليكشـف عـن ذاتـه إىل التأويل النقدي لـنص االوبانيشـاد خاصـ
اسـتنادا ، الربمهـان والعـامل، مؤكـداً علـى التمييـز بـني العلـة واملعلـول، األمـر الـذي أدى إىل إلصـاق مسـة احلقيقـة والكمـال بالعـامل، من خالهلـا

  . أكد عليها النص ذاته بوصفها ماهية املطلقإىل تناهي العامل مقابل مسة الالتناهي اليت
مـا يشـرتكان معـاً يف مسـة الوجـود إال أن وجودمهـا  .العامل والربمهان مقولتان غري متساويتني فهما نوعـان خمتلفـان مـن الوجـود إنّ  ورغـم ا

، الربمهـان كمـا أشـارت االوبانيشـادوهلذا فإن العامل لـيس هـو  .فأحدمها حق واآلخر جمرد مظهر خارجي أو وْهم، ليس على نفس الدرجة
وهنـا قـدم  .نتوهم ذلك هـو اجلهـل أو األدفيـديا الـذي يـدفعنا لالعتقـاد بـأن العـامل لـيس سـوى الربمهـان ذاتـه)Advidya)10والذي جيعلنا 

وهم للتـدليل علـى نسـبية شنكرا مفهوماً جديـداً يقـيم عليـه تأويلـه وفهمـه حلقيقـة تلـك العالقـة الغامضـة بـني العـامل والربمهـان وهـو مفهـوم الـ
  .وحلل مشكلة العلية من ناحية أخرى، )Maya)11العامل ومباينته للمطلق من ناحية املايا 

وهو جهل يدفعنا إىل رؤية األشياء على غري حقيقتها ، ظهر مفهوم "املايا" عرب النص املقدس بوصفه اجلهل الناشئ عن النقص املعريف
فــالنص يكشــف عــن تــأرجح املفهــوم بــني كونــه جتســيدا للجهــل  .ملماثلــة علــى عالقــة الربمهــان بالعــاملاألمــر الــذي أدى إىل هيمنــة نظريــة ا

 .األزل الفردي املتمثل يف النقص املعريف وبني كونه جهًال كونياً مبعىن أنه علة ما ندعوه بالعامل اخلارجي باإلضافة إىل التسليم بوجوده منـذ
إال أن شـنكر أعـاد تأويـل املفهـوم  .Maya جانبها الفـردي باجلهـل ويف جانبهـا الكـوين باملايـا تعرف يف avidyaوكأننا أمام حقيقة واحدة 

ومـن ثــم فهـي اجتـاه ، ليعين به عيب عقلي يف تفكرينا يرجع إىل تناهي العقل البشري الذي ينزع إىل حتليل املقـدس إىل آالف املوضـوعات
"أفيـديا" فكالمهـا يقـوم بـنفس الـدور وهـو سـلب وجودنـا عـن طريـق إخفـاء الطبيعـة  وسواء كانت "مايا" أو، )12ي(غري واع للعقل املتناه

  .اجلوهرية لألشياء وإبداء األمور على غري حقيقتها
"إىل أن املطلــق حســب تأويــل شــنكرا لــه لــيس خبــالق لعــامل ، أحــد البــاحثني يف النصــوص اهلنديــة املقدســة Rao )13(وقــد أشــار "رو"

فـال جمـال للـربط بـني الكمـال والـنقص املشـاهد ، كمـا أن الربمهـان ال يتحـول يف العـامل  .يصدر عن الالوجود حيث أن الوجود ال، الظواهر
بيد أن تأويل شنكرا للمايا كان من أهم احللول اليت طرحها بصدد  .إمنا الوهم هو الذي يدفعنا إىل تصور وجود عالقة بينهما" .يف العامل

وعلـى كـل مل تكـن "املايـا" لديـه تفيـد أن العـامل وهـٌم  .تاب املقدس وعجز عن وضـعها يف إطـار واحـدتنوع أساطري اخللق اليت احتواها الك
ـا ال تعـين أنـه حـق مطلـق ومـن مث تـتم نظريـة املماثلـة،  تام ومن مث تؤدي إىل إلغاء اخللق إمنـا أصـبحت تعـين أن العـامل موجـود نظـراً ، كما أ

  .الوجود احلقألن إدراكنا احلي يؤكد وجوده ولكنه ليس هو 
امل امتد توظيف شنكرا السابق ملفهوم املايا إىل حتليله لإلنسان من أجل أن يقدم تأويال جديـداً لتلـك العالقـة الثالثيـة بـني الربمهـان والعـ

إىل  -املعلــى غـرار العــ- فلــو حتولـت الــروح الفرديـة .اإلنسـان؛ ولكــن دون أن يلحـق مســة الـَوْهم بــالروح الفرديـة كمــا حـدث بالنســبة للعـامل
وهــي مــن املوضــوعات - بديــةوجــود ومهــي أو وجــود زائــل بوصــفها خاضــعة للتغيــري والفنــاء فــإن احلــديث عــن خالصــها وبلــوغ الســعادة األ
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ومــن مث طــرح تفســرياً جديــداً فــّرق خاللــه بــني اجليفــا الــروح الفرديــة يف  .Jivaسيصــبح عبثــا أي ال جمــال لــه  -األساســية يف الــنص املقــدس
وهلــذا أكــد علــى أن  .وبــني املطلــق بوصــفه ذات جمــرَّدة ومتعاليــة تكمــن وراء هــذا الواقــع التجــرييب .جلســد واخلــربات الشخصــيةارتباطهــا مــع ا

، ولكنـه اجلهـل "افيـديا"، أي وجود خمتلـف عـن الربمهـان، هبوط الروح إىل اجلسد وارتباطها به ليس املسؤول الوحيد عن حتوهلا إىل "جيفا"
  .لية وحقيقة متاثلها مع الربمهانالذي خيفي ماهيتها األص

حيث جتلت سلبية األنا عندما أكد على أن الروح الفرية يف حقيقتهـا سـواء أطلـق عليهـا امتـان أو ، وهنا يبدو التزام شنكرا حبرفية النص
يكـون املطلـق هـو ، )14(-أي يف حالـة ارتباطهـا–ومع ذلك فقد بدا واضـحا يف ثنايـا تأويلـه اسـتبعاده حقيقـة أن  .جيفا هي املطلق ذاته

  .الروح يف هيئتها املشروطة وخضوعها ملقتضيات اجلسد
وانتهــى إىل أن الربمهــان األمســى هــو ، اجملــرد واملتعــني، لقــد احتــوى نــص االوبانيشــاد علــى مــا يســمى بالربمهــان األمســى والربمهــان األدىن

إال أن شـنكرا قـد جتـاوز ، اجلوهر املطلق، اجملال الذي يتجلى فيه األولأما عامل الظواهر فهو الربمهان األدىن نظراً ألنه ، اجلوهر الالمتناهي
هذا الـنص عنـدما أعـاد تفسـري عالقـة الربمهـان بالعـامل يف إطـار إلغـاء القداسـة عـن األخـري ومـن مث أصـبح هنـاك اسـتحالة يف توظيـف ذلـك 

، اجملــرد واملتعــني، وهلــذا شــرع يف اســتخدام املفهــومني .تأويلــهالــنص الــذي يتنــاول عالقــة العــامل بالربمهــان يف إطــار األعلــى واألدىن يف ســياق 
للداللــــة علــــى نفــــس اإللــــه ممــــا أوقعــــه يف مــــأزق الثنائيــــة وهــــو مــــا يتعــــارض مــــع نســــقه التــــأويلي الــــذي أطلــــق عليــــه األدفيتــــا أي الالثنائيــــة 

Advita)15(.  
ومـن مث مل يتخـذ موقفـاً جتـاه ، تباينـة يف ذات الوقـتكان شنكرا على وعي بأن النص حيتـوي علـى عـدد مـن نظريـات اخللـق املتنوعـة وامل

ـا تتفـق فيمـا بينهـا بصـدد مسـؤولية الربمهـان  أي منها وظّل مكتفيا بالتأكيد على أنه رغم التباين اجللي الذي تكشف عنه النصوص إال أ
ويف الوقت الذي بـدا وكأنـه يلتـزم  .ثاين له حد الوا، حيث جتلى املطلق خالهلا بوصفه اخلالق واحلافظ واملدمر هلذا العامل .عن إجياد العامل

أفـرط يف اسـتخدام مـنهج التأويـل بالسـلب بـأي ، )16(حبرفية النصوص اليت حتدد ماهية املطلق وفاعليته الذي استحال معه إدراك املطلـق
لق لـيس موضـوعاً للحـواس إذ إنـه يعلـو فـاملط .من الوسائل املتاحة بل أصبح مفهوم الّربمهان عـرب نسـقه التـأويلي أكثـر جتريـداً عـن ذي قبـل

  .على كل التمايزات القائمة يف الواقع كما أنه يسمو على كل وسائل املعرفة املتاحة مبا يف ذلك الكتاب املقدس نفسه
مسـتنداً  قدم شنكرا تأويًال يف غاية األمهية ليحل به أزمة اإللـه املشـروط واإللـه اجملـرد -ولكي خيدم تصوره العقلي للخالص–ومع ذلك 

أو مكتســــب لــــبعض ، حيــــث أعــــاد قــــراءة النصــــوص الــــيت جتلــــّى خالهلــــا الربمهــــان يف إطــــار مــــادي .يف ذلــــك علــــى قضــــية اللطــــف اإلهلــــي
بط به إىل مستوى املوجودات املتعينة بوصفها وسيلة استخدمها اإللـه للتعبـري عـن ذاتـه أمـام الـوعي اإلنسـاين وتـدعيما ، التحديدات اليت 

ا العبادلعمليات التأمل  ويتأدى من ذلك إن اإلله املفارق ال يتـواىن عـن اختـاذ هيئـة أو إطـار مـادي مـن أجـل أغـراض العبـادة  .اليت يقوم 
  .)17(ولتهدئة قلوب العباد

ذا مل يعد اللطـف اإلهلـي مقصـوراً علـى اإلشـراف اإلهلـي حلظـة التحـرر النهـائي وإمنـا أصـبح أمـراً متحققـا دومـاً خـالل املراحـل املت غـرية و
وعليه فإن إعادة قراءة النص مسحت له بتناوله عالقـة املقـدس بالـدنيوي يف إطـار جديـد تسـوده عالقـة احلـب  .اليت يتجلى خالهلا املقدس

  .النص أظهرهاوالوئام بني العبـد وربه بعيداً عن عالقة السيد بالعبد اليت 
فاإلنسان يف حقيقته مركـب مـن جـوهر مـادي وآخـر روحـي وهـو ، ة للفردويف هذا اإلطار مل يسع شنكرا إللغاء احلقيقة اإلهلية اإلنساني
فـإن ، األمسـى أثنـاء ارتباطـه باملايـا فإذا كـان الربمهـان األدىن هـو الربمهـان .ذا الرتكيب يشارك على حنو خاص يف املرتبة العليا واملرتبة الدنيا
إن الـروح الفرديـة مل تصـدر عـن اإللـه وإمنـا  .رتباطهـا باالفيـديا/ اجلهـلال الذات الفردية هي ذات الربمهان األمسى ولكنها تبدو كذلك نظراً 

يف ظــل الشــروط الــيت حتــدد ماهيتـــه وحتجــب حقيقتــه جديــداً هلــذه القضــية عنــدما أعلــن أن  )18(لقــد قــدم شــنكرا تــأويال .هــي اإللــه ذاتــه
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ا تفرق بني الروح الفردية والربمهان ال تقر ذلك على أساس اجلوهر احلـق لكـل منهمـا ولكـن علـى أسـاس  النصوص اليت يبدو ظاهرها وكأ
مـا خمتلفـني، ةاحلالة الراهن وعنـدما تتحـرر الـروح الفرديـة مـن كـل  .مبعىن أن جوهرمهـا واحـد ولكـن نظـراً خلضـوعها للعناصـر املضـللة يبـدو أ

ا تنال اخلالص األبدي بصحبة ا   .)19(لربمهان ومن مث فاخلالف بينهم جمرد وهمتلك العوائق اليت حتول دون إدراك احلقيقة املطلقة فإ
فعندما  .إدراك الروح الفردية بوصفها الروح الالمتناهي يعد إسقاطا لوجودها املتناهي املتعني جبانب إدراك اتصاهلا باألرواح األخرى إنّ 

وعليــه جيــب علــى اإلنســان أن يــدرك  فهــذا يعــين أننــا مجيعــاً منلــك ذات الــروح، وكــذلك أرواح اآلخــرين، تكــون روحــي هــي الربمهــان ذاتــه
"ذلـــك هـــو  /وعندئـــذ ســـوف تكتســـب اآليـــة املقدســـة "تـــات تفـــام اس" .ارتباطـــه بـــاآلخرين مـــن جهـــة وارتباطـــه بالربمهـــان مـــن جهـــة ثانيـــة

يه نظرية وهكذا ففي الوقت الذي نقد شنكرا ف .مشروعيتها وفاعليتها، بني املتناهي والالمتناهي، اليت وحدت بني األنا واآلخر 20انت"
إال أنـه مل يفعـل ذات ، التماثل بني العامل والربمهان اليت أكـدها الـنص املقـدس اسـتناداً إىل رفضـه قضـية احللـول فيمـا خيـص العـامل احملسـوس

ؤدي إذ إن رفض نظرية التماثل واحللول فيما خيص الروح الفردية والروح الالمتناهي سـوف يـ .الشيء خالل تأويله ملاهية الذات اإلنسانية
ـــا وهـــٌم أو زيـــٌف علـــى غـــرار العـــامل  .إىل التســـليم بتعـــدد األرواح وهـــذا مـــا رفضـــه شـــنكرا ألنـــه يتعـــارض مـــع نســـقه التـــأويلي أمــــا إذا قيـــل أ

إن االرتفــاع باملتنــاهي هــو يف  .بــل إن الــنص املقــدس بأكملــه سيصــبح عبثــاً ال طائــل لــه، احملســوس فلــن يبقــى لنــا شــيء نســعى خلالصــه
  .دة اجلزء اإلهلي الالمتناهي الكامن فيه إىل األلوهية يف كماهلا املطلق وهو ما أظهره الكتاب املقدس باسم اخلالصاحلقيقة جمرد عو 

 إنـه، وعلى ذلك فإن التحرر/ اخلالص ليس بالشيء اجلديد الذي يأيت للروح من اخلارج وإمنا هو اكتشاف حلقيقة أزلية كامنـة بـداخلنا
وســواء جــاءت االســتنارة أو  .الــيت متحــو اجلهــل املعــريف وتكشــف عــن جممــوع العوائــق الــيت حتــول دون حتققــه إنــه احلقيقــة .ينبــع مــن أعماقنــا

ا واحد ومصدرها واحد -أي من الربمهان املطلق–أو من اخلارج  -أي من اآلمتان–الكشف عن احلقيقة من الداخل  وهـو مـا ، فمضمو
  .الذات واملوضوع، الف بني األنا واألنتيتفق مع تفسري شنكرا الذي أكد خالله على انتقاء اخل

حيـث مل ، موقف شنكرا من العامل وفاعلية الفرد خالله أدى به إىل طرح تأويل جديـد ملفهـوم اخلـالص يغـاير طـرح الكتـاب املقـدس إنّ 
بـدا اخلـالص أمـراً ال يتحقـق  ولكـن .يعد اخلالص هو إنكار العامل وإرادة احلياة جبانب االنتقال إىل الغابـة يف حالـة مـن الالوعـي والالفعـل

ــا الكــل .إال خبــالص اجملمــوع ولعــل هــذا مــا أدى إىل وصــفه باملصــلح نظــراً ألنــه ال يــدعو إىل  .)21(فــنحن ال منلــك الســعادة حــىت يفــوز 
  .اعتزال العامل جبانب تأكيده على أمهية العمل ومساعدة اآلخرين

السـمو ، )Jiva mukta )22 وهـو مـا عـرف بـاخلالص املؤقـت جيفـا موكتـا: األول: وعلى هذا النحو قسـم شـنكرا اخلـالص إىل نـوعني
ذا اإلطار املادي واملتمثل يف جسده والعامل الفيزيقـي الـذي حييـا فيـه ويبـدو أن املتحـرر يف تلـك املرحلـة حييـا كسـائر  .بينما ما زال مرتبطا 

ة مع اجلانب املادي هلذا العامل حـىت يتفـادى الوقـوع يف قبضـة إذ إنه أحدث نوعاً من القطيع، األشخاص ولكنه ال ينفعل مبا حيدث حوله
  .الكارما من جديد

وهــو ال خيتلــف عــن النــوع األول يف جمــرد حتقيــق ، Vidha mukta)23(موكتــا فهــو اخلــالص األبــدي فيــدها: أمــا ثــاين أنــواع اخلــالص
الـيت تتصـف  ةرر يبلـغ خاللـه حالـة مـن السـكون والطمأنينـإمنـا أيضـاً يف أن املتحـ -عن طريق املوت–االنفصال الفعلي عن اجلسد والعامل 

  .باألبدية حيث ال عودة مرة أخرى لدورات املوت واحلياة املتكررة
مل يعــد اخلــالص هــو الفنــاء التــام أو االنصــهار يف املطلــق وإمنــا أصــبح حالــة مــن الــوعي الكامــل يــتم خالهلــا ، وخالفــاً مــع الــنص املقــدس
د ســـعى شـــنكرا عـــرب تأويلـــه للخـــالص إىل خلـــق حالـــة مـــن التعـــايش الســـلمي مـــع الربمهـــان يســـتعيد خالهلـــا لقـــ .االســـتمتاع بصـــحبة املطلـــق

، اإلنسان ألوهيته املفقودة عن طريق جتاوز فرديته وحمدوديته اليت هي علة شقائه وتعاسته مع خلق منط من احلياة يتالئم مـع هـذا التعـايش
إال أن هــذا التعــايل ال يعــين انعــدام الــوعي والوصــول إىل حالــة مــن النشــوة  .األخالقيــة حيــث تســمو علــى كــل القــوانني والقــيم، أو التجــاور
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وبكل ما حوله وإمنا هو قمة الوعي حبقيقة وجوده والتحول الـذي ميـر بـه وعلـى هـذا مت  .)24(الصوفية اليت يفقد خالهلا الفرد وعيه بذاته
أو على حد تعبري الفكر الغنوصي إعادة ميالد الفرد كـي يعـود كمـا كـان قبـل  حتول الفردي إىل اإلهلي: سلب الفناء ليتجلى مبدأ التحول

   .السقوط حيمل ذات الطبيعة املقدسة
  منهجه في التأويل: ثالثاً 

نـــود أن نشـــري إىل أن شـــنكرا مل يهـــتم بتنظـــري منهجـــه يف التأويـــل يف خطـــوات واضـــحة وآليـــات حمـــدودة كمـــا فعـــل شـــاليرماخر ودلتـــاي 
فـأعطى بـذلك قـراءة ، إمنا اجته إىل التطبيق وممارسته بشكل عملي علـى أهـم النصـوص املقدسـة وهـو نـص االوبانيشـادو ، وجادامر وغريهم

ــا اإلهلــي مــن أجــل امــتالك فهــم جديــد  .مشوليــة ألهــم األفكــار واملفــاهيم الــيت وردت يف نصــوص االوبانيشــاد املختلفــة فقــام بتأويــل خطا
ويبـدو أن عـدم معرفـة املرحلـة  .العالقـة الـيت يتحـدد وفقـا هلـا دور اإلنسـان وفاعليتـه يف واقعـة املعـاش تلك، لعالقة الربمهان بالعلم واإلنسان

وغريهـا مـن املسـائل اللغويـة الـيت ارتبطـت ، اليت ينتمي إليها شنكرا إىل علم اللسانيات احلديث وقراءة النصوص من حيـث داللتهـا اللغويـة
  .أدى إىل افتقار نسق شنكرا آلليات التنظري أو وضع خطوات منهجية يف تأويل النصوص قد، بالتأويل كما طرحه الفالسفة األملان

  : ورغم ذلك ميكن استخراج بعض القواعد اليت ظهرت خالل تعامله مع النصوص االوبانيشادية املختلفة منها
  االلتزام بحرفية النصوص -1 

يــد علــى قدســية الــرتاث الســابق عليــه جعــل منهجــه يف التعامــل مــع إن حــرص شــنكرا علــى إظهــار أبديــة الكتــاب املقــدس ومــن مث التأك
النصــوص يتــأرجح مــا بــني تبــين بعــض النظريــات واألقــوال احلرفيــة للكتــاب املقــدس وبــني االبتعــاد عــن مقولــة "قــال الكتــاب املقــدس" بــل 

 وجهــة نظــر الــنص الــيت تعلــن أن العــامل فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر جنــده قــد تبــّىن  .ومعارضــة ظــاهر الــنص مــن أجــل إخــراج املعــىن اجملــازي
قتهــا احملسـوس حــق نظــراً ألنــه مياثــل الربمهــان إال أنــه عــاد يف ثنايــا تأويلــه ملعارضـة هــذا التصــور النصــي عنــدما قــدم تفســريه ملفهــوم املايــا وعال

ــا أكــدت التماثــل علــى املســتوى فبينمــا أعلنــت االوبانيشــاد انفصــال الربمهــان عــن العــامل علــى املســتوى التجــرييب .بالعــامل والربمهــان  إال أ
 .يف حــني أعلــن شــنكرا أن العــامل يبــدو أنــه حــق فقــط علــى املســتوى التجــرييب أمــا مــا يتعلــق باحلقيقــة املتعاليــة فهــو وهــٌم حمــض .امليتــافيزيقي

بني الربمهـان والعـامل بظـواهره املختلفـة بل إنه أعاد تأويل األسفار اليت ماثلت  .وهكذا استبدل مبدأ املماثلة الوارد يف النصوص مببدأ العلية
ـا ليسـت سـوى وسـيلة اسـتخدمها اإللـه للتعبـري عـن ذاتـه أمـام الـوعي  أو اليت حتدثت عن حلول الربمهان عرب الظـواهر الكونيـة الفيزيقيـة بأ

دئة لعجز اإلنسان عن إدراك الربمهان يف صورته املتعالية اجملردة، اإلنساين املتناهي   .و
 -أحيانـاً –ك فيه أن هذا التأرجح يف التعامل مع النصوص قد أضفى على تأويله قدر من التناقض للحد الذي يصعب معه ومما ال ش

   .حتديد املعىن املقصود
  جدله مع الخصوم -2

مضــمون فأحيانــاً يقــرتب مــن  .وحــواره مــع اخلصــوم، ونقاشــه، يتحــدد تأويــل شــنكرا تبعــاً للغايــة الــيت يهــدف إليهــا كمــا يظهــر يف جدالــه
األسفار املقدسـة الـيت تؤكـد أن الربمهـان هـو ذلـك "املطلـق الـذي صـدرت عنـه املوجـودات وبـه حتيـا وإليـه تعـود عنـد فنائهـا" وأحيانـا أخـرى 

أنـه أنكـر اخللـق ومـن مث نفـى مسـؤولية اإللـه جتـاه العـامل عنـدما  -مـن جانـب الـبعض–يبتعد عن هذا املضمون للحد الذي أدى لالعتقـاد 
  .ربمهان ليس علة العامل املتناهي وإمنا هو وهٌم فرض نفسه عليهأعلن أن ال

إىل االستشـهاد بــأقوال الكتـاب املقـدس لتــدعيم رده حـىت ولــو   -وكلمـا أراد مواجهــة اخلصـوم–واحلـق أن شـنكرا كــان يلجـأ علـى الــدوام 
فسريات املتباينة جبانـب بعضـها الـبعض ممـا األمر الذي أدى إىل وجود العديد من التصورات والت، كان يعارض يف ذلك ما طرحه من قبل

  .جعل مهمة البحث واستخالص تصور متسق ومتكامل أمراً يف غاية الصعوبة
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إذ إنــه ســعى ، يبقــى تأويــل شــنكرا لنصــوص االوبانيشــاد هــو األكثــر أمهيــة مــن بــني العديــد مــن التفســريات األخــرى، ورغــم كــل مــا قيــل
وإذا كــان شــنكرا قــد مســا  .ذي ســاد العصــر الفيــدي األول والــذي شــكل الشخصــية اهلنديــةللحفــاظ علــى اهليكــل العــام للفكــر اهلنــدي الــ

باملطلق فوق كل العالقات واملقومات حبيث جعله أكثر جتريـداً عمـا كـان عليـه داخـل الكتـاب املقـدس إال أنـه أكـد علـى فاعليتـه يف حيـاة 
   .للحب اإلهلياإلنسان عندما أظهره يف صور املنقذ واملخلص الذي يعد انعكاساً 

******************  
  : الهوامش
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  اللغة العربية التركي في -الحضور العثماني 
  ل ثقافي ووظيفيتجّدد جاذبية أم تواص

  *نادر سراج
الرتكيـة الـذي يلـون مفاصـل  -مثة ظاهرة لغوية تستوقف املتتبع جملريـات احليـاة السياسـية العربيـة فـالكّم املصـطلحي ذو اجلـذور العثمانيـة 

لتعليقـات واالنتقـادات أو با، أو بتسـمية الوظـائف اإلداريـة، الكالم السياسي إن باأللقاب املسبغة على العاملني فيـه أو بالرتـب العسـكرية
  .اليت يتبادهلا السياسيون وينقلها عنهم أو يروجها اإلعالميون أمر يستحق الدراسة

ال تـزال تعـابري نشـأت يف محـى السـلطنة ووفـق قوانينهـا اإلداريـة ، ة عام على احلكم العثماين لبالد الشـامئفبعد مرور ما يقارب اخلمسما
  .داري يف العامل العريبو اإلالسياسية حاضرة يف اخلطابني السياسي 

 .الزعيم الفلسطيين ياسر عرفات الـذي يلّقـب بــ"اخلتيار" اضينوفمرب امل 12فقد ودّع العرب و الفلسطينيون يف  .ونتوقف عند واقعتني
فقـد ، بنـانأمـا يف ل .و ينـدرج علـى ألسـنة اخلـواص و العـوام بعـد أن صـار مرادفـاً لشـخص "أبـو عّمـار"، و هو مصـطلح تركـي يعـين الشـيخ

و"األفنــدي" كلمــة ، م إىل "األفنــدي" أي الــزعيم الطرابلســي عمــر كرامــي2004أســندت رئاســة احلكومــة يف شــهر تشــرين األول(أكتــوبر) 
عــارض هــذه احلكومــة الــزعيم  .)1(واســتخدمتها الفارســية مــن الرتكيــة، ذات جــذور التينيــة أطلقــت علــى األمــراء األتــراك بطريــق االحــرتام

حـول زعامـة ، )2(وسـبق ذلـك ظهـور مقالـة سياسـية .وقـد ًغيّـب عنهـا "بـك" بـريويت هـو متـام صـائب سـالم، ك" جنـبالطالدرزي وليد "ب
الــذي كــان عنوانــاً كبــرياً يف السياســة اللبنانيــة بعــد امليثــاق  )3(الــرئيس الســابق رفيــق احلريــري تعــّرض فيهــا الكاتــب ملوضــوع "البــاش كاتــب"

رئيس األسبق سامي الصلح هو الذي أطلق تسمية "الباش كاتب" على رئيس الوزراء السـين حـني ويذكر الكاتب أّن ال .م1943الوطين 
  .أنه ال يرضى أن يكون "باش كاتب" عند رئيس اجلمهورية نقدم استقالته يف آخر عهد الرئيس بشارة اخلوري معلناً يف الربملا

و قـد ، شا" و"الباش بـزوق" (و بـاش منفـردة تعـين الـرئس و الـرئيسعلى إيقاعات "األفندي" و"البك" و"الباش كاتب" وصوًال إىل "البا
ا  -تأيت سابقة أي يف أّول الكلمة) ـا و رتبهـا و مراسـال يرتسم وجـه طريـف ومميـز مـن الوجـوه اليوميـة لألدبيـات السياسـية العربيـة يف ألقا

ا تالقح الــذي حــدث علــى مــدى قــرون مخســة بــني ثقــافتني تشــكل جانبــاً حّيــاً مــن جوانــب الــ، فهــذه التســميات الرتكيــة املنبــت .وتــداعيا
تـأثرياً سياسـّياً وإداريّـاً وماليّـاً ، ومن مث يف كلتـا الثقـافتني، تفاعل إجيابيَّاً وترك يف كلتا اللغتني، فاالحتكاك الذي قام .ولغتني على حدٍّ سواء

  .ومعيشّياً واجتماعّياً 
 .لـيت حتفـل بـدورها بالعديـد مـن املفـردات والتعـابري الـيت تلّـون خمتلـف منـاحي العـيشوينسحب األمر أيضاً على جمريات الكالم اليـومي ا

"اجلنـدي ، "شحات الـرتك"، "الرتكي املرفوت"، "الغّز": إذ حيمل بعضها مصطلحات تركية مثل، وأمثالنا الشعبية ال خترج عن هذا النطاق
، "ختيــار"، "تســوكر"، "برطيــل"، "بلكــي" "ســرماية"، "شــيش"، ابوج""بــ، "خبشــيش"، وق"پــ"، "البــارات"، "الكــارات"، "فرمــان"، لرتكــي"ا

  ...)4("دزدان"، "قرداش"، "بيشلك"، "سرايا"، "كراكوز"، "كمرك"، "حتصيلدار""، "زنكيل"، "العثملي"
للقـارئ العـريب لـذا رأينـا مفيـداً أن نقـدم  .الرتكـي شـّكل أحـد مشـاغل السـلف الصـاحل -االقرتاض اللغـوي مـن الفضـاء الثقـايف العثمـاين 

مطلع  فوضع يف .نبذة عن قاموس الدراري الالمعات للشيخ حممد علي األنسي الذي كان سّباقاً يف إيالء اجلانب املعجمي جّل اهتمامه
ا التواصــ و  .ليةالقــرن املاضــي مؤلفــاً مميــزاً ســنحاول إلقــاء الضــوء عليــه وإظهــار أمهيــة مبــدأ االقــرتاض اللغــوي يف تالقــح األلســن وتعزيــز قــدرا

  .نعاجل من مثّ صيغ االقرتاض من الرتكية وفقاً لتطور احتياجات املتكلمني العرب
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  الشيخ محمد علي األنسي
يف عـام ، يف بيت علـم وتقـوى، ولد يف بريوت .هو الشيخ حممد علي بن الشيخ حسن األنسي البريويت العامل باحلديث واحلقوق واللغة

ترّدد على جمالس األعالم يف أيامـه  .لعربية والفقه وحفظ القرآن الكرمي ودراسة أحكام الشرعوفيها تلقى علومه يف ا .م1865هـ/1285
مث  .فأتـاح لـه الفرصـة للمطالعـة، وأول عمـل قـام بـه يف حياتـه املهنيـة هـو التعلـيم .مثل يوسـف األسـري واألحـدب وخالـد واحلـوت والنبهـاين
ومــن مثّ ، (فلســطني)رئــيس احملكمــة البدائيــة يف اخلليلجعلــه يتحــول يف مــدة وجيــزة  اتصــاله بأســاتذته الفقهــاء والبــاحثني مــن رجــال القضــاء

  .نقل إىل القدس ومحص وحلب ودمشق حيث ترأس حمكمة البداية للحقوق والتجارة
الشــرعية حــىت عــام عــاد إىل بــريوت وتنّقــل يف الوظيفــة قاضــياً شــرعياً ومستشــاراً متييزيــاً مثّ رئيســاً للمحكمــة ، ويف ثالثينــات القــرن املنصــرم

فلـزم دارتـه يف رأس النبـع ومل ، أقعـده املـرض والشـيخوخة، ويف أواخـر أيامـه .ومّددت خدمته عشر سنوات تقديراً لعمله ونزاهتـه .م1952
فتــويف عــن مخســة وتســعني عامــاً صــرفها يف خدمــة ، م1960هـــ/1380وبقــي يــزاول مهامــه فيهــا حــىت وافتــه املنيَّــة يف العــام  .يبارحهــا قــطّ 

  .ة أربعة عشر ما زالت خمطوطةلدين احلنيف وإقامة أحكام الشرع والتأليف وبلغت تصانيفه حوايل ثالمثائة؛ طُبع منها ثالثة ومثّ ا
ووضـع مؤلفـاً مميـزاً يف ، وعـاد إىل كتـب الـرتاث والتفسـري ومعجمـات اللغـة، فقلّـب واسـتخرج وحتّقـق .انصرف إىل علم احلديث فـربز فيـه

 .وعنوانــه "املنهــاج البــديع يف أحاديــث الشــفيع"، م أربعــة أجــزاء علــى نفقتــه1958طبــع منــه يف عــام ، شــرين جــزءاً يف ع، احلــديث النبــوي
أمـا اجملـال الثالـث  .وجهده التأليفي أبرز موهبته األدبية؛ فأّلف الدرر والآلل يف بدائع األمثال مستنداً إىل خمتارات من أدب القرآن الكـرمي

  .لقواميسالذي التفت إليه فهو وضع ا
دون ثقافته الدينية املتأصلة ونزعته األدبية واطالعه الفقهي واحلقوقي ومنظوماته يف االبتهال والتسبيح والشوق إىل ُمنزِل الـوحي مل حتـل 

ء وعلـى غـرار علمـا .غوصه يف اجملال اللغوي الصرف الذي أثبت فيه سعة اطالعـه علـى دقـائق اللغتـني العربيـة والعثمانيـة وعلـى خواصـهما
عايش شيخنا اجلليل ثنائية االنتمـاء إىل عـاملني لغـويني متمـايزين ومتكـاملني ، عصره الذين نشأوا وتعلموا وخدموا ضمن السلطنة العثمانية

املعتــربة مــن أهــم ، عامــاً) إىل وضــع قــاموس علمــي مســهب يــويل "لغــة دولتنــا العليــة العثمانيــة 29فانصــرف يف مقتبــل عمــره ( .يف آٍن معــاً 
  .لدولية اليت حيتاجها كل إنسان من أبناء هذا الزمان" اهتماماً الفتاً اللغات ا

  المنهجية
فأغلــب القــواميس املوضــوعة مقّصــرة مــن جهــة عــدم اهتمامهــا بتفســري معــاين  .انطلــق يف عملــه املعجمــي هــذا مــن مبــدأ منهجــي حمــقّ 

ومبـا أن غايتـه العلميـة  .والدقـة يف نقـل املعـاين وتعمـيم الفائـدةبل بعبارات تركيـة؛ األمـر الـذي ال يسـّهل توضـيح األفكـار ، األلفاظ بالعربية
ملعرفــة أوثــق بلغــة احلــاكمني؛ لــذا فقــد وجــد أن اَألوىل يف أن ، مــن النــاطقني بلغــة الضــاد، متثلــت يف إتاحــة اجملــال أمــام مــواطين الدولــة العليــا

م األم   .لساين يعرفه املعجمّيون ويعتمدونه يف تصانيفهم احلديثةوهذا مبدأ  .نبسَط هلم خمتلف املعاين والشروحات واألمثلة بلسا
فرنسـية أو إنكليزيـة أو روميـة أو أ، واإلفرجنيـة، منهجيته املعتمـدة قضـت جبمـع الكلمـات الرتكيـة املعروفـة ورفـدها باأللفـاظ الفارسـية (فـا)

وشــرح الغريــب منهــا تســهيًال للقــارئ ، معانيهــا بالعربيــةوتفســري ، وترتيبهــا علــى حــروف اهلجــاء، املتداولــة يف اللغــة العثمانيــة، فــر)(اغريهــا 
  .كما أثبت جممل االصطالحات املعتمدة،  ومتاشياً مع مبدأ األمانة العلمية أورد ثبتاً بالكتب املفيدة والقواميس اليت اعتمد عليها .املهتم

  القاموس
وقـد اعتـرب أنـه  .هــ 1320مجـادي الثـاين  10اللغـات يف  اتخبـأجنز طباعـة قـاموس اللغـة العثمانيـة املسـّمى الـدراري الالمعـات يف منت

كمــا أنــه حســُن اجلمــع وكثــري النفــع ومــتقن الصــنع ومجيــل   .أســاس بالغــة اللغــة العثمانيــة ألنــه يشــتمل علــى املختــار والصــحيح مــن ألفاظهــا
  .الشكل والرتتيب والطباعة
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اللغــــة الفصــــحى و يف اللهجــــات العربيــــة  ة معروفــــة يفمفــــرد 400ات اللغــــات" حبــــوايل خبــــقــــاموس "الــــدراري الالمعــــات يف منت لحفــــ
ومقرتضة من الكلمات الرتكية واأللفاظ الفارسـية واإلفرجنيـة املتداولـة يف اللغـة العثمانيـة يف أواخـر القـرن ، اللهجة اللبنانية مبا فيها، املعاصرة

  .أي تاريخ إعداد وطباعة هذا القاموس، التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
 و اإلداريـة األبعاد السياسية اتظهر لنا بوضوح التداخل ذ - من القطع الوسط صفحة 563ءة املتأنية ملواد القاموس املوزعة على القرا

  .(العربية)) ولغة احملكومنيةواالجتماعية والثقافية الذي ّمت بني لغة احلاكمني(العثماني
للمجاالت الـيت حـدث  ينا أن من املفيد االستناد إىل تقسيم اصطالحوجد، وتسهيًال لفهم مواضيع وآليات وسريورات هذا االقرتاض

  .اعتمدنا ستة عشر جماًال أو باباً لذا  .فيها هذا االقرتاض
  األبواب والمجاالت

  ـ المأكوالت والمشروبات والحلويات والفواكه والبقول والحبوب 1
، مق) ســـورياي(قةالقشـــط، الطحـــني (اون دقيـــق)، (طاحني)ةطحينـــ، )هزالبية(زُلوبيـــ، بابونج(بابونـــه)، عريان(آيـــران)، يأنسون(أناصـــون) -أ

ورق ، )ه(يـــــاالجني طوملـــــاحملشـــــي بزيت، )هوربچ(الشـــــوربا، )هرمو اللحـــــم القديـــــد (باصـــــد، )هاللحـــــم املقلي(قاورمـــــ، (كباب)اللحـــــم املشـــــوي
، )ابقــــالوة (بــــاقلو ، (تراطــــور)ورطرط، )ه(ثريـــدثريد، )ه(كوفتــــكفتة،  دجاج(طــــاؤوق)، )ه(آســـيدعصيدة، املخلــــل (طورشــــي)، العنـــب(يرباق)
 .)yaourt )5وبالفرنسية، (يوغورت)اللنب الرائب، راحة احللقوم(لقوم)، قاقاؤ(كاكاو)

 .ك خيار)چ(كو املقتة، اخليار (خيار)، انق)پ(اسالسبانخ، )ه(باميالبامية، نبيت)(قار القرنبيط، الباذجنان(باطلجن): ليف البقو  -ب

 : يف أمساء احلبوب والبهارات -ج

  .(زجنبيل)لالزجنبي، فريك)(الفريك، (فاصوليا)ءاياللوب
 : يف األمثار -د

  .(طوت)توت، اجلوز(جوز) ،(فستق)الفستق، الكوز(موز)، الكستناء(كستانه)، الليمون احللو(ليمون)، قان(بورتقال)دالرب 
  ـ في أقسام المنزل 2

  .)ه(أوضوضةغرفة أو أ، وقانطه ـ لوكاندة)(لبيت املسافرين، املطبخ(مطبخ)، السقف(طوان)
  ـ في أمتعة البيت 3

، رشــف)اچاحلرام(، (ياصــدقية)املخدة(ياصــدق) أو، الفرشــة(ياتاق)، (دوشــك)املــّد أو فــراش املقعد، (حصــري)احلصري، م)ي(كيلالبســاط
، )ه(اسـكملأو طربيـزة صغرية كرسـي،  ثقاب أو كربيتـة(كربيت)، له)األركيلة (ناركِ ، (صندوق)الصندوق، الب)و (داخلزانة، املنشفة(باشكري)

  .)هبرداية (برد، (سرير)ختت
 ـ في أثاث المطبخ 4

، )هكبجـ-الكفكري(كفكـري، شيش)(سيخ الشوي ، (كاسه)الكاسة، الطاسة(طاس)، (َلَكْن)الطشت، )هالطنجرة(تنجر ، )ه(سفر املائدة
ردل) چــســطل أو جردل(، (ســاج)جصا ، الكانون(منقــل)، دة(اوجاق)موقــ، (قــازان)املرجل، الوجاق(صــوبا)، اإلبريق(إبريــق)، اهلاون(هــاون)
  .وتروج يف مصر

  ـ في تقسيم الزمن 5
  .)هالثانية(ثاني، )ه(دقيقالدقيقة، )هالساعة(ساع، (كون)ليوما، )هالسنة(سن، (وقت)الوقت

  ـ في الصفات واألحوال 6
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ـــــانحلو، غـــــري جمّرب(خـــــام) ـــــافيحالن، (طـــــاتلي) وتعـــــين مربيـــــات يف مشـــــال لبن ـــــو ، (ضـــــعيف)الضعيف، )زك(ن الطـــــري أو ، ش)الفراغ(ب
مرتـــب ومزّين(آرســـته أو ، (تنبـــل)تنبل، الغـــين (زنكـــني أو زنكيـــل)، املســـتقيم(طوغري أو دوغـــري)، الصـــحيح السليم(صـــاغ)، )ه(تـــاز الطازج
متكـّرب ، )ه(سـادخـالص وصافٍ ، جـرب أو عنـف(زور)، )أو جربـوع ه(جربوعـالصـيب املهزول، واضح ومستبان(آشـكاره أو أشـكرا)، )هالسط

  .)ه(فانطازيالتباهي، )ه(دكماتفاقاً ، )ه(نافلبال فائدة، متناسب(لوقه) غري، ربيل)(كُ 
، باشا(باشــا)، لــه(باش بــوزوق) َحــولوحاليــاً إنســان ال ، عســكر غــري مــنظم، (بــاش)رئــيس أول، (آغــا)ريســيد كب، (أفندي)وســيدمــوىل 

  .ك)سيد(ب، فارغ وغري مثمر(جلق)، يف مصر ومتداولة، )ه(تيز وخاله، األخت الكبرية(آبال)
  ـ في األقوام واألماكن 7

  .(شركس)شركس، (تركمان)تركمان، )7(ترت(تاتار)
  .(كرخانه)حمل الفاحشات، سرداب(سردابه)، )(سرايسراي

  .منها ياخورو (آخور) االصطبل، مات أو اجلمرك(كومرك)و إدارة الرس
  ـ في أصحاب المهن 8

ــاط، )(بويــاجيصــّباغ أو بوجيي، بوسطجي(بوســته جــي)، (بوســتاجني)ينبستا، ســائق العربة(آرابــه جــي) ، (ترزي) ومعتمــدة يف مصــرخّي
كبـــاجبي أو شـــّواء ،  )همربيـــة الوالد(دايـــ، (حلـــواجني)حلوجني، حـــرب اليهـــود (حاخـــام)، ي)(صـــابوجنصابوين، صـــائغ أو جوهرجي(جـــواهرجي)

  .(سيمسار)ُمسسار ،(قومسيوجني)وسيط جتاري، تاذ أو معلم(خواجه)أس، (دكاجني)صاحب دكان أو دكنجي، اللحم(كباجبي)
  ـ في ملبوسات اإلنسان وأدواته الشخصية 9

نظــارات أو ، لساعة(كوسـتك)سلسـلة ا، )ه(بوغجالصــرة، وب(قفتـان)ثال، وتــروج يف مصـر، (بالطو)اجلاكيـت أو السـرتة، )هالعرقية(طاقيـ
، )هالكندرة(قونــــــــــدر  ،ابوج)پ(اخلــــــــــّف أو الســــــــــرموجة، الكلســــــــــات(جوراب)، (مقــــــــــاص)املقص، وتــــــــــروج يف ســــــــــوريا، (كوزلــــــــــك)عوينات

، )هقبـــة الثـــوب (ياقـــ، حزام(كمـــر)، جورب(قـــاجلني أو قلشـــني)، قـــالوش) -(غـــالوشاحلـــذاء اإلفرجني، )هالشمســـية (مشســـي، احملرمة(منـــديل)
  .أحجار مثينة(جواهر)، )ه(جزمحذاء طويل الساق، (جزدان)حمفظة، (قلباق)قلبق

ُمراعــي ، )هارطچ(راطضــ، دســتور (دســتور)، (تــك)ربــة خيلع، )هبوســ(قبلة، مجاعة(أوبك/أوبــه)، بُوْل)(طــابع الربيــد: ـ متفرقــات 10
، )ه(طاولـطاولـة اللعب، اج أو سـوط(ِقرباج)كربـ،  )ه(بالطفأس أو بلطة، نكل)چُكّالب أو شنكل(،  بقشيش(خبشيش)، (خاطرشن)اخلاطر

، عربــة (آرابــه)، يشــان)وسام(ن، )ه(ماســور أنبوبة، (صــارنيج)صهريج، (خامن)ســيدة أو ســت، ســند متليك(طــابو)، الزمــرة أو الطاقم(طــاقيم)
زهـر بنقطـة األربـع يف لعـب جمـيء ال، تـأمني (سـيغورطه)، (دامـا)داما، ُخرج(خـورج)، )هشـفرة(جفر ، قناة أو دفرت(جدول)، )ه(جريدصحيفة
  .)ه(دوبار الطاولة
  ـ في األمراض والنقائص الطبيعية 11

 يعـاين (شاشـي) ومنهـا فـالناألحول، (جـراح)اجلراح، الطبيـب(حكيم)، )اصـفر(قولري اهلـواء األ، الضعف(ضـعف)، جري البطن(إسهال)
  .(اخلتيار)الشيخ، الكسيح(سقط)، "شاش باش"

  ـ في األرض وما يتعلق بها 12
  .الغبار(طوز)، )(برّ ضاألر ، ه)ادّ ج(الطريق

  .في المياه وما يتعلق بها وأحوالهاـ  13
  .(بوز)َمجَد، جليد، اجلسر(كوبري)
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  تـ في الحيوانا 14
  .(أختابود)اخطبوط

  ـ فيما يتعلق بالعسكرية وأدواتها 15
الثكنـــــــة ، واء(ســـــــاجنقدار)حامـــــــل الل، حامـــــــل الراية(بريقـــــــدار)، )هالغدارة(طباجنـــــــ، الرايـــــــة(برياق)، (ســـــــونكي)ســـــــنان البندقيـــــــة أو احلربة

، (قره غــول)خمفــر الشــرطة أو كركــول، طوش(خرتــوج)) الفشــك أو اخلر هانــبخ(بــاروت جالبارود، )ه(ترســانخزانــة األسلحة، )هشــلق(العسكرية
  .)هچأصفاد أو كّالب صغري(كلب، (جبه خانه)سلحة أو األسلحة الناريةحمفظ األ، التهيؤ للسفر(سفر برلك)

  استحسان)، نفي، (تأكيدـ تعابير عامة 16
  .لي)لمتثابت أو مستقر (، ِيْه ِيْه(ِيْه ِيْه)، )7(رمبا أو لعل(بلكه أو بركي)، (أوف)أفّ ، بالكاد(آجنق)

  منهجية االقتراض
 تعبرييــة ة الــيت تســتعري مــن اللغــة األجنبيــة املقِرضــة وســائلضــات جتلــب عمومــاً منفعــة للغــة املقرتِ ضــوانطالقــاً مــن املبــدأ القائــل بــأن املقرت 

يف  مــرادف هلــا وال، ســم املنســوب مــن الرتكيــة يف كلمــات عربيــة األصــلفقــد الحظنــا أمــراً الفتــاً يتمثــل يف رواج صــيغة اشــتقاق اال، جديــدة
ـا، "جي" اليت تفيد املهنة إىل كلمات جديدة وألسباب خمتلفة ةمبعىن أن متكلمي العربية زادوا الحق .الرتكية فقياسـاً علـى  .سنسـعى لتبيا

  .القاعدة الرتكيةصيغت وفق  جديدة توفر لدينا أمساء مهن عربية-واملعّدلة وفق العوائد الصوتية العربية ، أمساء املهن املقرتضة من الرتكية
األوىل "اخوجني" للداللة علـى  .فأدبياتنا السياسية أفرزت صيغتني .أمساء النسبة صيغت أيضاً إلظهار مشاعر االستخفاف أو التحقري

أما الثانية فهي "إسلمجي" و تُبِطن نوعاً من التشكيك و االستخفاف مبـّدعي اإلسـالم  .سالميةإو فرق أشخص ينتمي حلركات أصولية 
   .و بالساعي إىل ترويج هوية إسالمية مبتدعةأ

  صيغ معتمدة في االقتراض
  : وجدنا صيغاً أخرى متداولة يف بيئات عربية مثل، حتديداً  باإلضافة إىل هذه األمثلة املعروفة يف لبنان

ســـــعت وهنـــــاك صـــــيغ تو ، مترجــــي، يفطـــــايرجو  )11(فرارجـــــي، زّمرجـــــي، )10(ودمبكجــــي )9(طََبلجـــــي، وفلســـــنجي )8(ـــــ طمعنجـــــي
ا   : مثل، مدلوال

  ."وسيط"صبح أأي "وكيل بالعمولة"  )12(ـ قومسيوجني
  ."موظف يف اجلمرك"لتدل على  و لكنها حتددت أكثرتعين يف الرتكية "مدير اجلمارك"  )13(ـ مجركجي
   .األطفال"ب متحّرش"أصبح "مطلق املدفع"  )14(ـ طُوجبي

  .ائنياحلذّ  فأصبحت حالياً تدل على كلّ ، حّذاء خمتص باألحذية االفرجنيةة أو كندرجي اليت تعين يف الرتكي )15(ـ قوندره جي
  .و اليوم باتت تدل عموماً على حمّضر األركيلة و مدخنها، ")16(أركلجي تعين "صيب القهوة املكلف باألراكيل ـ

معروفـة مـن كبـار ، و"قهـوة جـي"، مـارجي"و"ق، بوسطجي" و"دّكنجـي" أو "دَكـاجني"“مثّة صيغ معروفة يف اللغتني الرتكية والعربية مثل 
م  لكـنهم، سـمرمبـا مسعـوا باال فهـم .لـدى الشـباب متداولـةالسن ولكنها غري  ليسـوا يف وارد اسـتخدامه يف تواصـلهم اليـومي ألن احتياجـا
 "اخلضــــرجي" يويــــذهبون إىل "الســــوبر ماركــــت" وبالتــــايل ال يســــتخدمون مصــــطلح، فهــــم ال يســــتعينون بالبوســــطجي، التواصــــلية تبــــدلت

ـــ ؛فغائـــب كليـــاً عـــن فضـــائهم الثقـــايف "القهـــوجي"أمـــا  ."الـــدكنجي"و أو  petit caféأو  coffee shopمقـــاهي حديثـــة يرتـــادون  مأل
starbuks coffee وال حاجة هلم هلذه التسميات.  
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ومنهـا أيضـاً ، لسـخرية واالسـتهزاء"سكرجي" ومها مصطلحان قد يردان يف اللغة بصيغة ابِـوأخرياً تأيت مفردة "قمرجي" اليت تردف عادة 
وال حاجـة ، املعـينالشخص ويستخدمان للتعريف السليب عن ، سبقجي" املتداوالن يف صفوف طبقات معدومة أو مهمشةو" "أورينجي"
ذه املفرداتلللشباب  م العصرية الستعانة    .يف جمال اهتماما

  : غ املعّدلة وفق االحتياجات اجلديدة للمتكلمنية استنتاجات خنلص إليها من خالل إعادة قراءة هذه الصيمثّ 
وتـأيت بعــدها ، )40(مفـردات األكـل ومنتجاتـه هـي األكثـرف .تبـني أن املفـردات املسـتخدمة لتارخيـه تعـود إىل خمتلـف اجملـاالت احلياتيــة -أ

، فأمتعــة البيــت، )15ن(فأصــحاب املهــ، )16) فأثــاث املطــبخ(20فملبوســات اإلنســان(، )28ل(او حــفالصــفات واأل، )34املتفرقــات(
 .)2) واملياه(3(فاألرض، )4(وأقسام املنزل، )6فتقسيم الزمن( )6) فاألقوام واألماكن(8فاألمراض(

فالعامـة يسـتخدمون "َوطَنجـي" ملـن يطعنـون يف وطنيتـه  .مبحاكـاة صـيغ أخـرى، نالحظ ابتداع صيغ ساخرة وذات طـابع فكـاهي -ب
ة املنتهية بالالحقة "ـ جي"على الصي، كما تقّدم،  قياساً ، أو يشككون فيها  .)17(غة الرتكية املشا

، بُـوش، بلِكه أو بركي، آجنق: اوتتمثل على بعضه… هناك تعابري أساسية تستخدم يومّياً إلظهار النفي والتأكيد واالستحسان -ج
 .يمتلّ 

لقـب ممثـل فكـاهي سـوري ، ، بشـة"مـثًال "أبـو كل، ولكنهـا عـادت للـرواج بفضـل وسـائل اإلعـالم، ة مفردات تركية استخدمت قـدمياً مثّ  -د
 .والكلمة تعين األصفاد، يقوم بدور الشاويش أو اجلاويش

  .هو عنوان ملسرحية رحبانية، ـ "فرمان"
  .هي أغنية شعبية "الطشت قللي"، ـ "الطشت"

الرتكية اليت ال  تاملفردادور يف إبراز بعض  -والرمضانية حتديداً -وخباصة املسلسالت التلفزيونية املصرية ، لوسائل اإلعالم العربية -ه
 …دوالب، باشا“، تيزة "أبله"، تزال تستخدم يف اللهجة املصرية "بالطو"

، شـــعيب "بنـــات عمـــيت وبنـــيت وانـــا" (دليـــل النهـــار -ومـــؤخراً ورد مصـــطلح "ملعّبجـــي" علـــى لســـان ممثلـــة لبنانيـــة يف مسلســـل فكـــاهي  -و
ّعــب" أو "ألعبــان" ولكــن الصــيغة الرتكيــة اجلــاهزة أوحــت لكاتــب هــذا املصــطلح غــري رائــج وهنــاك بــديل لــه هــو "مل .م)12/11/2004

ذا املصطلح الذي يناسب واقع احلال  .املسلسل باالستعانة 

، خضـرجي، (كباجبياألحيـان إال يف األوسـاط الشـعبية الالحقة الرتكية "جي" ترتبط يف املزاج الشعيب مبهن حمددة ال متارس يف غالـب -ز
، و يف املقابـــــل هنالـــــك مهـــــن أخـــــرى متتلـــــك نفســـــها مثـــــل الصـــــيغة(جوهرجي .)...ســـــفرجي، جيبـــــاطن، معمرجـــــي، كنـــــدرجي،  دكنجـــــي
 .)...طّريجي

صيفه بسماٍت غري أخالقية فهي تطلق على شخص يراد تو ، هذه الالحقة تستخدم أيضاً من باب التلميح و االزدراء والسخرية -ح
 .)...ديوجني، كشتبنجي،  أونطجي، أورينجي، سبقجي، سكرجي، مشكلجي، قمرجي، (ِنسوجنيأو سوية

فالتعاطي السياسي اليـومي  .سلبّياً وإجيابّياً : داري العريب متتلك وجهنياإل املفردات والتعابري الرتكية املتداولة يف املشهد السياسي/ -ط
ا توصـــيف احل، علـــى خلفيـــة األلقـــاب والتســـميات العثمانيـــة الـــة اإلداريـــة قـــد يعـــين بالنســـبة للـــبعض متســـكاً جبـــذور وتقاليـــد قدميـــة مـــن شـــأ

ا معك يا أفندي شـو عـم حبكـي معـك ، كلـه بيمشـي بالبخشـيش،  شو يا بيك مـا شـفنا منـك شـي، والسياسية بالتخلف والروتينية(وآخر
  .)...طريقته عثمّلية، تركي
ــا كافــة الشــعوب احملكومــة، اللغــة العثمانيــة كانــت لغــة احلــاكمنييتبــني لنــا ممــا ســبق أن    .مبــن فــيهم العــرب، لغــة الســلطة؛ لــذا تــأثّرت 
م التواصلية اليومية مع بعضهم البعض من جهةبسفاقت واملالحـظ أن بعضـاً  .ومع احلكام من جهة أخـرى، وا منها ما هو مفيد الحتياجا
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م العربية املعاصرة ألسباب وظيفيـة حمضـةضهذه املقرت  م الفصيح ويف حمكيا  .دوينوهـذا هـو حـال املبـدأ اللسـاين اخللـ، ات ترّسخ يف لسا
فقــد  ؛قــرتض منهــا العديــد مــن املفــردات العصــرية الــيت حنتاجهــا يف تواصــلنا اليــومينباللغــة اإلنكليزيــة و  -وخباصــة شــبابنا-اليــوم  نتــأثركمــا و 

إن يف حـة نشهد ظاهرة دينامية لغوية مماثلـة يف أيامنـا هـذه تؤكـد أمهيـة االقـرتاض يف اجملتمعـات املنفت نوها حن .تأثر أسالفنا باللغة العثمانية
اتطوير  ا أو يف تعزيز لغا   .وسبل تواصلها مع اآلخر املختلف ثقافا

حيتــاج إىل قـراءة جديــدة آلليـات التواصــل الثقــايف ، واللبنـاين حتديــداً ، وخنلـص إىل أن احلضــور العثمـاين الرتكــي يف اخلطــاب اليـومي العــريب
، مــع هــذا الــرتاث اللغــوي الرتكــي، جزئيــاً ، حيح أن مثـّـة تعاطيــاً ســلبياً ، صــاحلضــاري الــيت حكمــت عالقــة العــرب بالســلطنة ولغتهــا وثقافتهــا

ببعضـها ، ولكن هذا احلضور الوظيفي الدور يشكل جانباً مضيئاً من جوانب احتكـاك األلسـن املتَحققـة مبـا فيهـا العربيـة والرتكيـة العثمانيـة
  .كما سعينا إلظهاره يف هذا البحث،  البعض

، وظــــائف اداريــــة، (ألقــــاب رتــــب عســــكريةســــواء أكــــان رمسياً ، منــــاحي تواصــــلناجوانبــــه يف خمتلــــف  هــــذا احلضــــور الــــذي أظهرنــــا بعــــض
، ) ال يهـدف إىل إعـادة إحيـاء معـامل مشـهد مـنقضٍ ...ابتداع صـيغ ازدرائيـة و تشـكيكية و سـاخرة، (أمثال شعبية) أم شعبّياً ...مراسالت

بــل هــو وجــه مــن وجــوه جتــّدد جاذبيــة الفــرتة العثمانيــة الــيت تركــت  .حلــديثو ال هــو يقظــة متــأخرة ملرحلــة مــن تارخينــا العــريب يف العصــر ا
ا يف فضــائنا اللغــوي الثقــايف ــا .بصــما ا و تأثريا و يف ، علــى خمتلــف الصــعد، و مــا أحوجنــا اليــوم إىل إعــادة قــراءة هــذه املرحلــة بتــداخال

إال  ر إىل نتــائج هــذا االحتكــاك املعــريف الــذي ال ميكــن أن نفهمــهعّلنــا نزيــل اللــبس احلضــاري املــرتاكم و جنــدد النظــ .ضــوء العلــوم احلديثــة
  .بوصفه تواصًال ثقافّياً و وظيفّياً على حّد سواء

************  
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  قاعدة التسامح مع اآلخر
  نحو فهم تنويري داخل اإلسالم

  *تركي علي الربيعو
(يا أيهـا الـذين آمنـوا علـيكم أنفسـكم ال ظلّـت اآليـة القرآنيـة الكرميـة، على مسار تاريخ طويل من فجر اإلسالم وحىت اللحظة املعاصـرة

وتــدفع ، تثــري الكثــري مـن اإلشــكال كمــا نقـول بلغتنــا اليــوم )كنــتم تعملـونيضـركم مــن ضــل إذا اهتـديتم إىل اهللا مــرجعكم مجيعــا فينبـئكم مبــا  
ألن املرجعيـة يف النهايـة هللا "إىل اهللا مـرجعكم مجيعـا" أو إىل القوامـة عليـه وفـرض ، إما التسامح مع اآلخر بكل صنوفه وأشـكاله، باجتاهني

نهــا بالــذكر تأويــل ســيد قطــب يف "ظــالل القــرآن" الــذي وأخــص م، الــدين عليــه بــالقوة كمــا تــذهب إىل ذلــك بعــض التــأويالت اجلديــدة
قاطعا معها وحمّمًال اآلية ، وعن املناحي اليت ذهب إليها املفسرون، بوصفه الوحيد الذي أشاح بوجهه عن التفاسري القدمية، سنقف عنده

ا تقســـيم العــامل إىل داريــن وفســـطاط، الكرميــة مــن احلمـــوالت اإليديولوجيــة الكثــري وحيـــث ال ، دار اإلميــان ودار الشــرك، نيوالـــيت مــن شــأ
  .يستقيم األمر إال بفرض القوامة على اآلخر وإهدائه إىل سواء السبيل

  : تعرض في كتابتنا ألمور أربعةن
ا اآلية الكرمية على صعيد بعض املفسرين: األول   .القدماء منهم واحملدثني، ويبحث يف اإلشكاليات الفكرية والدينية اليت أثار

ويتناول احلمولة الذهنية واإليديولوجية اليت محّلها بعض املؤولني اإلسالميني املعاصرين لآلية الكرمية مـن رؤيـة متطرفـة تقـود إىل : يالثان 
  .مسارات ضيقة يف عالقة األنا باآلخر

  .الفتنة يعرض النتائج اليت جنمت عن هذا التفسري/: الثالث 
إىل فهــم وفعــل تنــويريني ينهضــان علــى قاعــدة التســامح مــع اآلخــر وجتــاوز املعــادالت  كيــف الســبيل:  فيحكمــه التســاؤل: ا الرابــعأّمــ 

  .املستحيلة احلل
  في التأويالت الفكرية والدينية للمفسرين القدماء وبعض المعاصرين: أوالً 

مـن الصـحابة ، فـبعضٌ ، أكثر من تأويل وأكثر مـن واقعـة تشـهد علـى اخـتالف التأويـل "يف "جامع البيان يف تفسري القرآنيورد الطربي 
ــا رخصــة تــريح املســلم مــن قاعــدة األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر -رضــوان اهللا علــيهم- ممــن أشــكل -وآخــرون  .)1(فهمهــا علــى أ

ــا : وقيــل )2(إن "تأويلهــا آخــر الزمــان": فقــد قيــل، قــاموا بإرجائهــا إىل زمــن الحــق -علــيهم تأويلهــا ــا خاصــة اهللا تلــك الــيت خــص  "إ
ا لدرء الفتنة "عليك خبويصة نفسك وذر عوامَّهم" حيـث حضـوُر العـوامِّ شـاهٌد علـى الفتنـة كمـا يـرى اإلمـام الغـزايل : وقيل )3(َءه"أوليا إ
يـرى أن التأويـل الصـحيح لآليـة هـو مـا ، على أن الطربي الذي يتحفنا بفضائله الكثرية عن التأويالت الـيت يوردهـا يف تفسـريه .)4(الحقا

يـا أيهـا الـذين آمنـوا ﴿"وأوىل هذه األقـوال وأصـح التـأويالت عنـدنا بتأويـل هـذه اآليـة مـا روى عـن أيب بكـر الصـديق فيهـا وهو: أورده وفيه
ـاكم اهللا عنـه ال يضـركم مـن ضـل إذا اهتـديتم، أي ألزموا العمل بطاعة اهللا ومبا أمركم بـه ﴾عليكم أنفسكم فإنـه ال : يقـول .وانتهـوا عمـا 

ا أنــتم رمــتم العمــل بطاعــة اهللا وأديــتم فــيمن ضــل مــن النــاس مــا ألــزمكم اهللا بــه فيــه مــن فــرض األمــر بــاملعروف يضــركم ضــالل مــن ضــّل إذ
وال ، فـأىب النــزوع علــى ذلــك، والنهـي عــن املنكــر الـذي يركبــه أو حيــاول ركوبــه واألخـذ علــى يديــه إذا رام ظلمــاً ملسـلم أو معاهــد ومنعــه منــه

وإمنـا قلنـا ذلـك أوىل التـأويالت يف ذلـك بالصـواب؛ ألن اهللا ، ذا اهتديتم وأديتم حـق اهللا تعـاىل فيـهضري عليكم يف متاديه يف غيه وضالله إ
صـلى -أمر املؤمنني أن يقوموا بالقسط ويتعاونوا على الرب والتقوى واألمر باملعروف وهذا مـع مـا تظـاهرت بـه األخبـار عـن رسـول اهللا  تعاىل

يه -اهللا عليه وسـلم ولو كان للناس ترك ذلك مل يكن لألمر به معىن إال يف احلال اليت رخص فيـه رسـول اهللا ، عن املنكر من أمره باملعروف و



  83

أداء فـرض اهللا عليـه ترك ذلك وهي حال العجز عن القيام به باجلوارح الظاهرة فيكون من خصاله تركـه إذا قـام حينئـذ بـ-صلى اهللا عليه وسلم-
  .)5("يف ذلك بقلبه

فاآليـة الكرميــة ، ويـورد معظـم التـأويالت والتفسـريات، سـري القـرآن العظـيم" علـى ُخطَـا الطـربي وسـَنن مـن سـبقوهويسـري ابـن كثـري يف "تف
، -رضـي اهللا عنهمـا-ولكنه حيكي تلـك احلادثـة املرويـة عـن ابـن عمـر ، )6("ليس فيها دليل على ترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر"

، وكلهم جمتهد ال يـألو، نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، يا أبا عبد الرمحن: ان" فقال لهعندما أتاه رجل "جليد العني شديد اللس
وأي دنـاءة تريـد أكثـر : فقال رجل مـن القـوم، وهم يف ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، وكلهم بغيض إليه أن يأيت دناءة إال اخلري

: فقــال عبــد اهللا، فأعــاد علــى عبــد اهللا احلــديثَ ، إمنــا أســأل الشــيخ، اك أســألإين لســت إيــ: مــن أن يشــهد بعضــهم بالشــرك؟ فقــال الرجــل
هم، أين سآمرك أن تذهب فتقتلهم -ال أبا لك-لعلك ترى  يـا ﴿: يقـول -عـز وجـل-فإن اهللا ، بنفسك وِإن عصوك فعليك، عظهم وا

م احلذر واحليطة واتقـاء الفتنـة والنهـي عـن تغيـري املنكـر فاحلادثة هنا دالة على التسامح وعلى التزا .)7(﴾أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
إنـه ، أن يقـوم مببـدأ احلسـبة ليهـدر دم أولئـك النفـر السـتة "الرجل "جليد العـني شـديد اللسـانفابن عمر ال يرخِّص لذلك ، ما أمكن باليد

، حتــرمي ذلــك ألن األوىل هــو النصــح والتبيــنييلمــح مالمــح الغلــو يف الــدين عنــد بعــض املســلمني ومــيلهم إىل تكفــري املســلمني فيســارع إىل 
  .فاملسلمون جيب أن يكونوا هداة وليسوا قضاة

فعلى املؤمن "أن يشتغل مبا يهم نفسـه مـن سـلوك  ).8(يؤكد الطباطبائي يف "تفسري القران" أن اآلية املذكورة "ال ختلو من غور عميق"
ــموال يـَُهْزِهــزُُه مــا يشــاهده مــن ضــالل النــاس ، ســبيل اهلــدى فــاحلق حــق وإن تُــرَِك ، وشــيوع املعاصــي بيــنهم وال يشــغله ذلــك وال يشــتغل 

"على املؤمن أن يدعو إىل اهللا على البصرية وأن يأمر باملعروف وينهي عن املنكـر علـى سـبيل أداء : ويضيف، والباطل باطل وِإْن ُأِخَذ به"
 .)9( اجلد يف تأثري ذلك يف نفوس أهل الضالل فذلك موضوع عنـه"الفريضة اإلهلية وليس عليه أن جييش ويهلك نفسه حزنا أو يبالغ يف

ـــم  ﴾ال يضـــركم مـــن ضـــل إذا اهتـــديتم﴿: تعـــاىلعلـــى أن األهـــم هـــو تفســـريه لقولـــه  ـــم أ يف أمـــن مـــن أضـــرار  -أي املســـلمني-"أنـــه يـــراد 
ر اإلسالم بني الطوائف غـري املسـلمة أزيـد مـن اجملتمعات الضارة غري اإلسالمية فليس من الواجب على املسلمني أن يبالغوا اجلد يف انتشا

  .)10(الدعوة املتعارفة"
  تفسيرات المعاصرين

 -ال يضــركم مــن ضــل إذا اهتــديتم-بــأن اآليــة الكرميــة تلــك ": يــذهب حســن الــرتايب إىل القــول، يف اجلــزء األول مــن تفســريه التوحيــدي
وأالَّ يتـأثروا مبواقـف املشـركني ، ذين علـيهم أن يلزمـوا أنفسـهم اهلـدىفاخلطـاب موجـه للمسـلمني الـ، جاءت يف سياق العالقـة مـع املشـركني

وأال يبــالوا بــذلك مــا حفظــوا أنفســهم اســتقامة علــى اهلــدى ودعــوة ، الــذين تعصــبوا ملــرياث آبــائهم بغــري علــم وال هــدى وال حجــة وال عقــل
ما يظهر من قوم اتبعوا آباء سلفوا أو وعظهم اهلداة ولكنهم ومه .فإّن من اهتدى وبلغ ال يضره َضَالُل َمْن َضلَّ  .ونصحا وأمراً باملعروف

سرتجعون إىل اهللا يوم القيامة ليجـد مـن اهتـدى نبــأه عنـد اهللا ثوابـا يف -إنكم مجيعا أنتم وهم : ركبوا الضالل فاخلطاب للمؤمنني املهتدين
  .)11(اجلنة وجيد من ضل عذابا يف النـار"

ملا ميثله من مرجعية تفسريية للكثري من احلركات اإلسالمية ، دف الوقوف على تفسريه -الرتايب الذي قدمنا عليه-َوْحَدُه سيد قطب 
إنـه  .مث آثرت االنتقال من جماهدة العدو األقرب إىل جماهدة العـدو األبعـد، املعتدلة منها والراديكالية اليت جاهرت يف قتاهلا للعدو األقرب

فـنحن اليـوم أحـوج إىل التصـحيح كمـا ، ن تعفي الضـعاف مـن املسـلمني مـن تعـب اجلهـاد ومشـاقِّهوحده يرفض التفسريات اليت ميكن هلا أ
ففي تفسريه لآلية الكرمية املذكورة أعاله ينشـئ سـيد قطـب اسـتقطابا حـادا ، يقول والسري على الطريق القومي الذي سلكه السلف الصاحل
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ـــ"التمييز واملفاصــلة" فاملســلمون منفصــلون عــن ســواهم ، مــن عــداها بــني اجلماعــة املســلمة املؤمنــة املتكافلــة واملتضــامنة وبــني وهــو يســميه ب
  : ويف تفسريه الذي يقطع مع ما عداه يقودنا سيد قطب إىل اآليت، متضامنون متكافلون فيما بينهم، "وحدة منفصلة"

ال يقـوم بينهـا وبـني األمـم األخـرى والء  ومـن مث .ومن عداها من األمـم فهـم حـزب الشـيطان، "َأّن األمة املسلمة هي حزب اهللا: أوال 
  ."وال اشرتاك يف تبعة أو جزاء، يلةومن مث ال اشرتاك يف هدف أو وس، وال تضامن؛ ألنه ال اشرتاك يف عقيدة

دي اهللا الذي جعل منهـا أمـة مسـتقلة منفصـلة، وأن تتناصح وتتواصل، "على األمة املسلمة أن تتضامن فيما بينها: ثانيا تدي   وأن 
  .عن األمم غريها مث ال يضريها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حوهلا ما دامت هي قائمة على اهلدى"

وأن تباشــر القوامــة علــى ، فعليهــا َأْن تــدعَو النــاس كافــة، "ال يعــين ذلــك أن تتخلــى األمــة املســلمة عــن تكاليفهــا يف دعــوة النــاس: ثالثــا
  .وبني الضالل واجلاهلية اليت منها أخرجتهم"ولتحول بينهم ، الناس كافة لتقيم العدل بينهم

وقـَوَّامــة علــى البشــرية كلهــا أخــريا كمــا ، أن األمــة املســلمة قـَوَّامــة علــى نفســها أوال مــن خــالل األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر: رابعــا
الحقــا وبعــد أن جلبــت علــى األمــة  وهنــا تكمــن احملنــة الــيت مل يــدرك نتائجهــا إال القليــل مــن قــادة احلركــات اإلســالمية، يقــول ســيد قطــب
  .)12(الكثري من الكوارث

وضــالل ، ضــالل األفــراد وهــؤالء ميكــن احلــديث معهــم باحلســىن واإلرشــاد واإلنــارة حبســب تعبــريه، يف تفســري قطــب أن الضــالل نوعــان
ا بــالقوة ة اخلطــاب القطــيب يف املــنت مــن ويف رأيــي أنــه ميكــن موضــع .القــوى الباغيــة الــيت تصــد النــاس عــن اهلــدى وهــذه ال بــد مــن جماهــد

إن سـيد قطـب  .الـيت تتفـرع عنهـا كومسـو غونيـا سياسـية، ميثولوجيا دينيـة عريقـة يسـميها عـامل األديـان "مرسـيا إليـاد" بالكومسوغونيـا الدينيـة
ية يف مركز الكـون وهـو عمـل واألمة اإلسالم، هذا احللم هو الذي يدفعه إىل موقعة اجلماعة اإلسالمية، حيلم ببناء قوة سياسية دينية كبرية

ممــن يســوقون التحلــيالت الســريعة والعجلــى مــن ، ميثولــوجي حمــض ولــيس هــذيانا ســيكولوجيا كمــا حيــاول أن يقنعنــا هــواة التحليــل النفســي
نقطــة فالغايــة مـن املركـز يف معظــم امليثولوجيـات أن يكـون ، وهـذا جـزء كمــا أسـلفت مـن الكومســو غونيـا الدينيـة، حـول احلركـات اإلســالمية

وحبسـب امليثولوجيـا الدينيـة إىل زمـن اإلنسـانية الالتـارخيي الـذي مل ، لنقـل إىل احلقيقـة املطلقـة، انطالق وبوابة صعود(إسـراء) إىل السـموات
لـذلك لـيس غريبـاً ، الستلهامه وإعادة إحيائه وحتيينه بوصفه منوذجا بدئّياً وأزلّياً ال ميكن مقارنته بـأي منـوذج تـارخيي، َتُشْبُه شوائب التاريخ

النموذج على قادة اجلماعات الراديكالية يف عقد الثمانينات من القرن املنصرم أن يهاجروا إىل اجلبال العالية وإىل املناطق املعزولة للتشـبه بـ
الــيت تشــد الرحــال  البــدئي واألويل الــذي شــكل هلــم عاصــما ممّــا ميكــن تســميته بـــ"زمن اإلنســانية التــارخيي" الــذي أطــاح بـــ"األمناط األصــلية"

ــا، إليهــا مــن أن اهلــدف هــو أن يعــيش الشــباب يف زمــن اجملتمــع اإلســالمي ، وهــذا مــا أحلــت عليــه اجلماعــات اإلســالمية يف معظــم أدبيا
وهذه حالة بنيوية عرفتها مجيع األديان والثقافات ومل يكن حصرا بالدين اإلسالمي وقـد يصـلح ألن يكـون مـدخال إىل فهـم  .)13(األول
  .)14(هرة األصولية على صعيد عامليالظا

ـا إىل  ال يقبل هذا التفسري الذي استلهمته الكثري من احلركات الراديكاليـة اإلسـالمية اجلهاديـة بأقـل مـن جماهـدة "القـوة الباغيـة" وإعاد
ترتــب ويرتتــب علــى هــذا مــاذا : والســؤال، فهــو ال يعفــي املســلم مــن اجلهــاد و اجملاهــدة علــى الــرغم مــن مشــقتها، جــادة الصــواب والرشــاد

 التفسري الذي ميهد إىل ما ميكن تسميته بالغلو يف الدين والغلو يف التفسري معا؟ وماذا جلب على األمة اإلسالمية اليت يتصورها اخلطـاب
  .الراديكايل "كأمَّة منفصلة" عما عداها من أمم الشرك وأمم اجلاهلية"

، أضــف إىل ذلــك أن القوامــة جتعلنــا قـَيِّمــني علــى أفكــار النــاس وأعمــاهلم .بقيــة العــاملأن هــذا التفســري يضــع األمــة يف مواجهــة مــع  ـــأوال
وهــو ضــرب مــن التفكــري ، نستحســنها أو نســتعجبها أو نســتقبحها ومــن مث تفــرض علــيهم أن يفكــروا كمــا نريــد ويتكلمــوا كمــا نستحســن

أضــف إىل ذلــك أن هــذا التفســري  .بــالتحوالت الــيت طالــت العــامل البــدئي عــن العــامل املعاصــر الــذي تنقصــه اخلــربة البصــرية واملعرفــة احلقيقيــة
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، دار اإلســـالم ودار اجلاهليـــة، دار اهلـــدى ودار الضـــالل، دار اإلميـــان ودار الكفـــر، ميهـــد حقيقـــة إىل تقســـيم العـــامل إىل داريـــن وفســـطاطني
را من البالغة م ال حيكمون مبا )15(فاآلخرون يف اجلاهلية اليت كتبت عنها أ وكلمـة "اآلخـرون" تشـمل كمـا هـو معـروف ، أنزل اهللا؛ أل

فهـي ال تنشـد ، أضف إىل ذلك أن هذه القوامـة ال متهـد للحـوار مـع اآلخـر أو االسـتفادة مـن هديـه وجتربتـه، اآلخر القريب واآلخر البعيد
ـا  .ال تتحقـق إال بتبعيـة اآلخـر لنـا وسـريه علـى خطانـا وإمنا تؤكـد أن النهضـة، النهضة مع اآلخر املعادلـة املسـتحيلُة احلـلِّ الـيت ال تتصـور إ

حلديثــة للميثولوجيــا وهــي املعادلــة الــيت انتقــل تأثريهــا مــن التفســريات اإلســالمية املتشــنجة إىل الرحــاب ا، إمكانــا للنهضــة إال بتغييــب اآلخــر
،  ا الولع الفكري مبقولة احنطاط الغـربوهذا ما يفسر كل هذ، ال يتصور إمكانا لنهضة األمة اإلسالمية إال باحندار الغرب املفلسفة حيث

  .)16(كذلك مقولة إفالس احلضارة الغربية اليت تلقى صدى واسعا يف خطابنا املعاصر كما ترتمجها الكثري من الكتابات
الكرميـة مضـمرة ومـع أن اآليـة ، على اجملتمع واملنطقـة والعـامل، أن اهللا قد أوكل إلينا مهمة فريدة تتمثل يف فرض دينه على اجلميع -ثانيا

بالدعوة إىل معرفة النفس البشرية وما جبلت عليه "من عرف نفسه عرف ربه" كما قال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ومعرفـة حجمهـا 
ة خاصـة وأن الراديكـاليني ال يقبلـون مـن املسـلم بأقـل مـن جماهـدة القـوة الباغيـة والغامشـ، لكي ال تنوء مبهمة هـي اكـرب مـن طاقتهـا، ودورها

كما متثـل يف أحـداث احلـادي عشـر مـن أيلـول الـيت جلبـت علـى األمـة مـن املضـار أكثـر مـن كـل املنـافع الـيت ،  حىت ولو كان يف عقر دارها
  ؟)17(توقعها فاعلوها

ا أن فهمنا الالحق للدين كما يتجلى يف تفسري سيد قطب للقرآن الكرمي لآلية السابقة هو عني الصواب وحقيقة الدين وكـل مـ -ثالثا
َتُه بــني اجلماعــات اإلســالمية الراديكاليــة وبــني املؤسســة التقليديــة كــاألزهر مــثًال ، خيالفــه باطــل وضــالل وهــذا مــا يفســر ذلــك اخلــالف وِشــدَّ

الذين كانوا أعلم مـنهم ، وكان الراديكاليون اإلسالميون يضيقون ذرعا بالتفسريات التقليدية لشيوخ األزهر، فقد كان اخلالف هو القاعدة
  .)18(وأعلم منهم باجلهاد وأصوله، دينبال

ــ أنــه ميكــن فــرض الــدين اإلســالمي بــالقوة واإلكــراه رابعــا وهــذه كانــت ذروة املراهقــة الفكريــة والسياســية عنــد بعــض قــادة اجلماعــات ، ـ
مح مــع كيــف الســبيل إلــى فهــم تنــويري يــنهض علــى قاعــدة التســا ؟)19(اإلســالمية الــيت اخنرطــت يف إطــار موجــة التكفــري والتخــوين

  ؟اآلخر
ـا تـدي  تـدي إليهـا و ، يف رأيي أن اآلية القرآنية الكرمية "عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم" تصـلح ألن تكـون شـعارا 

وقاعـــدة التســـامح كمـــا هـــو معـــروف هـــو قاعـــدة التنـــوير والدميقراطيـــة معـــا؛ ألن ، فاآليـــة الكرميـــة تـــنهض علـــى قاعـــدة التســـامح مـــع اآلخـــر
اآلخــر القريــب الــذي تعــزز بــه حلمــة ، هــي االعــرتاف بــاآلخر -يقــول الفيلســوف الفرنســي آالن تــورين كمــا-طيــة بأبســط تعاريفهــا الدميقرا

ـــه كمـــا تـــرى بعـــض اخلطابـــات ، اجلماعـــة واجملتمـــع كـــذلك ـــدا عنـــه أو بغياب ـــة أن تتحقـــق بعي واآلخـــر البعيـــد الـــذي ال ميكـــن للنهضـــة املرتقب
الـذي جيمـع كـل الغيـورين علـى هـذا الـدين  )20"(ى أمهيـة احلاجـة إىل مـا مسّـاه أحـدهم بــ"احللف التنـويريمـن هنـا تتـأت .اإلسالمية املتطرفة

واألهـم القطيعـة مـع اجتاهـات الغلـو ، والذي من شـأنه أن يقـود إىل فهـم جديـد أساسـه التسـامح واالعـرتاف بـاآلخر، وعلى مستقبل األمة
خباصة بعد أحداث احلـادي عشـر مـن أيلـول ، وقادت إىل نتائج ال حتمد عقباهاوالتطرف اليت سادت بعض خطابات اإلسالم السياسي 

  : هي بروز عدة اجتاهات، يف العقد األخري من القرن املنصرم وبداية األلفية، وما يلفت النظر ويبشر باخلري .وما َجَنْته على األمة
فانتهـت إىل ، المي الـيت ال تـنهض علـى قاعـدة التسـامحويقوم مبراجعـة جذريـة لطروحـات الغلـو والتطـرف داخـل اخلطـاب اإلسـ: األول

ـا مراجعـة طالـت الكثـري مـن املفـاهيم واملقـوالت كمفهـوم احلاكميـة واجلاهليـة ومقولـة إفـالس ، ساحة األزمة وعـادت وبـاال علـى القـائمني 
م بتجهيل الغرب   .احلضارة الغربية اليت عزف عليها البعض من املفكرين اإلسالميني املضمر خطا
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ويـنهض علـى قاعـدة مـن املصـاحلة بـني ، ويدعو إىل جتديـد ديـين يـنهض علـى قاعـدة مـن التسـامح والتنـوير والتواصـل مـع اآلخـر: الثاني
حبيث ال تنحصر وظيفة الدولة كما يـرى اإلسـالميون الراديكـاليون ، الدعوة إىل فصل الدين عن الدولة، بصورة أدق، )21(الدين والدولة

دف أسلمة اجملتمعالذين يطمحون إىل ا   .لسيطرة على الدولة 
" ، يتحدث عما مسي بـ"ما بعد األصولية" والذي يراهن على مـا مسـي باإلسـالم التنـويري الـذي يـنهض علـى قاعـدة التسـامح: الثالث 

ذا الفشـل كمـا يـرى والنتيجـة هلـ، فشل فشـًال ذريعـاً يف حـل مشـاكل اجملتمـع، فقد فشل املشروع األصويل من وجهة نظر كثري من الباحثني
مـــن شـــأنه أن يكـــون رّداً حضـــارياً ، -وإن كـــان حمـــدوداً –عديـــدون هـــي بـــروز تيـــار إســـالمي عقـــالين مســـتنري يف العـــامل العـــريب اإلســـالمي 

  .وعقالنياً على موجة األصولية اليت أغرقت العامل بالعنف
مسّاهــا ، وره مبرحلـة جديــدة يف سـياق الــدعوة اإلسـالميةقــد بّشـر بــد، و يف أواســط عقـد التســعينات مـن القــرن املنصـرم، كـان مجــال البنـا

فمـن وجهـة نظـره أن ، )22(م1996مبرحلة "ما بعـد اإلخـوان املسـلمني" كمـا يشـهد علـى ذلـك كتابـه املوسـوم بـذلك والصـادر يف العـام 
علـــى حـــد تعبـــريه مـــن تـــاريخ اإلخـــوان متهـــد إىل جتـــاوز تلـــك املرحلـــة املتميـــزة ، التطـــورات احلاصـــلة يف العـــامل و يف العـــامل العـــريب اإلســـالمي

  وتبشر بـ"ميالد جديد" لدعوة إسالمية متثل نقلة نوعية يف تاريخ حركة اإلخوان املسلمني وحركة اإلسالم السياسي عموماً؟، املسلمني
ر و املمارســة يف آراء حــول أزمــة الفكــ: ففــي كتابــه "يف الثقافــة السياســية، يبــين عليــه حســن حنفــي آمــاًال عريضــة، هــذا املــيالد اجلديــد

الـذي يقبـل التعدديـة وشـرعية ، أن أهم تيار يف مرحلـة مـا بعـد األصـولية هـو اإلسـالم املسـتنري م حيث يرى حنفي"1998، الوطن العريب
ويــــؤمن بالتعدديــــة ، و يقبــــل أســــاليب العمــــل الدميقراطيــــة وحيــــتكم إىل الــــرأي العــــام و صــــناديق االقــــرتاع، االخــــتالف و اخلــــالف يف الــــرأي

  .)23(ويقر بأنه ليس وحده يف الشارع السياسي، اسية وبتعدد األطر النظريةالسي
ولكـن هـذا التميـز الـذي ، علـى غـرار احلداثـة و مـا بعـد احلداثـة، من الواضح أن حنفي يقوم بـالتمييز بـني األصـولية و مـا بعـد األصـولية

جيات الســائدة(اإلعالمية واحلداثويــة) الــيت تصــور األصــولية علــى ال جيــنح باجتــاه اإليــديولو ، مبرحلــة مــا بعــد األصــولية، يبشــر مبرحلــة جديــدة
ا مصدٌر لكل الشرور فمن وجهة نظره أن "األصـولية ليسـت جمـرد ظـاهرة وقتيـة وهامشـية ميكـن القضـاء عليهـا بـأجهزة األمـن والشـرطة ، أ

ـا تـرث ، افها من خالل تقوقعها وحمافظتهاولكنها قد استنفذت أهد، )24(بل هي ظاهرة تارخيية من منظور أعم"، بل واجليش أحياناً  إ
 ألف عام من احملافظة الدينية وأحادية النظرة والتصور اإلطالقي للحقيقة الذي يرفض التعددية واحلـوار والنسـبية حتـت تـأثري حـديث الفرقـة

، للظــواهر املكونــة لألصــولية مــن هنــا فــإن "مــا بعــد األصــولية" يعــين الــدخول يف حتــدٍّ فكــري .الناجيــة الــذي يشــكك يف صــحته ابــن حــزم
  .)25(ويعين القبول بالتعددية الثقافية والسياسية، ولظاهرة العنف اليت تسمها

ا قد صدرت مجيعهـا-ما جيمع الكتابات واالجتهادات هذه  وهـذا مـا يكسـبها ، قبـل أحـداث احلـادي عشـر مـن أيلـول الـدامي، هو أ
ماهو ره، إن ما جيمع البناء وحنفي .قيمة ومصداقية والـذي مـن ، على تزايد املعتدلني داخل احلركات اإلسالمية اليت توسـم بـالتطرف، ا

واملتــابع ملــا جيــري مــن حتــوالت داخــل  .شــأنه أن يــرجح مــن كفــة االعتــدال واملصــلحة داخــل الفئــات املدنيــة علــى حســاب التيــار املتطــرف
والـذي قـاد ، ى هذه احلركات يف العقود املنصرمة مـن القـرن العشـرينيلمح انقساماً داخل اإلمجاع األصويل الذي غذّ ، احلركات اإلسالمية

مــن هنــا مصــدر إميــان بعـض البــاحثني وَبشــريهم مبرحلــة جديــدة يــدركون أن  .إىل استشـراء العنــف يف الكثــري مــن البلــدان العربيـة واإلســالمية
ا عسرية   .مية أن ختوضهاولكنهم جيعلون منها معركة على األجيال اإلسال، مسارها وعر وأن والد

، يظـل هـدفاً نسـعى مجيعـاً للوصـول إليـه، علـى اسـتنارته وتفتحـه، تيار "ما بعد األصولية" و إن مل يتبلور بعـد ويف رأيي أن الرهان على 
ا األمة دف جتاوز األزمة الراهنة واملستفحلة اليت متر  دف وضع حد لساحة العنف اليت مزقتها، وذلك    .و

*********************  
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  إشكالية االجتهاد بين العقيدة و التاريخ
  (العرف والمرأة نموذجا)

  *مد الشتيويحم
تثري مسألة االجتهاد قضايا متعددة تشعب احلياة اخلصيبة باملتوقع والَالمتوقع و لعل أهـم مـا يشـغل اهتمـام البـاحثني يف تـاريخ التفكـري 

  .أو بني االجتهاد و التقليد، تراوح االجتهاد بني احلركية و الركود، الفقهي لدى املسلمني
ـا ، يف تفسري عوامل تثاقل حركة االجتهاد يف مراحل دون أخرىوليس من غرضنا استعراض أبرز ما قيل  وإمنا حسبنا أن نؤكد ابتداء أ

تظــل حركــة مشــروطة يف مجيــع مراحلهــا غــري أن اقتحــام ميــدان االجتهــاد بشــجاعة حرصــا علــى العلــم أو الرضــا تقييــداً طلبــا للســالمة أمــران 
  .قليدا و إرساالخيتلفان باختالف مناهج النظر إىل شروط النظر الفقهي ت

و اخللفيـات الفكريـة و ، وال نقصد بالشـروط هنـا خصـوص مـا يقـال يف شـروط اجملتهـد بـل نقصـد عمـوم املسـلمات اإلميانيـة و الشـرعية
  .و إفتاء أو قضاء، التارخيية اليت يستصحبها الفقيه ضمنيا أو صراحة عند ممارسة النظر تفقها أو تفقيها

غري أن هـذه الشـروط أو .وانتظامهـا داخـل النسـق اإلسـالمي العـام نح حركـة االجتهـاد مشـروعيتهاوما الشـروط سـوى ضـوابط و أطـر متـ
بعضها كلـي و بعضـها فرعـي فيهـا ، مصنفة لديهم حسب بنية متدرجة حيكم أعالها يف أدناها )1(القبليات اليت مساها القدماء "مبادئ"

  .يقبل النقاش و التفاوضوفيها ما يكون حمل اجتهاد ، الثابت الذي ال جييزون تغريه
ا عنـد مجيـع العلمـاء مبـا فـيهم علمـاء الفقـ هـي مبـادئ العقيـدة وأصـول -األصـول ه و وال ريب أن أرقـى املسـلَّمات الـيت ينبغـي استصـحا

  .إذ هي أرسخ الثوابت وأكرب اليقينيات، اإلميان
معروفــة هــي جدليــة "الثبــات والتغــري" أو " املثــال و  واحلاصــل أنــه ميكــن بنــاء علــى مــا تقــدم حصــر إشــكالية االجتهــاد إمجــاال يف جدليــة

، ــا الواقــع " إذ ِإّن الفقيــه جيــد نفســه باســتمرار يف مواجهــة التقابــل بــني الثوابــت أو األحكــام اإلميانيــة والشــرعية املقدســة الــيت جيــب التقيــد
الواقع يرتاوح بينهمـا الفقيه سوى "وسيط معريف" بني املثال و ما و  .التارخيي املتغري الذي جيب مدُّه باحللول الفقهية الالزمةوالواقع العملي و 

فاملثــال يشــده إىل الثبــات وخييفــه مــن االسرتســال يف ، إبانــة و تطبيقــا مــع حــرص شــديد علــى حتقيــق التطــابق بــني املثــال واالمتثــالتفهمــا و 
  . جيب التفكري فيها مبسؤولية وجديةبينما الواقع يضغط عليه مبشاكله املتجددة اليت، إعمال العقل أو اإلسراف يف التفكري

أو أرقــى ، أخــف املتغــرياتأي أقــوى الثوابــت و ، أقصــى طرفيهــا النظــر يف هــذه اجلدليــة مــن خــالل -فيمــا يلــي مــن القــول-وســنحاول 
العقيـدة نقصـد بـذلك و  .وأقرب الواقعيـات وأكثرهـا خضـوعا لتحـوالت التـاريخ مـن جهـة أخـرى، املثاليات وأكثرها جتاوزا للتاريخ من جهة

العـادات بوصـفه نظـرا يف حيثيـات اجتماعيـة مرجعهـا تواطـؤ النـاس عـراف و بوصفها مبادئ ثابتة ومسلَّمة واالجتهاد غري النَّصِّيِّ احملكِّـم لأل
  .قوًال وعمالً 

  بين الحكم األزلي واالجتهاد الزمني – 1
ـــه هـــو  ـــا أن يـــدخل عنصـــر العقيـــدة يف إشـــكالية االجتهـــاد بـــل إن إمهال ـــا يف عمقهـــا : ال غرابـــة يف أن نقـــولو  .األعجـــبلـــيس عجيب إ

ــذا إنــزال أصــول العقيــدة إىل ســاحة االجتهــاد بــاملعىن االصــطالحي  .إشــكالية اعتقاديــة باألســاس خصوصــا وأن الفقهــاء ال -وال نقصــد 
رسـة الفقهيـة لنـدرك أن اخللفيـة وإمنـا نريـد التنبيـه علـى مـدى حضـور املعتقـد يف املما -يعتربون العقائد من االجتهاديات بل مـن القطعيـات

العقدية كانت وال تزال مرجعية ضاغطة هلا تأثري واضح يف تثاقل حركة االجتهاد يف أزمنة التقليد حيث كانـت مبـادئ العقيـدة متثـل غطـاء 
ـــل مســـؤولية االجتهـــاد نوا أقـــل إميانـــا مـــن ولـــيس معـــىن ذلـــك أن املبـــادرين إىل االجتهـــاد مـــن كبـــار الفقهـــاء كـــا .تربيريـــا للمتخـــوفني مـــن حتمُّ

ا، املقلدين   .بل كانوا يف تقديرنا أكثر قدرة على التوفيق بني العقائد األزلية واملمارسة الفقهية النسبية اليت تعرف حدود قدرا
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لـــك مـــن جهـــة مفهـــومي احلكـــم الشـــرعي و إمنـــا نكتفـــي بتأكيـــد ذ، وتفصـــيل األدلـــة علـــى أمهيـــة هـــذا التـــأطري اإلميـــاين لإلشـــكالية يطـــول
  .مث نتكلم بعد ذلك على االجتهاد العريف املتعلق باملرأة واألسرة، جتهاداالو 

  مفهوم الحكم الشرعي -2
املتعلـــق بأفعـــال املكلفـــني باالقتضـــاء أو  -تعـــاىل-عـــرَّف األصـــوليون و الفقهـــاء احلكـــم الشـــرعي عـــدة تعريفـــات أمههـــا أنـــه "خطـــاب اهللا 

ومبــا أن أهــل الســنة يعتقــدون أَن خطــاب اهللا أزيل قــدمي فــإن احلكــم ، اهللا نفســهفــاحلكم الــذي يســتنبطه الفقيــه هــو خطــاب ، )2(التخيــري"
  .)3(و هو تبعا لذلك صفة من صفات اهللا ، الشرعي عندهم أزيل يتجاوز الزمان

وقـــد استشـــكل ، وبنـــاء علـــى هـــذا جيـــد الفقيـــه نفســـه يف أصـــل العقيـــدة ألنـــه يبحـــث يف موضـــوع إميـــاين قبـــل أن يكـــون تشـــريعيا عمليـــا
فأطالوا اخلـوض ، احلياةابت يف حق الفعل قبل خلق الكون و يون العالقة بني فعل اإلنسان احلادث يف الزمن وخطاب اهللا األزيل الثاألصول
ـا تعلقـا ، قـدمي متعلـق بأفعـال العبـاد تعلقـا معنويـا قـدميا، أي حكمه، وكان من بني أشهر أجوبتهم أن خطاب اهللا، يف ذلك لكنـه يتعلـق 
  .أي متجددا يف الزمن التارخيي )4(" حادثا"تنجيزيا

  .أوالالزمين والزمين، ومهما يكن اجلواب فالذي يهمنا هو إثبات وعي الفقهاء بعمق إشكالية العالقة بني العقيدة والفقه
صــفته ال ينحصــر يف خصــوص الــنص يف أَن خطــاب اهللا الــذي هــو حكمــه و بــل ميكــن أن نضــ، ولــيس األمــر مقصــوراً علــى مــا ذكرنــا

، وسـائر أصـول االجتهـاد يـدخل يف مسـمَّى اخلطـاب املـذكور يف التعريـف، بل إن مـا ثبـت بالسُّـنَّة واإلمجـاع والقيـاس، ند الفقهاءالقرآين ع
 هـذه األدلـة غـري القرآنيـةإن : غـري أن علمـاء أصـول الفقـه يـدفعون هـذا اإلشـكال بقـوهلم، وبذلك تزداد العالقة بني املطلق والنسيب تعقيـدا

ــــا قائمــــة بــــذات اهللا ، بــــل معرِّفــــات لألحكــــام، حكــــممثبتــــة" للليســــت " "حســــب تعبــــري أيب الثنــــاء  -تعــــاىل-واألحكــــام ثابتــــة قبلهــــا؛ أل
   .م)1338هـ/ 749: (ت )5(األصبهاين

  مفهوم االجتهاد -2 
جملتهـد حـني وأن ا، يظهر مما تقدم أن االجتهاد الفقهي موضوعه أو مطلوبه اعتقادي هو خطاب اهللا األزيل الذي هو حكمـه و صـفته

يؤكــد ذلــك مفهــوم االجتهــاد يف ، يســتنبط احلكــم مــن الــنص أو بالقيــاس وحنــوه ال يثبــت حكمــا جديــدا بــل يعــَرف بــاحلكم األزيل القــدمي
هــو "اســتفراغ الفقيــه الوســع : م )1175هـــ/ 571( تـــ فــات متقاربــة منهــا قــول ابــن احلاجــبفقــد عرَّفــوه بعــدة تعري، اصــطالح األصــوليني
فالفقيه بناء على هـذا ال ينشـئ حكمـا جديـدا حـني جيتهـد أو يفـيت وإمنـا حيصـل احلكـم الشـرعي األزيل  .)6"(شرعي لتحصيل ظن حبكم

ذا يصري التجديد احلـادث يف التـاريخ مشـدودا إىل املطلـق والـال  .ويطلبه مث خيرب به ولو كان اجتهاده قوًال مل يسبق أن قال به أحد قبله و
  . البداية من أن الفقيه "وسيط معريف" بني املثال الثابت والواقع املتغريويتأكد لنا ما قلناه يف .زمين

واملفتني قدميا وحـديثا ورفضـهم إبـداء أي مرونـة أمـام كثـري  وهذا الكالم يصلح أن يكون وجها من وجوه تفسري تشدد كثري من الفقهاء
هـاء وجمتهـديهم كثـري مـن األقـوال الدالـة علـى َوَرِعهـم وحتـرجهم مـن وقد نُِقلَـت عـن كبـار الفق، من املستجدات اليت يفرزها التاريخ املتحول

يَوقـع بـل و ، احلكم إمنـا ينطـق حبكـم اهللاوالوعي بأن الفقيه عنـدما ينطـق بـ، واالعتقاد يف وجود اجلنة والنار، وهو ورع منبعه اإلميان، الفتوى
ل املروية يف ذلك قول اإلمام أمحد بـن حنبـل "مـن َعـرََّض نفسـه للفتيـا ومن األقوا .)7(وهلذا اعترب اجملتهدون موقِّعني عن رب العاملني، منه

: قيـل لـه، اإلمسـاك أحـب إيل: فأميـا أفضـل الكـالم أم السـكوت؟ قـال: قيـل لـه، إال أنـه قـد تلجـئ إليـه الضـرورة، فقد َعرََّضها ألمـر عظـيم
يــه، هاإلمســاك أســلم لــ: وقــال، الضــرورة، الضــرورة: فــإذا كانــت الضــرورة ؟ فجعــل يقــول و أنــه ، و لــيعلم املفــيت أنــه يوقــع عــن اهللا أمــره و 

  .)8(موقوف و مسؤول عن ذلك"
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ومع ذلك كله فقد كان أئمة املذاهب السنية األربعة و غريهم من اجملتهـدين ميارسـون االجتهـاد جبـرأة عجيبـة أحيانـا ويفتـون ويواجهـون 
ومـن أهـم  .وخلوفهم مـن عاقبـة كتمـان العلـم، بل لشعورهم بالواجب، فقط سيل األسئلة اليت كان يفرزها الواقع ليس حتت غطاء الضرورة

ـم يف جمـال االجتهـاد الفقهـي ليسـوا مطـالبني بتحصـيل اليقـني كمـا هـو احلـال  ما كان خيفف عنهم ضغوط املخـاوف اإلميانيـة اعتقـادهم أ
بـل ، فهـم ليسـوا متعبَـدين بتـيقن احلـق يف ذاتـه، تهـادوإمنا يكفيهم حتصـيل "الظـن" بـاحلكم الشـرعي كمـا سـبق يف تعريـف االج، يف العقيدة

أصاب كان له أجران أما إذا أخطأ فلـه لذلك فهو إذا اجتهد و ، وحكم اهللا يف اجتهاد كل جمتهد ما يغلب على ظنه، يكفيهم غلبة الظن
مـع اسـتفراغ ، يف النظـر فيمـا ال يلحقـه فيـه لـومو هلذا َعـرََّف الـرازي االجتهـاد بأنـه "اسـتفراغ الوسـع ، أجر واحد وال إمث يف احلالتني وال لوم

و يف إطــار ظــروفهم الزمنيــة ، فهــم بنــاء علــى ذلــك مكلفــون بــإدراك حكــم اهللا الــذي يؤمنــون بأزليتــه يف حــدود نســبيتهم )9(" الوســع فيــه
  .و املتغرية احلادثة

  مرونة تاريخية محاطة بالثوابت: العرف و العادة -4 
بـل لعلـه أشـد قواعـد االجتهـاد إحراجـا للفقيـه؛ ألنـه ال ينطـق حبكـم اهللا ، العـرف عـن اإلشـكالية املطروحـة ال خيرج االجتهاد املبـين علـى

والفقهـاء مـع  .وإمنا يستند إىل ما أحدثه الناس من أعراف اعتـادوا عليهـا يف مراحـل تارخييـة معينـة، بناء على نص ظاهر الداللة أو خفيها
-إنه مرفـوع إىل النـيب : لعمل به بوصفه حكم اهللا األزيل ومما استندوا إليه يف ذلك خرب منقول قيلذلك يرون أن ما حيسِّنه العرف ينبغي ا

" املســـلمون حســـنا فهـــو عنـــد اهللا حســـن " مـــا رآه: و األرجـــح أنـــه قـــول موقـــوف علـــى الصـــحايب عبـــد اهللا بـــن مســـعود، -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم
  .يخ تعبريا عن حكم اهللا األزيلوهكذا تكون األعراف املستحدثة عرب مسار التار  .)10(

"العــادة حمَكمــة" واعتربوهــا واحــدة مــن مخــس : وبنــاء علــى ذلــك فقــد أوجــب الفقهــاء العمــل بــالعرف بنــاء علــى قاعــدة صــاغوها بقــوهلم
: هلموغـذَّوها بقواعـد أخــرى متكاملـة تـدل علـى مرونـة األعـراف و لـزوم حتكيمهـا مثـل قــو  )11(قواعـد كـربى يـدور عليهـا الفقـه اإلسـالمي

  .)12(" " التعيني بالعرف كالتعيني بالنص"ال ينكر تغري األحكام بتغري األزمان" و "املعروف عرفا كاملشروط شرطا " و 
"العــادة غلبــة معــىن مــن املعــاين علــى : م)1285/هـــ 684وممــا يــدل علــى مــدى إلزاميــة العــرف أو العــادة قــول القــرايف الفقيــه املالكي(تـــ

، وقـد تكـون خاصـة بـبعض الـبالد كـالنقود والعيـوب، غلبـة يف سـائر األقـاليم كاحلاجـة للغـذاء والتـنفس يف اهلـواءو قد تكـون هـذه ال، الناس
ــا عنــدنا"، النــاقوس للنصــارىو ، ة بــبعض الفــرق كــاألذان لإلســالموقــد تكــون خاصــ فكلمــة الغلبــة يف تعريــف ، )13(فهــذه العــادة يـُْقَضــى 

مــن قــوة ضــغط اجتمــاعي حبيــث يكــون اخلــارج عنــه شــاذاً عمــا أقرتــه اجلماعــة العامــة أو القــرايف تــدل بوضــوح علــى مــا حيظــى بــه العــرف 
  .بل إن ِمثَايلَِ الغذاء واهلواء املذكورين يصالن بالعرف إىل مستوى الضروريات احلتمية .اخلاصة

بــل هــو خاضــع ، جتهــاد آخـرالــديين العـام كــأي افهــو مشــروط باإلطـار العقــدي و ، غـري أنَّ االجتهــاد بــالعرف لـيس مطلقــا بغــري ضـوابط
أنه ال يعترب مصدراً من مصادر التشريع على جهة االسـتقالل  خصوصاً و ، لقيود الشروط أكثر من غريه ألنه ال يستند إىل نصوص صرحية

ن ومــ، الفتــوى يراعيهــا الفقهــاء حــني يصــدرون أحكامــا يف خصــوص وقــائع معينــةوإمنــا هــو قاعــدة يف القضــاء و ، اعكــالقرآن والســنة واإلمجــ
وأالّ يعارضــه دليــل أقــوى منــه  ، أصــًال مــن األصــول الشــرعية القطعيــة ضوأالَّ يعطِّــل نصــا أو ينــاق، هــذه الشــروط َأالَّ يكــون العــرف فاســدا

م، كاإلمجــاع والقيــاس وكــذلك أالّ يعارضــه ، وأن يكــون موجــوداً عنــد إنشــاء التصــرفات، وأن يكــون مطَّــردا بــني متعارفيــه يف مجيــع معــامال
  .)14(فهتصريح خبال

ــا حتيطــه بسـياج كثيــف مــن الضـوابط الــيت جتعلـه مــن آخــر مـا يلجــأ إليــه يف  ومـن شــأن هـذه الشــروط أن تضــيِّق جمـال العمــل بـالعرف أل
فـاظ النـاس رع أمرهـا إىل العـرف كألبل إنه يعمل به كما صرَّح فقهاء املالكية يف األحكام اليت وكَّل الشّ ، بعض فروع الشريعة ال يف مجيعها

مالزوجـات و  وكتقـدير نفقـات، الفسوخ حيـث حيَكـم يف ختصيصـها أو تقييـدهااألميان والعقود و يف  وحنـو ذلـك ممـا ، )15(األقـارب وكسـو
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بــل املالحــظ أن أغلــب ، يصــعب اعتبــاره أحكامــا تراعــي حركيــة التحــوالت االجتماعيــة مراعــاة شــاملة وُمــَؤثِّرة يف إحــداث تغــريات نوعيــة
وتراتيب عملية تنفيذية ال ترقى إىل مستوى اإلسهام يف متابعة التطور التارخيي بنـاء علـى رؤيـة ، ائل إجرائيةأحكامه تكاد تقتصر على مس

  .تأسيسية شاملة
لكنهــا تظــل ضــربا مــن ، أو بعــض األصــول املقــررة، صــحيح أنــه وجــدت بعــض الفتــاوى اجلريئــة الــيت خالفــت أحيانــا أقــوال أئمــة ســابقني

َؤثَّر
ُ
  .االستثناء غري امل

وحماصـر بكثـري مـن ، ا إذا نظرنا إىل األعراف املتعلقة باملرأة واألسرة فإن طوق الشروط يزداد ضيقا ألن املوضوع ذو حساسية شديدةأمّ 
ــا قيـودا إضـافية علـى وضـعية املـرأة يـَُرسِّـُخَها تقـادم التـاريخ واســتمرار بـل إَن األعـراف و ، اخللفيـات املوروثـة التقاليـد نفسـها تعتـرب يف حـد ذا

  .لعمل حبكم سيطرة الرجال على النساء يف اجملتمعات القدميةا
ســننه يف  بــأنّ و ، )16(﴾ال تبــديل خللــق اهللا﴿أضــف إىل ذلــك أن عقيــدة املســلمني يف اخللــق اإلهلــي تفــرض علــيهم اإلميــان اليقيــين بأنــه 

ــا خملــوق إهلــي ذو خصــائص أنثويــة ال جيــوز  وال ريــب أن الفقهــاء ينظــرون إىل املــرأة نظــرة مؤسســة علــى، التكــوين ثابتــة ال تتغــرياخللــق و  أ
لــذلك فــإن كــل اجتهــاد مييــل إىل تطــوير النظــر يف أحكــام املــرأة مبــا خيــالف يف ، وهلــا أحكــام شــرعية تطــابق خلقهــا بوصــفها أنثــى، تغيريهــا

ــر تشــدد عامــة وهــذا االعتقــاد يعتــرب أحــد أبــرز ال، نظــرهم مــا خلقهــا اهللا عليــه يَعــد منكــرا مــن القــول يصــادم عقيــدة اخللــق عوامــل الــيت تفسِّ
  .الفقهاء يف خصوص أحكام املرأة

ومرونـة عـدد ، ذلـك ألن احتماليـة عـدة نصـوصو ، ما تقدم ذكره مل يكـن عـرب التـاريخ بالصـورة الضـيقة الـيت بيَّنـا بعـض وجوههـا غري أنَّ 
واالعــرتاف بشخصــيتها القانونيــة أو بأهليتهــا مــن األعــراف كانــت تســمح بإنشــاء فتــاوى فيهــا قــدر ال يســتهان بــه مــن احــرتام مكانــة املــرأة 

عندما ننظر يف فتاوى املالكية بالغرب اإلسالمي قدميا نالحظ وجود أحكام مـن هـذا الصـنف سـواء أكانـت موافقـة و ، التكليفيةية و احلقوق
وإحكـام الفصـل ، ة وضـبط العقـودكما جند فيها ما يراعـي مصـاحل األسـر ،  ملذهب مالك وأقوال كبار تالمذته ومقلِّديه أم كانت خمالفة هلم

ا، ويشكك يف الوثوق بأقوال املرأة، جند أيضا بعض ما خيالف األصول وظواهر النصوصو ، بني اخلصومات   .وال يهتم مبراعاة إراد
 والوالــدات يرضــعن﴿ومــن أمثلــة ذلــك أن املالكيــة كــانوا يفتــون مبــا ذهــب إليــه مالــك مــن مراعــاة العــرف يف الرضــاع إذ خصــص بــه آيــة 

فُّــه )18(﴾أوالدهــن حــولني كــاملني إذ لــيس مــن عــرف أمثاهلــا ، فلــم جيعلــه عامــا يف كــل األمهــات بــل أخــرج منــه املــرأة الشــريفة ذات الرتَّ
إن كـان ، واملالحـظ أن هـذا عـرف خـاص بـبعض األسـر املرتفهـة .واملعـروف عرفـا كاملشـروط شـرطا، 18االلتزام باإلرضـاع فصـار كالشـرط 

ــا فهــو ال يراعــي تبــادل الواجبــات األســرية بــني الرجــل واملــرأةيراعــي عــادة املــرأة وك بــل ال يراعــي مصــلحة الولــد الــذي حيتــاج إىل لــنب ، ماليا
  .)19(وال جيرب أمثال هذه املرأة على اإلرضاع إال إذا رفض الولد أن يرضع غريها ، ويوجب على الزوج استئجار ظئر ترضع ولده، أمه

عرف قدمي خاص بأهل القريوان تشرتط فيه املرأة على الرجل أن يكون طالقها بيـدها ، لعرف إرادة املرأةومن األحكام اليت اعترب فيها ا
م) مبخالفــة هــذا العــرف إذا أخرجهــا الــزوج مــن القــريوان بغــري 1402هـــ/803: (تـــومــع ذلــك فقــد أفــىت ابــن عرفة، ريهــاإذا تــزوج عليهــا غ

ا الزوج إخراج املرأة من احمليط اجلغرايف الذي يتقيد بالعرف املذكوررغم أنَّ هذا الفعل يدل على حيلة ظا، )20(رضاها   .هرة يقصد 
ومن األعراف املخالفة للنصوص ما جرت عليه العادة بإفريقية قدميا بل إىل عهود قريبة من أن وصف العروس للخاطب من قبل ذوي 

قد حدث أنَّ ابن و ، اخلاطب من رؤية العروس خصوصا إذا طلب ذلك رغم أن األصل يقتضي أن ُميَكَّنَ ، اخلربة باجلمال يبيح تزوجيها له
وقـد حـدث لـه ذلـك يف زواج إحـدى بنـات  .عرفة تعرَّض لبعض املشاكل عنـدما أراد خمالفـة العـرف والعمـل باألصـل الـذي يقتضـي الرؤيـة

ثـال لألعـراف الضـاغطة الـيت تتجـاوز أصـول وهـذا م .)21(فاضـطُرَّ إىل مسـايرة العـرف واإلقـرار بصـحة الـزواج مبجـرد الوصـف، سراة القوم
  .الشرع وال تعرتف بسلطة الفقهاء
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بالوليمــة  يومــن أمثلــة مراعــاة ابــن عرفــة لتنــوع األعــراف أنــه أجــاز مــا عــرف قــدميا يف بعــض البــوادي بــزواج "اجلفنــة" حيــث كــان يكتفــ
ويظهـر مـن هـذه الفتـوى  .)22(وا على كتابة الصـداقلكنه مل جيز ذلك لسكان املدن واحلواضر الذين تعارف، بوصفها شهادة على الزواج

وهـو عـرف حيقـق مصـلحة ، بل إَن كتابـة الصـداق تعتـرب بـدورها عرفـا مسـتحدثا، أَن الزواج العريف ليس خاصا بالذي ليس فيه توثيق رمسي
  .احلكم بالنفقةكات و زيع الرت وتو ، مجيع األطراف ويسهم يف استقرار العالقات واحملافظة على احلقوق عند التنازع مثل إثبات النسب

فالنصـوص صـرحية يف أَن املـرأة الـيت  .ومن األعراف اليت تسلب الثقة اليت منحها الشرع للمرأة ما جرى به العمل من االعتداد باألشـهر
زواج إال إذا رأت فاألصــل أن املطَلقــة ال حتــَل لـــأل، )23(﴾واملطَلقــات يرتبصــن بأنفســهن ثالثــة قـــروء﴿حتــيض تعتَّــد بــاألقراء كمــا يف آيـــة 

ــا تصــدَّق إذا أخــربت بــذلك عــن نفســها ــا ال  .احليضــة الثالثــة وأ لكــن الــذي جــرى عليــه العمــل عنــد املغاربــة وأفــىت بــه فقهــاء املالكيــة أ
اد الزمــان ســمبعـىن أنــه ال بــد أن تعتــدَّ ثالثــة أشــهر مـع اعتبــار األقــراء منــذ يــوم طالقهـا وقــد علَّلــوا ذلــك بف، تصـدَّق يف أقــل مــن ثالثــة أشــهر

  .)24(رقَّة األديانو 
ــا و  ــا مريضــة أو ليســت  يف ســالمتها مــن األمــراضواملشــهور يف املــذهب املــالكي أن املــرأة تصــدَّق يف بكار اجلنســية إذا ادَّعــى الــزوج أ

، صـحة أقواهلـام) خالف قول مالك و أصـحابه وأفـىت جبـواز نظـر النسـاء إليهـا للتأكـد مـن 854هـ/  240تـ ( لكن اإلمام سحنون .بكرا
وهذه الفتوى تنطبق على الرجال كذلك إذا طلبت املـرأة الطـالق لعيـب ، ومما علَّل به فتواه أن ذلك جرى العمل به عند متأخري الفقهاء

  .وهي فتوى معقولة تعوضها حديثا الشهادات الطبية ألن حاالت التنازع ال يكتفى فيها مبجرد االدعاء، )25(جنسي فيه
 ظهر فيها امليل إىل إقرار ما يساعد على حتقيق التعاون داخل األسرة مسألة "الّشوار" بالضم و الفتح يف الشني وهو ومن الفتاوى اليت

لكـن العـادة جــرت ، ال أبوهـا بشـيءال تلـزم العــروس و فاألصـل يف الشــريعة يقتضـي أن يلـزم الـزوج بالصـداق و ، متـاع البيـت وجهـاز العـروس
ومـع أن هـذه العـادة نشـأت يف األصـل علـى ، مدن املغرب مثل فاس بأن والد العروس يلتزم من اجلهـاز مبثلـهقدميا يف املهدية ويف كثري من 

م) وغـــريه مــن فقهـــاء إفريقيـــة واملغـــرب أفتـــوا بـــإلزام 1058هــــ/ 451(تــــ زامـــات قضـــائية فــإن اإلمـــام املازريســبيل املكارمـــة والتعـــاون دون ِإل
هـذا مـع ، و مطالبة الزوج بالَشوار أمام القضاء إذا شهد الشهود أن عرف البلد يقتضي ذلـك العروس أو األب أو الويل بذلك عند النزاع

لكن القضاء يتـدخل لـيحكم بنـاء علـى العـرف إذا حصـل نـزاع ، إقرارهم أن اجلهاز حممول يف األصل على االستحباب والتعاون واملكارمة
  .)26(بعد الدخول ال قبله

فقــد كانــت ، ولــيس مــن غرضــنا التوقــف لتقوميهــا أو نقــدها ســرة واملــرأة يف الغــرب اإلســالمي قــدمياهــذه منــاذج مــن الفتــاوى اخلاصــة باأل
ويكفينـا أن نشـري إىل أن ثوابـت العقيـدة وشـروط التقيـد باألصـول مل متنـع الفقهـاء مـن ، وظروفها االجتماعية املاضـية وليدة تارخيها اخلاص

بـل هـم يـذهبون إىل ، فوا بعـض األصـول واألقـوال املسـتقرة قـبلهم يف املـذهب املـالكيحتكيم ضغوط األعراف احلادثة يف تـارخيهم ولـو خـال
ــنوه مــن األحكــام بنــاء علــى العــرف الــذي يفــرزه اجملتمــع هــو حســن عنــد اهللا وهــو حكمــه األزيل املتعلــق بــواقعهم تعلقــا تنجيزيــا  أن مــا َحسَّ

  .حادثا يف الزمان
عــادات هــذا العصــر الــذي صــارت لــه أعــراف و  يهــا فتــاوى الفقهــاء الســابقني تغــريت يفلكــن كثــرياً مــن األعــراف القدميــة الــيت بنيــت عل

نـت اجتماعية مغايرة ملا مضى بسبب عمق التحوالت التارخيية واحلضارية و ارتفاع مستوى التعليم واقتحام املـرأة كثـريا مـن امليـادين الـيت كا
  .غائبة عنها

  .عنه حدود هذه املداخلةوعند هذا احلد يصري لإلشكالية وجه معاصر تضيق 
*******************   

  : الهوامش
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  التكاءة االجتماعية والسيكولوجيةا
  لبنية الفكر المستقبلي العربي المعاصر

  *حممد فوزي اجلرب
وهـو ينطلـق ، وع بنـاء الفكـر العـريب القـوميميثل هذا البحث طموحـاً ألن يشـكل إسـهاماً يف بلـورة البنيـة الفكريـة العربيـة املسـتقبلية ملشـر 

أوالُ حماولـة استشـراف مسـتقبل الفكـر العـريب مـع بدايـة القـرن احلـادي والعشـرين ومـا حيتاجـه : وصوًال إىل هـذا اهلـدف املتشـكل مـن طـرفني
السـيكولوجية هلـذا الفكـر  -الجتماعيـةوثانيـاً يف واقـع البنيـة ا، من استعداد ذهين كي تلعب األمة العربية دورها الفعال على املسرح العاملي

وســيحاول الباحــث طــوال هــذا البحــث ، يتــه ومبــا يتــوفر لــه مــن إمكانــات ومــا يعانيــه مــن صــعوباتكيف خصائصــه ومساتــه وآلياتــه ودينام
لعــل ذلــك ، رويعــرض كــذلك جمــال الدراســات املســتقبلية يف الفكــر األوريب مــن حيــث املوقــع واالنتشــا، مناقشــة البعــد التــارخيي هلــذا الفكــر

وحماولــة حتكــم الفكــر العــريب وقدرتــه يف توجيــه املســتقبل ، يســاعدنا يف فهــم جــوهر إشــكالية الدراســات املســتقبلية يف الفكــر العــريب املعاصــر
  .وصناعته بدًال من االستمرار باالنفعال بتحدياته وحماولة استيعاب صدماته

ومـن ، لته املصريية والتارخيية ضمن عالقات مميزة بشروط وآليـات حركتـه العامـةيف الواقع جند الفكر العريب املعاصر مل يتخلص من أسئ 
يــنهض الســؤال العــريب للمســتقبل والــذي يظهــر بصــيغة أشــكال يف حقــول ميــادين معرفيــة غنيــة ومتنوعــة لعــل أكثرهــا ظهــوراً ، هــذا اجلانــب

  .سي وعلم االسرتاتيجياالفلسفة والعلم وفلسفة التاريخ والتاريخ وعلم املستقبل واالقتصاد السيا
تصـبح ، عالقة الفكـر العـريب باملسـتقبل هـي عالقـة املاضـي باحلاضـر واملاضـي باملسـتقبل واحلاضـر باملسـتقبل مـن هنـا، إىل جانب ذلك 

فــالفكر العــرب علــى اخــتالف مرجعياتــه وتبــاين ، مجلــة هــذه العالقــات جــدليات إلشــكاليات ثابتــة ومتحولــة يف الفكــر واجملتمــع والتــاريخ
منخـرط بالضـرورة يف أنسـاق ومسـالك الفكـر السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي والفلسـفي والعلمـي  -اجتاهاته وتنوع آلياتـه ومضـاعفاته

الفكر العريب وإشـكالية املسـتقبل مشـروط معرفيـاً وسياسـياً وتارخييـاً بنوعيـة عالقـات : لذا فوالدة السؤال .)1(يف احلضارة والعامل املعاصرين
، هكــذا يصــبح هــذا الطــرح يف جماالتــه العديــدة، عــرب التــاريخ وموقعــه منــه وفعلــه فيــه أو تــأثره بــه، لعــريب اإلســالمي بذاتــه وبــاآلخراجملتمــع ا

أو بنظــر برهــان غليــون "اغتيــال ، كتابــه "ثقافتنــا يف ضــوء التــاريخ" أو "صــدمة احلداثــة" برؤيــة أدونــيس  اهللا العــروي يف اســتناداً إىل رؤيــة عبــد
و "حماولـة يف قـراءة عصـر النهضـة" ، أو تارخيية الفكر العريب اإلسـالمي بلغـة حممـد أركـون، الثقافة العربية بني السلطة والتبعية"حمنة : العقل

  .و"من الرتاث إىل الثورة" برؤية طيب تيزيين، بتعبري أمحد برقاوي
مسـتقبل واملسـتقبل للفكـر العـريب يف إشـكاليات تلتقـي أسـئلة الفكـر العـريب لل، بـاختالف املنطلقـات و، ففي كل احلاالت واإلحاالت 

، االسـتقالل، التـأخر، التقـدم، األصـالة، املعاصـرة، احلداثـة التقليديـة: ثنائيات مل حيسم فيها بعد معرفياً فلسفياً وسياسياً تارخيياً واجتماعيـاً 
مــن تلــك الثنائيــات الــيت متظهــرت يف العديــد مــن أحبــاث اآلخــر ، األنــا، النقــل، العقــل، التجزئــة، الواحــدة، االســتبداد، الدميقراطيــة، التبعيــة

  .املفكرين العرب املعاصرين
ـا مشوليـة مرتابطـة متـس كـل عناصـر التفكـري والعالقـات ، ما مييـز هـذه اإلشـكاليات حقاً إنّ   والـيت متثـل الغطـاء الرئيسـي للفكـر العـريب أ

فــي العصــر الــذي دخلــت فيــه حضــارة الغــرب وحداثتــه الرابعــة بعــد "الثــورة ف، وعلــى كافــة األصــعدة، الفرديــة واالجتماعيــة يف الكيــان العــريب
  كيف اخنرط الفكر العريب يف إشكاليات املستقبل اليت تبقى جماًال هاماً للبحث؟ ،  الصناعية والثورة العلمية" أي عصر اإلعالمية واآللية

  : الدراسات المستقبلية في الفكر العالمي
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ـا نشـأت يف الغـرب املعاصـر علـى تنوعـه جغرافيـاً وسياسـياً واقتصـادياً ، حقـول معرفيـة حديثـة جـداً الدراسات املستقبلية هـي  إنّ  ذلـك أ
ــذه القضــايا متزايــد ومســتمر يف اهتمامــات وخنبــة العــرب، وثقافيــاً  إنــه ميثــل بعــد أساســي مــن أبعــاد الدولــة والعلــم والنخبــة يف ، واالهتمــام 

  .قتصاد والعلم والتكنولوجيا والسياسة والثقافة ومنط احلياة والزمن يضفي عليه صفة الشموليةفارتباطه باال، إطار اجملتمعات الغربية
فقد جتاوز الغرب االهتمـام باملاضـي واحلاضـر مركـزاً اجلهـود علـى املسـتقبل  ، الظاهرة متعلقة يف األساس مبفهوم الفكر الغريب املعاصر إنّ 

  .)2(كبعد من أبعاد الزمن واحلاضر يف آن واحد
ذلـك أن ، )3(وعالقاتـه مبعطيـات اجتماعيـة وماديـة وثقافيـة وسياسـية، على اختالف مواقعه يف الفكر العـريب، والزمن يف صفة أساسية

 احلديث عن الزمن الثقايف واالجتماعي والطبيعي والتارخيي والفلسفي ظـاهرة عاديـة يف الفكـر الغـريب املعاصـر وبالتـايل جنـد أنـه لـيس حكـراً 
ا متثل ثورة يف عامل الفكر والتاريخ والعلم، جهزة الدولةعلى النخبة وأ   .إ

هكـذا يـربط الفكـر املعاصـر ظـاهرة الـزمن بظـواهر ، ألسـباب وطـرق منهجيـة خمتلفـة، متحـول- فالزمن يف الفكـر الغـريب وحضـارته ثابـت
ا ظواهر القضاء والسلطة والعلم واإليديولو ، أخرى تتداخل وختتلف لكنها ال تلغي الزمن لـذا ، جيا واملفاهيم السياسية يف العامل املعاصـرإ

بالنســـبة لـــذات الفكـــر وتأويلهـــا وفهمهـــا خاضـــعة جملـــاالت وأدوات معرفيـــة أخـــرى كاخليـــل والرمزيـــة  –إن أرضـــية التفكـــري يف مســـألة الـــزمن
  .M.Fokoوالتأويل واحلفريات يف املعرفة بلغة ميشال فوكو 

 ّ القات اجملتمع الغريب اليت أنتجت حركة فكريـة جديـدة مرتبطـة أساسـاً مبجتمـع مـا بعـد الثـورة ا التحوالت العميقة يف هياكل وأفق وعإ
الــذي بــدأ باستشــراف مســتقبل العــامل ، يتطلــب االهتمــام املتزايــد بعلــم املســتقبل يف الفكــر املعاصــر، الصــناعية والتواصــلية يف هــذا اإلطــار

ـذا الصـدد مارسـيل كولومـب يف معـرض حديثـه حـول احلـوارات ، ون حدودويف املائة سنة القادمة يف إطار عامل بد 2000حوايل  أشـار 
فضــل التعــارض فيمــا بينهــا وميــزة االنفتــاح علــى ختطيطــات أوليــة متثــل ســيناريوهات ال ، "ولتلــك اآلراء األلــف: مــع علمــاء الغــرب مــا يلــي

  .)4(جعلتنا ننفتح على احتماالت غري حمدودة للمستقبل"، حصر هلا
لكـن ، حمور دراسات مستقبلية مؤسساتية منشغلة بإشـكالية التقـدم وجمـيء اجملتمـع مـا بعـد الصـناعي اإلسرتاتيجيةالفكرية  هذه القضايا

  .مشروع حتدي مستقبل اإلنسان والسيطرة عليه -يف الفكر والتاريخ الغربيني-هل يعين هذا االهتمام باملستقبل
املتعلــق باملســتقبليات يــربط بالضــرورة وبنــواحي خمتلفــة بــني التــاريخ ودراســة  يف احلقيقــة لقــد حصــل تــراكم معــريف هــام يف حقــل البحــث

وهنـا يظهـر سـؤال ، املستقبل والعلم السياسي والعلم التكنولـوجي يف عـامل الغـد اعتمـاداً علـى نقـد ومعرفـة حـدود التنميـة يف العـامل املعاصـر
ن مسـتقبله؟ أحــدهم يضـع العامــل الـدميغرايف يف الصــدارة واآلخـر جيســد حـول ماهيــة النظـرة املســتقبلية املعقولـة يف عــامل ال يـتحكم يف شــؤو 

أال توجـد ، هـل مثـة عامـل سـائد: ذلك التنافر من شأنه تنبيه القارئ، العامل التقين وثالث يرى أن احلالة الذهنية الفكرية أجدر باالهتمام
د بعضها الـبعض؟ علـى أيـة حـال نالحـظ أن التطـورات احلديثـة وبالتايل هل مثة تضافر جيعل العناصر تتساند ويش، أبعاد متعددة للحقيقة

  .للفكر لن تكون مبعزل عن تطورات العلوم االجتماعية واالقتصادية بصورة أمشل عن السياق املتعدد األبعاد للمستقبل
فاملسـألة ، فياً وعلميـاً وسياسـياً فلقد امتّد البحث واحلوار يف الغرب املعاصر حول إشكالية املستقبل كعوامل خمتلفة وجب التجنيد هلا معر 

وجــب التأكيــد علــى أن ، مــن هــذه الناحيــة، مرتبطــة بــنمط احلداثــة الربجــوازي الغــريب الــذي أفــرز تناقضــاته وحــدوده بشــهادة الغــرب ذاتــه
نـراه بدراسـة املسـتقبل لـذا التـزم كمـا ، الغرب املعاصر مل تصدمه احلداثة فقط بل املستقبل كذلك باعتباره شرطاً وبعـداً مـن مسـاره التـارخيي

وأصبحت الكتب والدراسـات السـنوية عـامرة بالدراسـات املسـتقبلية مـن حمـاور ومالمـح البحـوث العلميـة واألكادمييـة األساسـية يف اجملتمـع 
فـيمكن ، تعتمد على معطيات علمية ودميوغرافية واقتصادية وسياسـية مندرجـة يف نسـق معـني، إن دراسة املستقبل يف العامل الغريب، الغريب

القــول بــأن دراســة املســتقبل هــي يف حقيقتهــا استشــراف للمســتقبل جبميــع أبعــاده الزمنيــة أي مجلــة تنبــؤات مشــروطة تشــمل املعــامل الرئيســية 
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وتنطلــق هـــذه االجتهــادات والدراســات لفهــم معـــامل وصــور املســتقبل مــن افرتاضـــات ، ألوضــاع جمتمــع مــا يف مرحلــة مـــن مراحلــه التارخييــة
  .باملاضي واحلاضر والستكشاف أثر دخول عناصر مستقبلية على اجملتمععديدة خاصة 

املســألة مشــروطة بــأجهزة متطــورة وإمكانيــات وافــرة وكفــاءات عاليــة وفلســفة سياســية واجتماعيــة متكاملــة والزمــة  مــن الواضــح أنّ ، إذاً 
هـو الشـائع يف الغـرب الرأمسـايل وظهـر  Futurologieوالبـد مـن اإلشـارة هنـا إىل أن مصـطلح املسـتقبلية ، لتخطيط هيكلي دينـاميكي مميـز

ومـن الثابـت أن مثـل ، وقد ارتبط بـالثورة العلميـة واحلداثـة التكنولوجيـة، ليعين التبشري ببعض عناصر وجزئيات صور املستقبل وملدى طويل
ســـــتقبلية أو يقســـــمها هـــــذه النشـــــاطات الفكريـــــة والعلميـــــة اعتمـــــدت علـــــى أســـــاليب عديـــــدة بغيـــــة ضـــــبط مهامهـــــا الرئيســـــية وصـــــورها امل

  : االختصاصيون والفنيون يف هذه الدراسات إىل فئات رئيسية منها
  .املنهج احلدسي القائم على اخلربة -1 
  .املنهج االستكشايف والذي هو استطالع مستقبل عالقات قامت يف املاضي وعن طريق منوذج صوت للعالقات والتشابكات -2 
  .لتدخل الواعي املباشر لتغيري املسارات املستقبلية يف ضوء أهداف وأحكام حمددةاملنهج االستهدايف وهو ميثل ا -3 
مل األسباب واملضاعفات املوضوعية الـيت ، املنهج الشمويل وهو كذلك ميثل التعبري الدقيق عن كل الظواهر واحلركات -4  حبيث ال 

أن كــل املنــاهج واألســاليب املعطيــة تســتخدم مــع بعضــها وبنســب  ويؤكــد خــرباء هــذا امليــدان، تفــرض نفســها لتغيــري املســارات املســتقبلية
  .متفاوتة اعتباراً لطبيعة الدراسة وأهدافها

 -ومعــه االقتصــاد العــاملي–ظــاهرة ارتبطــت بــالغرب الصــناعي الرأمســايل ، فنشــأة الدراســة املســتقبلية وتطورهــا وتأثريهــا يف العــامل املعاصــر
ــا التارخييــةإن احل، مبختلــف مراحــل التطــور واألزمــان ، ضــارة املعاصــرة حضــارة كونيــة علميــة تقنيــة بــاختالف أمنــاط تنميــة اجملتمعــات وجتار

ا  -من هذه الناحية–فالدراسات املستقبلية تشمل  ا ومشاهلا وجنو   .كل املعمورة شرقها وغر
ـــتم أساســاً بالدراســـات املســـتقبل مــن ذلـــك أنّ  ية ومشــروع مســـتقبليات العـــامل علـــى منظمـــات عامليــة وإقليميـــة وغـــري حكوميــة وخمتصـــة 

م وبنــــاء علــــى قــــرار مــــن منظمــــة التعــــاون والتنميــــة االقتصــــادية تكونــــت جمموعــــة 1975اخــــتالف وتبــــاين هياكلــــه وجمتمعاتــــه ففــــي عــــام 
ا استشراف حتليلي لبدائل املستقبل   .)5("املستقبالت املتداخلة" كان هدفها دراسة هذه الدراسات نفسها على أساسها أ

وبـــدون حتليلهـــا ومعرفـــة ، متباينـــة يف املنطلقـــات واملنـــاهج–تعـــددت املـــدارس والنمـــاذج الفكريـــة للدراســـات املســـتقبلية ، ا اإلطـــارويف هـــذ
ا وخصائصها العامة   : أهم هذه املدارس اليت ظهرت يف العامل الغريب، مسا

  .)6(منوذج نادي روما ومركزية تفكريه حول حدود النمو -1 
م وحمـوره اسـرتاتيجية التنميـة 1970لالقتصـاد والعـامل الـذي كلفـت بـه وأشـرفت عليـه منظمـة األمـم املتحـدة عـام منوذج ليونتييف  -2 

ا العديدة وبراجمها املختلفة    .)7(العاملية طبقاً ملقاييس األمم املتحدة يف تقسيم العامل وإجناز التنمية املنشودة يف آليا
ليه إدارة البيئة بربيطانية ويعتمد خصوصاً على بناء منوذج حماكاة لـه أسـس نظريـة متسـقة منوذج ساروم الربيطاين والذي أشرفت ع -3 

  .)8(لدراسة مستقبل املوارد العاملية
ـا تتكامـل وتكـون مـع ، على اختالفها اإليـديولوجي والسياسـي واالجتمـاعي، الواقع إن ميزة هذه النماذج املدرسية ملستقبالت العامل أ

، عالقـات اإلنسـان بالطبيعـة، ثروات الطبيعـة:  ال يهمل يف حتاليله وختطيطاته معطيات التغري السياسي واالجتماعيبعضها منوذجاً شامال
دور الثقافـة والفلسـفة والفـن ، صراعات اجملتمـع، عالقة الدولة باجملتمع، دور العلم والتقنية يف التنمية عالقة العامل الثالث بالرأمسالية العاملية

مــل الفضــاء العــاملي واخلريطــة اجلغرافيــة للمعمــورة  ..اخل، لتنميــةوالتعلــيم يف ا ــا ال  ولــو كانــت هــذه النمــاذج يف أغلبهــا ناشــئة يف ، كمــا وإ
ــا احلضــارية التارخييــة القدميــة واحلديثــة: الغــرب وذات املنحــى املركــزي األورويب وباإلشــكاالت الــيت ، فإفريقيــا وآســيا وأمريكــا الالتينيــة بتجار
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عنصــر أساســي وبعــد مركــزي يف فكــر واســرتاتيجية الغــرب علــى تبــاين أنظمتــه السياســية واالجتماعيــة فلــيس ،  التــاريخ املعاصــرتطرحهــا يف
ويف هـذا اإلطـار حيتمـل الـوطن العـريب ، ية املسـتقبليةستشـراقيف دراسـاته وسياسـاته اال–جديداً أن نلحظ اهتمام الغرب بالعـامل غـري الغـريب 

وهـذا ، كمـا ختتلـف صـور الـوطن العـريب يف هـذه النمـاذج،  خمزن النفط والوقود على املـدى الطويـل، يف نظرة الغرب، مكانة متميزة باعتباره
، الثابـت أن الفضـاء العـريب حاضـر يف فكـر وسياسـة الغـرب، )9(ما يكل اسرتاتيجية الغرب حنو العرب العتبارات عديدة وبآليات خمتلفــة

الغــرب فكــراً وسياســة ومواقــف وردود فعــل يف الدراســات املســتقبلية وكونــوا إحــدى قضــاياها املركزيــة وإن اختلفــت النظــرة إليــه هكــذا اخنــرط 
  .ومن هنا جيب علينا أن نوضح موقع الدراسات املستقبلية يف الفكر العريب املعاصر، اهلامة
  : موقع الدراسات المستقبلية في الفكر العربي المعاصر 

وقــع الدراســات املســتقبلية إىل املعطيــات التجريبيــة الــيت تقــوم علــى خربتنــا امليدانيــة بــالكلم الكبــري مــن تســتند حماولتنــا التحليليــة لبيــان م
  .الكتابة العربية املعاصرة حول واقع الدراسات العربية ذات البعد املستقبلي

رة التــاريخ هلــذا الفكــر وبالتــايل لــذا فــإن طــرح أشــكال الدراســات املســتقبلية يف إطــار الفكــر العــريب املعاصــر مــرتبط إىل حــد كبــري بضــرو 
والتــاريخ فيمكننــا مالحظــة مفهــوم املســـتقبل عنــد العــرب املوجــود ضــمنياً يف كثــري مـــن ، إيضــاح موقــع الــزمن فيــه وموقعــه مــن ذلـــك الــزمن

  .احلال والزمن الغد والغيب، كاأليام والدهر:  املعاجم ولعل أبرز متثله يف ألفاظ
، يف حضارة وفكر وتاريخ العرب قد اختذ أشكاًال غري علمية متثلت يف قراءة الطـالع والتنجـيم والعرافـة التفكري املستقبلي ويف الثابت أنّ 

يف كـل احلـاالت تتنـزل الدراسـات املسـتقبلية ، وهي متثل حقول معرفية موجـود يف ذات الـرتاث ويف حضـارات وجمتمعـات أخـرى غـري عربيـة
أو يف عاملنــا املعاصــر مبــا ، ســواء مت ذلــك باألســاليب والنظــرة غــري العلميــة، كــون والــذاتيف إطــار تقريــر املصــري والوجــود والســيطرة علــى ال

وإذا كانت الدراسـات املسـتقبلية مـن السـمات األساسـية للفكـر ، تقتضيه الثورة العلمية يف أبعادها التقنية واالجتماعية والثقافية والفلسفية
ا متثل موقعاً مميزاً يف حرك، الغريب املعاصر   .وذلك برأينا يعود ألسباب معرفية تارخيية سياسية، ة هذا الفكر العريبفإ

يتجســـد ، هـــذه الوضـــعية ال تنفـــي بالضـــرورة وجـــود عناصـــر خمتلفـــة يف هـــذه اإلشـــكالية يف مســـرية وســـياق الفكـــر العـــريب املعاصـــر أنّ  إالّ 
انطالقــاً مــن عمــق األزمــة  -ني الواقــع الــراهن واملســتقبلأو بــالتعبري االصــطالحي بــ -بــني احلاضــر واجملهــول–الصــراع يف إطــار الفكــر العــريب 

ا العديدة ا العرب يف مستويا أي  ، لذلك ظهرت أسئلة ملحـة وعناصـر إجابـة خمتلفـة ومنـاهج متباينـة حمورهـا العـرب واملسـتقبل، اليت مير 
مركـــزة علـــى قضـــايا  -علـــى قلتهـــا وحمـــدوديتها-كيـــف ينظـــر الفكـــر العـــريب إىل املســـتقبل؟ فالدراســـات املســـتقبلية يف الفكـــر العـــريب املعاصـــر

ـا عـد هـام مـن املختصـني ، احلداثة والعقل والتنمية والفلسفة والثورة العلمية واألنساق االقتصادية املعرفية واحلركات االجتماعية وقـد عـين 
ســؤال الفــرد أو :  بســؤاله املســتقبليومت ذلــك مــن خــالل عالقــة الفكــر العــريب، وغــري املختصــني يف مجيــع جمــاالت املعرفــة والعلــوم واإلبــداع

وبــذلك تــتقلص مواقــع وفضــاءات ، هكــذا بــدأت العلمانيــة والعقالنيــة متيــزان الفكــر العــريب املعاصــر يف جماالتــه املختلفــة، اجملتمــع أو النخبــة
  .األسطورة والالعقالنية يف حركة هذا الفكر

راط الفكـــر العـــريب باملســـتقبل واملســـامهة يف حنتـــه طبقـــاً لقـــوانني التـــاريخ ومـــن هنـــا جـــاءت مجلـــة األدوات املعرفيـــة واألســـئلة الضـــرورية الخنـــ
   .والصراع االجتماعي ولوازم احلضارة البشرية

يف إطار هذا الفكر تدل علـى توجـه العقـل العـريب بكـل إرهاصـاته  -املكتوبة واملنطوقة واملسكوت عنها -إذاً نالحظ بأن كل املؤشرات
  .)10(تقبل وشروطهوتراكماته وأوهامه حنو املس

فبهـذا املعـىن جنـد  )11(وكذلك حنو تأصيل وتأسيس ملفهوم الزمن والتاريخ عند العرب وربط املستقبل باهلوية احلضـارية وفلسـفة التـاريخ
، )12(أن الســــؤال العــــريب للمســــتقبل مطــــروح يف عالقــــة عضــــوية جدليــــة بالتــــاريخ ومبطالبــــة فكريــــة سياســــية حضــــارية اجتماعيــــة عديــــدة
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فالكفر العريب املعاصر الذي يعمل على تأسيس وظيفـي ومعـريف ، الداخلية واخلارجية، ات العصر منظوراً إليها من زواياها العديدةوبتحدي
مسـالك املسـتقبل ، )14(واهلويـة والنهضـة واحلداثـة )13(وحفرياته لعالقات املستقبل بالرتاث، للمستقبلية كعلم قائم بذاته يواصل حتاليله

انطالقـــاً مـــن تعـــدد عناصـــر وتأويـــل املاضـــي ، )15(فيـــه متنوعـــة ومتباينـــة إىل حـــد عـــدم القـــدرة الفكريـــة املعرفيـــة علـــى تأليفـــهوآليـــات احلفـــر 
اخنـرط الفكـر ، مـن هـذه األرضـية املركـزة واملعقـدة وذات الرتاكمـات الكـربى، واحلاضر يف الفكر العريب اإلسالمي عموماً بعالقته باملسـتقبل

يف كــل ذلــك  -وال يــزال–وكــان الغــرب ، )16(يف حتليــل خطــاب النهضــة والســلطة واحلداثــة والتقــدم -ملســتقبلمــن أجــل دراســة ا–العــريب 
فعالمات االستفهام حول املسار واملصري والوجود جمسمة يف سؤال عن اجتاه ومعىن التاريخ العـريب مرتبطـاً باملشـروع ، حاضراً فكراً ومنهجاً 

اىل على الـزمن وال تقيـده بالتـاريخ أو التحقيـب التـارخيي الـذي يقـيم فواصـل بـني املاضـي واحلاضـر إذا كانت الفلسفة تتع، احلضاري العريب
هنــا تتعمــق العالقــة وتتكثــف بــني ، ووعيهــا الشــمويل، بــل تنخــرط يف نســق معــريف كلــي للتجربــة التارخييــة يف منطقهــا الــداخلي، واملســتقبل

يصـــبح العمـــل الفكـــري العـــريب مـــن أجـــل اكتشـــاف ، طـــار النظـــر الفلســـفي التـــارخييويف هـــذا اإل، التـــاريخ وفلســـفة التـــاريخ وعلـــم املســـتقبل
  .)17(وكشف العقل العريب بنية وتكويناً ونقداً أمراً ضرورياً وشرطاً أساسياً لتحديد املستقبل وجتسيم التحديث

ريب واملستقبل مركـزة علـى مشـاريع أو بـدائل نعتقد من خالل هذه املنطلقات املتنوعة واملتكاملة تبقى الدراسات املستقبلية يف الفكر الع
  .أو مستقبالت مل تتحدد كل مالحمها وشروط وآليات إجنازها

ذلك أن مصطلح االسرتاتيجيا يوحي بالضرورة القصدية والوعي والتخطـيط ، التكتيك يف االسرتاتيجيا والتاريخ –يف هذا البعد ، ترتبط
وبــذلك تصــبح احلضــارة ، اويــة أخــرى يعــرب عــن رؤيــة أمــة أو شــعب أو طبقــة للقــيم اإلنســانيةوهــو مــن ز ، وإمكانيــة إنتــاج املســتقبل التــارخيي

ال نعجب حني نالحظ أن تركيز الفكر العريب املعاصر على التجارب احلضارية اإلنسانية مبختلف ، مربجمة وموجهة هلذه األسباب وغريها
وصــوًال إىل اآلخــر عـرب تارخيــه وخاصــة زمـن ودقــة احلضــارة ، جتربــة الــذات واألنـابــدءاً مـن التجربــة العربيــة اإلسـالمية أي ، وداللتهــا، أبعادهـا
  .وموقعها من فعالية التاريخ املعاصر لإلنسانية، حضارة كونية تكنولوجية علمية، املعاصرة

فلسـفة واجتماعـاً وتارخيـاً وعلمـاً أدباً وفناً واقتصـاداً وسياسـة و –فالفكر العريب املعاصر يف كل أجهزته ودالالته وآلياته وتياراته وتصوراته 
فشـموليته مظهـر مـن مظـاهر صـحته وحركيتــه ، دارسـاً للماضــي وناقـداً للحاضـر، منخـرط بأشـكال خمتلفـة يف التفكـري يف املسـتقبل -وتقنيـةً 

هـــو علمـــي وتقـــين إال أن تعريـــف يف الفكـــر واجملتمـــع يف الفضـــاء العـــريب مل يقـــع الفصـــل فيهـــا بـــني مـــا ، وارتباطـــه بشـــروط األزمـــة والتجـــاوز
ضــوي وسياســي كمــا يســتمر الســؤال حبثــاً عــن مالمــح ونوعيــة للمســتقبل العــريب بضــرورة حتديــد وظيفــة الفكــر الفلســفي يف مثــل ،  )18(و

  .هذا املشروع
ومـا يفجـر عـن ذلـك مـن ، )19(ويواصل الفكـر العـريب املعاصـر دراسـته للمسـتقبل يف عالقاتـه بالتحـديث واحلداثـة والـوهم والشـكالنية

  .تبعية أو أزمة أو تنمية أو استقالل أو حتديات
ال نستغرب إذا تعددت حماوالت فهم إشكاليات السياسي واإلبداعي واالقتصـادي والعلمـي والتكنولـوجي يف عالقاتـه املتنوعـة بالبـديل 

ومشـــروعهم احلضـــاري  )20(فـــدور االقتصـــاد حمـــدد ومركـــزي يف طبيعـــة مســـتقبل العـــرب، أي مبســـتقبل الفكـــر واإلنســـان يف اجملتمـــع العـــريب
  .اجلديد

منطلقــة الــوعي النقــدي باعتبــار الــوعي ، هكــذا يبــدو لنــا ســؤال الفكــر العــريب واملســتقبل ســؤاًال وجوديــاً قبــل أن يكــون معرفيــاً وسياســياً 
أن يــدخل  -تــه وأدواتــهبكــل آليا–ومــن هنــا كــان علــى الفكــر العــريب املعاصــر ، التغيــري واملســتقبل ال االستســالم وااللتــزام إســرتاتيجيةوالنقــد 

فتعددت جماالت وحماور دراساته انطالقاً من جدليات التاريخ العريب وهي حقاً كثرياً أمههـا/ جدليـة ، عامل املستقبل حبثاً عن موقع مميز فيه
خ إىل فضـاءات الدولـة جدليـة الثقافـة والتـاري، جدلية السلطة واجملتمع، جدلية الدين والسياسة، واخلارج، جدلية الداخل، التوحيد والتجزؤ
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يشــري مصــطفى حجــازي إىل ، التحــديات البــدائل املســتقبلية، التنميــة العربيــة، العــرب واملســتقبل، العــرب والعــامل، واجملتمــع يف الــوطن العــريب
أن يكـون ذا بنيـة "ال بد إذاً للعقل العريب حىت يكون مستقبلياً أن يقوم بدوره يف بناء املشـروع العـريب الوحـدوي احلضـاري مـن : هذا بقوله

أصـبح البحـث يف تـاريخ وطبيعـة اجملتمـع العـريب أمـراً ال خـالف ، ومـن أجـل ذلـك علمـي"، عقـالين، دميقراطـي، مؤسسـي، وتوجه وحـدوي
ا العالقة الكربى بني إشكالية التاريخ والتقدم يف الفكر العريب املعاصر"، )21(فيه وشرطاً من شروط الوعي بالتاريخ وباملستقبل   .إ

بــل تتجــاوز هــذه احلــدود والفضــاءات ليشــمل مؤسســات ، لــيس االهتمــام باملســتقبل يف الفكــر العــريب املعاصــر مهمــة أفــراد أو خنبــة إذاً 
بانفتـاح الفكـر علـى مـا مل حيـدث بعـد يف حركيـة ، توحي كلها على اختالف الـرؤى واملنـاهج واملنطلقـات، )22(رمسية خمتصة وغري خمتصة

حــول عالقــة املســتقبل العــريب بإشــكالية الدولــة القطريــة والدولــة القوميــة واالحتــادات  -فكريــاً وسياســياً –خلــالف ويتواصــل ا، التــاريخ العــريب
  .)23(اإلقليمية والقيادات السياسية

ة أو البــدائل املســتقبلي، نالحــظ بســهولة تعــدد صــور املســتقبل العــريب، ويف الدراســات املســتقبلية املتــوفرة والــيت أجنزهــا عــرب أو أوربيــون
ـا املنظمـات العربيـة ، انطالقاً من معطيات اقتصادية وسياسية وسكانية وعلمية متنوعة، العربية ويبـدو ذلـك جليـاً يف كـل الوثـائق الـيت أجنز

اً سـلطة وجمتمعـ، حتـذر خمتلـف هـذه الوثـائق مـن املخـاطر املسـتقبلية الكبـرية الـيت جتابـه العـرب، املختصة بعنـوان "وثـائق االسـرتاتيجية العربيـة
مــن أجــل ، وخنبــة والــيت البــد مــن التصــدي هلــا بفلســفة سياســية واســرتاتيجية عمليــة قــادرتني علــى التحــدي واإلبــداع والتجــاوز واالســتقالل

  .احلفاظ على الكيان العريب فكراً وحضارة وتارخياً 
  .تفاقم التبعية للعامل الصناعي املتقدم -1
  .مويةالتفاوت بني البلدان العربية يف القدرة التن -2
   .انكشاف األمن الغذائي العريب -3

واملســائل ذات األولويــة االســرتاتيجية تنميــة املــوارد ، حتــدد هــذه الوثــائق كــذلك أطــر العمــل والتخطــيط للمســتقبل بــالرتكيز علــى احملــاور
الغربيــة والعربيــة يف إطــار –ة كمــا ناقشــت هــذه الوثــائق العالقــات العربيــ،  التصــنيع، األمــن التكنولــوجي، للطاقــة، األمــن الغــذائي، البشــرية

 التقســيم العــاملي للعمــل والنظــام االقتصــادي العــاملي؛ مركــزة علــى حمــاورة متباينــة متكاملــة ومتفاوتــة مــن حيــث األمهيــة االقتصــادية السياســية
قضـــــايا ، دات العربيـــــةشــــروط التبـــــادل التجـــــاري للصــــادرات والـــــوار ، اســـــترياد املـــــواد الغذائيـــــة، تـــــوطني التكنولوجيـــــة احلديثــــة: االســــرتاتيجية

  .فوائض الرأمسال العريب، ومضاعفات النفط والغاز على االقتصاديات العربية الغربية
  : وضبطت اسرتاتيجية عملية تتمثل يف، واالقتصاد العاملي، كما حددت الوثائق العربية جماالت تنظيم العالقات االقتصادية العربية

تعزيـــز احلضـــور ، وتصـــحيح منـــط العالقـــات والتعامـــل مـــع الشـــركات متعـــددة اجلنســـيات، يف إجـــراء تصـــحيح االقتصـــاد العـــاملي اإلســـهام
  .)24(والعمل العربيني يف املنظمات الدولية وحماربة العوملة

احلاجة إىل الدراسات املستقبلية يف الفكر العريب تشرعها الوضـعية التارخييـة للعـرب يف القـرن الواحـد العشـرين ومـوقعهم  اعتقادي إنّ يف 
ذلـك أنـه مـن الضـروري الرتكيـز علـى عناصـر احلركـة ، فاالهتمام باملستقبل ليس من باب الرتف الفكـري الربجـوازي، احلضارة اإلنسانية من

ـدف إدراك حقيقـة وعمـق الـروابط ، العامة يف عاملنا املعاصر اليت تفرض علينا عـدم فصـل أو انفصـال العـرب عـن منطـق التـاريخ املعاصـر
ال خيــرج عــن كونــه منظومــة يف جدليــة وصــراع مســتمرين مــع نظــام عــاملي أوســع  -مــن هــذا اجلانــب–فــاجملتمع العــريب  ،بــني العــرب والغــرب

ولعــل أخطــر مهمــة ، فعاملنــا املعاصــر ســريع التغــري يف احلقيقــة يف اجملــاالت املاديــة واملعرفيــة والفنيــة، وأعقــد وأكثــر إملامــاً مبتغــريات املســتقبل
هــي كيفيــة نقــد املنظومــات الغربيــة ودراســة الــرتاث العــريب لتحديــد مالمــح املســتقبل ، صــر بكــل فروعــه وآلياتــهيواجههــا الفكــر العــريب املعا

ألن السيطرة على املصري وصناعة املسـتقبل بـدأت ، واألخذ بالعقالنية العلمية واإلبداع، وتأسيس أو إعادة بناء الشخصية التارخيية العربية
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يات الكـــربى املفروضـــة علـــى الـــوطن العـــريب مـــن العـــامل الصـــناعي الـــذي وصـــل إىل عصـــر مـــا بعـــد تســـتلزمها بشـــكل متزايـــد نظـــراً للتحـــد
بعد جهد من تطوير العقل وتقنني طاقاته وتنميتها وصوًال إىل املنهجية واملنطق والتحليل اجلديل للواقع فهذا اجلهد يف العـامل ، التكنولوجية

بل أنصبت أيضاً علـى بعـده ، ومل تقتصر املعركة على البعد املادي للواقع، بيولوجيالصناعي مل يأت عفو اخلاطر وال كذلك نتاج موروث 
اإلنســاين مــن خــالل منــو العلــوم اإلنســانية الــيت هــدفت إىل اكتشــاف قــوانني حركــة اجملتمــع مــن جانــب وأســرار وقــوانني الطاقــة مــن جانــب 

  .آخر
طفى حجـازي لكسـب معركـة املسـتقبل بـني الـبالد الـيت دخلـت عصـر ا اإلبداع هو ما ميثل املدخل الرئيسي كما أشـار إىل ذلـك مصـأمّ 

  .)25(ما بعد التكنولوجي
لــــذا البــــد للعــــامل العــــريب مــــن الــــدخول يف هــــذا التحــــدي إذا أراد بنــــاء مشــــروعه احلضــــاري املســــتقبلي وإعــــداد عدتــــه العقليــــة والعلميــــة 

  .واإلبداعية
ذلـك أن الغـرب ال يـزال ، أحـد احلقـول املعرفيـة اهلامـة يف املسـتقبليات -بيـةيف الدراسات الغر –مع هذا ليس من اهلدف أن ميثل العرب 

فـالفكر الغـريب الـذي يتناولـه بالـدرس والتحليـل اجملتمـع ، ينظر إىل العرب كمصـدر مـن أهـم املصـادر الطاقـة يف العـامل واالقتصـاد املعاصـرين
ات من الضروري نقد مناهج ومناذج الدراسات املستقبلية الغربيـة الـيت ب، لذا، ليس مرجعاً وحيداً أو حجة ال تناقش، العريب يف كل أبعاده

ا، تعىن بالعرب وجب التأكيد على أن التكنولوجيا اجلـاهزة واملسـتوردة ال تفيـدنا كثـرياً يف دراسـة ، ويف هذا اإلطار، وحتديد قصورها وغايا
  .واقع يف عاملنا الراهنالبد من االبتكار واإلبداع والعقالنية يف ما هو ، املستقبل العريب

ذا السياق نرى اآلن بأنه توافرت األسباب والشروط لينخرط الفكر العريب املعاصر يف عملية التأسيس للمستقبل الذي يقـع اختيـاره  و
رفــة وثيقـة باحلاضــر إن الدراســات املسـتقبلية العربيــة مطالبـة منهجيـاً وسياســياً ومعرفيـاً باالسـتناد إىل مع، ولـيس الـذي يفرضــه أو يريـده الغـري

ا وبـــالتطور التـــارخيي احلضـــاري للـــوطن العـــريب يف عالقاتـــه االقتصـــادية السياســـية بالنظـــام العـــاملي ، والتـــاريخ العـــربيني وقضـــايامها ومشـــكال
  .السائد

  .فاستشراف املستقبل إذاً عملية شاملة واعية وحركة مستمرة ونقدية
الفكـر العـريب املعاصـر حيـال املسـتقبل والتحـديات املعاصـرة تكمـن فيهـا ميكـن أن نسـميه املهمة الكـربى املطروحـة علـى  تقديرنا إنّ يف و 

، أي حماولـة إعـادة الـزخم والتماسـك إىل التـاريخ العـريب املتصـل الـذي تعـود جـذوره إىل الثقافـة العربيـة، )26(ابتداع أصالة عربية مستقبليـة
فهذا التماسك يعتـرب املـدخل إىل قيـام هويـة عربيـة متميـزة ومتفاعلـة ، املستقبلويستوعب حقائق العامل املعاصر وعناصره ويستشرف آفاق 

وكـذلك ، وال ميكـن أن حيصـل ذلـك إال مـن خـالل تفهـم تـارخيي نقـدي عقـالين عميـق للـرتاث واسـتيعابه، مع معطيات احلاضر واملسـتقبل
ويف هـذين الطـرفني البـد مـن الشـجاعة والقـدرة علـى فهـم  ،فهم حقيقي دقيق حلقائق ومعطيـات العـامل املعاصـر بكافـة إمكاناتـه وتعقيداتـه

ديــدات خارجيــة وكــذلك البــد مــن إعطــاء االهتمــام الكــايف ، الواقــع العــريب الــراهن مبعوقاتــه وإمكانياتــه الذاتيــة ومــا حييــق بــه مــن أخطــار و
  .حلاجات هذا العامل العريب احلقيقية الراهن واملستقبلية

وري أن نســتخلص مـن ذلــك الســياق أن مــن الوجـوب أن يكــون لــدى املفكـر العــريب املعاصــر قدرتــه وباإلضـافة إىل ذلــك جنــد مـن الضــر 
العقالنيــة واحلــرة والشــجاعة لفهــم احتياجــات احلاضــر وحتــديات املســتقبل والســتجابة الفاعلــة هلــا وهــذا ال يــتم إال بــالعلم املســرتد لكامــل 

    .ما ميثل شرط اإلبداع وصناعة األصالة العربية املستقبليةفهذا حقاً برأينا ، وظيفته على كل جوانب الواقع العريب
**********************  

  : اهلوامش
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  من المقارعة إلى المطارحة
  صرة الحوار العاقلفي ن

  *رشيد الراضي
فهــو حاجــة أصــيلة وحيويــة تفرضــها طبيعتــه االجتماعيــة وأســلوب عيشــه القــائم علــى ، ال خيفــى مــا ميثلــه احلــوار بالنســبة حليــاة اإلنســان

وقـد ُعـين اإلنسـان  .عنـويوحتقيق اإلشباع املـادي وامل، والتعاون مع اآلخرين لتلبية احلاجات العملية والنظرية، املشاركة واالنفتاح على الغري
وســامهت خمتلـف الثقافــات يف هــذا  .منـذ القــدمي بتأمـل هــذا النشـاط وتقليــب النظـر فيــه لفهـم حقيقتــه وتقعيـده بصــورة جتعلـه مفيــداً ومثمـراً 

املباحـث إىل جانـب فدرسـوا هـذه ، فقد أبـدع اليونـانيون يف التنظـري لفنـون اجلـدل واخلطابـة .الباب وخصوصاً الثقافتني اليونانية واإلسالمية
املباحث القياسية الربهانية وتناولوهـا مـن جهـة الوصـف فكـان عملهـم استقصـاء بارعـاً ألوجـه اسـتثمار امللكـة اخلطابيـة واجلدليـة يف تـداول 

اً مـن النظريـات فرتكوا للبشرية تراثـ، كما تناولوها من جهة التقومي فأبدعوا يف إحصاء صور اخلروج عن املظاهر السوية هلذا النشاط،  املعرفة
ذا املوضوع حىت صارت مباحث املناظرة واملباحثة من الفنون اليت حتتل موقعـاً متميـزاً ضـمن   .املتفردة كما متيز املسلمون بعنايتهم الفائقة 

وضــــعت مبـــادئ وقواعــــد يف ضـــبط ممارســــته تســــتهدي بعـــدة منطقيــــة غايــــة يف ، فـــربزت مــــدارس خمتلفــــة يف هـــذا الفــــن، العلـــوم اإلســــالمية
، كما سنت آداباً وأصوًال تعصم كل من درج يف سلكه عن السقوط يف بعض اآلفـات الـيت تنـال مـن قيمتـه وتقلـل مـن إنتاجيتـه،  اإلحكام

أصــبحت معينــاً تنهــل منــه أجيــال العلمــاء والبــاحثني علــى ، فكانــت املنــاظرات الــيت أبــدعها املســلمون منــاذج بــاهرة للحــوار العاقــل واملتــأدب
ـــراغبني يف جعـــل احلـــوار أرضـــية تقـــوم عليهـــا عالقـــة تشـــارك بـــني األفـــراد وتو ، مـــدار القـــرون ـــة كـــل ال ـــة وقيمهـــا اخللقي جـــه بقواعـــدها املنهجي

  .واجلماعات بدل اخلضوع لنوازع اإلكراه واإلقصاء والعنف
رأسـها الثـورة التواصـلية  وعلـى، وقد تزايد االهتمام باحلوار يف العقود األخرية كانعكاس جلملة مـن التحـوالت الـيت ميـزت القـرن العشـرين

وتُـرجم ذلـك حـديثاً يف أعمـال ، وكمواكبة لذلك أصبح العلماء يولون أمهيـة خاصـة هلـذه الظـاهرة .اليت أصبحت متثل مسة اجملتمع احلديث
ــذا ويوجــد يف طليعــة امله .وتستشــكل مســائله العويصــة، تعــاجل قضــاياه املختلفــة، البحــث والدراســة الــيت تتخــذ احلــوار موضــوعاً هلــا تمــني 

ـا ومناهجهـا املضـبوطة، املبحث الفالسفة واملناطقة وعلماء اللغة الذين جعلـوا منـه حقـًال لدراسـة علميـة هلـا مباحثهـا املعلومـة وكـم ، وأدوا
وقــد حــدد هــؤالء الدارســون هــدفهم مــن دراســة احلــوار يف العمــل علــى  .ال بــأس بــه مــن النتــائج الــيت حتظــى بتقــدير النظــار يف هــذا الشــأن

وختليصـه مـن مظـاهر العبـث واملمارسـة العفويـة االرجتاليـة املشـوبة بـالكثري مـن االحنـراف عـن ، طويره وجتويده واالرتقـاء بـه يف سـلم العاقليـةت
  .املعايري النموذجية للحوار العاقل

ا متفاعلــة مــع بعــض ونســوقه، نســتقيها مــن درس احلجــاج احلــديث، ومقالنــا هــذا حماولــة لتقريــب بعــض التصــورات احلديثــة حــول احلــوار
، وذلــك حــىت نســهم يف وصــل النظــر بالعمــل .اهلمــوم املعاصــرة املرتبطــة بقضــايا التعــاون والتشــارك بــني املختلفــني مــن أبنــاء األمــة الواحــدة

ليـل مـن مـواطن ونفيد من هذا النتاج النظري يف تقومي املمارسة املعاصرة للحوار كي ترتفع إنتاجيته ويزكو أثـره يف توسـيع دائـرة الوفـاق والتق
  .الشقاق بني املفكرين والعاملني من األمة الواجدة واجملتمع الواحد يف شىت جماالت الفكر والعمل

  فما املقصود باحلوار عموماً؟ وتأسيساً على ذلك كيف ميكن إجناز احلوار بني األطراف املتخالفة؟، ونبدأ بسؤال التعريف
املعاصـــرة بكونـــه فعـــال قاصـــداً يتجلـــى يف صـــورة متواليـــة مـــن الرســـائل أو أفعـــال الكـــالم يف األدبيـــات املنطقيـــة Dialogue يعـــرف احلـــوار

ويلتزمــان ألجــل ذلــك جبملــة مــن ، حبيــث يوجهــه هــدف مشــرتك يتعــاون الطرفــان مــن أجــل حتقيقــه، يتــداوهلا واحــد أو أكثــر مــن املتحــاورين
وأمنـاط خمتلفـة  )2(إذ ينبغي التمييـز فيـه بـني مظـاهر متعـددة، حداً واحلوار يف هذه األدبيات أيضاً ليس ضرباً وا .)1(الضوابط واملقتضيات

، هـاأمهها املباحثة واجملادلة واملفاوضة واملقارعـة واحملـاورة النقديـة واحلـوار التعليمـي وأنـواع أخـرى ختتلـف مـن حيـث هـدفها ومنطلقهـا ومنهج
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واملباحثــة تبقيــان أهــم هــذه األمنــاط وأوفاهــا باملعــايري األساســية غــري أن احملــاورة النقديــة  .وتتنــوع حبســب معطيــات احلــال ومقتضــيات املقــام
حبيــث ميكــن اعتمــاد املفــاهيم املقرتحــة ضــمن مباحــث ، كمــا ميكــن اعتبارهــا إطــاراً مناســباً ملقاربــة النشــاط احلــواري املعاصــر،  للحــوار العاقــل

رج على الدوام ضمن ذاك الشكل من احلوار املثمر الذي يعـود هذين النمطني يف تقومي وتوجيه احلوار بني املتخالفني املتناظرين وجعله يند
-يعصــم الفرقــاء مــن الســقوط يف صــَوٍر مــن احلــوار الســليب الــذي أصــبح  و، وتعــم فائدتــه اجملتمــع بأكملــه، نفعــه علــى األطــراف املتحــاورة

  .) وعرب وسائل اإلعالم املتنوعة...ية(السياسية واالجتماعية والثقافيطالعنا كل حني يف احلياة العامةمشهداً مألوفاً  -ولألسف
وقبل أن نبسط القول يف هذين النمطني الذين ميكن إدراجهما ضـمن مـا يصـطلح عليـه بـاحلوار العاقـل نتوقـف أوال مـع الصـورة املقابلـة 

، اصل بني أفـراده منقطعـاهلما أي احلوار غري العاقل الذي يعترب مظهراً من مظاهر األزمة اليت تصيب الكيان الفكري للمجتمع وجتعل التو 
   .ويتعثر كل أمل يف التعاون والوفاق، وبالتايل تنتشر بذور الشقاق والعداوة

  آفات الحوار غير العاقل 
مـدفوعني يف ، املقصود باحلوار غري العاقل يف األدبيات احلوارية املعاصرة ذاك النوع من الصدام العفوي الذي حيـدث بـني املتخـالفني إنّ 

وهلــا ، أي أن احلــوار يف هـذه احلالــة ال يكـون عبــارة عـن ممارســة واعيـة مفكــر فيهـا، عـارض الطبيعــي بـني األفكــار والتصـوراتذلـك بفعــل الت
ا املرسومة ومقاصدها املعلومة  ...وإمنا هـو عبـارة عـن رد فعـل غريـزي حتكمـه حـوافز الغضـب والتعصـب للـذات أو العـرق أو الفكـر، غايا

فيكـون أشـبه بـالعراك الـذي حيـدث بسـبب ، صورة اعتباطية تفتقد إىل كل إجراءات التخطيط والتدبري املسبقوهذا احلوار عادة ما ينطلق ب
إن هــذا الضــرب مــن احلــوار يصــطلح عليــه لــدى بعــض منظــري احلــوار املعاصــرين باســم  .املصــادمات اجلســدية أو تعــارض املصــاحل اآلنيــة

جانبنــــــا بـــــــ"املناطحة" ملــــــا يف هــــــذه التســــــمية مــــــن إحيــــــاء بــــــاألجواء  ونصــــــطلح عليــــــه مــــــن، personal quarrelاملقارعــــــة الشخصــــــية 
ويكثـــر فيـــه حتريـــك ، حيـــث يغلـــب عليـــه الـــتهجم املطبـــوع بنـــوع مـــن العنـــف، الالإنســـانية(احليوانية) الـــيت تســـود يف هـــذا الـــنمط مـــن احلـــوار

ـام املتبـادل، العواطف وحشد احلجج كيفما كانت وبأي وجه كان ألن اهلـدف الـذي يوجهـه ، التعقـل واالتـزانويقـل فيـه ، ويطغى فيـه اال
وهـذا مـا يفسـر جلـوء املتقـارعني إىل اسـتعمال خمتلـف الوسـائل الـيت متكـنهم مـن بلـوغ اهلـدف وهـو ، هو جمرد الرغبة يف قهر اخلصم وإجلامـه

وخاصـة ، )3(ب للسفسـطةمن هنا جند شيوع خمتلف أنواع السفسطات يف هذا النمط الذي يعترب الفضاء املناسـ .غلبة احملاور وإخضاعه
وذلــك ، الــيت تتمثــل يف تقصــد ذات املخاطــب بــدل أفكــاره ودعــاواه adhominemالسفســطة املســماة يف األدبيــات احلجاجيــة بسفســطة 

وال خيفــى أن هــذا الــنمط مــن احملــاورة حيتــل رتبــة دنيــا يف ســلم  .بغايــة تعديــة التجــريح الواقــع علــى ذات الشــخص إىل جتــريح دعــواه أيضــا
وال ميكن اعتباره فضاء مناسباً لتحقيق ما يفـرتض أنـه اهلـدف األصـلي املنشـود مـن احلـوار وهـو التعـاون علـى البحـث أو ، احلواريالنشاط 

  .على حل اخلالف
ولألسف الشديد فإن هذا الضرب من احلوار حيتـل حيـزا معتـربا يف دائـرة احلـوار كمـا نشـهده يف واقعنـا املعاصـر بـني أبنـاء األمـة الواحـدة 

مـن جرائـد وقنـوات مرئيـة ال تفتـأ متطرنـا بـألوان مـن املناطحـات(ال املطارحـات) الـيت ال ، فدونك وسـائل اإلعـالم املختلفـة، تمع الواحدواجمل
أقمـت بـدل الكلمـات قنابـل ولـو ، فهي أشبه ما تكـون بشـتائم املتعـادين أو تقـاذف املتحـاربني، ميكن بأي حال نسبتها إىل احلوار العاقل

كمـا ،  وال يُغرّنك الشكل فتخطأ عينُـك هـذا الوضـع يف بعـض مـا أصـطلح عليـه بــ"املناطحات املنظمـة" .تحاورين) إىل تباب(امللكان حال
حيـث يـتم فيهـا اسـتدعاء املتحـاورين وإحـاطتهم مبظـاهر الوقـار ، هو الشأن يف بعض الربامج اليت أصبحت موضة القنوات اإلذاعية واملرئية

فــأي فائــدة يف هــذا الضــرب ، (أي جــارح وجمــروح يف حلبـة الكــالم)ارزة فــال تنتهـي إال بكــامل ومكلــومطلــق املبــلتن، )4(يف اجملـالس واملالبــس
يئـــة األجـــواء  -وهـــذا أخطـــر-بـــل رمبـــا ، مـــن احلـــوار غـــري التنفـــيس عـــن الطاقـــة الغضـــبية جتـــاه اخلصـــم؟! تـــأجيج مشـــاعر احلقـــد والكراهيـــة و
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ا يف ســاحات النضــال الفكــري أو السياســي للمعــارك الفاصــلة املنتظــرة الــيت نــرى بــني الفينــة ويف رحــاب اجملــالس الــيت ، واألخــرى مناوشــا
  .هؤالء املتخالفني -كرها ال طوعا- جتمع

  الحوار والقصد ومحل النزاع
عــذر ويُ ، هــذا الضــرب مــن احلــوار يغيــب فيــه ركــن أســاس يعتــربه نظــار احلواريــات قــدميا وحــديثا شــرطا ضــروريا ال تصــح احملــاورة إال بــه إنّ 

فهـذا القصـد هـو الـذي ، وهـذا الشـرط هـو النيـة والقصـد الصـادقني إىل إجنـاز حمـاورة جـادة، املتحاور إذا أعـرض عـن احملـاورة بـدعوى غيابـه
فغيـاب القصـد يف احملـاورة يسـتتبع غيـاب العقـل فيهـا مـادام العقـل ، يضمن عدم إهدار اجلهد وإضـاعة الوقـت يف عبـث ال طائـل مـن ورائـه

، مـا يتعلـق بتحريـر حمـل النـزاع، ومن العيوب اليت يثمرها غياب القصد احلسن يف احملـاورة .القاصد املنزّه عن العبث واهلوى ليس غري الفعل
، حبيـث تنصـرف إليهـا فعـاليتهم احلجاجيـة، فمعلوم أن أي حماورة ينبغي فيهـا أن تتعلـق بقضـية هـي بالـذات نقطـة اخلـالف بـني املتحـاورين

وإذا مل يـتم تعيـني حمـل النـزاع فـإن احلـوار يـرتك للظـروف واألحـوال  .لـي يف اسـتخراج األدلـة وصـوغ االعرتاضـاتويدور حوهلا جهـدهم العق
فيكــب الطرفــان (أو األطــراف) علــى وجــوههم ليبــدأ احلــوار ، فتكــون النتيجــة مناطحــة ختــبط ذات اليمــني وذات الشــمال، العــابرة واملتقلبــة

وعلــى ســبيل التشــخيص الســيكولوجي هلــذه الوضــعية ميكــن  .صــري نــاراً حارقــة ال تبقــي وال تــذرفي، مث ســرعان مــا يعرتيــه التــأجج، بــالتلجج
ووجــوده هــو القضــية الــيت ينبغــي إبطاهلــا ، القــول أن غيــاب حمــل النــزاع جيعــل املتحــاور ينظــر إىل الطــرف اآلخــر باعتبــاره هــو ذاتــه حمــل النــزاع

ا اال، بكـــل الوســـائل املمكنـــة مث تتـــدرج إىل القـــدح يف نيتـــه ، للمحـــاور كطعـــن يف األهليـــة الفكريـــة،  بتدائيـــةفتبـــدأ عمليـــة الـــنقض يف صـــور
وهذه األسـلحة ترتـد كلهـا ، وقد ينتهي األمر باستعمال أسلحة التدمري الشامل اليت تعترب حلظة درامية يف هذا الضرب من احلوار، وقصده

ها أنواع ثالثة معلومة أصبحت دارجـة يف احلـوارات الـيت تـدور كـل إىل مظهر واحد هو اإلقصاء واإللغاء الذي يتلون يف صور خمتلفة أشهر 
(اإلخــراج مــن الــدين) وهنــاك التكفري، مــن العقــل) خراجالتســفيه(اإل: فهنــاك، يــوم بــني املتخــالفني مــن أبنــاء األمــة الواحــدة واجملتمــع الواحــد

  .وهناك التخوين(اإلخراج من األمة)
ات اخلطـــرية يف احلـــوار جيعـــل العالقـــة املتـــوترة تتفـــاقم إىل أن تبلـــغ درجـــة احلقـــد والكراهيـــة وعمومـــا نقـــول إن غيـــاب حمـــل النـــزاع مـــن الثغـــر 

  .للطرف اآلخر حبيث يعتقد كل طرف أن اخلالف بينه وبني الطرف اآلخر خالف وجودي ال ميكن حسمه إال باإلفناء واإللغاء
وتعيــني وجــه ، ي حــوار فعلــي أو مفــرتض هــي حتريــر حمــل النــزاعوتأسيســا علــى هــذا تكــون اخلطــوة األوىل الــيت يتعــني اإلقــدام عليهــا يف أ

واالصــطياد يف املــاء ، اخلــالف بــني الطــرفني(أو األطــراف) املعنيــني وذلــك حــىت تســد الطريــق أمــام كــل مــن يريــد حتريــف النقــاش عــن مســاره
وذلــك حــىت تنكــب  .يف الــداخل واخلــارجكمــا يفعــل بعــض املنتفعــني مــن اخلصــومة القائمــة بــني أبنــاء األمــة الواحــدة مــن املغرضــني ،  العكــر

م حاضر الناس ومتس مهـومهم الفعليـة وبالتـايل ننتهـي مـن معـارك الطـواحن اهلوائيـة الـيت تضـعنا ، املناقشات واحملاورات على قضايا حيوية 
ة ل املنـــاظر ونـــتخلص مـــن تلـــك السفســـطات الـــيت تـــدخل يف بـــاب مـــا يصـــطلح عليـــه بـــني أهـــ .يف حلقـــات مفرغـــة ال أمـــل يف اخلـــروج منهـــا

ويبـدأ ، (أو مغلطات) حوارية حتصل حني خيتلق املتحاور معارضاً ومهّياً يضعه مكان الطرف احملاَوربـ"سفسطات رجل القش" وهي أغالط
وهـو إمنـا كسـر رجـل القـش الـذي صـنعته أوهامـه أو قصـده ، بتوجيه النقد حنوه حىت يوهم املتتبعـني للحـوار أنـه كسـر دعـواه وقطـع حججـه

ـدف حتقيـق انتصـارات ، ما أكثر رجال القش الذين يتحركون بني املتخـالفني املتحـاورين مـن أبنـاء أمتنـاو  .السيء يـتم خلقهـم إمـا قصـداً 
وهـي تعطيـل اجلهـد وإهـدار ، وكيفمـا كـان األمـر فالنتيجـة واحـدة .أو دون قصد بسبب جهل كـل طـرف بـالطرف اآلخـر، خادعة وسريعة

   .لــــــــــــــــــــــــــــــرأب الصــــــــــــــــــــــــــــــدع وتقليــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــواطن اخلــــــــــــــــــــــــــــــالف -ومــــــــــــــــــــــــــــــا أقلهــــــــــــــــــــــــــــــا-الوقــــــــــــــــــــــــــــــت وتفويــــــــــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــــــــرص 
  التمثالت آفة المحاورات
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ويتعلــق األمــر مبــا يطلــق عليــه علمــاء ، ويقودنــا احلــديث الســابق إىل إثــارة مســألة هامــة فيمــا خيــص احلــوار بــني األطــراف املتخالفــة عمومــا
تلك الصور الذهنيـة  -يف سياق احلوار-د بالتمثالت واملقصو ، فالتمثالت تلعب دوراً كبرياً يف إجناح أو إفشال احلوار .النفس "التمثالت"

ــا، الـيت حيملهــا كــل طـرف عــن الطــرف اآلخــر وتبلــغ هــذه التمـثالت درجــة مــن التعقيــد  .واملبــادئ الــيت يعتنقهـا، وعـن األفكــار الــيت يـؤمن 
ــا وحتديــد منطقهــا عــادة مــا تكــون مغرقــة يف طابعهــا فهــي ، واحلساســية حبيــث يتعــذر يف كثــري مــن األحيــان اإلمســاك خبيوطهــا وفهــم خلفيا

احلصــيلة يف آخــر  فتكــون، واملــؤثرات الرتبويــة والتوجيهيــة املتنوعــة، إذ تــتحكم فيهــا التجــارب اخلاصــة للفــرد أو اجملموعــة، الــذايت الشخصــي
لتمـــثالت جمـــرد ويف كثـــري مـــن األحيـــان تكـــون هـــذه ا .(أو اجملموعـــة) يعـــيش يف عـــوامل رمزيـــة تـــؤطر وعيـــه وتوجـــه ســـلوكه املطـــاف أن الفـــرد

قـد تبلـغ درجـة املـرض النفسـي الـذي ، (أو اجلماعة) يف حالة تفاعل غـري سـوي مـع حميطـهال أساس هلا من الصحة جتعل الفرداستيهامات 
  .يستدعي تدخال طبيا صرحيا

ملرضــي فتجــد فــيهم مــن يعــيش حالــة مــن التوجس(ا، ولعــل حــال بعــض القطاعــات مــن املتخــالفني املتحــاورين يــدخل حتــت هــذا البــاب
فيــدخل املــرء يف صــراع جنــوين مــع هــذا ، أحيانــا) جتــاه كائنــات ذهنيــة ونفســية تنتمــي إىل عــامل ذايت خمتلــق وموهــوم ال ميــت إىل الواقــع بصــلة

وتنمــو يف ســياق ذلــك مشــاعر التحفــز والكراهيــة بــني هــذه العــوامل املغلقــة مــن ، وحلظــة بعــد حلظــة تتواجــه هــذه العــوامل مــن الــوهم، العــامل
ـاالتمثال فتكثـر عنهـا األسـاطري ، حبيـث ال يُـرى داخلهـا مـن خارجهـا، ت اليت تصري أشبه ما تكون بقالع األزمنة الغابرة املنكفئة علـى ذا

  .الباطلة واخلرافات املختلقة
ــا اخلــزان الرمــزي للتصــورات واالنطباعــات فكــل كلمــة أو عبــارة حتــيط ــا هالــة  وتلعــب اللغــة دوراً حامســاً يف صــناعة هــذه التمــثالت أل

faisceau فالعبـارات هلـا يف وعـي ، من املعاين وظالل املعاين اليت تتغذى باستمرار من جتارب الفـرد وحميطـه النفسـي والثقـايف واالجتمـاعي
ا، فهي بـدورها ذات مـذاقات خاصـة، الفرد (واجلماعة) وإحساسه وقعاً خمتلفاً  لذيـذاً  فمـا أجـده حلـواً ، ففيهـا احللـوة مبراتبهـا واملـرة بـدرجا

   .والعكس بالعكس، اغ طعمهتسقد جيده املخالف يل مرّاً ال يس
وذلـك عـرب فحصـها وحماولـة اسـتبداهلا مـا أمكـن مبعرفـة ، التحرر من هذه التمثالت، فمن شروط النجاح يف إجناز احلوار بني املتخالفني
من االنفتاح والتواصل املدفوع بالرغبة يف معرفة اآلخر علـى وهذا ما يتطلب نوعاً ، علمية دقيقة بالطرف اآلخر وبأفكاره ومعتقداته وقيمه

وكــم مــن القصــص الــيت مسعناهــا عــن حتــول جــدري يف نظــرة املتخــالفني إىل بعضــهم الــبعض بعــدما جتالســوا وتــداولوا واســتمع كــل  .حقيقتــه
وأفاد كل طرف من احلق الـذي فـتح بـه اهللا ، فنشأت بينهم ألفة أمثرت تعاوناً عاد نفعه على اجملتمع، واحد إىل اآلخر مباشرة دون وسيط

  .ومل يؤثر ذلك على والء كل واحد لقومه ومذهبه، على نظريه
  نماذج من الحوار العاقل

التخلص من التمثالت الباطلة) تفتح الباب أمام إمكانية قيـام ، حترير حمل النزاع، إن هذه األمور اليت أتينا على ذكرها(تصحيح القصد
فيظهـر يف واقعنـا منـوذج آخـر مـن احلـوار ، حوار نلمـس آثـاره مباشـرة يف اسـتبدال النـزوع الغريـزي بصـوت العقـل، تخالفنيحوار نافع بني امل

  .نصطلح عليه باحلوار العاقل
 ) واالجتــاه بالكليــة حنــو القــيم اإلنســانية القائمــة علــى...األهــواء، العنــف، احلــوار العاقــل يبــدأ بــالرباءة مــن دوافــع الالعقل(الغضــب إنّ 

بل إن هذا الضرب من احلوار جيد مربره  ...التسامح واحرتام الغري وتقدير اختياراته الشخصية والوفاء للحق وعدم التحيز األعمى للذات
فــاحلق يف جمــال اإلنســانيات ثقافــة ، وحتــيط بــه إمكانــات ال حصــر هلــا، األول يف التســليم املســبق بــأن احلــق يظهــر أحيانــا يف صــور متعــددة

يقـوم علــى مفــاهيم االحتمــال والرجحـان والتقريــب والتغليــب حبيــث ال ميكـن البــت يف أســئلته باعتمــاد  ...يــة واجتماعــاً وفنونــاً وسياسـة وترب
ففـــي جمـــال املعرفـــة ، الوســـائل العلميـــة املتســـمة بطابعهـــا اليقيـــين القطعـــي كمـــا هـــو الشـــأن يف جمـــاالت العلـــم املوضـــوعي الربهـــاين والتجـــرييب
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وال ، وهـذا الرتجـيح حيتـاج منـه إعمـال الفكـر وتقليـب النظـر، د املرء نفسه مضطراً للرتجيح بني البدائل واالختيـاراتاالحتمالية التقريبية جي
ويفيـــد مـــن حمصـــول الغـــري يضـــيفه إىل ، فيكـــون األوىل بـــه أن ينـــاظر وحيـــاور، شـــك أن نظـــر الواحـــد يف هـــذا املقـــام يقـــف دون نظـــر اجملمـــوع

، لرهــان يف هــذا الضــرب مــن احلــوار ينصــرف إىل مــا يصــطلح عليــه يف الفكــر املعاصــر بتكثــري العقــلإن ا .حمصــوله فريتقــي يف مــدارج احلــق
  .وال تعاقل إال بالتواصل والتحاور والتناظر، بالتعاقل -وال شك-وتكثري العقل يكون 

ألمــة الواحــدة واجملتمــع الواحــد وعلــى ســبيل التــدقيق والتحقيــق يف الصــور الــيت ميكــن اعتمادهــا صــيغاً للحــوار بــني املتخــالفني مــن أبنــاء ا
  .ملا هلما من فائدة راجحة يف تكثري العقل وتقريب احلق، نذكر منوذجني مفيدين يوليهما الباحثون يف شؤون احلوار عناية خاصة، اليوم

ـــالمباحثةأول هــذه النمــاذج مــا يســمى  ورائــه حتصــيل  منــط مــن احملــاورة تكــون الغايــة مــن، واملباحثــة كمــا يســتفاد مــن امسهــا inquiry ب
فاملباحثـة هـي شـراكة يف البحـث تـتم ، والتحرر من اجلهل الذي حيسه املـرء جتـاه بعـض القضـايا واملوضـوعات، والتماس طريق احلق، املعرفة

وتنطلــق مــن القناعــة بــأن عقــل الكثــريين أرجــح مــن عقــل الواحــد وأن عنــد الغــري علــى الــدوام نصــيب مــن العلــم ، )5(بــني طــرفني أو أكثــر
فكــان ، وأن يصــل إىل منتهاهــا جبهــده وحــده، وذلــك مبوجــب طبــائع األشــياء الــيت جعلــت مــن املتعــذر أن حيــيط املــرء بكــل املعــارف، املفيــد

ينتقـل فيـه املتحـاوران ، وبالتـايل فـإن املباحثـة تشـهد علـى الـدوام مسـاراً تصـاعديّاً  .لزاما عليه أن يطلب شطر العلـم الـذي يفتقـده مـن غـريه
من هنا كان أس املباحثـة هـو التعـاون بـني املتحـاورين ألن كـال منهمـا يطمـع يف  .عرفة إىل حتصيل مقادير معتربة منهامن حالة نقص يف امل
حبيـث  .فيبذل أقصى ما يف طاقته ليدفع الطرف اآلخـر كـي يعـرك ملكاتـه يف متييـز احلـق وعرضـه علـى وجهـه الصـحيح، حتصيل علم ينفعه

وفاتتـك الفرصـة ، وكلمـا تعثـر كنـت أنـت اخلاسـر، فبقدر ما أجاد الطرف اآلخر تكون فائـدتك، ةينقلب الوضع عما هو عليه يف املناطح
ـم جعلـوا مـن اآلداب املعتـربة يف املنـاظرة، وقد بلغ املسلمون قدمياً مراتب عليا يف متثل هـذه املقومـات القيميـة .يف معرفة املزيد أن ، حـىت أ

ـــاظره ـــو ظهـــر احلـــق علـــى يـــد من وهكـــذا يبـــدو أن املباحثـــة متثـــل النمـــوذج األقـــرب إىل التعقـــل والتخلـــق يف منهجهـــا  .)6(يتمـــىن املتنـــاظر ل
  .ومعايريها

فــإذا كانــت املباحثــة غايتهــا حتصــيل ، critical discussion(أو احلــوار اإلقنــاعي)  )7(المحــاورة النقديــةباإلضــافة إىل املباحثــة هنــاك 
ففــي هــذا الضــرب مــن احلــوار تــتم املواجهــة بــني طــرفني(أو  .ول القضــايا املتنــازع حوهلــافــإن احملــاورة النقديــة غايتهــا حــل اخلــالف حــ، املعرفــة
وينبغــي يف ، ويــتم ألجــل ذلــك اعتمــاد مســلك التــدليل علــى الــدعوى، ويكــون هــدف كــل طــرف هــو إقنــاع الطــرف اآلخــر بــدعواه، أكثــر)

ــا مــ فكــل مــن اخنــرط يف هــذا الضــرب مــن  .ن الطــرف اآلخــرالتــدليل علــى الــدعوى أن تراعــى فيــه مجلــة مــن القواعــد الــيت حصــل التســليم 
ــا هــذا احملاور(وهنــا ختتلــف احملــاورة النقديــ ة عــن احلــوار عليــه أن يلتــزم بالســعي إلقنــاع حمــاوره باالســتناد إىل املقــدمات الــيت يقبــل أو يســلم 

ــا يف احملــاورة  وتبعــا لــذلك فــإن هنــاك نوعــان .املباحثــة الــيت تشــرتط أن تكــون املقــدمات مقبولــة مــن الطــرفني) مــن احلجــج ميكــن التوســل 
ـا، احلجج الداخلية، النقدية ـا احملـاور يف احملـاورة ذا وهنـاك مسـلك  .ويتعلق األمر هنا بالعمل على انتزاع احلجج من القضايا اليت يسـلم 

ا بدي، آخر يف طلب احلجج هيات علميـة أو معطيـات يقطـع يتمثل يف استدعاء حجج خارجية وهي قضايا ووقائع جديدة يتم قبوهلا أل
وتشـرتط احملـاورة النقديـة كـذلك أن يلتـزم املتحــاوران ، ـا أهـل اخلـربة الـذين ميثلـون يف هـذا السـياق طرفـاً ثالثـاً يتخــذ كمصـدر حمايـد للخـربة

  .واه ويستويف مسألتهفكل طرف يظل ملزماً بإفساح اجملال للطرف اآلخر حىت يعرض دع، بالتعاون فيما بينهما للوصول إىل حل احملاورة
  : وتنقسم احملاورة النقدية بدورها إىل منطني اثنني 

كــل مــن -أي أن الطــرفني يتحمــل ، ويف هــذا الــنمط يكــون كــل طــرف ملزمــاً بالــدفاع عــن دعــوى خاصــة بــه: محــاورة نقديــة تناظريــة
ومثــال ذلــك أن ينتصــب زيــد للــدفاع عــن  .ومــن مث جيــد نفســه ملزمــاً بالتــدليل عليهــا، دعــوى تتعــارض مــع دعــوى الطــرف اآلخــر -جانبــه
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ويواجهــه عمـرو بـدعوى معارضــة تـرى أمهيــة ، الـدعوى القائلـة بأنــه ال ينبغـي الـنص يف الدســتور علـى اعتمـاد اللغــة العربيـة لغــة رمسيـة للدولـة
  .فيسوق هلا أدلة تفيد مذهبه وتدعم دعواه، فكل واحد منهما يتحمل دعوى خاصة به .ذلك النص على

، فــالطرف األول يـّدعي دعـوى معينــة .ويف هـذا الـنمط ال يكــون املتحـاوران علـى نفـس الدرجــة مـن االلتـزام: تناظريــة ة المحـاورة نقديـ
فــاألول يتحمــل عــبء ، ويعــرتض علــى احلجــج الــيت يوردهــا العــارض، والطــرف اآلخــر يكتفــي فقــط بــأن يســأل ويشــكك يف هــذه الــدعوى

ومثــال ذلــك أن ينتصــب زيــد ، ألنــه يقــوم فقــط بالتشــكيك، دفاع عــن الــدعوى املعارضــةالتــدليل خبــالف اآلخــر الــذي ال يكــون ملزمــاً بالــ
ويواجه يف ذلـك عمـرو الـذي ال يسـعى للـدفاع عـن نقـيض هـذه ، للدفاع عن الدعوى القائلة بوجود نظرية حول شكل الدولة يف اإلسالم

احلجـج الـيت يوردهـا زيـد حـىت يدفعـه إىل بـذل أقصـى مـا  الدعوى(أي عدم وجود هذه النظرية يف اإلسالم) وإمنـا يقـوم فقـط بالتشـكيك يف
  .ميكن يف الدفاع عن دعواه

ـا تقـوم علـى  واخلالصة إن املباحثة واحملاورة النقدية ميكن إدراجهما ضمن باب واحد نصطلح عليه باملطارحة اليت يسـتفاد مـن امسهـا أ
فتتفاعــل هــذه املطروحــات تفــاعًال يظهــر أثــره يف انبثــاق ، ن املتبــاحثنيحبيــث يــتم يف املباحثــة طــرح العلــم مــ، مســامهة مــن الطــرفني يف الطــرح

فيكــون حاصــل هــذا التناقــد بــني املتحــاورين ، كمــا يــتم يف احملــاورة النقديــة طــرح الــدعاوى واحلجــج وعرضــها علــى حمــك النقــد،  معرفــة غنيــة
ة الـيت ال تولـد غـري العـداوة والشـقاق والـوالء األعمـى وهل من فضـل يف العلـم أعظـم مـن الغـىن والنقـاء؟ وهـذا خبـالف املناطحـ .معرفة نقية

ا األنانية   .ألهواء الذات ونزوعا
فلمــا كانــت ، صــوب التعــايش املثمــر والتعــاون البنــاء تنجــوللمطارحــة حســنات أخــرى تظهــر آثارهــا يف واقــع النــاس وأحــواهلم الــيت  مث إنّ 

فمـــن جهـــة يتحقـــق التواصـــل وحيصـــل التعـــارف بـــني ، ان منهـــا أميـــا إفـــادةوحمـــاورة فالشـــك أن اجملتمـــع واألمـــة يســـتفيد، املطارحـــة مباحثـــة
فتضـيق اهلـوة بـني ، مث من جهة ثالثـة يرتفـع التنـازع حـول الكثـري مـن األمـور، ومن جهة أخرى تتسع املعرفة ويضيق حيز اجلهل، املتخالفني

   .لتناظر حول مواطن اخلالف العالقةواالستمرار يف ا، ويصبح باإلمكان التعاون فيما اتفق عليه، األطراف املتخالفة
***************************  

  : الهوامش
 ) باحث من املغرب.*

1- Douglas Walton , informal Logic: a handbook for critical argumentation , Cambridge university Press, 

1989, p3.   
2-Informal logic p 3 – 9.  
وهـي تـدل يف االصـطالح  .لقدمي هي عبارة عن استدالل صحيح يف الظـاهر معتـل يف احلقيقة(أرسـطو)السفسطة يف االصطالح ا -3

احلجــاجي املعاصــر علــى تلــك األغــالط احلواريــة (صــورية كانــت أو غــري صــورية) الــيت تــؤدي إىل إعاقــة احملــاورة عــن بلــوغ هــدفها وهــو حــل 
اللفظية واملعنوية اليت يلجأ إليها املتحاورون للتنصل من عبء التدليل على املنازعة (خروتندورست وإميرن) وهي تشمل جمموعة من احليل 

   .وللظفر يف احملاورة بأيسر سبيل، دعاويهم
(أرسطو مـثال)  وقد انتبه القدماء إىل هذا األمر، اجملالس واملالبس من األمور اليت يراهن عليها اخلطاب السوفسطائي مراهنة كبرية -4

فتنـتج خماطبـة مرائيـة خادعـة ال وزن ، أي تلـك الـيت تقـوم علـى اسـتبدال العقـل بـاملظهر اخلـارجي Ethosيثـوس فتحدثوا عن سفسـطات اإل
واليوم أصبح احلجاج أكثر وعيا بالطاقة التأثريية هلذه الوسائل الالحجاجيـة يف خـداع النـاس وإشـاعة الـوهم يف لبـاس  .هلا يف سلم العاقلية

  .العلم
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ورة هــو مــا كــان يقصــده نظــار املســلمني مــن أهــل اجلــدل واملنــاظرة حــني حــديثهم عــن "التعــاون علــى لعــل هــذا الضــرب مــن احملــا -5
 une enquête critique mené enالفحــص" وهــي تســمية قريبــة مــن االصــطالح املعاصــر كمــا هــو وارد عنــد بروكرايــد وإهننكــر "

collaboration".  
  .ومتنيت لو ظهر احلق على يديهكان بعض أهل العلم قدميا يقول ما ناظرت أحدا إال   -6
: فقــد عرفــه كمــا يلــي، لقــد وضــع الــدكتور طــه عبــد الــرمحن تعريفــا هلــذا الضــرب مــن احلــوار الــذي يقابــل املنــاظرة يف الــرتاث العــريب -7

نبني املتحـاورين "احلوار النقدي" هو احلوار االختاليف الذي يكون الغرض منه دفع االنتقادات ـ أو قـل االعرتاضـات الـيت يوردهـا أحـد اجلـا
املركـز ، "احلـق العـريب يف االخـتالف الفلسـفي" مـن كتـاب 34ص :انظـرعلى رأي أو قل دعوى اآلخر بأدلة معقولة ومقبولة عندمها معا" 

 .2002بريوت ، 1ط، الثقايف العريب
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  القدرة على النظر المستقبلي
  النقد الثقافي مدخًال للتأليف

  *حممد ُمهام
وقـد جـاءت بعـد احنصـار النظريـات النقديـة النصوصـية واأللسـنية وحتـوالت مـا ، بشـيوع واسـع يف التسـعينات حظيت الدراسات النقدية

فإن الدراسات الثقافية ، والدراسات البنيوية قد أعلنت موت اإلنسان، وإذا كانت الدراسات اجلدلية قد أعلنت موت النص .بعد البنيوية
بـل صـارت تأخـذ الـنص مـن حيـث مـا ، األثر االجتماعي الذي قد يظـن أنـه مـن إنتـاج الـنصوال إىل ، مل تعد تنظر إىل النص مبا هو نص

متـارس شـىت أنـواع اهليمنـة والـتحكم يف املتلقـي ، وأمناط تعبريية وإيديولوجية وأنسـاق متثيليـة، يتحقق فيه وما يتكشف عنه من أنظمة ثقافية
وترســخ قيمــاً ومقــوالت وســلوكات قــد تكــون ضــد ، الذهنيــة وآفاقــه التأويليــةوترســم جغرافيــا متثالتــه ، بطــرق متخفيــة، الفــردي أو اجلمــاعي
  .أي التأسيس لنسق ثقايف ال إنساين، اإلنسان وضد وجوده
مبـا أحدثـه مـن تغيـري مهـم يف مـنهج حتليـل اخلطابـات واسـتثمار ، باعتبـاره مبحثـاً حيويـاً داخـل الدراسـات الثقافيـة، واشتهر النقد الثقـايف

  .ة واملنهجية حلقول معرفية متداخلة كالسوسيولوجيا والتاريخ والسياسة والفلسفة واآلداباملعطيات النظري
ويرتكــز النقـــد الثقـــايف علــى أنظمـــة اخلطـــاب وأنظمـــة اإلفصــاح النصوصـــي كمـــا هــي لـــدى بـــارت ودريـــدا وفوكــو مـــثًال وغـــريهم مـــن رواد 

يف توجيـه اخلطـاب والقـراء حنـو منـاذج ، كيفما كانت،  ؤسسة العلمية والثقافيةكما يويل النقد الثقايف أمهية كبرية لدور امل  .الدراسات الثقافية
ا الصياغة الذهنية والفنية   .)1(وتصبح معياراً ُحيتذى أو يقاس عليه، وأنساق وتصورات يتأسس معها الذوق العام وتتخلق 

ـاوال يزال يف بد، وقد برز يف العامل العريب واإلسالمي النقد الثقايف بشكل خجول ـا وقـوة دفاعا وقـد  .ايته أمام هيمنة املؤسسة وجربو
ممـا فـتح جمـاالت جديـدة للخطـاب النقـدي العـريب ، برز يف هـذا اجملـال ثالثـة رواد هـم إدوارد سـعيد وعبـد اجلـواد ياسـني وعبـد اهللا الغـدامي
 .اخلطــاب النقــدي القــائم كمؤسســة وكاحنيــازاتونقــد ، ومســح بتنويعــه وإكســابه فعاليــات القــراءة والتحليــل والنقــد؛ نقــد الدراســات العلميــة

  .وبتعميق هذا اخليار النقدي سيتطور منهج قراءة الثقافة العربية كفعل حي
كمـا سـنقف ،  وسنعتمد إسهامات أولئك الرواد للوقوف على معىن النقد الثقايف والتعريـف بـه وسـط القـراء يف العـامل العـريب واإلسـالمي

 الكشـف عـن األنسـاق الثقافيـة اإلسـالمية والـيت تعيـق أيـة رغبـة حقيقيـة يف التـأليف وحتقيـق عمـل مجـاعي عند دور هذا النوع من النقد يف
  .مشرتك ونافع

  : ـ أطروحة النقد الثقافي؛ من نقد النصوص إلى نقد األنساق 1
؛ هـذا النقـد (Secular Criticisme)مصـطلح "النقـد املـدين" ، م)1983طرح املفكـر إدوارد سـعيد يف كتابـه "العـامل والـنص والناقـد" (

والتخلـي عـن  ، مـع انفتاحـه علـى املهمـش وإقحامـه يف املـنت، ومسـاءلة اخلطـاب النقـدي ذاتـه، الذي يـزاوج بـني نقـد املؤسسـة ونقـد الثقافـة
ل مـــا إال أن هـــذا املصـــطلح مل يكتســـب شـــهرة مثـــ، كـــل االنتمـــاءات والتحيـــزات الـــيت قـــد تعرقـــل عمـــل الناقـــد املـــدين وتســـيء إىل مقارباتـــه

رغـــم إصـــرار إدوارد ســـعيد علـــى العـــودة إىل املفهـــوم يف جـــلِّ أعمالـــه والتـــذكري بـــه وبأمهيتـــه يف التحليـــل  ستشـــراقاكتســـبها نقـــده خلطـــاب اال
، ويعتـرب كتابـه "الثقافـة واإلمربياليـة" موسـوعة يف النقـد الثقـايف .)2(وبأمهية املصطلحات اليت يقرتحها يف نقده الثقـايف، والدراسات الثقافية

  .)3(برغبة يف االستنهاض واالستنفار واملقاومة، نقد سجل احملفوظات الغريب
هـذه األنسـاق الـيت ترسـخ  .ويف املقابل اقرتح الباحـث عبـد اهللا الغـدامي مصـطلح "النقـد الثقـايف" كآليـة حتليليـة لألنسـاق الثقافيـة العربيـة

كـــل عناصـــر التعصـــب واالنتمـــاء الضـــيق والتعامـــل بعنـــف وقســـوة مـــع بـــل وثبـــت  ، التجـــزيء وتباعـــد بـــني عناصـــر األمـــة الفكريـــة والســـلوكية
  .وبث روح االحرتام يف شخصية املسلم املعاصر، املخالف
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، وتنطلــق أطروحــة النقــد الثقــايف عنــد الغــدامي مــن أن الثقافــة العربيــة واإلســالمية يــتحكم فيهــا بنــاء نســقي متكامــل العناصــر ومتــداخلها
  .)4(لدى مجهور الثقافة خيلق حّساً استسالمياً غري نقدي

وانطلــق الغــدامي مــن جمــال الدراســات األدبيــة والنقديــة الختبــار املفهــوم اجلديــد والوقــوف علــى كفاياتــه اإلجرائيــة والتحليليــة والنقديــة؛ 
حترر واسـتقالل  أما النقد الثقايف فيعيش حالة .النسق- فالنقد الثقايف هو بديل متجاوز للنقد األديب والذي ظل يرزح حتت قيود املؤسسة

ا للنقد واملساءلة، النسق -عن هذه املؤسسة   .بل وخيضعها هي ذا
عن النقد األديب بكونه حيقـق أربـع نقـالت إجرائيـة؛ يف املصـطلح ذاتـه ويف املفهـوم ويف الوظيفـة ويف ، بنظر الغدامي، يتميز النقد الثقايف

 .واجملاز والتورية الثقافية ونوع الداللـة واجلملـة النوعيـة واملؤلـف املـزدوج، نسقيةفنقلة املصطلح تشمل عناصر الرسالة أو الوظيفة ال .التطبيق
كمـا حـددها رومـان ،  وأهم شيء ملفت للنظر يف هـذه النقلـة االصـطالحية هـو إدخـال الوظيفـة النسـقية إضـافة إىل الوظـائف السـت للغـة

فإضافة الوظيفة النسقية يسمح لنا بتوجيه النظـر  .)5(والشاعرية أو اجلمالية يف النفعية والتعبريية واملرجعية واملعجمية والتنبيهية، ياكوبسون
بــل هــي ، والكشــف عــن هــذه الوظيفــة هــو مبــدأ أساســي مــن مبــادئ النقــد الثقــايف .حنــو األبعــاد النســقية الــيت تــتحكم فينــا ويف خطاباتنــا

كيفمــا كــان انتمــاؤه احلقلــي ،  أي نــص، ىل حادثــة ثقافيــةمــن جمــرد جتــٍل أديب إ، منطلقــه النقــدي وأساســه املنهجــي؛ ويتحــول الــنص عنــدها
  .والتخصصي

وينظـر إليـه مـن منطلـق أن االسـتعمال فعـل عمـومي مجعـي ولـيس ، كما يقدم النقد الثقايف قراءة جديدة لبعض املفاهيم النقدية كاجملـاز
بـل ويصـبح مفهومـاً حموريـاً يف ، اخلطـاب البالغـي احملـدودأي أن اجملاز يصبح عندها فعًال ثقافياً فيتوسع جماله وخيرج من ضـيق ، فعًال فردياً 

هـــذا األخـــري حكمتـــه املقـــوالت البالغيـــة القدميـــة الـــيت مل تكـــن تتجـــاوز عمليـــات  .البـــديل اجلديـــد أي "النقـــد الثقـــايف" عـــوض النقـــد األديب
اللغــة وحرمــت مــن القــدرة علــى أن تكــون  فاحنصــرت البالغــة العربيــة يف اجلمــايل البحــت ومل تتجــاوز مجاليــات، التفســري والشــرح والتلخــيص

وإذا كــان النقــد األديب ينحصــر يف ضــبط عالقــة الــنص مــع إنتــاج الداللــة بنوعيهــا  .أداة نقــد أو قــراءة أنســاق اخلطــاب وكشــف معضــالته
من لتكـون عنصـراً فإن النقد الثقايف يركز على الداللة النسقية والـيت تـرتبط مـن خـالل عالقـات متشـابكة نشـأت مـع الـز ، الصريح والضمين

لكنــه وبســبب نشــوئه التــدرجيي متكــن مــن التغلغــل غــري امللحــوظ وظــل كامنــا ، ثقافيــاً أخــذ بالتشــكل التــدرجيي إىل أن أصــبح عنصــراً فــاعالً 
مث  ،وظل ينتقل ما بني اللغة والذهن البشري فاعًال أفعاله من دون رقيب نقدي النشغال النقد باجلمـايل أوال، هناك يف أعماق اخلطابات

  .)6(لقدرة العناصر النسقية على الكمون والتخفي ثانيا
ويشـــتغل النقـــد الثقـــايف وفـــق مفهـــوم "اجلملـــة الثقافيـــة" متجـــاوزاً املفهـــوم الـــذي تكـــرس مـــع النقـــد والبالغـــة الكالســـيكيني وهـــو "اجلملـــة 

يقـة للتشـكل الثقـايف الـذي يفـرز صـيغه التعبرييـة مفهـوم ميـس الذبـذبات الدق، بنظـر الغـدامي، فاجلملـة الثقافيـة، النحوية" و"اجلملة األدبيـة"
  .)7(املختلفة

هــو حتــرر مــن النســق وإكراهاتــه وحــّد لســلطه ذات اهليمنــة الضــاربة ، اجلمــايل الضــيق-مبفهومــه البالغــي، إّن التحــرر مــن هيمنــة اللغــوي
مــن جمــرد صــنائع ثقافيــة تــتحكم فيهــا األنســاق  الناقــد-فالنقــد الثقــايف حيــول القــارئ .توجــه ذوقــه وأحكامــه ومقاربتــه، واملتحكمــة يف الناقــد
وال ميكـن حتقيـق هـذا دون االنتبـاه  .إىل عناصر فاعلة ومنتجة وفاحصة لكل نص وفق انضـباطات منهجيـة صـارمة، املغلقة وتوجه حركتها

، واملؤلـف اآلخـر .وذجيـاً أو فعليـاً سـواء كـان ضـمنياً أو من، واالزدواج يكـون بـني املؤلـف املعهـود، إىل ما يسميه الغدامي بـ"املؤلف املـزدوج"
ا، وهو األخطر فهـو حاضـر يف ال وعـي ، وهـو املؤلـف النسـقي وفـق نظريـة النقـد الثقـايف، أو ما يسمى بــ"املؤلف املضـمر"، أي الثقافة ذا

تأســـر العقـــل املســـلم وهـــي الـــيت ، أو مـــا مســـاه بعـــض البـــاحثني بالقاهريـــة، ميـــارس كـــل أشـــكال الـــتحكم واهليمنـــة والتوجيـــه، املؤلـــف املعهـــود
  .)8(وتعيق كل عمليات التأليف واإلبداع والنقد، (الغرب)املاضي(السلف) أو قاهرية احلاضرسواء قاهرية ، املعاصر
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ــــة ، وتتحقــــق الوظيفــــة النســــقية يف أي نــــص مــــن خــــالل ميــــل الثقافــــة إىل متريــــر أنســــاقها حتــــت أقنعــــة ووســــائل خفيــــة؛ كاحليــــل اجلمالي
حيمل مـن القـيم اجلماليـة واألخالقيـة مـا يسـمح لـه بغـرس ، ازع النصَّ نسقان؛ أحدمها مضمر نقيض آلخر علينوعندها يتن ...واألخالقية
وبـذلك ميكـن الوقـوف مـن خـالل آليـة النقـد الثقـايف علـى مـا لألنسـاق ، وواسـع االنتشـارِّ  وال بـد مـن أن يكـون مقـروء .النسق-قيم الثقافة

  .لثقايفمن فعل مؤثر وضارب يف الذهن االجتماعي وا
مؤلفـه األول هـو الثقافـة ، ولكنه منكتب ومنغرس يف ثنايا اخلطاب، إّن النسق من حيث هو داللة مضمرة ليس مصنوعاً من مؤلف ما

ــا ، أي قــارئ، ومــن شــدة تأثريهــا وامتــدادها يف القــارئ .ويقــتحم العقــول واألزمنــة، يتحــرك يف حالــة ختــف دائــم ويســتخدم أقنعــة كثــرية، ذا
ويـرى الغـدامي أنـه كلمـا رأينـا  .ولو كانـت ضـد مـا يـؤمن بـه عقليـاً ، والطرب هلا، النسق-ل اجلمهور على استهالك الثقافةنلحظ كيف يقب

منتوجــا ثقافيــا أو نصــا حيظــى بقبــول مجــاهريي عــريض وســريع فــنحن يف حلظــة مــن حلظــات الفعــل النســقي املضــمر الــذي ال بــد مــن كشــفه 
ويف األشـــعار ، ويظهـــر ذلـــك كثـــرياً يف نـــوع مـــن الكتـــب الدينيـــة .)9(بكتـــه النســـقية الفاعلـــةوالوقـــوف علـــى ح، والتحـــرك حنـــو البحـــث عنـــه

  .واألغاين واألزياء واحلكايات واألمثال والنكت
للوقوف على الشروط اليت خيضـع فيهـا قـارئ لـنص مـا أو ، أي االستقبال والتلقي، إّن الّنقد الثقايف هو نظرية يف نقد املستهلك الثقايف

يبحـث يف علـل ، فالنقـد الثقـايف ممارسـة نقديـة متطـورة ودقيقـة وصـارمة .تغييب العقل وتغليب الوجدان وعزل اللغة عن الفكـرخطاب ما ل
ممــا طبــع ذاتنــا الثقافيــة واإلنســانية ، كمــا هــي يف خطــاب الشــعر مــثًال أو يف خطــاب العلــوم الدينيــة،  اخلطــاب ويســتخرج األنســاق املضــمرة

ابعيوب نسقية فادحة ما زلنا  بل إن الغدامي يذهب إىل أن الشعر (وهو ديوان العـرب) مـثًال لـيس إال ، نتحرك حبسب شروطها ومتطلبا
ولَّــد هــو ، أي العلــوم الدينيــة، كمــا أن النســق الفقهــي  .أفــرزت مناذجهــا يف كــل جتلياتنــا الثقافيــة واالجتماعيــة، جرثومــة متســرتة باجلماليــات

فتميـل ، ومينعهـا مـن التواصـل والفعـل الصـاحل يف احليـاة، وكل هذا يعيق حترر الشخصية املسـلمة، يخاآلخر مناذجه ورعاها وعززها عرب التار 
، فتتعقد مسالك التأليف بـني املسـلمني أوال، سواء داخل الدائرة اإلسالمية أو خارجها، أو احتقار اآلخرين، إىل نوع من االنطواء األناين

  .مما حيبل به القرآن الكرمي وتزكيه التجربة النبوية، التأليف والتعارف والتعاون بني الناس وتُغتال كل قيم، وبني الناس أمجعني ثانياً 
وقف على العلل النسقية اليت جتعـل ، شعراً ونثراً ، وملا عمل عبد اهللا الغدامي على اختبار نظريته يف النقد الثقايف يف جمال األدب العريب

هذا اخلطاب الذي تنشط فيـه شخصـية حموريـة  .)10(غري واقعي وغري حقيقي وغري عقالين، زيفاً اخلطاب الثقايف العريب خطاباً منافقاً وم
ويرى الغدامي أن الشعر العريب كان مسـؤوًال علـى ترسـيخها مـن خـالل أنسـاقه  .وحيوية هي شخصية الشحاذ والكذاب واملنافق والطماع

-صلى اهللا عليـه وسـلم-كقول الرسول ،  العربية برغم املعارضات اليت تعرض هلاوقد استطاع الغدامي رسم املعامل السلبية للشخصية  .املضمرة

وبابــه الشــر وإذا ، إن الشــعر مزيــة العقــول: وقــول بعضــهم، )11(»ألن ميتلــئ جــوف أحــدكم قيحــاً حــىت يريــه خــري مــن أن ميتلــئ شــعراً «: 
ى نظريــة ثقافيــة ناقــدة للخطــاب العــريب وكاشــفة إال أن هــذه املعارضــات مل تتطــور إىل مســتو  .حبســب األصــمعي، دخــل يف اخلــري ضــعف
فظــل الشــعر أحــد مصــادر اخللــل ، أي علــى األقــل مل تصــل إىل مســتوى إنشــاء علــم علــل يف نقــد اخلطــاب الشــعري، ألنســاقه ومضــمراته

ـــة الـــيت أصـــبحت منطيـــة مـــن خـــالل شخصـــية الشـــحاذ البليغ(الشـــاعر املـــد ، اح)النســـقي يف تكـــوين الـــذات ويف عيـــوب الشخصـــية الثقافي
  .(الشاعر اهلجاء)وشخصية الشرير املرعب، الفحولية)(األنا وشخصية الطاغية، عر املداح أيضا)وشخصية املنافق املثقف(الشا

لقد كّرس الشعر العريب قيماً يف البغي واالستكبار والفخر باألصل القبلـي؛ فعمـرو بـن كلثـوم يتبـاهى بـالظلم والتسـلط والشـاعر احلكـيم 
وحتولـت إىل ، فاخلطاب النسقي الثقايف ورث قيم القبيلة اليت زرعها الشـعر وخلَّـدها .ومن ال يظلم الناس يظلم: يقولزهري بن أيب سلمى 

ومبا أن النسق هو نسق التـأثري ال نسـق اإلقنـاع فـإن الـنفس العربيـة  .بل أصبحت قيماً منطية للشخصية الثقافية لإلنسان العريب، قيم فردية
بـل صـارت الـذات ، نها لتكون نفساً انفعالية تستجيب لدواعي الوجدان أكثـر مـن اسـتجابتها لـدواعي التفكـريواإلسالمية قد جرى تدجي
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ومـا  ، تسكن للشعر وال تتحرك إال بسبب املعـىن الشـعري الـذي تطـرب لـه غـري عابئـة باحلقيقـة، كائنا شعرياً ،  ورمبا اإلسالمية أيضا، العربية
وهــذا مــا أصــاب الــذات العربيــة واإلســالمية بنــوازع التقوقــع واالنطــواء ممــا وفَّــر للدراســات النقديــة ! )12(كانــت احلقيقــة يومــاً قيمــة شــعرية

  .)13(مربرات اإلساءة للشخصية اإلسالمية وتصويرها تصويراً منطياً وعصابياً ، احملايدة حيناً واملتحيزة أحيانا كثرية، واالجتماعية
بــرغم حمــاوالت بعــض الفالســفة األدبــاء اخلــروج عــن النســق كــأيب ، ســق وإفــراز مناذجــهومل يقــل دور النثــر عــن دور الشــعر يف ترســيخ الن

بــل كــان مــادة أساســية يف ، ولكــن القاعــدة الــيت ترســخت هــي أن النثــر العــريب مل يكــن هــو اآلخــر خطابــاً حــراً وعقالنيــاً ، حيــان التوحيــدي
حيث تضافرت حبكات الكذب والبالغة والشحاذة لتكون ، ات مثالً وهذا ما جتسده املقام، الرتبية الذوقية والثقافية وفق النسق وحدوده

تـتحكم ، وهذا ما نلحظه اليوم يف اخلطاب السياسي واحلزيب واإلعالمي وهو خطـاب مصـبوغ بالكـذب والزيـف، قيماً يف اخلطاب الثقايف
، ســخ قســوة اخلطــاب الفحــويل املتــوحش وعنفــهفإمــا هجــاء أو مــدح أو أنانيــة متفحلــة؛ وهــذا مــا ير ، فيــه "األنــا" املتوحــدة وامللغيــة لآلخــر

  .ومنطه الثقايف الواحد، وجنسه اخلطايب الواحد، بصوته الواحد
كالنســق ،  مــن خــالل مجــع أنســاق صــغرية، تــدوين النســق الكبــري، يف إطــار عمليــات ضــخمة للتــدوين، وجــرى تــدوين النســق وترســيخه

  .وفق شروط املؤسسة الثقافية، الشعري والنسق الفقهي
يف إطــار ، إذ هــو الــذي اخــرتع الفحــل، عــن عيــوب الشخصــية الثقافيــة اإلســالمية، بنظــر "الغــدامي"، النســق الشــعري كــان مســؤوالً إّن 

ويصـبح ذاتـاً منطيـة متعاظمـة ال مكـان ، والفحـل يـأيت علـى رأس اهلـرم الطبقـي .شعر املديح الذي رّسخ كل أشكال األنانية واجلنون الذايت
  : وعمرو بن كلثوم يقول، والفرزدق يعترب نفسه هو املوت، نفسه هو الدهر فيها لآلخر؛ فجرير يعترب

 لنـــــــــــــا الـــــــــــــدنيا ومـــــــــــــن أمســـــــــــــى عليهـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــا  بغـــــــــــــــــــــــــاة ظـــــــــــــــــــــــــاملني ومـــــــــــــــــــــــــا ظلمن
 أال ال جيهـــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــــــــــــــد علينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 ونـــــــــــــبطش حـــــــــــــني نـــــــــــــبطش قادرينـــــــــــــا 
 ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــنبدأ ظاملينـــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 فنجهـــــــــــــــل فـــــــــــــــوق جهـــــــــــــــل اجلاهلينـــــــــــــــا 

 
لقـد  .وذلـك كلـه مـن سـاللة ثقافيـة واحـدة، قـدمياً وحـديثاً ، الشخصـية النسـقية هـو السـلوك الـدارج عنـد، فتضخم الـذات وإلغـاء اآلخـر

انتقـــل النســـق وترحـــل مـــن الشـــعر إىل اخلطابـــة ومنهـــا إىل الكتابـــة ليســـتقر بعـــد ذلـــك يف الذهنيـــة الثقافيـــة لألمـــة ويـــتحكم يف كـــل خطاباتنـــا 
  .)14(وسلوكاتنا

وهــؤالء  .)15(لة بشــرية متعاليــة علــى شــروط الواقــع والعقــل وحــىت احلــقوحتــول حــراس النســق ســواء مــن الشــعراء أو الفقهــاء إىل فصــي
فـاملتنيب  .فالنسـق يعـرب كـل احلـدود وميتـد يف كـل األزمنـة .احلراس ما زلنا نراهم يف كافة البنيات الفكريـة واالجتماعيـة والسياسـية واإلعالميـة

وغريهـــا مـــن أســـاليب ، والعالمـــة النحريـــر، يـــه يصـــبح حـــرب العلـــوموالفق .صـــور الشـــاعر كامللـــك اجلبـــار الـــذي يأخـــذ مـــا بـــدا لـــه قهـــراً وعنـــوة
ا شخصية الفحل املتفرد، التضخيم واإلكراه الرمزي على القارئ واملتلقي   .واليت حتولت إىل منوذج الطاغية واملستبد، شاعراً أو فقيهاً ، إ

فمــا ، وآليـة احلفـظ يف التعامـل مـع إنتـاجهم، ضـي واألوائـلوزاد هـذا النمـوذج النسـقي ترسـخاً بفعـل الرتبيـة الثقافيـة الـيت عـززت فكـرة املا
فانتشـر احلفـظ وضـاع ، وهذا ما جاء مشروع التدوين الثقايف ليحميه وحيفظـه، لدى األوائل هو أرقى من كل ما ميكن أن يفعله الالحقون

وأعطـوا وصـفات ، تضـخمت "أنـا" الفحـولف، هذا كله سـاهم يف ختليـق أصـنام ثقافيـة .وكثر التفسري والشرح وقل الكشف والنقد، التأويل
فتشــكل النمــوذج الــذهين الثقــايف للطاغيــة بكــل مربراتــه األخالقيــة لســلوكه األنــاين واملتجــرب  .وبـُرِّئــوا مــن العيــوب، ونـُزِّهــوا عــن النقــد، متعاليــة
لــى قــيم القــرآن الكــرمي الــيت جعلــت وهــذا ضــدا ع، ووســيلته مــع املخــالف هــي ســحقه وإقصــاؤه واحتقــاره، ال يقــيم اعتبــاراً لآلخــر، واملتعــايل

، كمـا أن القـيم األخالقيـة اإلسـالمية العظمـى منفتحـة علـى اإلنسـان مـن حيـث هـو إنسـان،  الكلمة السواء قاعـدة مشـرتكة مـع كـل النـاس
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والتـأليف هذه القيم اليت حتث على األسلوب السلمي اإلنساين يف معاجلـة العالقـة مـع اإلنسـان املختلـف كأسـلوب مـن أسـاليب التعـارف 
  .)17(هو الشعور باألمن بني الناس يف العامل، عندها يصبح الّدين بتعريف فيتغنشتاين .)16(والتعاون

، أو كانــت فقهيــة ننظــر إليهــا مبنظــار األخــالق والشــرع، كنــا ننظــر إليهــا مبنظــار املتعــة اجلماليــة،  وهــذه الّســمات كانــت يف أغلبهــا شــعرية
  .يها أفدح بكثري من جمرد اجلمالية أو األخالقيةغري أن ما ف، وكأن ال شيء غري ذلك

فأصبحت العالقات بـني املـادح واملمـدوح هـي منـوذج السـلوك ونظـام اخلطـاب يف احليـاة الثقافيـة  ، هذا ما لعب فيه فن املديح دوراً كبرياً 
بــل ، ومــة األخالقيــة العربيــة واإلســالميةووقــع حتــول رهيــب يف املنظ، فظهــر املثقــف الشــّحاذ وانتشــرت ثقافــة االســتجداء شــعراً ونثــراً ، كلهــا

نسـق ال ميكـن الـتخلص منـه إال بعمـل شـجاع  .النسـق-ال تقبل يف منتداها إال من كان وفيـاً وخملصـاً للثقافـة، تشكلت "حكومة للبالغة"
وهـي ، يس يف الشـعر العـريبوهذا ما حيققه النقد الثقايف يف كشـف مضـمرات النسـق ورمـوزه كـاملتنيب وأيب متـام ونـزار قبـاين وأدونـ، ومتواصل

املــدخل لنظريــة  -ومنــاذج الفقهــاء وثقافــة التقليــد الــيت ميكــن أن نشــري إليهــا يف هــذا البحــث، النمــاذج الــيت اشــتغل عليهــا عبــد اهللا الغــدامي
  .النقد الثقايف

يف الضـمري الثقـايف حتـت سـتار البالغـة  يف تعزيـز النسـق وترسـيخه وغرسـه، قـدمياً وحـديثاً ، فاملتنيب وأبو متام ونزار وأدونيس سـامهوا مجيعـاً 
  .واجملاز ودعاوى التجديد واخلروج على النسق مما أومهنا حبداثتهم! ملا أصبنا حنن املتلقني بداء العمى الثقايف الذي يبثه النسق نفسه

فصـار معهـم ، حني لكـل القـيمبواسـطته مت تزييـف املـدا، لقد رسخ الشعر العريب (ديوان العرب) بنظر الغدامي كل معاين الرفـث الثقـايف
، فحــّل العقــل الصــنيع حمــل العقــل الــذايت .األبلــغ هــو األكــذب وهــو األظلــم وهــو األكثــر ذاتيــة وأنانيــة وتعاليــاً ودوســاً لقــيم العمــل والفعــل

  .)18(بتعبري ابن املقفع
باتفـاق ، يعتمـد الكـذب واملبالغـةألن اخلطـاب املـدحي ، فمن خالل شعر املـدح فقـدت الصـفات قيمتهـا احلقيقيـة وصـدقيتها وعمليتهـا

ـذا   .واملؤسسـة الثقافيـة ترعـى ذلـك وتباركـه؛ فالصـفات متـنح للممـدوح مقابـل املقايضـة املصـلحية الفرديـة، بني كافة أطـراف عمليـة املـدح
ررة اجتماعيــاً تولــدت عنهــا صــيغ منوذجيــة مكــ، والفقيــه كعناصــر مطلقــة وأصــنام بالغيــة وأخالقيــة-الشــاعر-كلــه ترســخ يف ذهنيتنــا الفحــل

  .وسياسياً وفكرياً وحرستها املؤسسة الثقافية وحرمت االقرتاب منها نقداً أو كشفاً 
ونشــوء أعــراف ، مســح بإســكات اآلخــر، ســواء كــان شــاعراً أو فقيهــاً أو حاكمــاً أو مثقفــاً ، إّن تشــكل ظــاهرة الفحــل يف الثقافــة العربيــة

  .وفُِرض أحياناً كثرية، عات الثقافية واخرتع داء الصمت وُرِغب فيه حيناً فتولدت املمنو ، ثقافية متحكمة يف مواصفات اخلطاب
وهـــذا كلـــه مـــن أجـــل اخلضـــوع للفحـــل والتســـليم لكـــل  .)19(كقيمـــة عليـــا تفـــوق الكـــالم وتفضـــله،  بنظـــر الغـــدامي، وُســـوِّق الصـــمت

يتصــرف يف اللغــة  ، فهــو أمــري الكــالم، لغــريهمواصــفاته وطاقاتــه األســطورية؛ حــىت لــو أخطــأ فخطــؤه صــواب جمــازي؛ إذ جيــوز لــه مــا ال جيــوز 
وتتخـذه منوذجـاً ، حترسـه الثقافـة بكـل وسـائل احلمايـة، وهو الناطق باسم السماء وباسم الناس، واملرجح، وهو الفقيه اجملتهد، كيف يشاء

خصوصاً ، جاجيته االصطالحيةللقدوة االجتماعية والفكرية كنسق يثبت ويرتسخ؛ فقيم العنف رسخها النسق الثقايف بإغرائه اجلمايل وح
  .بعد حتويل(النحن القبيلة) يف الثقافة العربية إىل الذات الفحولية املفردة واملستبدة واليت أزهرت فأخرجت منوذج "الطاغية"

فكتـــب عـــن ، ومل تســـتطع بعـــض اجملهـــودات الذكيـــة خـــرق النســـق بتقويـــة ثقافـــة اهلـــامش بـــرغم املـــربرات الـــيت اصـــطنعها اجلـــاحظ لنفســـه
- ومل تفلح كل أشـكال التمزيـق والتضـييق والطـرد الـيت مارسـها اجلـاحظ علـى املـنت الثقـايف ..ودان والربصان والنساء واجلواري واحليوانالس

  .املركز -النسق
هـذا النسـق الـذي يعيـق   .إنّنا يف حاجة اليـوم إىل ترسـيخ نظريـة فاعلـة يف النقـد الثقـايف تالحـق النسـق وتكتشـف آثـاره وتفضـح عالماتـه

 -ليغـرق يف الـذات، األمـة- ومينع أية عملية تواصل أو تالحم بني عناصـر الـذات، ويرسخ النزعات األنانية، كل حترر أو إبداع يف الذات
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ممـا أحـدث ثقوبـاً كبـرية يف فلسـفة ، وحىت االختالف ال يستوعبه إال يف إطار الوحدة الومهية املشبعة بروح التعصب وادعاء األفضلية، األنا
بـل هـو آيـة ، ف اإلسالمية؛ ذلك أن االختالف الذي أقره القرآن الكرمي لـيس أبـداً اخـتالف أفضـلية أو اسـتعالء قـََبلـي أو مـذهيباالختال

إىل أن ، يف التفاتــة جــديرة بالتأمــل العميــق، وذهــب بعــض الفالســفة الــدينيني املعاصــرين .)20(مــن آيــات اهللا العظمــى يف الــنفس والكــون
بــل يتوجــب ، تقتضــي عــدم النظــر إىل العــامل باعتبــاره خطــا واحــداً مســتقيماً ومئــات اخلطــوط معوجــة ومتكســرة فلســفة التــأليف اإلســالمي

م علــى  .النظــر إليــه كمجموعــة مــن اخلطــوط املســتقيمة تتقــاطع وتتــوازى وتتطــابق مث ألــيس هــذا هــو معــىن إشــارة القــرآن الكــرمي لألنبيــاء بــأ
ويضـيف الفيلسـوف  .)21(د الصراطات املسـتقيمة ولـيس "الصـراط املسـتقيم" الوحيـد"صراط مستقيم"؟ أي أن كل واحد منهم على أح

، وكـان لـه جتـل لكـل واحـد مـنهم، عبد الكرمي سـروش "أن اهللا تعـاىل هـو الـذي بـذر التعدديـة واالخـتالف يف العـامل؛ فبعـث أنبيـاء خمتلفـني
  .)22(وأرسل كل واحد منهم إىل جمتمع"
ذا نفسر هذا التشرذم الذي ت فهـذا النسـق اجملـزئ لـذاتيتنا ظـل متجـذراً يف وعينـا  .وهـذا الـزمن الـرديء الـذي تتخـبط فيـه، عيشـه أمتنـاو

وعناصره الفكرية متر من دون نقد حىت شكلت أساساً ثقافياً وذهنياً متحكماً يعيـق اإلبـداع وكـل عمليـات التـأليف بـني ، ومتثالتنا الذهنية
  .عناصر األمة

جيدون جتاوباً وجدانياً عاماً داخل الفضـاء ، أو الثقافة بشكل عام، سواء يف الشعر أو الفقه واملعرفة، وحديثاً  وما زال رموز النسق قدمياً 
مكّرسـني خطابـات سـحرية تركـز  ..حتـت دعـاوى اهلويـة أو السـلفية أو احلداثـة، ميارسـون كـل عمليـات الزيـف والتضـليل، العريب اإلسـالمي

وحتويـــل القـــيم مـــن بُعـــد إنســـاين إىل بعـــد ذايت مصـــلحي ضـــيق حتكمـــه الســـلطة والقـــوة ، األنـــا املتضـــخمةعلـــى الذاتيـــة واملطلقيـــة والتعـــايل و 
  .واستذالل الفرد للحصول على مآرب شخصية حقرية

كمـا ،  ولكن كان تعبرياً عن النسق املهيمن الـذي ميـارس عنفـه علـى الـذهن، مل يكن الشعر العريب يوماً تعبرياً عن الذات الشاعرة القلقة
بقـدر مـا كـان تعبـريا عـن ،  يكن قطاع واسع من املعرفة اإلسالمية تعبرياً عن طموحات اإلنسان املسلم يف التحرر والفعـل التـارخيي املـؤثرمل

مما يقتضـي إزالتهـا وممارسـة ، أو غريها من األغطية، مصاحل ذاتية وفئوية وحزبية متخفية حتت غطاء الشرعية أو العلوم الشرعية أو القدسية
  .قد الثقايف عليهاالن

  : ـ النقد الثقافي مدخًال إلى التأليف 2
أسباب تتعمـق يف البـىن الفكريـة الدفينـة يف عقـل ، إّن ممارسة النقد الثقايف هو الذي يكشف لنا أسباب التجزئة املرتسخة يف واقع األمة

وعنصـــر تـــأليف بـــني مجاعـــة ، ذالل واجلـــربوتفـــإذا كـــان اإلســـالم عنصـــر حتريـــر لإلنســـان مـــن كـــل أشـــكال االستصـــنام واإل .األمـــة اجلمعـــي
َوَجَعْلنَـاُكْم ﴿: قـال اهللا عـز وجـل، هو ملاذا حيث القـرآن علـى التـأليف والتعـاون: فإن السؤال املشروع، اإلسالم من خالل الوحي، املؤمنني

؟ والتجـزيء لـيس علـى مسـتوى الـدول واجلماعـات يف حـني يسـري واقـع األمـة يف اجتـاه التجـزيء والتشـرذم، )23(ُشُعوباً َوقـََبائِـَل لِتَـَعـاَرُفوا﴾
ويضـاف إىل ذلـك ، بل على مستوى الفرد ذاته؛ حيث أصبح الفرد املسلم الواحد حيبل بكـل االضـطرابات والتناقضـات والعقـد، فحسب

  .نزعات أنانية وفردانية مدمرة له وللمجتمع الصغري ولألمة
إن القـرآن حيـث  .أو االسـتعمار، أو الكـافر، الغـرب، وربـط كـل ذلـك بـاآلخر، امرةإّن كشف األسباب العميقة يـتم باسـتبعاد ثقافـة املـؤ 

والقطــع مــع عمليــات تطهــري ، وممارســة النقــد الــذايت اجلــريء، وقــراءة التــاريخ واألخــذ بالســنن واألســباب، علــى املشــي يف األرض لالعتبــار
  .ة يف جزء كبري منهابناء على ثقافة تارخيية مزيف، الذات وتنزيهها ورسم صورة ومهية عنها

مما يعيقـه عـن ، فبالنقد الثقايف نتوجه إىل الذات ونفحص بناها الفكرية وأنساقها الثقافية املتحكمة يف عقل اإلنسان املسلم ويف سلوكه
  .الفعل اإلجيايب واالستخالف يف األرض
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  هو إسالم الوحي أم إسالم التاريخ؟ هل: إّن ممارسة الّنقد الثقايف يوقفنا على مفهوم اإلسالم الذي حترك يف التاريخ
حــىت أصــبح احلــديث عــن إســالمني أو أكثــر أمــرا ضــروريا لكــل طمــوح إىل حبــث ، الــنص والتــاريخ-لقــد وقعــت فجــوة عميقــة بــني الــوحي

، بلــه املســلمني واملــؤمنني، وكلــه دعــوة إىل التــأليف والتعــاون بــني النــاس، كتابــا وســنة صــحيحة،  الــنص-نقــدي موضــوعي؛ إســالم الــوحي
ممــا يتوجــب إســناده إىل ، ومــدارس يف احلــديث واألصــول والتفســري، ومــذاهب يف الفقــه، جتســده أنظمــة يف احلكــم، وإســالم الواقــع التــارخيي

ــا َكــانُوا﴿أصــحابه وعــدم حتميــل األمــة مســؤوليته؛  ــٌة قَــْد َخَلــْت َهلـَـا َمــا َكَســَبْت َوَلُكــْم َمــا َكَســْبُتْم َوال ُتْســأَلوَن َعمَّ  .)24(يـَْعَملُــوَن﴾ تِْلــَك أُمَّ
ممـا يسـتدعي فـك االرتبـاط بـني هـذه ، فوقع ما وقع، وعم اخللط مجيع األطراف، واختلط الفقه بالشريعة، وعليه اختلط التاريخ بالنصوص

  .)25(العناصر
فقهـي تـرىب  وهـذا العقـل عقـل .كمـا رأينـا يف النقطـة األوىل مـن هـذه الدراسـة،  وهذا اخللط مـرده إىل وجـود عقـل صـنيع أو عقـل مضـمر

، بتعبــري أحــد البــاحثني البــارزين، حــىت أصــبحت احلضــارة اإلســالمية، بصــفة أساســية علــى يــد املنظومــة الفقهيــة املتوارثــة منــذ عصــر التــدوين
إذن لقد شكلت السلفية التارخيية  .)26(وحضارة العلم والتقنية الغربية املعاصرة، يف مقابل حضارة العقل والفلسفة اليونانية، حضارة فقه

ا، النسـق -وبنـت منظومتهـا الفكريـة الفقهيـة، النص يف كثري من صـالحياته-بل زامحت الوحي، األساس للعقل املسلم ، ورسـخت سـلطا
 .الـنص وآفاقـه -مبـا خيـالف مقتضـيات الـوحي، مبا هـو تعبـري غـامض وغـري مضـبوط وغـري حمـدد مصـدراً للتفكـري والتشـريع، فأصبح السلف

والتصـدي أليـة حماولـة للنقـد واخلـروج عـن هـذا النسـق ، ة منهاجيـة وآليـة إجرائيـة للـتحكم يف كـل العمليـات الفكريـةومت ترسيخ اإللـزام كـأدا
مـة "االنتقائيـة" .الذي بدأ يتقوى ويتمكن يف اللحظات األوىل للتدوين أو ، والتدوين عمليـة ال يسـتطيع باحـث منصـف أن يـدفع عنهـا 

ـا ،  للتيارات الفكرية والسياسية املختلفةيدعي هلا احلياد واالستقالل املفارقني بل ذهب بعض الباحثني إىل حـد اعتبـار عمليـة التـدوين ذا
فعصــر التــدوين بكــل محولتــه  .)27(ضــالعا يف املعــرتك الشــامل بينهــا علــى مســتوى السياســة والفقــه والفكــر مجيعــا، تيــارا مــن هــذه التيــارات

وهــو أصــبح أوســع مــن ، الــنص إال واحــدة مــن مفــردات التكــوين-ال ميثــل فيــه الــوحي، وينيــاً التارخييــة وبكــل "انتقائيتــه" صــنع لنــا نســقاً تك
حتاول أن تقدم نفسها على حنو جديل واٍع كممثـل معتمـد ، ذلك؛ إذ وجدنا أنفسنا أمام منظومة نظرية كاملة من الرؤى والنظم واملفاهيم

  .)28(ووحيد لإلسالم
وخيضت من أجـل ، التشكيل من معاين الصنعة واإلنشاء والرتكيب واحلذف واإلضافة مع ما صاحب عملية، الثقافة- وتشكل النسق

كـاخلوارج واملعتزلـة واملرجئـة واجلهميـة مث املتصـوفة ،  الثقافـة -ذلك مواجهات سجالية صاخبة مـع فـرق اعتـربت خمالفـة جزئيـاً أو كليـاً للنسـق
فــتم فــرض حــزام تــارخيي مــن  .ية الضــيقة وإخراجهــا مـن طابعهــا النقلــي واحلــريفبــرغم حمــاولتهم "عقلنــة" الرؤيــة الســلف، واملتفلسـفة واألشــاعرة
م جاهزة ضدهم، اجلدل حول اخلصوم ا، ومت بث  ـا وقسـو مـا ، مما يتيح فرص إقصائهم والتصدي هلم حتـت مـربرات فقهيـة ختفـي حتيزا

فأهـل البـدع أصـبح معيـارا مـذهبيا يف ذاتـه بـه حتـاكم ، ظـرزالت تتكرر إىل اليوم مع كل من حاول خرق قـوانني هـذا النسـق يف التفكـري والن
يف حـــني أن احلضـــارة ، وكثـــريا مـــا تشـــن تلـــك احلمـــالت بـــدعوى محايـــة الوحـــدة .فيقبـــل مـــن يقبـــل ويـــرفض مـــن خيـــالف، الفـــرق واملخـــالفون

أن حيفـظ وال يواجـه بواسـطة الطـرق  اإلسالمية مل تكن بدعا من احلضارات اإلنسانية اليت تتميز بالتنوع؛ هذا التنوع الذي كان مـن الـالزم
وإال سـنكرس منوذجـا "عومليـا" ، بل يعمَّق باالستجابة ملطامح اإلنسان وتطلعاته مبزيد من احلرية وتشجيع التفكـري العقلـي اخلـالَّق، الزجرية

  .)29(باإلكراه والعنف
تكــاد متتــد علــى فضــاء ، مرجعيــة إلزاميــة ممتــدة يف الزمــانبــل أصــبح ، عنصــراً بــارزاً ، النســق- أي الثقافــة، ومثّــل الفقــه يف البنــاء التــدويين

ومل يعد أحد من املتدينني املعاصرين يقتنع بأن الفقـه القـدمي ، الوحي وتسحب منه كل صالحياته؛ فقد حتول الفقه بذاته إىل نص -النص
  .الفهم النظري وإجراءات التحليل فليس على مستوى، وإن اعرتفوا بذلك، إن هو إال مجلة من جتليات النص يف الوقائع واألحداث
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وعلى هذا األساس ميكن تفسري قيام العقل اإلسالمي بإخفائها فيقـدم لنـا مقـوالت الفقـه ونصـوص التـدوين ككائنـات تشـريعية مطلقـة 
ال ميلــك ، قــلوهــو أســاس هــذا الع، ألن الفقــه املــدّون، وهــذا مــا أصــاب العقــل املســلم بــالعجز .وكاملــة الكينونــة خــارج التــاريخ ومالبســاته

مث إن التعامـل اجلزئـي بـني العقـل الفقهـي والـنص   .الوحي وال إمكاناته يف التعامل مع العصر واإلجابة عـن األسـئلة الكليـة- طاقات النص
وال االنتبـاه ، الـوحي -ال تسـمح باسـتخراج مكنونـات الـنص، ألن ذلك العقـل كـان مـزودا بـأدوات منهجيـة ومعرفيـة حمـدودة، كان حمدوداً 

بـل ، فـاألدوات اللغويـة شـبه املعجميـة مل تكـن قـادرة علـى اخلـروج بـالنص مـن الداللـة إىل التـداول واالسـتدالل .تعدد سـياقاته وتنوعهـا إىل
  .جعلته تلك األدوات يف بعض األحيان يكتسب طابعاً لغوياً مغلقاً ومعيقاً لكل إمكانات التحليل والكشف

الــذي مــا ، لــيس إال امتــداداً زمنيــاً طوليــاً للعقــل الســلفي األول، ث الناقــد عبــد اجلــواد ياســنيبنظــر الباحــ، فالعقــل املســلم الــراهن، وعليــه
ـــــراهن لإلســـــالم ـــــة حاضـــــرة يف الطـــــرح ال ـــــة ومعاركـــــه الفقهي ـــــة ومشـــــكالته الكالمي ـــــت قضـــــاياه الفكري ـــــا ، زال بأمثلتهـــــا التوضـــــيحية ومفردا

  .فاق العقل اإلنساين املعاصروآ، يف تناقض تارخيي وبنيوي مع مقتضيات الوحي، )30(اللغوية
وفهـم الواقـع املبـاطن لزمنهـا ، يف إطـار كينونتهـا الكليـة الشـاملة، إّن متطلبات النقد الثقـايف تقتضـي منـا اليـوم فهـم تلـك املعـارف املدونـة

هـو ملـا ُيِصـر علـى التعامـل ف .فيتجـاوز اعتبـارات الواقـع البشـري املعاصـر، وهذا ما يتجاهله العقل السلفي الراهن بدرجة مؤسفة، واستيعابه
إمنا يصـر علـى فهـم "الشـريعة" مـن خـالل واقـع "السـلف" الـذي تكـون فقهـه قـدمياً باحتكـاك مـع ، الوحي" من خالل "الفقه"-مع "النص

إىل   فيتحـول املتـدينون، وتظهر يف وضوح الفجوة الفاصـلة بـني اإلسـالم والعصـر، الوحي طاقته التشغيلية الكاملة-هنا يفتقد النص .النص
م، كائنــات "متحفيــة" (نســبة إىل املتحــف) ــم يعيشــون حتــت ضــغط مقــوالت فقهيــة تبلــورت يف ، يثــريون الســخرية والتنــذر يف جمتمعــا أل
م إىل نــص ملــزم بذاتــه، تــاريخ مفــارق هلــم ولظــروفهم املعاصــرة ، فــتم إلغــاء حركــة الــزمن ومفهــوم التغــري، بــل حتــول التــاريخ الفقهــي يف أذهــا

  .وإبداعات اإلنسان وطموحاته، يف العمق أزمة العقل املسلم املعاصر وتلعثمه الدائم حيال العصر وعلومه وهذا ما شكل
ــا اإلســالم ، )31(ســيادة مدرســة أهــل احلــديث علــى العقــل املســلم، وزاد مــن حــدة أزمــة املنظومــة الفقهيــة املعتمــدة حــىت اليــوم علــى أ

ــا "النقليــة" (!) اآلخــذة يف التضــخم ومنحــت لنفســها صــفة املمثــل الرمســي الوحيــد لتيــار ، ســائلها العقليــة واالجتهاديــة احملــدودةوو ، بأدوا
فكل من خالفها يبصم خبامت التكفري تارة وخبامت التبديع تارة ، بل ومزجت بني اإلسالم واجلماعة كما تعتقدها وتتصورها، السنة واجلماعة

مـن ، وراً مـن مفهـوم اجلماعـة الـذي رسـخ يف اإلنسـان املسـلم كـل معـاين التعصـبوأجـدين أشـد نفـ .وخبامت اخلروج عن اجلماعة تارة أخـرى
، خالل الشعور باالنتماء والرفقة السيكولوجية وتأسيس العالقات على أساس من األشواق والعواطف واخلياالت والعيش وفق منـط واحـد

وهـو مـا تزكيـه التنظيمـات  .ج هـذا االنتمـاء العـاطفي الضـيقمما يورث الفرد الواحد املنتمي للجماعـة العجـز وعـدم القـدرة علـى الفعـل خـار 
، اإلســالمية املعاصــرة الــيت مل تســتطع االنفتــاح علــى مفــاهيم تنظيميــة جديــدة تتجــاوز مفهــوم "اجلماعــة" الســليب حبمولتــه التارخييــة والثقافيــة

ـا للنقـد م علـى، وذلك أمر يدرك بسهولة حـني خنضـع عالقـات أفرادهـا  مفارقتهـا فكريـا أو االخـتالف معهـا تصـوريا  ونتأمـل مـدى قـدر
وعجـــزهم الـــذي يتجلـــى حـــني حيـــاولون الـــدخول يف أحضـــان اجملتمـــع الرحـــب بكـــل عالقاتـــه اإلنســـانية املركبـــة املفارقـــة ، ولـــو مبقـــدار بســـيط

ا وأفرادها م البسيطة مع "اجلماعة" وهيئا ات سوية ميتـزج فيهـا الـذايت أما نظرية التأليف فتحث على تأسيس اجملتمع وخلق عالق .لعالقا
م م ويلتزمون بتعاقدا   .)32(واملوضوعي ويتحمل فيها الناس مسؤوليا

بــل مــن التفكــري  ، فكّرســت النفــور مــن الــرأي، لقــد نشــأت مدرســة أهــل احلــديث تارخييــا يف جلــج اخلصــومة مــع مدرســة الــرأي واالجتهــاد
ا النفــور مــن الــرأي واالجتهــاد نلحظــه بيســر مــن خــالل العقــل الفقهــي هــذ .كمســلك عقلــي وعــادة نفســية متواصــلة ومركــوزة يف اإلنســان

بل أصبح االعتداد باملاضي نزوعاً نفسياً يف كل من ميـت ، على مستوى سلوكه الفكري واالجتماعي والسياسي العام، اإلسالمي املعاصر
غ مـا يكـون التلخـيص جـوهر "السـلفية" العقليــة  وهكـذا جنـد أنفســنا حيـال "معيـار زمـاين حمـض" يلخِّـص كــأبل .إىل العقـل اإلسـالمي بصـلة
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يـتم غرسـها يف النـاس عـرب خطابـات سـيكولوجية أصـبحت متثـل نزوعـاً وجـدانياً شـبه جبلـي عنـد عامـة ، كتيار يف الفقه وطريقة يف التفكـري
نزوع الوجداين حتول كمـا ذكرنـا إىل هذا ال .يرتدد الرنني العاطفي يف أحنائها ويغيب الربهان ويطرد العقل وتغلق أبواب االجتهاد، املسلمني

طريقة يف التفكري بل إىل نظرية أصولية مقننة أشرف على بنائها كبار أصـوليي السـلفية بدايـة مـن جمهـودات اإلمـام الشـافعي إىل مقاصـدية 
طاغيـة مـا زال يـرزح حتتهـا فتمدَّدت هذه النظرية لتستغرق معظم املساحة املتطورة من العقل املسلم لتشكل سلطة فكرية ، اإلمام الشاطيب

وإعادة عرض اإلسـالم ، ففقد بذلك حسه النقدي الذي يعترب املنطلق األول إلعادة تأليف منظومة فكرية جديدة، العقل املسلم املعاصر
مرحلـة انقطـاع ودخـل هـذا الـدين العـاملي العظـيم يف ، وإال تعرض اإلسالم وكيان املسلمني للتجزؤ والتقطيع والتيـه، على أهله وعلى العامل

  .تارخيي طويلة
فهـي سـتكون بـذلك بنـت اإلسـالم احلقيقـي األصـيل الـذي ، إّن بناء احلاسة النقدية للعقل املسلم املعاصر لن تكـون إال بالعقـل واحلريـة

م؛ إســالم الــوحي، جيمــع املســلمني والنــاس مجيعــا عنــدها  .نــاحرةولــيس إســالم التــاريخ واجلغرافيــا والفــرق واألحــزاب املت، ويؤلــف بــني قلــو
وحتضــر ، عنــدها حيضــر العقــل مببادئــه الكليــة، النســق -الثقافــة- نســتطيع قــراءة القــرآن قــراءة حــرة وخالصــة ومســتقلة عــن وصــايا املنظومــة

 منطقــة، فتلــتحم بــالوحي وال تقــف يف املنطقــة الغائمــة الــيت كرســها العقــل الســلفي التــارخيي، نــواميس الفطــرة متصــلة اإلســناد إىل اهللا تعــاىل
  .)33(الوسط السليب املرتدد
ومواجهـة ريـاح التخلـف الفكـري ، هو املدخل الرئيسي للتدريب على ممارسـة التعقـل احلـر داخـل دائـرة اإلميـان، بنظرنا، إّن النقد الثقايف

ملسـؤولة بنظرنـا عـن وهـي ا، فـال بـد مـن نقـد املنظومـة السـلفية .النسـق-ممـا كرسـته الثقافـة، العاتية اليت ظلت تضرب يف كل اجتاه وما زالت
هذا التجزيء والتشرذم يف األمة على املستوى الفكري فال بد من نقد صارم هلياكلها األصولية وأحكامها الفرعية املشـبعة بـروح اخلصـومة 

سـلمون تشـرذماً وسـيزداد امل، ألنه بغري هذا النقد سيكرس اخلصام القائم بالفعل بني اإلسالم والعـامل، مع العقل واحلرية الفكرية والسياسية
فمــن خــالل النقــد الثقــايف للمعرفــة واألنســاق حنفــظ الســمة النقديــة للتــدين ذاتــه؛ فــال يصــبح  .وتعصــباً لبــىن فقهية(فكريــة) تارخييــة وإقليميــة

دات وال هـو جمـرد انشـداد شـبقي إىل طائفـة مـن املعتقـ، وينبـذ النقـاش والتمحـيص، عندها جمرد تسليم أعمـى يسـتغين عـن األدلـة والرباهـني
بــل يتحــول الــدين اجلــامع لألمــة إىل تــدين نقــدي وعبــارة عــن أوكســجني متغلغــل يف كــل ، والعبــادات واملناســك أو القــيم األخالقيــة اجلافــة

م مبعانيهـا السـامية إىل ســجدة ، خاليـا جسـم اإلنسـان ويف كـل جـزء مـن أجـزاء حياتـه فتتحـول تصـرفات أبنـاء األمـة والنـاس مجيعـا وحـاال
  .)34(معاين التأمل والتفكري والتسليم واحلوار والنقد طويلة ختتزل كل

وتقـدمي إسـالم الـوحي الـذي ، اإلسـالم الـذي صـاغته السياسـة واملعـارك احلزبيـة، لقد آن األوان للكف عن تقدمي إسالم التـاريخ للعـاملني
َواْعَتِصـُموا ِحبَْبـِل اللَّـِه ﴿: صداقا لقولـه تعالــىوالذي يتفاعل مـع كل دعاوى االعتصام والتعاون م، يؤلف وجيمع بني كل املؤمنني واملسلمني

يعاً َوال تـََفرَُّقوا﴾   .)36(َن﴾ـوَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقي﴿: وقوله للناس، )35(مجَِ
إّن قراءة املعرفة اإلسالمية برؤية وجدانيـة لـن تزيـد األمـة إال تشـرذما يف أساسـها الفكـري مـع مـا يصـاحب ذلـك مـن تضـييق دائـرة النقـد 

  .تقليص مساحة النظرو 
ملـا حيملـه مـن قـيم احلـق والعـدل واحملبـة وإعـالء قيمـة احلريـة ، إّن إسالم الوحي هو القاعـدة األساسـية لكـل عمليـات التـأليف بـني النـاس

  .مبا يسع التنوع البشري كله يف الزمان واملكان، والعقل يف اإلنسان
من إسرائيليات ونصرانيات ، ة لنقد ثقايف صارم يكشف كل بناها املفارقة للوحيال بد إذن من إخضاع املنظومة الفكرية السلفية الرتاثي

فضــال عــن اهلرمســيات والغنوصــيات الــيت تســربت إىل البــىن الدفينــة هلــذه املنظومــة لتفعــل فعلهــا يف عقــل املســلم ، وإقليميــات وخصــومات
الــوحي هــو الــذي يســاهم يف البنــاء الفكــري اجلديــد املؤهــل فكشــف العناصــر الدخيلــة علــى  .يف غفلــة مــن النقــد واملتابعــة، وقلبــه وســلوكه
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ا ويضــحي باملقابــل بتلــك ، هــذا البنــاء الــذي ينحــاز حلقيقــة اإلســالم ويغــار علــى مسعتــه يف العــامل، ليكــون حجــر أســاس قــوة األمــة ووحــد
لـن يــتم هــذا إال بتقويــة حاســة  .وايــاتالقداسـة الزائفــة الــيت أضــفيت علـى التــاريخ اإلســالمي بكــل معارفــه وخاصـة "الفقــه" ومــا وراءه مــن ر 

  وتعترب كل نقد إن هو إالّ مؤامرة!، النقد والتقليل من "احلساسية النقدية" اليت ترادف بني النقد والنفي
خصوصـاً مـن البـاحثني وأهـل ، لقد سـعينا يف هـذه الدراسـة املتواضـعة إىل املسـامهة يف فـتح الـورش الكبـري الـذي ينتظـر املسـلمني اخللـص

  .لكل أمراضنا الفكرية واحلياتية، بنظرنا، وهو ورش املراجعة الذاتية باعتباره مدخًال رئيسياً ، رالفك
ـا رؤوس الـنشء يف املـدارس ، فال بد أن حنـول ثقافتنـا مـن جمـرد رصـيد مـن املعلومـات واملتـون املرتاكمـة عـرب التـاريخ، وعليه والـيت حنشـو 

الروحـــي ، اجد واملنـــابر واملنتـــديات حتويلهـــا إىل عنصـــر وظيفـــي يف عمليـــات التـــأليف املعنـــويوالنـــاس عامـــة يف املســـ، والطلبـــة يف اجلامعـــات
  .وظيفة االنتقال بالوطن اإلسالمي من جمرد رقعة جغرافية إىل وعاء لألمة على املستويات كافة، والعقلي

ق التكــوين البشــري املتنــوع واملتكامــل يف مصــطلح قــرآين خيتــزل عمــ فإنّنــا نســتعمل يف هــذا البحــث التــأليف عــوض التوحيــد؛ ألن التــألي
  : قال اهللا تعاىل، الوقت نفسه

  .)37(بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا﴾فَأَلََّف َواذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء ﴿ -
يعاً َما بـَْنيَ قـُُلوِِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما َوأَلََّف ﴿ - نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم﴾أَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِِْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلَّْفَت ِيف اَألْرِض مجَِ  .)38(بـَيـْ

واالختالف يشـمل اإلنسـان يف  .وهذا األخري ال يلغي االختالف الذي سيبقى سنة كونية واجتماعية، فالقرآن الكرمي دعا إىل التأليف
َوِمــْن ﴿: قـال تعـاىل، فـاختالف اخللقـة آيـة علـى وجــود اخلـالق وعظمتـه .اخللقيـة والنفسـية واالجتماعيـة والفكريــة واملنهجيـة أبعـاده املختلفـة

ضـت أن تتنـوع طبـائع ومشـيئة اهللا اقت .)39(آيَاتِِه َخْلـُق السَّـَماَواِت َواَألْرِض َواْخـِتالُف أَْلِسـَنِتُكْم َوأَلْـَواِنُكْم ِإنَّ ِيف َذلِـَك آليـاٍت لِْلَعـاِلِمَني﴾
م بــل هــو ســيال متحــرك ، ألن فهمهــم لــيس متنوعــاً ومتكثــراً وحســب، وتتفــرع مــذاهبهم يف الــرأي واحلكــم والتقــومي، النــاس وختتلــف ميــوال

اللهــم إذا اعتمــدنا أســاليب العنــف واإلقصــاء ومصــادرة ، وبالتــايل مــن الصــعب احلــديث عــن توحيــد النــاس علــى رأي واحــد .)40(أيضــا
  .اس يف الوجود الفكري املتنوع أو الوجود املادي أي احلياة بالقتل واالعتداءحقوق الن

واملســامهة النقديــة واإلبداعيــة يف بنــاء فلســفة أصــيلة ، إّمنــا املــنهج الّســليم هــو إتبــاع ســبيل التــأليف وفــق مــنهج الكلمــة الســواء واحلســىن
فلســفة قــادرة علــى بســط شــرايينها يف  ، عــات وقبائــل اإليــديولوجياولــيس صــراع اجلما، الــوحي، لالخــتالف مســتمدة مــن املنظــور اإلســالمي

واالختالف وفق هذه الفلسفة هـو تعقـل واجتهـاد يقـوم  .كافة احلقول املعرفية واجملاالت االجتماعية على امتداد اجملال التداويل اإلسالمي
كــز علــى القــدر املشــرتك مــن املعــارف بــني النــاس أو علــى ضــوابط صــارفة للعنــف واخلــالف والفرقــة؛ وتتخــذ هــذه الضــوابط منحــى تــداولياً ير 

  .)41(كما يقوم على حرية الرأي وحرية النقد،  أبناء األمة الواحدة
والـيت تـربز يف شـكل ، على تسـليط الضـوء علـى البـىن املضـمرة املتخفيـة وراء أشـكال العنـف واإلكـراه، عندها، وسيساعدنا النقد الثقايف

ممـا أدى إىل حـاالت اجلمـود ، مع كـل أشـكال التربيـر املـذهيب والفقهـي، فية إلخفاء املعامل املادية واملعنويةمقوالت دينية أو سياسية أو ثقا
فشــاعت النمطيــة والتقليــد ودمــغ االخــتالف ، تعليــق كــل أبــواب احلــوار وإمكانيــات التــأليف بــني عناصــر األمــة، الفكــري واالنســداد املعــريف

  ...ةبتهم الفتنة والشر واخلروج على اجلماع
، وتأسـيس لثقافـة وظيفيـة جديـدة ال يلغـي العوامـل االقتصـادية والسياسـية والدوليـة، فتحقيـق عمليـات التـأليف مـن خـالل النقـد الثقـايف

هـذا  .النـزوع التـأليفي وال حيققـه بالضـرورة، بنظرنا، إن ممارسة النقد الثقايف يقوي .)42(والظروف املوضوعية اليت تعيشها األمة اإلسالمية
الـذي مـا زلنـا نعيشـه بـني ، واخلروج من حالة "الـوعي الشـقي" الثقـايف، زوع يلعب فيه النقد دوراً حمورياً من خالل تعميق الوعي اإلجيايبالن

  .أحالم املاضي وغيوم املستقبل
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 .اضـي وثقافـة املسـتقبلمـن خـالل التخطـيط لثقافـة امل، فالّنقد الثقايف يسمح لنا برتتيـب العالقـة مـع املاضـي وبنـاء العالقـة مـع املسـتقبل
فاملاضـي عنصـر ، فثقل املاضي وهيمنته على الوعي اإلسالمي احلديث واملعاصر معطى واقعي ال بد من االعرتاف بـه قصـد السـيطرة عليـه

  .)43(حموري يف إشكالية اإلنسان املسلم املعاصر مبفاهيمه ومناهجه ورؤاه
ألننـا متشـبعون ، والـيت مـا زالـت تلعـب دوراً أساسـياً يف متزقنـا وتشـرذمنا، ضـي ومشـاكلهإّن النقد الثقايف جينبنـا االخنـراط يف صـراعات املا

إن الســـماح للعقـــل مبمارســـة دوره النقـــدي اخلـــالق هـــو  .باملاضـــي وفرقـــه ومذاهبـــه وصـــراعاته الفقهيـــة أو الفكريـــة أو السياســـية أو اجلغرافيـــة
واستشـعار ، خالنا يف حلظة اإلحساس اجلمـاعي بتحـديات احلاضـر واملسـتقبلوإد، الكفيل بإخراجنا من كل العصبيات واالنتماءات اجملزئة

واخلــروج مــن حــاالت االنشــطار الثقــايف الــذي تعيشــه ، مســؤولية التــأليف والتكتــل خلــوض غمــار مســرية العمــران واالســتخالف يف األرض
ذلـك مـا يتطلـب  .اجلمـاهري وكـذا النخـب العاملـة عرب عمليات توليد ذايت مبـدع وخـالق متـس ذهنيـات، األمة حنو نوع من النهضة الثقافية

وترفـــع "الســـيولة الثقافيـــة" بـــني األقطـــار ، سياســـات تعليميـــة نافعـــة تقصـــي كـــل مـــا هـــو إيـــديولوجيا يف عـــامل املعرفـــة وتشـــيع الـــروح النقديـــة
نة اإلنسانية والواقعية وأعماقه يف إطار مشروع التأليف احلضاري بأبعاده املر ، )44(وتدعم مؤسسات البحث العلمي املشرتكة، اإلسالمية
  .)45(اإلميانية

ا يف قطرها ال ، وال أيـة دولـة وال جمموعـة منتقـاة مـن الـدول، هذه املهام ال تستطيع أية طبقة أو فئة أو حزب أو مجاعة مبفردها القيام 
فئـــات ال تـــرتبط ، ت اجملتمـــع اإلســـالميتضـــم مجيـــع فئـــا، )46(بتعبـــري املفكـــر املغـــريب حممـــد عابـــد اجلـــابري، بـــد مـــن قيـــام "كتلـــة تارخييـــة"

بل تنطلق من حاجات مصريية تتعلق بكيـان األمـة ، باملشاريع اإليديولوجية اليت حتوهلا إىل غيتوهات أو أحزاب وقبائل متصارعة ومتناحرة
بتحلـــي فئـــات األمـــة إن هـــذه املهمـــة الضـــخمة يف مشـــروع التـــأليف ال تتحقـــق إال  .ومشـــروعها املســـتقبلي يف النهضـــة والتقـــدم، ووجودهـــا

وال بـد أن يكـون كـل ، بشجاعة وصرب وجرأة والقطع مع كل الطموحات األنانية يف التعميم اإليديولوجي وادعاء اخلريية واالنفـراد باملبـادرة
  .سأهداف ميتد خريها على كل الّنا، وأهدافه هي أهداف اجملتمع املسلم يف كل بقاع العامل، مشروع تأليفي نابعا من جوف األمة

*****************************  
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لك أن الباحث نفسه يقر بأن النمط املذهيب يشكل أكثر صيغ التعددية حـدة وعنفـا، مث إن هيمنـة أهـل احلـديث هذا األمر فيه مبالغة كبرية؛ ذ
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  العقالنية المطلقة وخطرها على نمو العلم
  *إلياس بلكا

  أفكار سابقة في تأطير العلم
فــال توجــد رياضــيات ثانيــة وال آفــاق ، تأن الرياضــيات يف عصــره بلغــت أوجهــا وانتهــ -وهــو مــن أهــم فالســفة األنــوار-اعتقــد ديــدرو

  .)1(أخرى 
وذم كــل جهــد علمــي يبغــي التعــرف علــى أصــل الكــون أو حتديــد املكونــات ، أمــا كونــت فقــد رفــض االعــرتاف حبســاب االحتمــاالت

ــتم الفيزيــاء بالبحــث فيمــا يشــكل املــادة  .الفيزيائيــة للنجــوم ث أنثروبولــوجي وكــل حبــ، وأدان كــل نظريــة يف تطــور األجنــاس، كمــا رفــض أن 
  .)2(عن األصل التارخيي للمجتمعات

وهـــي يف ذلـــك متـــأثرة ، اجملهـــود العلمـــي "توجيـــه" وكـــل هـــذا التحديـــد الصـــارم جملـــاالت العلـــم كـــان العتبـــارات أيديولوجيـــة وفكريـــة تبغـــي
  .ي والفكريوبالوضع العام السياسي واالقتصادي واالجتماع، وبطبيعتها، ومبدى تقدم املعارف يف هذا العصر، بعصرها

إنـه ال ينبغـي صـب الفكــر يف  .ولـذلك ينبغـي احلـذر مـن وضــع أطـر للعلـم تكـون عبـارة عــن احلـدود الـيت ال يسـمح لـه بــالتطور خارجهـا
ائيــة، قنــوات حمــددة وقــد أثبــت الــزمن خطــأ كثــري مــن  .ضــمن مــا يــزعم أنــه قيــادة للعقــل ومحايــة لــه مــن اخلطــأ والزلــل، وجتميــده يف قوالــب 

مـا ظهـرت -أو علـم األحيـاء- بنظريتـه اإلبسـتيمولوجية يف البيولوجيـا -مـثالً - ولـو أخـذنا .قواعـده املوجهـة للبحـث العلمـيأفكار كونت و 
  .وهي من أهم التطورات اليت عرفها هذا العلم يف القرن العشرين، )3("بيولوجيا اخلاليا" أصال

  األصنام الذهنية 
مــنهم "بيكــون" الــذي ، جهــات واألفكـار العقالنيــة مــن خطــر علــى تطــور املعــارفوقـد كــان لــبعض املفكــرين وعــي مبــا تشــكله بعــض املو 

: ومن ذلك، وذلك عن طريق ما أطلق عليه "أصنام العقل أو املعرفة"، بيـَّن يف كتاب "األرجانون اجلديد" كيف يصبح العقل أسريا لنفسه
  .)4(...وتقديس آراء السابقني، ومشكلة اللغة املستعملة، و أثر العادة والرتبية، التسرع يف التعميم

وهــذا مــثًال حــال  .وميكــن أن نــدرج يف هــذه األصــنام الفكــرة الــيت تعتــرب أن منطقــاً معينــاً هــو القــادر وحــده علــى إنتــاج املعرفــة الصــحيحة
إن اهللا مل يبتـل ": نأحـد كبـار املناطقـة املعاصـري -حىت قال برترانـد راسـل .والذي ثبتت اليوم عرقلته لنمو العلم، املنطق األرسطي الصوري
وحــىت لــو صــححنا هــذا املنطــق الصــوري فإنــه يبقــى جمــرد نــوع أو شــكل مــن منــاطق   ."ولكــن ابتالهــا بأرســطو، البشــرية بــاجلوع وال بــاملرض

رين قبلـه وقـدمياً انفـرد أبـو حامـد الغـزايل عـن كثـري مـن املفكـ، وكذلك ميكن أن تشكل العادة أحيانا عائقاً لتطور املعرفة .)5(كثرية وخمتلفة
إذ "خلقــــت قــــوى الــــنفس مطيعــــة لألوهــــام ، يف احلــــد مــــن انطــــالق العقــــل وتضــــييق أفقــــه -خصوصــــا الذهنيــــة-بالتنبيــــه علــــى أثـــــر العـــــادة 

ــم تصــوروا األمــور علــى قــدر مــا وجــدوه وعقلــوه .)6(والتخــيالت حبكــم إجــراء العــادات" ومــا مل ، ولــذلك اعتــرب منشــأ غلــط الفالســفة "أ
  .أعين تقليد السابق، ومن هذه األصنام أيضا التقليد .)7(ته"يألفوه قدروا استحال

فقــد بــني أن العلــم حباجــة إىل  ...أقــرب إىل الصــواب مــن مــوقفي كونــت وعصــريِّه ديــدرو -يف املوضــوع- وهلــذا كــان موقــف كوندورســيه
ولــذلك فــالعلم بنــاء ، دودها األخــريةوأن العقــل ال يســتطيع أبــداً أن يصــل إىل حــد اإلحاطــة الكاملــة بالطبيعــة والوقــوف علــى حــ، احلريــة

  .)8(متواصل ال ينتهي أبداً 
مـن  .وخـارج القوالـب اجلامـدة ملـا ميكـن تسـميته بــ"العلم الرمسـي"، بل إن تاريخ املعرفة يدل على أنه كثرياً ما ينشأ اإلبـداع علـى اهلـامش

، ه النظريـة اليـوم مـن أبـرز اإلجنـازات العلميـة املتـأخرةوتعـد هـذ، علـى يـد األمريكـي لـورنز chaosذلك اكتشـاف نظريـة الفوضـى أو العمـاء 
  .)9(مبا يف ذلك العلوم االجتماعية واإلنسانية، وامتد أثرها إىل جّل العلوم



  128

   غير العقل، سبل أخرى إلى المعرفة
وهـذا مـا تفطـن لـه  ...دسمثل املالحظة والتجربة واخليـال الواسـع واحلـ، حيتاج إىل قدرات إنسانية أخرى غري العقل احملض العلم بل إنّ 

: وميكـن أن نـذكر يف هـذا الصـدد الكتـاب الكالسـيكي إلريـش فـروم، الفكر الغريب اليوم والذي أعـاد اكتشـاف هـذه النـواحي يف اإلنسـان
علــى  -أو، وتبــني مــثًال أن مــا يقــال عــن العقالنيــة الفائقــة لليونــان خطــأ .مــدخل إىل فهــم األحــالم والقصــص واألســاطري": "اللغــة املنســية

فهذا ما توصل إليه اإلجنليـزي دودس يف   ...والصواب أن لإلنسان اليوناين وجهني أحدمها عقالين واآلخر غري عقالين، غري دقيق -األقل
وإن إدراك الوجـود مـن حولنـا هـدف علـى كـل ، معقـدان ومليئـان باأللغـاز أملانإن الكون واحلياة ع ."اإلغريق والالعقالين": كتابه الشهري

ويف هذا اإلطار حنتـاج أيضـا إىل الـوحي الـذي خيربنـا عـن نـواح مـن الوجـود ال نعـرف عنهـا شـيئا بـرغم كـل مـا  .ا أن تتعاون من أجلهقدراتن
  .حققه اإلنسان من تقدم علمي وتقين

  ة الخيـالـقيم 
يف االهتمــام بكــل مــا هــو "غــري  البــاحثني مــا عرفــه عصــر النهضــة األورويب مــن فــورة كبــرية ومــن القضــايا املهمــة الــيت ال تــزال تثــري تعجــب

ويعترب بعض الباحثني أن هذا اجلو "الالعقالين" الذي طبـع بدايـة النهضـة   ...وسائر الفنون اخلفية...من تنجيم وسحر وباطنية، عقالين"
مّهـد لكوبرنيكـوس  وبـذلك، حني اعترب أن كل شيء ممكـن ووارد، كان إجيابيا؛ ألنه مسح بتجاوز األطر التقليدية للفكر الوسيط األورويب

  .)10(...وكبلر
هـذا و  .)11(خاصـة مـن خـالل التصـوف واآلداب، وال شك اليـوم أن النهضـة األوربيـة تـدين يف اكتشـافها اخليـال للحضـارة اإلسـالمية

  .عشـر مـرة قرأهـا سـتة –زعـيم مفكـري األنـوار–حـىت إن فـولتري ، ألف ليلة وليلة" على املثقفني األوروبينيما يفسر السحر الذي مارسته "
والكوميــــديا اإلهليــــة ، دون كيشــــوط لســــرفانتس: كمــــا أن األثــــر اإلســــالمي ثابــــت ومعــــروف علــــى أهــــم عملــــني أدبيــــني يف فجــــر النهضــــة

  .)12(لدانيت
  العلم بين اإلطار العقدي والتوجيه االبستيمولوجي 

ائيـــة الـــذي يبـــدو يل ضـــروريا بوصـــفه إطـــارا للعلـــوم لـــيس هـــو الفكـــر الفلســـفي الـــذي يـــؤدي إىل إنّ  وال حـــىت ، جتميـــد العلـــم يف قوالـــب 
يسمح لنـا باالسـتفادة مـن ، إن العلم حباجة إىل إطار أخالقي وعقدي ...كما هو عند كونت مثال،  )13(التوجيه االبستيمولوجي الغايل

(قــل لــو كــان : ال تنتهــييف الوجــود  -ســبحانه–وختربنــا العقيــدة أن أســرار اهللا  .منجزاتــه دون أن تنقلــب جناحاتــه إىل أســلحة خطــرة ضــدنا
ُصـْنَع ﴿: وأن للخالق ِحَكما يف كل شـيء .)14(﴾ولو جئنا مبثله مددا، البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب

وفـــوق كـــل ذي ِعْلـــٍم ﴿، )16(﴾وقـــل رب زدين علمـــا﴿: ولـــذلك كـــان اإلنســـان طالـــب علـــم لألبـــد .)15(﴾اهللا الـــذي أتقـــن كـــل شـــيء
  .)18(من قال أنا عامل فهو جاهل: ويف اآلثار .)17(﴾عليم

ة  .لكنـه مـدعو للمحاولـة الدائمـة، الذي ُأخرب أنه لن يكمل قراءتـه، إن الكون كتاب مفتوح أمام اإلنسان وينبغـي أن تكـون الغايـة خـريِّ
   .)20(﴾وال تعثوا يف األرض مفسدين﴿، )19(﴾وافعلوا اخلري﴿: تنفع البشرية وال تضرها

  العلم الغيب وحدود 
وهـذه العقيـدة الـيت مبقتضـاها توجـد حـدود  .أنه يُثبِـت "الغيـب" بوصـفه حـّداً للمعرفـة -سوى ما تقدم-أمهية اإلطار العقدي للعلم  إنّ 

وذلك ألن االعتقاد يف الغيـب ينشـئ يف اإلنسـان ، عقيدة إجيابية ...وأنه ال ينبغي له أن ينفـي عامل الغيـب أو حيكم عليه، للعقل البشري
لــه أثــره يف تشــكيل عقليــة مرنــة وغــري ضــيقة هلــا قــدرة علــى تصــور  وهـــذا ...وأمهيــة العــامل اجملهـــول، وتنــوع املوجــودات، شــعورا بســعة الوجــود

ذا تنفتح أمام العلم آفاق جديدة غري مسبوقة وال حمدودة .الوجود بأشكال خمتلفة   .و
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يف -ولـذلك جـاءت عقيـدة الغيـب ، وتبيـني حـدودمها، الغيـب والشـهادة ومن جهة أخرى كان اإلسالم حريصاً على التمييز بني عـاملي
حيـــث الحـــظ بعـــض ، ويف هـــذا محايـــة للعلـــم أيضـــا .لـــيس ألحـــد أن يزيـــد فيهـــا أو يـــنقص منهـــا، واضـــحة ودقيقـــة وحمـــددة -هـــذا الـــدين
تمعــات األوىل كــان مــن عوامــل عرقلــة أن االتســاع الكبــري لــدائرة الغيبيــات واملقدســات يف اجمل-كعــامل االجتمــاع الفرنســي بوتــول-الدارســني

وهـي  ...وميكن أن أُمّثل هلذا بالديانات الروحيـة الـيت تـرى الـروح يف كـل شـيء مـن بشـر وشـجر وحجـر .)21(املعرفة واإلبداع التقين فيها
  .إلدراك الوجود مما أدى إىل خنق كل جمهود علمي، روح شريرة يف األكثر

لذلك فمحاوالت رسم طريـق حمـدد  و ...والتصوراتحرية البحث وتعدد املناهج وتنوع الرؤى  القاعدة يف العلم وطلب املعرفة هي إنّ 
خصوصـا يف هـذا القـرن الـذي يَعِـد خبـري  ، األخالقي هو وحده ما حيتاجه العلم -واإلطار العقدي .للعلم ال يعدوه تضرُّ به أكثر مما تنفعه

  .ولكنه أيضا ينذر بشر مستطري، كثري
*************************  

  : الهوامش
  *) باحث و أكادميي من املغرب.

1-Emile Bréhier: Histoire de la philosophie,5/232 ,Cérès Editions Tunis,1944.  
2- Histoire de la philosophie, 6/332-333  
   Histoire de la philosophie ,345/6 : انظر - 3
4-Histoire de la philosophie, 4/41-42.  
  : راجع – 5

Marcel Boll et Jacques Reinhart: Histoire de la logique, Presses de France ,5éme édition ,1961.   
  .م1988، 1ط، بريوت، دار الكتب العلمية، 109ص ،الغزايل، االقتصاد يف االعتقاد -6
  .م1991، 3ط ، بريوت، مؤسسة الكتب الثقافية، 63ص ،الغزايل، املنقذ من الضالل -7
8- 6/232-233 Histoire de la philosophie, ذا الصدد أعمال الفرنسي غاستون باشالر   .وميكن أن تراجع 
   : راجع قصة هذا االكتشاف وظروفه يف كتاب -9

James Gleick , La théorie du chaos ,Traduit de l’anglais par Christian Jeanmougin.Editions Albin Michel 

,Paris  1989.  
10- Robert Locqueneux, Histoire de la physique, Collection Que sais –je 1er édition,1987.  
  .راجع كتاب هنري كوربان عن اخليال املبدع البن عريب -11
  .ترمجه كاظم جهاد، اإلسباين ستشراقاال: ما كتبه يف املوضوع خوان غويتسلو يف مؤلفه انظر -12
  .من الغلو، الغايل -13
  .109آية ، سورة الكهف -14
  .88آية ، سورة النمل -15
  .114آية ، سورة طه -16
  .76آية ، سورة يوسف -17
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حتقيـق حممـد حميـي الـدين عبـد ، 2/45، كمـا يف احلـاوي للفتـاوي،  مـن التـابعني، رجح السيوطي أنه من كـالم حيـىي بـن أيب كثـري -18
   .م1959ط ، مطبعة السعادة مبصر، احلميد
  .77آية ، حلجسورة ا -19
  .60آية ، سورة البقرة -20
21- Gaston Bouthoul, Les mentalités, Presses de France , 4 éme édition ,1966 , p 115. 
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  في الُمتخيل العربي موقع شعوب الشرق األقصى الكوني
  )العصر الوسيط(

  *مشس الدين الكيال ين
الـيت اقتبسـتها يف ، قبـل أن تسـتلهم فكـرة األقـاليم، ومواقـع األمـم املختلفـة فيـه، لعـاملقّدمت الثقافة العربية العديد من التصـورات حـول ا

  .اليت حتولت إىل مرتبة اهليمنة تدرجيياًّ ، مث عن التصورات اليونانية، عن الفرس واهلند، البداية
: يبـدو فيـه العـامل علـى "صـورة طـائر، اصتداول املصنفون العرب ُمتخيًال عن العامل نسبوه لعبد اهللا بن عمـرو بـن العـ، ففي وقت مبكر
وخلـف ، واجلنـاح األميـن اهلنـد، ووراء واق واق مـن األمـم مـا ال حيصـى إالّ اهللا، وخلـف الصـني أمـة يقـال هلـا واق واق، فرأس الدنيا الصـني

منشــك ومانشــك وخلــف ، منشــك وماشــك: وخلــف اخلــزر أمتــان يقــال ألحــدها، واجلنــاح األيســر اخلــزر، اهلنــد البحــر ولــيس خلفــه خلــف
  )1مكة واحلجاز والشام والعراق ومصر"(: وصدر الدنيا، ومن األمم ال يعلمها إال اهللا، يأجوج ومأجوج

تخيل، غم من التدقيقاتوعلى الرّ 
ُ
إالّ أن املـؤلفني العـرب أبقـوا علـى معـاٍن مهمـة منـه ضـمنوها ، والتحسينات اليت أدخلوها على هذا امل

م الالحقة للعامل حتتـل ، هو هنا الطري، على شكل أعضاء يف كائن عضوي واحد، كفكرة التفاضل التكاملية بني أمم األرض،  يف تصورا
القلــب الــذي أعطــوه لــدار العــرب -يف مقابــل الصــدر، فيــه الصــني موقــع الــرأس واهلنــد موقــع اجلنــاح األميــن بكــل مــا حيملــه هــذا مــن مغــزى

  .واملسلمني
اية العمران، "واق واق": هي خلف الصني فهناك أمة يقال هلاواليت ، ا عن احلدود القصوى اجلنوبيةأمّ  أو هو البحر الـذي ، وهي يف 

أمـا احلـدود الشـمالية احملاذيـة للصـني فهنـاك شـعوب ، أي آخـر حـدود العـامل، (ليس خلفـه خلـف)والـذي، (احمليط اهلندي)خلف اهلند أي
 املتخيـــل العـــريب عـــن العـــامل رغـــم االكتشـــافات الكـــربى الـــيت فلقـــد بقيـــت تلـــك التطـــورات عالقـــة يف .يـــأجوج ومـــأجوج ومانشـــك وماشـــك

م وعلومهم املرتاكمـة، أجنزوها / أو الـيت بقيـت تغطـي بعـض الفجـوات املعرفيـة لـديهمعّلهـا كانـت ، واملعارف اليت حصلوا عليها عرب رحال
علمـــاً أن معرفـــة العـــرب ، يـــة علـــيهمالـــيت اســـتحوذت علـــى ســـلطة معرفيـــة قو ، أو كانـــت نتيجـــة تـــأثر نظريـــات بطليمـــوس، غامضـــة عنـــدهم

فـإن معرفـة األخـريين بـالبالد الواقعـة إىل الشـرق مـن حبـر قـزوين كانـت ، "جتاوزت بصـورة ملحوظـة حـدود العـامل كمـا عرفـه اليونـان والرومـان
يـق اليـابس الـذي بينمـا عـرف العـرب طر ، كما مل تكن لديهم أية فكرة عن السـاحل الشـرقي آلسـيا إىل الشـمال مـن اهلنـد والصـني،  ناقصة

ر ينس ر أرتيش و   .)2وال يزال موضع شك معرفتهم املباشرة باليابان"(، وعرفوا سواحل آسية إىل كوريا مشاالً ، يرتفع إىل أعايل 
ب وتداول املؤلفون العرب أيضاً تصوراً يقسم األرض إىل أربعة أقسام أو أربع قارات وضعوا اهلنـد والصـني يف إقلـيم واحـد مـع بـالد العـر 

وفيهـا : وأتيوفيـا، وفيهـا مصـر والقـزم واحلبشـة والرببـر ومـا واالهـا: ولوبيـة، والروم والفرجنة، وفيها األندلس والصقالية: "فمنها أورىف .اجلنوبية
  .)3وفيها أرمينيا وخراسان والرتك واخلزر"(: واسقوتيا، امة واليمن والسند واهلند والصني

م قسموا املعمورة إىل سبعة  مـا، وخصُّوا لّكل من اهلنـد، أقاليم نسبوا كل منها إىل أمة كربىكما أ : إذ قـالوا، والصـني إقليمـاً خاصـاًّ 
، وإقلـيم يف أيـدي الـرتك، وإقلـيم يف أيـدي اهلنـد، وإقليم يف أيدي احلبشة، إقليم يف أيدي العرب وإقليم يف أيدي الروم، "إن األقاليم سبعة

  .)4أيدي يأجوج ومأجوج"(وإقليم يف ، وإقليم يف أيدي الصني
يرمـز كـل مـنهم إىل خاصـة تتميـز ، وذلـك بنسـبة األمـم العظمـى إىل مخسـة ملـوك، وقّدم املسعودي عرضاً آخر أكمـل فيـه هـذا التقسـيم

 "أوســع امللــوك اخلمســة ُملكــاً الــذي ميلــك: بقولــه، وتعاضــدها يف اخلصــال والســجايا، مبقــدار مــا تكملهــا، ــا األمــة عــن غريهــا مــن األمــم
وملــك الــرتك هــو "ملــك الســباع" وهــو  ، وال أضــبط مللكــه، ألنــه ال أحــد مــن امللــوك أســوس منــه، وامرباطــور الصــني "ملــك النــاس"، العــراق

م بــامتالك الفيلــة، وملــك اهلنــد "ملــك احلكمــة" و"ملــك الفيلــة" الشــتهار أهلــه باحلكمــة، كنايــة عــن شــجاعة شــعبه وملــك الــروم ، وشــهر
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: وذلــك بقولــه، نقــًال عــن حيــىي بــن خالــد الربمكــي، ) ويــذهب ابــن الفقيــه يف الســياق نفســه5(.حســن وجوهــاً"ملــك الرجــال ألن أمتــه "األ
م للصناعات احلرفية) ، وملـك املـال ملـك العـرب، وملـك الـدواب ملـك الـرتك، "فأما ملك األثاث فهو ملك الصني (وهو كناية عن إتقا

  .)6(وملك األكسري ملك الروم"، وملك الفيلة ملك اهلند
وال سـيما يف القـرن التاسـع املـيالدي الـذي  ، وعن موقع الصـني واهلنـد فيـه، وقد أسهمت "اجلغرافية" يف تشكيل صورة العرب عن العامل

ا الكـربى، كان حبق عصر انبثـاق العلـوم اجلغرافيـة العربيـة ومـا تفـرع عنهـا مـن ، والبدائيـة، والوصـفية، الفلكيـة، وأمناطهـا املتعـددة، ومصـنفا
ا للمكــــان، فكـــرة "األقـــاليم"، يف مجلـــة مـــا قـــدمت، وقـــدمت تلـــك اجلغرافيــــة، نات الـــرحالت يف اجتاهـــات العـــامل كافـــةمـــدو  ، يف حتديـــدا

ولشـكل الكـرة ، كمـا أنضـجت تصـور العـرب "العلمـي" للعـامل،  وأفسحت فيه اجملال الستخدام هذا املفهوم تبعاً للتقاليد املدرسية املختلفة
يف أثنـاء ، فتوصـلوا، والقسـم املغمـور فيهـا، وأيضـاً البحـار واليابسـة، واألمـم مبـا فيـه الصـني واهلنـد عليهـا، يم املختلفـةوموقـع األقـال، األرضية
وتــدور الشــمس ، "إن األرض ذات الشــكل الكــروي تقــف بــال حــراك يف مركــز الكــون: إىل النظريــة القائلــة، إىل مــا يشــبه اإلمجــاع، ذلــك
وحســب ، وبطليمــوس، عــن طريــق أرســطو، وهــي نظريــة اقتبســوها عــن اليونــان، متخــذة شــكل الــدوائروالكواكــب والنجــوم حوهلــا ، والقمــر

النسـيم حـول األرض وهـو ، كاحملة يف جوف البيضة،  تعبري ابن الفقيه اهلمذاين "إن األرض مدورة كتدوير الكرة موضوعة يف جوف الفلك
، وهذا طـول األرض، بينما خط االستواء وهو من املشرق إىل املغربواألرض مقسومة نصفني ...جاذب هلا من مجيع جوانبها إىل الفلك

واسـتدارة األرض يف موضـع خـط االسـتواء ثالمثائـة وسـتون  ...كما أن منطقة الربوج أكـرب خـط يف الفلـك،  وهو أكرب خط يف كرة األرض
فيكون بـــذلك تســـعة آالف ...ن إصـــبعاوالـــذراع أربعـــة وعشـــرو ، والفرســـخ اثنـــا عشـــر ألـــف ذراع، والدرجـــة مخســـة وعشـــرون فرســـخاً ، درجـــة

  )7(.فرسخ"
الـذي يشـمل أوروبـا ، وكان العرب قد أخذوا عن اليونان النظرية القائلة بأن القسم املعمور من األرض يقتصر على الربع الشـمايل منهـا

ف القطر امللتف حول منتصف الكرة أي نص، الذي ميتد طولياًّ إىل مائة ومثانني درجة، وآسيا وقليًال من مشال أفريقيا مشال خط االستواء
(احمليط األطلسي) يف أقصى الغرب إىل أقصى العمران مشـرق الصـني يف اخلالدات يف حبر أوقيانوس الغريبيبدأ من حدود جزيرة ، األرضية

ا اليابان أو كوريـا، جزيرة سيالن للعـامل املعمـور  يف الشـرق األقصـى، فمـىت غابـت الشـمس عـن أقصـى بـالد الصـني، اليت يعتقد بعضهم أ
اية العامل املعمور يف الغرب، ظهرت يف جزائر اخلالدات فيبدأ ، من الشمال إىل اجلنوب، أي عرض املعمور من األرض، أما العرض، يف 

رضــية ) أمــا ثالثــة أربــاع الكــرة األ8( .الــيت هــي يف بريطانيــا، مــن خــط االســتواء أو حواليــه إىل ناحيــة الشــمال حيــث ينتهــي إىل جزيــرة تــويل
ــا؛ لــذا يســمى البحــر ، ينعــدم فيهــا العمــران، فهــي أرض يبــاب، الباقيــة فهــي اجلانــب املغمــور باملــاء الــذي حيــيط باليابســة مــن مجيــع اجتاها
والربـع اجلنـويب ، (فـاخللق يف الربـع الشـمايل مـن األرضوهـو مغمـور مبيـاه احمليط، األرضـيةفاجلانب املغمـور يعـادل ثالثـة أربـاع الكـرة ، احمليط
  .)9(ى من الكرة األرضية) ال سكن فيه"والنصف الذي حتتنا(أي يف اجلهة األخر ، خراب

يبــدأ بعــدها ، إذ تنتهــي العمــارة مشــاًال عنــد الدرجــة ســتني عنــد جزيــرة تــوىل، ويف أقصــى اجلنــوب، فــاألرض القفــر تقــع يف أقصــى الشــمال
ويذهب ابـن خردازبـة إىل "أن عمـارة األرض  .)10ة عشر تقريباً(وينتهي العمران يف اجلنوب حتت خط االستواء عند الدرجة تسع، القفر

والربــع اجلنــويب ، فــنحن يف الربــع الشــمايل مــن األرض، مث البــاقي مــن عمــره البحــر الكبــري، بعــد خــط االســتواء(جنوباً) أربــٌع وعشــرون درجــة
  .)11والنصف الذي حتتنا ال ساكن فيه"(، خراب لشدة احلر فيه

فتتوقـف احليـاة عنـدما تـزداد احلـرارة إىل حـد ، واختفائـه يتعلـق عنـدهم بـدرجات احلـرارة، وفـرة العمـران أو تضـاؤلهوأن العامل احلاسـم يف 
فــاألرض قســمان "أحــدمها : ويلخــص املســعودي األمــر بقولــه، أو إىل حــد اإلفــراط بــالربودة يف أقصــى اجلنــوب، اإلفــراط يف أقصــى اجلنــوب

وهـو مــا كــان علــى جهــة اجلنوب(وفيــه قســم مــن بــالد الصــني ، أحــدمها مفــرط احلــر، أقســاموالعــامر منهمــا ، مسـكون واآلخــر غــري مســكون
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وأن املشـرق واملغـرب معتـدالن ، واآلخـر الشـمايل مفـرط الـربد لبعـد الشـمس عنـه ..فيلتهب هواؤه، واهلند وحبرمها) ألن الشمس تقرتب منه
  .)12العرب واملسلمني وأهل الصني واهلند)(وإن كان فضل الشرق أظهر واعتداله أشهر (وهو حكم ينطبق على بالد 

الــيت حتــيط ، إذ إن ثالثــة أربــاع الكــرة األرضــية تغمرهــا امليــاه، أو قفــار غــري مســكون، ا خــارج املعمــور مــن األرض فــأكثره مــن البحــارأّمــ
ـــر طنـــايس، وكـــان عنـــد العـــرب فكـــرة قريبـــة الصـــحة عـــن منـــابع النيـــل، باليابســـة علـــى شـــكل "حبـــر حمـــيط مظلـــم" ـــ و ر الـــدون) وحبـــرية (

ــر دنيــهمــايطس ــر آيتــل(حبر آزوف) و ر دنيــرب) و ر الفولغــا)(  (حبــر قــزوين) وحبــرية خــوارزم زر(البحــر األســود) وحبــر اخلــوحبــر تيطس، (
ري سيحون وجيحون، (حبرية آرال) ري ساراداريا وأموداريا)و أو ، باليابسـةوهـو احملـيط ، أو مـا مسّـوه بـالبحر احملـيط، أما احملـيط املظلـم، (

ومنهـا جـزر اخلالـدات الـيت نظـروا إليهـا ، (األطلسـي)وال سـيما سـواحله الغربية، فقد تعرفوا على أجزاء كبرية مـن سـواحله، باألرض املعمورة
ا آخر املعمور من األرض غرباً  زيـرة إىل ج، ) وجـزء مـن احملـيط اهلـادي13(األفريقـي الشـرقي واحملـيط اهلنـدي وأيضاً علـى السـاحل، على أ
ا اليابان أو كوريا   .وعلى حافة السواحل الصينية يف الشرق، سيال اليت يعتقد أ

، وهلـذا كـان يسـميه أرسـطو اإلكليلـي، حميطاً إلحاطتـه جبميـع القـدر املكشـوف مـن األرض يَ ُمسِّ : م)1335-732يشرح أبو الفداء (
ويطيــف بــه حبــر يســمى يف جهــيت املغــرب ، ربــع مــن أربــاع األرضويشــرح البــريوين "فــاملعمورة إذن يف  .)14(ألنــه حــول األرض كاإلكليــل

وأحيانـاً أخـرى أطلقـوا هـذين االمسـني  األوقيـانوس، البحـر األخضـر: ولقـد أطلقـوا علـى البحـر احملـيط أحيانـاً أمسـي .)15واملشرق حميطـاً" (
ا معه متشعبة"أما البحر احمليط الذي هو عند أكثر النا: فهذا املسعودي يقول، على احمليط األطلسي ويسميه كثري ، س معظم البحار وأ

ايـة العمـارة يف الشـمال إىل أن ، ويسمى باليونانية أوقيانوس، منهم األخضر اياتـه جمهولـة عنـد بطليمـوس وغـريه فإنـه يبتـدئ مـن  وأكثر 
اية العمارة يف اجلنوب ا، يصري إىل املغرب وينتهي إىل  اية يف غربيه وال مشاليه   ممـا يلـي الـزابج ويتصل ببحر الصني، ية حمدودةليس له 

، أو علـى حافـة العـامل املعمـور، يف اسـتدارته علـى اليابسـة ويأخـذ هـذا البحـر احملـيط، )16(اجلـزر االندونيسـية) وشـالهط" (وجزائر املهراج
وحسـب ، األقيـانوس أو البحـر األخضـرويسـمونه أحيانـاً ، فهـو يف أقصـى الغـرب حيـاذي السـاحل الغـريب ألفريقيـا، أمساء الـبالد الـيت حيفهـا

: ويشـرح ابـن رسـته بقولـه .)17وفيـه اجلزائـر اخلالـدات" (، يسـمى أقيـانوس، أبو الفداء" أن جانب احمليط الذي على ساحله بـالد املغـرب
ريقية الغربية) إىل (أفوالشمال من أقصى أرض احلبشة، ال يعرف منه إال ما يلي املغرب -البحر األخضر-"وحبر أوقيانوس هو حبر املغرب 

وجزيـرة أخــرى ، (الكناري)توفيـه سـتة جزائـر مقابـل أرض احلبشـة (أفريقيـة) تسـمى اجلزائـر اخلالـدا، وهـو حبـر ال جتـري فيـه سـفن، بريطانيـة
وال وقــف بشــر علــى خــرب ، "مــا خلــف هــذا البحــر املظلــم، وال يعلــم أحــد حســب اإلدريســي، )18تســمى غــديرة (لعلــه يقصــد اآلزوري)(

  .)19(وتسلط دوابه وهيجان رياحه"، وكثرة أهواله، عوبة عبوره وظالمة أنوائه وتعاظم موجهصحيح لص
اســم "البحــر الــزفيت" أمــا البحــر الــذي ، مــن أقصــى الشــرق املعمــور، كمــا أطلقــوا علــى جزء(البحــر احملــيط) الــذي حيــف أطــراف الصــني

ويسـمون أحيانـاً البحـار احملاذيـة جلنـوب الصـني واملمتـدة إىل ، هلنـديويـأيت بعـده البحـر ا، حياذي الصني يف اجلنوب فيسـموه البحـر الصـيين
يــذكر اإلدريســي "البحــر الصــيين ، أو يطلقــون عليــه اســم املنطقــة احملاذيــة لــه، أو البحــر الصــيين، البحــر اهلنــدي، ســواحل أفريقيــة الشــرقية
ألن مـاءَه كـدر ، احملـيط املسـمى هنـاك البحـر الـزفيتورأسـه ومبـدؤه مـن البحـر ، ومن الناس من يسميه حبر الصـنف، املسمى حبر "صنخي"

ويتصـــل هــذا البحـــر الـــزفيت بـــالبحر احملــيط املتصـــل بـــبالد يـــأجوج ومـــأجوج ، ورحيــه عاصـــفة والظلمـــة ال تـــزال واقعــة عليـــه يف أكثـــر األوقـــات
)"20(.  

ايــة املعمــور مــن ، فقــد تصــوروا أن اجلــزء مــن البحــر احملــيط ويتصــل ، ولــه رائحــة عكــرة، األرضالــذي حيــاذي الصــني مــن الشــرق هــو 
أن يف جهـة أقصـى الشـرق سـاحل  ...فيـذكر الدمشـقي "قـال أهـل العلـم، ويؤكد على هذا غالبية املـؤلفني العـرب، باجلنوب يف حبر الصني
فيت املشـرقي "قـال أهـل العلـم بـذلك أن يف البحـر الـز : ويسـتأنف القـول ".ويسمى البحر الزفيت لشدة ظلمته وسواده، البحر احمليط الشرقي
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قريـــب مـــن ســـواحله ســـت جزائـــر كبـــار تســـمى بالســـيلي ملـــا فيـــه مـــن اليـــاقوت واجلـــواهر واملعـــادن ، مـــا هـــو وراء جبـــال النشـــادر واألخـــوار
اية العامل املعمور وسـيلي هـذه، فالبحر الزفيت الذي حياذي جزيرة السيلي، )21واملغاصات"( يعتقـد البـاحثون ، يقف مع هذه اجلزيرة يف 

ــا اليابــان أو رمبــا هــي كوريــااملعاصــر  إال بــالد ، أنــه لــيس بعــد هــذا البحــر "ممالــك تعــرف وال توصــف، وهــو مــا أكــده املســعودي أيضــاً ، ون أ
  .)22السيلي وجزائرها" (

كيـف :  سكندر عنـدما أراد االجتيـاز إىل "أرض الشـرق" قـال لـه وزراؤهأن اإل، م) املؤرخ الكبري891-هـ282(وكان قد أشار الدينوري
وال يصـرب ، ودون ذلك البحر األخضر وال تعمل فيـه السـفن ألن مـاَءُه شـبيهة بـالقيح، كنك االجتياز إىل مطلع الشمس من هذه اجلهةمي

  .)23(على نتنه أحد"
، البحـر الصـيين: تتحـدد أمسـاؤه حسـب اجلهـات الـيت حياذيهـا، وحييط باحلافة اجلنوبية لشرق األقصى جزء آخر من البحر احمليط املظلـم

وحـاولوا ، أو البحر اهلندي، والقلزم ويطلقون على هذه األجزاء كلها أحياناً اسم البحر الصيين، وحبر فارس إىل حبر الزنج، البحر اهلنديو 
وذلــك مــن أقصــى احلبشــة إىل ، فيشــري املســعودي "فأمــا البحــر اهلنــدي فإنــه ميتــد طولــه مــن املغــرب إىل املشــرق، تقــدير امتــداده ومســاحته

  .)24ويكون ذلك مقدار مثانية آالف ميل يف صني ربع مائة ميل" ( ،أقصى اهلند
وواحـد ، خترتقه سـبعة حبـور متصـلة، فبعد أن يلفت نظرنا بأن العامل املعمور بأقاليمه السبعة، وهذا اإلدريسي يعدد تسميات هذا البحر

ر الصــني واهلنــد والســند والــيمن وينتهــي يف بــاب إن أحــد البحــور الــيت يف األرض املعمــورة هــو حبــ: يقــول، منفصــل هــو حبــر اخلزر(قــزوين)
، مــن مبــدأ حبــر القلــزم إىل الــواق واق أربعــة آالف فرســخ ومخســمائة فرســخ ...وهنــاك يبلــغ طولــه فيمــا حكــاه الثقــاة واملســافرون ...املنــدب

نوبيـة كلهـا اسـم "البحـر احلبشـي" وهـو ويطلقون أحيانا علـى هـذه البحـار اجل .)25وفيه من اجلزائر حنو ثالمثائة جزيرة بني عامره وخالية"(
، وعمــان، وكرمــان، واألبلــه وفــارس، والبصــرة، والــزنج، والســند واهلنــد، هــو حبــر الصــني، "البحــر احلبشــي: مــا يشــري إليــه املســعودي بقولــه

ألــف : وقيــل، ســبعمائةوعرضــه يف الشــمال ألفــان و ، مثانيــة آالف ميــل ...وطولــه ...واحلبشــة، والقلــزم، وإيلــه، والــيمن، والبحــرين والشــّحر
  .)27وتسعمائة" (
،  (األطلس)بــا وتتصــل بــدورها بــالبحر األخضــربالبحــار الــيت حتــيط مشــال أورو ، الــذي حيــاذي الصــني مــن الشــرق، (البحر الــزفيت)ويتصــل

وهكــذا ، طلس)(األليتصــل بالنهايــة بــالبحر األخضــر، أو احلبشــي، أو اهلنــدي، كمــا أنــه يتصــل بــاجلنوب مبــا كــانوا يســمونه بــالبحر الصــيين
ــا كافــة "ميتــد شــرقاً : (البحــر احملــيط)عنوهــو مــا يصــوره أبــو الفــداء بقولــه ، تتصــل أجزاء(البحــر احملــيط) ببعضــها لتحــيط اليابســة يف اجتاها

ايـة األرض الشـرقية املكشـوفة، ومشاًال حىت يتصلب ببحـر الصـني واهلنـد مث ينعطـف ، وهنـاك بـالد الصـني، مث يأخـذ مشـرقاً حـىت يسـامت 
ويسـامت سـد يـأجوج ومـأجوج مث ، حـىت يتجـاوز بـالد الصـني، مث ميتد مشـاًال علـى شـرقي بـالد الصـني، يف شرقي الصني إىل جهة الشمال

، ويســـامت بـــالد الـــروس ويتجاوزهـــا، ينعطـــف ويســـتدير علـــى أرض غـــري معلومـــة األحـــوال وميتـــد مغربـــاً ويصـــري جهـــة الشـــمال عـــن األرض
وميتــد علــى ســواحل أمــم خمتلفــة مــن الكفــار حــىت يتجاوزهــا إىل ، لــى األرض ويصــري مــن جهــة الغــربويســتدير ع .ويعطــف مغربــاً وجنوبــاً 

ـــا أن الشـــرق األقصـــى، )28ســـواحل األنـــدلس( ـــا قـــد عرفن ـــاه مـــن ، يف الشـــرقاملقـــذوف علـــى أطـــراف العـــامل املعمـــور ، فـــإذا كن حتيطـــه املي
ختـتلط فيهـا صـور شـعوب غريبـة ، إن من الشمال حتيطه العوامل الغامضةف، اهلندي) -ومن اجلنوب بـ"البحر الصيين ، (البحر الزفيت)الشرق

الـيت ، فتفصله عن بالد اإلسالم "التخوم والثغور"، أما يف الشرق، أو البحار امللتفة حول اليابسة من الشمال، األطوار "يأجوج ومأجوج"
،  وحتـت سـيطرة خنـب حاكمـة مسـلمة، ند كلهـا يف بوتقـة اإلسـالمقبل أن تنزاح أمام اندماج اهل، ظلت ثابتة يف املخيلة العربية لقرون طوال

، أطلقـوا عليـه اسـم "الشـرق األقصـى" تـارة، كان الباحثون العرب مييزون يف خميلتهم عامل "الشرق األقصى" كمجال جغرايف حمدد بوضـوح
وتـــارة ، )29 روم يـــاجوج ومـــأجوج"(طاملـــا أن "أقصـــى العمـــران يف املشـــرق األقصـــى حـــدود بـــالد الصـــني والســـيلي إىل أن ينتهـــي ذلـــك إىل
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"كـان اليونـان يقسـمون املعمـورة مـن األرض بأقسـام : أخرى يطلقون عليها اسم "آسيا" ينقل ياقوت احلمـوي عـن أيب رحيـان البـريويت قولـه
ضــعاف اآلخــرين ووصــفها بــالكربى؛ ألن رقعتهــا أ، آســيا: ومــا اســتقبل هــاتني القطعتــني مــن الشــرق يســمى: مث قــال، وأورىف، لوبيــة: ثالثــة
ومـن جهـة اجلنـوب ، املـذكوران الفاصـالن إياهـا عـن أوريف .وحيدها من جانب الغرب النهر واخلليج إىل البحر الغريب غرب أفريقيا، بالسعة

  .)30ومن الشمال أقصى أرض الرتك وأجناسهم" (، ومن الشرق أقصى أرض الصني، حبر اليمن واهلند
وعنـدما اسـتعرض البـريوين ، احتلـت فيهـا أمـم الشـرق األقصـى مكانـاً خاصـاً ، ت "أقاليميـة" خمتلفـةولقد أخضعوا العامل املعمور لتقسيما

سبعة أقاليم أو سبع مناطق  أتى إىل الفرس فشرح كيفية تقسيمهم للمعمورة إىل، خمتلف الطرق املتبعة يف تقسيم الربع املعمور من األرض
وعلى هذا يقع ، والكشورات الست حتيطان به من مجيع أطرافه، ر الرابع األوسط(بابل) الكشو ُتسمى(كشورات) وجعلهم (إيرانشهر) أو

واخلـــامس ، (الشــام) يف الشـــمال الشـــرقيوالثالـــث وهو، (املغرب) يف الشـــمالوالثــاين وهـــو، (اهلنـــد) يف الشـــمال الغـــريبوهو، الكشــور األول
  .)31والسابع وهو(الصني) والتبت يف اجلنوب الغريب(، جنوبًا◌ُ والسادس وهو (اخلزر والرتك) ، (الروم) والصقالية يف اجلنوب الشرقيوهو

، مـع حتديداتـه البيئيـة البشـرية الالزمـة لـه، منـذ القـرن الثالـث هجـري، فإن العـرب بَـَدُؤوا بإعطـاء األقـاليم مفهومـاً جغرافيـاًّ ، وكما مّر معنا
ــم أعطــوه علــى األقــل ثالثــة معــانٍ  هــي  -عكــس منهجيــتهم العربيــة اخلاصــة-اســتعماهلم اخلــاص لــه أول تلــك املعــاين الــيت جتلــت يف ، إال أ

م رمســوا فيــه ناحيــة ، (البلدانيــة) ويف املســالك واملمالــك" ويف "أدب الرحلــة" فأخــذ هنــا معنــاه اجلغــرايف البشــري حبــق الــيت جتلــب يف دراســا
وباملــذهب اهلرمســي ، مبــذهب الســند هنــد أمــا االصــطالح الثــاين فقــد أتــاهم تــأثراً ، مشــتملة علــى عــدة مــدن وقــرى علــى أنــه إقلــيم خــاص

ليحيلـوا العـراق حمـل ، فطـوَّره العـرب، (بايرانشهر) إىل كشـورات سـبعة تـدور سـتة منهـا حـول إقلـيم إيرانشـهرقسموا املمالك احمليطة، اإليراين
: ويشـــرح املســعودي هــذا املـــذهب، وخصــوا كــال مـــن الصــني واهلنــد بـــإقليم مميّــزاً يف هــذا التقســيم .أي جيعلوهــا إقليمـــاً مركزيــاً ، إيــران شــهر

وكـان جيعـل قسـمة أقـاليم العمـران ، كمـا هـي يف الشـمال،  وغريهم إىل أن يف اجلنوب سبعة أقـاليم، "وذهب هرمس يف ُمتبعيه من املصريني
فـاإلقليم ، خ يف مثلـهوأن كل إقليم سبعمائة فرسـ، وستة دوائر حوله، وهو إقليم بابل واسطاً هلا، فيجعل اإلقليم الرابع، من الشمال مدورة

، يــأجوج ومــاجوج: والســادس، الــروم: واخلــامس، بابــل والعــراق: والرابــع، مصــر وأفريقيــة: والثالــث، احلجــاز واحلبشــة: والثــاين، اهلنــد: األول
، فيـه بابـلالـذي ، ويعطـي املسـعودي لإلقلـيم الرابـع .)32يبتدئ مجيعها من املشـرق ممـا ميـر بـبالد الصـني" (، والصني، بوماريس: والسابع

ولعــل  .)33وشـرف حملـه" (، وجاللـة ُصـنعه، "وحنـن ذاكـرون اإلقلـيم الرابـع ومـا بــان بـه عـن سـائر األقـاليم: إذ يقـول، العـراق أمهيـة خاصـة
قـــد اقتبســـه العـــرب مـــن املفهـــوم اجلغـــرايف ، بغـــداد: "مكـــة" وعاصـــمتها السياســـية: مفهـــوم مركزيـــة "دار اإلســـالم" ممثلـــة بعاصـــمتها الروحيـــة

وهذا ما جتلى يف "خريطة املأمون" الـيت أجنزهـا ، بتأثري الرتمجة عن اليونانية، إالّ أن هذا املفهوم أخذ ينافسه مفهوٌم فلكّي لألقاليم، يناإليرا
وقـد فاقــت ، وعـّربت بعمـق عــن ثقـة العـرب بعلـو مكــانتهم يف العـامل، والـيت عرّبـت األمسـاء الكالســيكية اليونانيـة، عـدد مـن العلمـاء العــرب

مبا فيها دراسات بطليموس الـذي كـان لتـأثري مؤلفاتـه دوٌر حاسـٌم يف حتـول العـرب منـذ ، اخلريطة ما تقدمها من دراسات يف اجلغرافية هذه
وال ميكن إغفال املكانة املهمـة للخـوارزمي/ أبـو عبـد اهللا ، حنو اجلغرافية الفلكية تأثراً مبا أرساه بطليموس من قواعد، القرن التاسع ميالدي

م) صــاحب كتــاب "صـورة األرض" الــذي يســرتعي االنتبـاه بشــكل خــاص تقسـيمه للربــع املعمــور مــن 835 - هــ220بــن موســى ( حممـد
اليم واحـدها متتد األقـ، على الطريقة البطليموسية، ممتدة عرضياًّ مبوازاة خط االستواء مشاًال من املشرق إىل الغرب، األرض إىل سبعة أقاليم
ايـة العـامل املعمـور(خط افوق اآلخـر مـن اجلنـوب "وهـذا الربـع املسـكون مـن األرض : وكمـا يقـول اإلدريسـي، السـتواء) إىل الشـمال حـىت 

وليست هذه األقـاليم خبطـوط طبيعيـة ولكنهـا ، كل إقليم منها مار من املغرب إىل املشرق على خط االستواء،  قسمته العلماء سبعة أقاليم
  .)34ومهية حمدودة موجودة بالعلم النجمي"(
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، وســهراب والبــريوين واعتمــدها اإلدريســي، فقــد اتبعهــا الفرغــاين، مث أصــبحت هــذه الطريقــة مــذهباً شــائعاً يف املصــنفات الفلكيــة العربيــة
ــذا التقســيم، واليعقــويب، وابــن الفقيــه، وابــن رســته، والكثــري مــن اجلغــرافيني كــابن خرداذبــة، وابــن ســعيد املغــريب ، بعــد أن مجعــوا بــني األخــذ 

  .وتدور حوهلا الستة الباقية، ة األخرى اليت جتعل العراق وسط األقاليموالطريق
أنـــه كلمـــا أمعنـــا جنوبـــاً باجتـــاه خـــط ، كأحزمـــة عرضـــية متخيلـــة فـــوق خـــط االســـتواء،  وافرتضـــوا علـــى أســـاس تقســـيمهم الفلكـــي لألقـــاليم

و اهلنـد وأيضـا بـالد ، وهـي األقـاليم الـيت تقـع يف الصـني، ويليـه الثـاين، وأشد األقاليم حرارة هـو اإلقلـيم األول، االستواء زادت احلرارة شدة
، واهلنـد، الـذي تقـع فيـه مشـال الصـني، وكلمـا ذهبنـا مشـاًال ازدادت حـدة الـربودة حـىت تصـل إىل أشـّدها يف اإلقلـيم السـابع، العرب اجلنوبيـة

فتنعـدم فيهـا فـرص ، قـاليم السـبعة هـذه مشـاًال جنوبـاً أما خـارج األ .والرتك، والشعوب اجملاورة هلا يف الشمال وال سيما قوم يأجوج وماجوج
فـال يعلـم فيهـا ، وال أذكـر أحـداً أنـه عـاين شـيئاً مـن تلـك األرضـني، وهو ما عرب عنه ابن رسته "أرضون جمهولـة مل يصـل إليهـا أحـد، احلياة

يف املطالع(األمـاكن) الـيت يفـرط حّرهـا أو بردهـا (بالضرورة الطبيعية) أنه غـري ممكـن أن يكـون إالّ أنه قد نعلم اضطراراً ، من نبات أو حيوان
  .)35حيوان أو نبات"(

، مهـا األشـد حـرارة بـني األقـاليم الباقيـة، وللعامل غري املعمور مـن األرض، مث الثاين احملاذيني خلط االستواء، وعلى هذا فإن اإلقليم األول
ولنهـوض ، وهـو اإلقلـيم األكثـر مالءمـة للعمـران، نه متوسط الـربودة واحلـرارةويأخذ مزاياه اجليدة أل، أما اإلقليم الرابع فهو يتوسط األقاليم

اجلانبـان مـن الشـمال واجلنـوب متضـاّدين مـن احلـر  "وملـا كـان: لقد وصل تأثري هذا التصور إىل ابن خلدون وعرب عنـه خـري تعبـري، احلضارة
والـذي حافاتـه مـن الثالـث واخلـامس ، قليم الرابـع أعـدل للعمـرانوالربد وجب أن تتدرج الكيفية من كليهما إىل الوسط فيكون معتدًال فـاإل

فلهــذا كانــت العلــوم والصــنائع ، واألول والســابع أبعــد بكثــري، والثــاين والســادس بعيــدان عــن االعتــدال، والــذي يليهمــا، أقــرب إىل االعتــدال
ا مــن ومجيــع مــا يتكــون يف هــذه األقــا، واألقــوات والفــواك واحليوانــات، واملبــاين واملالبــس ليم الثالثــة املتوســطة خمصوصــة باالعتــدال وســكا

"وأمــا األقــاليم البعيــدة عــن االعتــدال مثــل األول والثــاين والســادس : مث يكمــل القــول .)36البشــر أعــدل أجســاماً وألوانــاً وأخالقــاً وأديانــاً"(
م، والســـابع فأهلهـــا أبعـــد مـــن االعتـــدال يف مجيـــع أحـــواهلم فبنـــاؤهم بـــالطني والقصـــب ومالبســـهم مـــن الـــورق ، مـــن الـــذرة والعشـــب وأقـــوا

ا عليهم أو اجللود وأكثرهم عرايا من اللباس م بغري ، وفواكه بالدهم وأدمها غريبة التكوين مائلة إىل االحنراف، والشجر خيصفو ومعامال
ا للمعامالت   .)37نات الُعجم"(وأخالقهم من ذلك قريبة من خلق احليوا، احلجرين الشريفني من حناس وحديد وجلود يقدرو

األول ، تبعـــاً لوقـــوعهم يف هـــذا اإلقلـــيم أو ذاك يف األقـــاليم اجلنوبيـــة، أن يتغـــري حـــال بلـــدان الشـــرق األقصـــى، ويرتتـــب علـــى هـــذا املبـــدأ
يت اقتبســها والــ، ويرتتــب علــى ذلــك أن تصـيبها التطــورات املنمطــة املالزمــة لتلــك األقــاليم، أو األقــاليم املتوســطة يف الثالــث والرابــع"، والثـاين

، وسـلطة علـى املعرفـة العربيـة للعـامل، وشكّلت تلك التصورات املقتبسة وال سـيما تصـورات بطليمـوس وجـالينوس قيـوداً ، العرب من اليونان
  .وجغرافيوهم الرحالة، مل يستطيعوا التغلب عليها إالّ عن طريق معارفهم املباشرة التجريبية اليت حصل عليها رحالتهم

ويقـع عليهمـا ، يف وضع اهلند والصني يف اإلقليمني الثالث والرابع اللذين يقع فيهمـا أغلـب بـالد العـرب واملسـلمني، ونوينفرد ابن خلد
أهـل االعتـدال يف ُخلقهـم وَخْلقهـم ، "وأما أهل األقاليم الثالثة املتوسـطة: إذ يقول، ومزايا، ما يقع على أهل هذين اإلقليمني من صفات

لـك، طبيعيـة لالعتمـار لـديهموسريهم وكافة األحـوال ال
ُ
(من هم النبـؤاتفكانـت فـي، مـن املعـاش واملسـاكن والصـنائع والعلـوم والرئاسـات وامل

وأهـل هـذه ، وسـائر األحـوال املعتدلـة، والصـنائع الفائقـة، والفراسـة، واألمصـار واملبـاين، والعلوم والبلـدان، والشرائع، والدول، النبوة) وامللك
  .)38أخبارهم مثل العرب والروم وفارس وبين إسرائيل واليونان وأهل السند واهلند والصني"(األقاليم اليت وقفنا على 

ناهيــك ، أو اجلــزء األكــرب منهمــا، واهلنــد، اجتهــوا لتصــنيف الصــني، وال ســيما جغــرافييهم، غــري أن األغلبيــة الســاحقة مــن املــؤلفني العــرب
اتباعـــاً ، ن مث تعريضـــهم لألحكـــام والصـــفات املالزمـــة لتـــأثريات هـــذين اإلقليمـــنيومـــ، عـــن جـــزر احملـــيط اهلنـــدي يف اإلقليمـــني األول والثـــاين
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تخيل اليوناين اجملسد يف بطليموس وجالينوس
ُ
ووضعوا اجلزر املتناثرة يف احملـيط جنـوب السـواحل اهلنديـة الصـينية علـى حـواف ، لتصورات امل

حـاولوا ، ومـع ذلـك فـإن البـاحثني العـرب، ن أن ترافـق تصـور تلـك العـواملالعامل غري املعمور مع كل املتخيالت الغامضة والعجيبـة الـيت ميكـ
وذلـك بتـدخل عوامـل مناخيـة أخـرى ، من أحكـام تبخيسـية، جتنب اهلنود والصينيني مما يتالزم ووجودهم يف األقاليم اجلنوبية األول والثاين
ـا ابـ مـا ويبوسـتهما وهـي الطريقـة نفسـها الـيت اسـتثىن  ن خلـدون منـاطق اجلزيـرة العربيـة الواقعـة يف هـذين اإلقليمــني ختفـف مـن وطـأة حرار

ــا (أي القــول بتــأثريات منــاخ اإلقليمــني األول والثــاين) بوجــود ى هــذا القــول"وال يعــرتض علــ: إذ يقــول، بتــدخل رطوبــة البحــر الــذي حيــيط 
ا ، ول والثاينوما يليها من جزيرة العرب فهي األ، اليمن واحلضرموت واألحقاف وبالد احلجاز واليمامة فإن جزيرة العرب كلها أحاطت 

وصــار فيهــا ، فــنقَّص ذلــك مــن اليــبس واالحنــراف الــذي يقتضــيه احلــر، فكــان لرطوبتهــا أثــر يف رطوبــة هوائهــا، البحــار مــن اجلهــات الــثالث
  )39( .بعض االعتدال بسبب رطوبة البحر"

والـيت ، ومـن خصائصـه املنحرفـة، أحكـام اإلقليمـني األول والثـاينوعلى هذا األساس أوضح اإلدريسي أسباب خروج الصني واهلند عن 
فأمـا أهـل اهلنـد والسـند والصـني وكـل مـن ، إذ يتذكر اإلدريسي "وأهل اإلقليم األول كلهم مسـر أو سـود، منطها جالينوس بصفات متالزمة

م مســر الســودان الــذين ســبق ذكــرهم فَِلِقلّــِة الرطوبــة  وأمــا أهــل الصــحارى مــن الــزنج واحلبشــة والنوبــة وســائر، احتضــن مــنهم البحــر فــألوا
م-وممرها عليهم دائماً ، البحرية وتوايل إحراق الشمس هلم وتقشـفت جلـود أقـدامهم ، وأنتنـت أعـراقهم، تفلفلت شـعورهم واسـودت ألـوا

م، وقّلت معارفهم، وتشوهت خلقهم اية اجلهالة واقعون، وفسدت أذها   .)40وإليها يُنسبون"(، فهم يف 
فأوضـح البـريوين يف كتابـه "القـانون املسـعودي" ، والثاين قياسـاً إىل األقـاليم األخـرى، وأعلى اجلغرافيون العرب من مساحة اإلقليم األول

، وتوسعه كلما احندرنا حنو اجلنـوب، مساحة اإلقليم كلما صعدنا مشاالً ، اليت ختّفض باطراد، مساحات األقاليم السبعة تبعاً لتلك القاعدة
ــا يف كتابــه "تقــومي البلــدان"وأ ) ويــذهب املقدســي إىل أن عــرض اإلقلــيم األول "حنــو ثالمثائــة وتســعني 41( .خــذ أبــو الفــداء الرتســيمة ذا

واخلــامس "حنــو مــائتني ، وعــرض الثــاين "ثالمثائــة ومخســون مــيًال" والثالــث "حنــواً مــن مــائتني وســتني مــيًال" .وامليــل أربعــة آالف ذراع"، مــيالً 
  )42( .كما هو اإلقليم السادس"،  والسادس "مائيت ميل ونيف "والسابع، يًال"وثالثني م

اياتــه ، ولعــل اتســاع اإلقلــيم األول املتداخلــة مــع العــامل غــري  -يف اجلنــوب-يشــري عنــد جغرافيينــا إىل مقــدار الغمــوض الــذي يكتنــف 
ـــا خلـــف خـــط االســـتواء -ويضـــع يف وســـط اإلقلـــيم األول ، ربـــع وعشـــرين درجـــةالـــيت تصـــل إىل أ، املعمـــور والبحـــار الغامضـــة الـــيت يغـــرق 

"طوائف من بلد اهلند والصني مما يلي سـاحل  -وأراض من بالد السودان، وحضر موت وجنران، واألحقاف، باإلضافة إىل صنعاء وعدن
  )43( .وكل ما يف مست هذه البالد شرقاً وغرباً فهو داخل يف هذا اإلقليم"، البحر

) فيتـذكر 44( .وما فيها من جزر يف هـذا اإلقلـيم، سام اجلنوبية من "اهلند والصني"كذلك حبار اهلند والصنيكما يضع اإلدريسي األق
وفيـه هنـاك جزيرتـان ، البحر الذي ال يعلم مـا خلفـه، أن مبدأ هذا اإلقليم يبدأ من جهة الغرب "من البحر الغريب املسمى ببحر الظلمات

وجنـوب ، ويدخل فيه أيضاً مدن أوليل وسـلى وتكـرور، )45بطليموس بأخذ الطول والعرض" ( تسميان باخلالدات ومن هذه اجلزائر بدأ
مث ، وجزيــرة ســوقطرة، مث البحــر اليمــين ومدينــة صــنعاء وعــدن وأرض حضــرموت، وجنــوب احلبشــة، ومــايل يف أفريقيــا، وزغــاوة، مملكــيت غانــة

(مالـديف) وجزيـرة سـرنديب وجزائـر الدبيجات .وما يسميه جزيرة القرود، )كجزائر الزابج(سومطرة،  البحر اهلندي ومجلة من جزائره املتفرقة
مث البحـر الصـنفي وهـو جـزء مـن البحـر ، وهـي تابعـة للهنـد، مث جزيرة الرامي يف الطرف الشمايل مـن سـومطرة، يف حبر هركند، (سريالنكا)

إىل أن ، والبحــر الصــيين املســمى صــنخي، نــوب الصــنيمث إىل ج، والصــنف فيتنــام، وكلــة، وجزائــر شــالهط(خليج البنغــال) وهــزجل، اهلنــدي
ر احملــيط ـ"ويتصــل هـــذا البحــر مــن جهــة اجلنــوب جبزائــر الــواق واق إىل البحــ، ينتهــي هــذا اإلقلــيم بــالبحر الــزفيت احملــاذي للصــني مــن الشــرق

  .)46("باألرض يف جهة اجلنوب
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فــإذا كانــت الرطوبــة وإحاطــة البحــر لــبالد ، واحليوانــات الــيت تــدخل فيــه، وهــذا اإلقلــيم ال بــد لــه مــن أن يــرتك تأثرياتــه علــى البيئــة والبشــر
إن كــان يف جــزر احملــيط ، إال أن تأثريهــا علــى النبــات واحليــوان ظــاهر، ولــبالد اهلنــد والصــني ختفــف مــن غلوائــه علــى البشــر، العــرب اجلنوبيــة

اإلقلــيم األول مــن احليوانــات الــيت ال توجــد يف غــريه مــن "ويف هــذا : يــذهب اإلدريســي إىل القــول، أو علــى الــرب اهلنــدي الصــيين، اهلنــدي
وبــذا  ..والنســانيس، والبقــر واجلــواميس الــيت ال أذنــاب هلــا، والقــردة ذوات األذنــاب، والزرائــف، الفيلــة والكرَكــَدنَّات: األقــاليم الســتة الباقيــة

ولــيس هــذا ، ومسكــة الغــرا" .. يف هــذا البحر)(حبــر هوكنــد)(البابــة ال توجــد إالّ ودابة ...واليــاقوت بأنواعهمــا ..اإلقلــيم أيضــاً معــدن الزمــرد
مــن الطيــب والقرنفــل والصــندل والكــافور ، ال تنبــت يف غــريه "ويف هــذا اإلقلــيم، بــل ينفــرد هــذا اإلقلــيم علــى أشــكال مــن النبــات، وحســب
  )47( .وكل هذه ال يوجد شيء فيها يف سائر األقاليم"، والعود

ـا مـع ، وقوع أجزاء من اهلند والصني يف اإلقلـيم الثـاين أيضـاَ ، من املؤلفني العربمثل غريه ، كما يُظهر اإلدريسي والـذي تتقـارب تأثريا
وتقــع بقيــة أرض ، مــع األجــزاء اجلنوبيــة لــبالد الــرتك، ويضــع األجــزاء الشــمالية مــن الصــني والتيبــت أيضــاً يف اإلقلــيم الثالــث .تــأثريات األول

وهم ، أي يف حدود العامل املعمور يف الشمال، ويف اإلقليم السابع األخري تقع بالد يأجوج وماجوج ،يف اإلقليم اخلامس والسادس، الرتك
إىل الدرجـة الثمـانني ، الذي بدأ وصف أقاليمه املعمورة من عند الدرجة السادسـة عشـرة، أما ابن سعيد املغريب، اجلريان الشماليون للصني

إقليمـاً يف اجلنـوب مسـاه "املعمـور خلـف ، اعتمـدها أغلـب املـؤلفني العـرب لتنظـيم حـدود املعمـورةالـيت ، وأضاف إىل األقاليم السبعة، مشاالً 
وآخـر يف الشـمال مسّـاه "املعمـور يف مشـال األقـاليم ، وأقره يف الشمال مساه "املعمور يف مشال األقـاليم السـبعة"، خط االستواء إىل اجلنوب"

وضع يف "املعمـور خلـف ، واملعلومات اليت أضافها العلماء العرب ورحالتهم عن العامل ،ولعله فعل ذلك ليستوعب االكتشافات، السبعة"
واألجــزاء ، وجنــوب أفريقيــا، باإلضــافة إىل حبــر العــرب، جــزر احملــيط اهلنــدي كجزيــرة ســرنديب، خــط االســتواء" وعرضــه ســت عشــرة درجــة

 .جزائــر الــواق واق، وال ينســى أن يضــع فيــه اجلزائــر الغامضــة، يتنيوقيطــاغور الصـين، اجلنوبيـة مــن البحــرين اهلنــدي والصــيين ومــدينيت مخــدان
ايــة العــامل املعمــور48( ، يبــدآن مــن اجلزائــر اخلالــدات يف احملــيط األخضر(األطلســي)، ويشــري إىل أن اإلقليمــني األول والثــاين .) وهــي يف 

عــابراً جنــوب اجلزيــرة ، يف جنــوب القــارة، م األفارقــة الســودوهــ، وجنــوب احلبشــة، وزغــاوة، وكــامن، وميــران بــبالد التكــرور وبريســا وبــالد كوكــو
وجزيـرة كلـة وجزائـر ، وجزيـرة جـاوه الكبـرية، وجـزر املهـراج، والسـاحل اهلنـدي، إىل جـزر احملـيط اهلنـدي(جزائر النرجـل)، وحبر اليمن، العربية

 .إىل جزائــر الســلي(كوريا أو اليابــان)، اهلنــد والصــني واألجــزاء اجلنوبيــة مــن، ومدينــة الصــنف الصــينية، وجزائــر الصــني، القامرون(كمبوديــا)
وأيضـاً ، أمـا يف اإلقليمـني السـادس والسـابع، وهـي األقـاليم املتوسـطة، يف اإلقليمني الثالث والرابع، ) ويضع باقي أجزاء الصني واهلند49(

  .والشعوب األخرى الغامضة يأجوج ومأجوج، كفيضع جريان الصني واهلند الشماليني من شعوب الرت ، املعمور يف مشايل األقاليم السبعة
، فــإن ابــن رســته، مــن الغــرب علــى طريقــة بطليمــوس، عــرض مواقــع األقــاليم يبــدآن يف، وإذا كــان كــل مــن اإلدريســي وابــن ســعيد املغــريب

م األول "يبتـدئ مـن الشـرق هلذا يذكر ابن رسـته أن اإلقلـي، واهلندية، يبدؤون ذلك من الشرق على الطريقة الفارسية، وأبا الفداء، وياقوت
ويقطـع البحـر إىل ، مث مير يف البحر على جزيـرة الكـول، مث مير على سواحل البحر يف جنوب السند، وميّر على الصني، من أقاصي الصني

وفيــه ، ندمث علــى بــالد الســ، مث علــى بــالد اهلنــد، " وأمــا الثــاين فيبتــدئ مــن املشــرق "فيمــر علــى بــالد الصــني..وأرض الــيمن، جزيــرة العــرب
" وميــر الرابــع "بــبالد ..ومشــايل بــالد الســند ...مث علــى بــالد اهلنــد، وميــر الثابــت "علــى مشــال بــالد الصــني، "...املنصــورة والنــريون والــديبل
  )50(."...التيبت مث على خراسان

وميتــد ، يف اإلقلــيم اخلــامس، جــريان الصــني واهلنــد ابتــداًء مــن الشــمايل، وشــعوب الــرتك، ويضــع ابتــداء اســتقرار شــعوب يــأجوج ومــأجوج
مث ميــر علــى بــالد الــرتك مث علــى ســاحل حبــر ، الــذي "يبتــدئ مــن املشــرق مــن الشــمال بيــأجوج ومــأجوج، وجودهــا يف الســادس والســابع

  )51(.وأرض الرتك"، فإنه يبتدئ من املشرق من بالد يأجوج مث مير على بالد التغزغز ..أما ما وراء هذه األقاليم ...طربستان
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وميـر علـى أحبـاس الـرتك  .لسياق ذاته يذهب ياقوت إىل أن اإلقليم اخلامس يبتدئ "من أرض الـرتك املشـرقني ويـأجوج املسـدودينويف ا
وكيماك وتغزغـز ، وخرخيز، من فاين وفون، كما أن اإلقليم السادس "يبتدئ من مساكن ترك املشرق،  إخل"..املعروفني بقبائلهم إىل كاشغر

  )52( .ِفَرٌق من الرتك كاملستوحشني"، " بينما يتمركز يف اإلقليم السابع...ومير على القسطنطينية ...بوفارا ...وأرض الرتكمان
كمـا تقـع يف ،  واجلزر املتناثرة فيها تقع يف أطراف اجلزء اجلنـويب مـن اإلقلـيم األول، البحار احملاذية لسواحل اهلند والصني وعلى هذا فإنّ 
: أمــا اجلــوار الشــماليون مــن أتــراك ويــأجوج ومــأجوج فهــم يف األقــاليم، والثالــث بــالد الصــني واهلنــد، الثــاين ويف اإلقليمــني، أجزائــه الشــمالية

  .وخاصة السابع، اخلامس والسادس
األول يأخــذ داللتــه مــن وقــوع أغلــب بقاعهمــا يف دائــرة اإلقليمــني األول ، منــوذجني للتفســري، تنـازع املؤلفــون العــرب حيــال الصــني واهلنــد

بوصـفها ، اليت جتعلهمـا يف أطـراف العـامل اجلنوبيـة بكـل غموضـها وخصائصـهما الفّجـة التبخيسـية، ومقتضياته املالزمة له، الفلكية ،والثاين
وتقـديرمها ، والثاين نابع من احرتامهم العميق هلـذين البلـدين، اليت تضعف الشروط املالئمة للعمران، تعكس حرارة خط االستواء املتوهجة

مـا، ين واحلضاريلدورمها العمرا فـابتهلوا لـذلك تعلـيًال ميّكـنهم مـن وضـع البلـدين خـارج أحكـام وتـأثريات ، النـاتج عـن معـرفتهم املرتاكمـة 
ــذه البلــدان، فوضــع ابــن خلــدون قاعــدة مناســبة هلــذا التعليــل، اإلقليمــني األول والثــاين ، وكثافــة الرطوبــة، اســتناداً إىل تــأثري إحاطــة البحــر 

ــذه الــبالد، اإلدريســي وغــريه مــن املــؤلفني، ج التفســريي مــن بعــدهوأكمــل هــذا النمــوذ  وكثافــة ، وذلــك باالســتناد أيضــاً إىل إحاطــة البحــر 
م) يف كتابــه "أبــواب يف الصــني 11لقــد خلّــص املــروزي (القــرن  .الرطوبــة اللتــني ال تســمحان حبصــول اليبــاس واالحنــراف الــذي يقتضــيه احلــر

"فـأرض الصـني داخلـه يف : ئالً يعلـق قـا، فبعد أن يضع الصني يف اإلقليم األول والثاين، م1120 - هـ514والرتك واهلند الذي كتبه عام 
وملـــا كانـــت بالدهـــا موضـــوعة يف مشـــارق الشـــمس كانـــت أهويتهـــا صـــافية ، وكثـــرة بالدهـــا، (ثالثـــة) مـــن هـــذه األقـــاليم المتـــداد أطرافهـــاثلثة

ا وُعمارها كذلكوإذا كانت البال، وتُربتها طيبة، ومياهها باردة عذبة ذه الصفة كان سكا ملا ذكرنا أن أخص األشياء باحليوان تُربته ، د 
وهـــم ، فأهـــل الصـــني فمعتـــدلو املـــزاج حســـنو الشـــكل والصـــورة وسلســـو األخـــالق ...وهلـــذا ينســـب اإلنســـان إىل الـــرتب، الـــيت يتكـــون فيهـــا

  )53( .أجناس خمتلفة البالد واملساكن"
، وكان لزحل وعطارد دورمها احلاسم يف ذلـك، ثري النجوم الذين مساهم يف تعديل مفاهيم موقعهم األقاليميبتأ، أيضاً ، واستعانوا لذلك

فلواليــة زحــل اســودت ، "وعّلــل ذلــك أهــل التنجــيم بــأن زحــل وعطــارد يتوليــان بالقســمة لطبيعــة اهلنــد: (أجبد العلــوم)كمــا يشــري صــاحبو 
م فمـنهم ، والنجـوم والعلـم الطبيعـي واإلهلـي، احجة هلم التحقق بعلـم العـدد واهلندسـة والطـبواألحالم الر ، فهم أهل اآلراء الفاضلة، ألوا
  )54( .وهلم يف احلساب واألخالق واملوسيقى تأليفات" ...صابئة

ن "فـأرض بابـل" يف اإلقلـيم األول "لـه مـ، حـني يضـع يف تقسـيمه األقـاليمي تـأثري النجـوم واألفـالك، ويذهب املسـعودي يف االجتـاه ذاتـه
ومـن األجنـم السـبعة ، ولـه مـن الـربوج العقـرب، اإلقلـيم الثـاين اهلنـد والسـند والسـودان، ومـن األجنـم السـبعة املشـرتي، الربوج احلمـل والقـوس

  )55( .ومن األجنم السبعة الشمس"، وله من الربوج امليزان، الديبل والصني: واإلقليم السابع ...املزهرة
اورة لـبالد الصـني واهلنـد يف أقصـى الشـمال هـي الشـعوب الـيت يطلـق عليهـا اسـم "يـأجوج ومـأجوج" وإذا كنا قـد عرفنـا أن الشـعوب اجملـ

ــا علــى ختــوم العــامل املعمــور "وأمــا مــا بــني يــأجوج : وكمــا يقولــون، األرض اليبــاب، يف النهايــة، حيــّدها، فــإن تلــك الشــعوب تبــدو هلــم وكأ
  )56( .نا أن فيه عمارة"فقفر خراب ما بلغ ..ومأجوج والبحر احمليط يف الشمال

أو النمـوذج األقـاليمي ، وهـم يقتبسـون النمـوذج الفلكـي البطليمـوس لألقـاليم، علـى اسـتقالهلم الفكـري، نسـبياً ، حافظ املؤلفـون العـرب
املنهجيـة  بل وظفـوا أطرهـا، ومل يستسلموا حلرفّية تلك النماذج، اآلخر الذي يرجع إىل مذهب(السند هند) و "املذهب اهلرميسي اإليراين"

يــل ذهــب بعــض ، وبــدورهم املتعــاظم يف العــامل، وكــان تــأليفهم لـــ "خريطــة املــأمون" إشــارة علــى شــعورهم العظــيم باالســتقاللية، ملقاصــدهم
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م، وابـن خردزابـة، املؤلفني كابن رسته اإليـراين لوضـع  -بـأن وظفـوا النمـوذج اهلنـدي ، وابـن الفقيـه إىل اجلمـع بـني هـذه النمـاذج يف مـدونا
م ، أو العاصـــمة السياســـية للخالفـــة العربيـــة كمراكـــز للعـــامل بـــدًال مـــن إقلـــيم "إيرانشـــهر"، ملـــدن املقدســـية اإلســـالميةا وقـــد افتتحـــوا مؤلفـــا

م املختلفة عـن األرض واجلـزء املعمـور مث بـدؤوا باملـدن املقدسـة اإلسـالمية (مكـة ، والبحـار السـبعة، وعـن األقـاليم، واملغمـور فيهـا، بتصورا
  .حىت ينتهوا إىل الشرق األقصى، ليعرضوا بعدها املدن واألقاليم، وعاصمة اخلالفة السياسية "بغداد"، ينة)واملد

وذلك ، يف القرن العاشر امليالدي، مع أصحاب املدرسة اجلغرافية العربية الكالسيكية، ولقد جتّلت هذه االستقاللية املنهجية والتصورية
وهو اخلـط القـائم علـى ، واعتماد اخلط احلقيقي للجغرافية العربية، زوا أحباثهم على "دار اإلسالم"ركّ و  .جبمعهم بني مفهوم خاص لألقاليم

ا أهايل البلـدان، الرحلة واملشاهدة وهـي ، ودراسـة الكتـب السـابقة ومراجعتهـا، ومقارنتهـا بغريهـا، وعلى التحقق من املعلومات اليت يُديل 
  )57(.لك" و"البلدان"منهجية مارسها أصحاب "املسالك واملما

فإنـه ميكـن ، ربيـةهو املؤسس للمدرسة اجلغرافية الع، م)850 - هـ235الذي ولد(، على الرغم من أن أبا زيد أمحد بن سهيل البلخي
وهـــيمن علـــى كتابـــه ، واعتمـــد التجربـــة واملشـــاهدة أساســـني ألحباثـــه، م) الـــذي دمـــج التـــاريخ باجلغرافيـــة891 -هــــ 278(اعتبـــار اليعقـــويب

هو من وضع النواة املنهجية لــ "املدرسـة اجلغرافيـة العربيـة واختـذ تقسـيماً لألقـاليم تبعـاً ، رايف "كتاب البلدان" االهتمام بـ "دار اإلسالم"اجلغ
ــا وســط الــدنيا وســدة األرض : قــال، بوصــفها وســط الــدنيا، حــول بغــداد مبتــدئا بــاألخرية، لالجتاهــات األربعــة "وإمنــا ابتــدأت بــالعراق أل

ا يف وسط العراق واملدينة العظمىوذكر  ا سعة وكرباً وعمارة وكثرة مياه وصحة ، ت بغداد أل اليت ليس هلا نظري يف مشارق األرض ومغار
وانتقـل إليهـا مـن مجيـع البلـدان القاصـية والدانيـة وأثرهـا مجيـع أهـل اآلفـاق ، وألنه سكن مـن أصـناف النـاس وأهـل األمصـار والكـور، وهواءً 

م" ذاكــراً "ســائر البلــدان واملســافات فيمــا بــني كــل بلــد وبلــد ومدينــة ومدينــة علــى ، ) مث يعقبهــا بأقســام العــامل األربعــة58( .علــى أوطــا
وجهــة الشــمال  ...أقسـامها األربعــة حسـب مــا تقســم عليـه أقطــار األرض بـني املشــرق واملغــرب ومهـب اجلنــوب وهـو القبلــة ومطلــع سـهيل

  )"60فهي شرق بغداد من بلدان حىت "ما اتصل خبراسان من التبت وتركستان(، ملشرقأما ربع ا .)59وهو كرسي بنات نعش"(
م) صــاحب "كتـاب اخلــراج وصــفة 932 - هـــ320(اجلغرافيــة العربيـة قدامــة بــن جعفـرووقـف إىل جــوار اليعقــويب يف التمهيـد للمدرســة 

الــذي بقــي ســائداً يف ، وم جغــرايف وسياســي وحضــاريكمفهــ،  الــذي كــّرس مفهــوم "مملكــة اإلســالم" إضــافة إىل "دار اإلســالم"، الكتابــة"
اية القرن احلادي عشر ميالدي على األقل ،  وملعطيـات متعلقـة بـدار اإلسـالم، وتعرض يف كتابه لـ"صورة األرض"، التأليف اجلغرايف حىت 

مظهـراً موقـع دار اإلسـالم املمتـاز  .ويف النهايـة لشـعوب األقصـى، عرج بعدها على األمـم األخـرى، كالضرائب والثغور وختوم دار اإلسالم
ـا تتحلـق حوهلـا، ونظر إىل أمم الشرق األقصى كغريها من األمـم، )61يف عالقتها بتلك األمم( بعـد أن قّسـم اجلـزء املعمـور مـن ، علـى أ

البلــدان مبدينــة اخلالفــة مفتتحــاً عرضــه لألقـاليم و ، متحلقــة حــول دار اإلسـالم، األرض علـى طريقــة اليعقــويب قياسـاً علــى االجتاهــات األربعـة
"ونبــدأ بــالطريق املــأخوذ مــن مدينــة الســالم (بغــداد) إىل مكــة وهــو املنســك األعظــم وبيــت اهللا : قــال مكــة: ومعهــا املدينــة املقدســة، بغــداد
  .)62نأخذ بعد البلوغ إليه ذكر ما بعده"(، األقدر

، بشـكل رئيسـي علـى يـد االصـطخري وابـن حوقـل واملقدسـي، ديهكذا تبلورت أحباث املدرسة اجلغرافية العربيـة يف القـرن العاشـر مـيال
الذين كرسوا أحباثهم على جمال "دار اإلسالم" ومل خيصوا سوى القليل مـن أحبـاثهم ألمـم اجلـوار وذلـك تعبـرياً عـن ثقـتهم مبوقـع هـذه الـدار 

 .الـيت باتـت تصـيب الواقـع السياسـي للخالفـة علـى الـرغم مـن التصـدعات، ولتعاظم شعورهم بوحدة اجلماعة العربيـة اإلسـالمية، يف العامل
فبلــغ ، أو مــا يســميه ميتــز "عصــر النهضــة"، إذ شــهد القــرن العاشــر املــيالدي إىل جانــب ذلــك ازدهــاراً الفتــاً للحضــارة العربيــة اإلســالمية

،  صــفوفها رحالــة جــوايب آفــاقالــيت ضــّمت بــني، ومت فيــه تشــكيل "املدرســة اجلغرافيــة العربيــة الكالســيكية"، األدب اجلغــرايف ذروة اكتمالــه
  .وبلغوا يف تقصيهم عن خصائص أقاليم دار اإلسالم" شأناً كبرياً ، وامتازوا بدقة نظرهم واعتمادهم على التجربة واملشاهدة
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ه إىل يعـود يف جـذور  -بوصفه املوقع األهـم بـني األقـاليم، والذي انكبت عليه أحباثهم، ولعل مفهوم "دار اإلسالم" أو "مملكة اإلسالم"
وهــذه كانــت تعــين ، ويتصــل بــاملفهوم الفقهــي "دار اإلســالم"، املفهــوم اإليــراين اهلرمســي عــن إقلــيم "إيرانشــهر" الــذي تــدور حولــه األقــاليم

  )63(.ويتمتع مجيع من فيها باألمان الذي يتمتع به املسلمون"، "مجلة األقاليم اليت تطبق أحكام اإلسالم، فقهّياً 
، كائنـاً مـا كانـت أصـوهلم وأعـراقهم وألسـنتهم باإلضـافة إىل أهـل الذمــة،  لسـكانية فتشـمل أبنـاء واألمـة اإلســالميةا مـن زاويـة احلـدود اأّمـ

حــىت وإن مل تقــم فيهــا ، ومتامخــة ألراضــي اإلســالم، واعتربهــا أبــو حنيفــة تشــمل األقــاليم الــيت فيهــا مســلمون، مــن ســكان الــبالد املفتوحــة
واليت يتوقع إمكانية نشوب ، واليت ال تشملها عقود أو معاهدات، م) كانوا يصنعون "دار احلرب") وقبالة(دار اإلسال64أحكام الشريعة(
فأغلــب الفقهــاء يؤكــدون علــى أن العالقــة بــني دار اإلســالم "ودار ، وإن كــان هــذا املفهــوم ال يســتدعي الــدعوة إىل احلــرب، احلــرب معهــا

، وأنـه ال حيـق للمسـلمني شـن حـرب ضـد األمـم األخـرى، احلـرب إالّ اسـتثناء وال تـأيت، احلرب" جيب أن تكون عالقة سـلم كقاعـدة عامـة
وذهـب بعضـهم إىل أن اإلسـالم ال يقـر احلـرب ، )65إالّ إذا بـادأت هـذه األمـم دار اإلسـالم بـاحلرب أوًال(، حىت لو كانـت يف دار حـرب

احلرب الدفاعية لردع اعتداء أو الدفاع عن حق ثابـت  هي، أو التوسع؛ ألن احلرب املشروعة الوحيدة يف نظرهم، اهلجومية بقصد التسلط
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال ﴿واستند هؤالء يف ذلك على اآلية القرآنية ، )66مبقتضى عهد أو معاهدة نـََقَضَها اخلصُم(

شــــاء إىل صــــراط الســــالم ويهــــدي مــــن يّ  واهللا يــــدعو إىل دار﴿) واآليــــة 25: (يــــونس ﴾بــــنيه لكــــم عــــدو مّ إنّــــ .تتبعــــوا خطــــوات الشــــيطان
 ﴾وال تعتـــدوا إن اهللا ال ُحيـــب املعتـــدين، وقـــاتلوا يف ســـبيل اهللا الـــذين يقـــاتلونكم﴿: تعـــاىلوأيضـــاً علـــى قولـــه ، )61: (األنفـــال ﴾مســـتقيم
م الفقهيـة، ) فضـًال عـن ذلـك190: (البقرة العهـد) مـن جـراء  وجـود منطقـة وسـط بـني الـدارين مسوهـا (دار، فقـد أقـر الفقهـاء يف تصـورا

) غـري أن تلـك املفـاهيم مل يكـن هلـا 67( .هو عدم جواز شن احلرب عليها، وأول ما تضمنته هذه الدار، التحالف والتعاهد بني الطرفني
ا ـابـني دار اإلسـالم والعـامل احملـ، ترسخت احلـدود وسـاد اهلـدوء، (الفتوح) األوىلفبعد اندفاعة، وثقلها دائماً عند رجال احلكم، وز ، يط 

ـا ويف نقـل مفهـوم "دار اإلسـالم" الفقهـي إىل ، وال سيما يف العهـد العباسـي وكـان هلـذا أثـره يف الشـعور باسـتقرار حـدود دار اإلسـالم وثبا
ولتنامي شعورهم بالثقة بالـذات احلضـارية مـن جهـة ، إلحساس الباحثني باستقرار حدود هذه الدار من جهة، املستوى اجلغرايف احلضاري

وتقســيمها إىل واحــد وعشــرين إقليمــاً ال بــاملعىن الفلكــي الرياضــي  ، (املدرســة اجلغرافيــة العربيــة) علــى دار اإلســالممــن هنــا أتــى تركيز، أخــرى
ــــاطق جغرافيــــة وواســــعة، )Kilomataكأحزمــــة عريضــــة تضــــم عــــدداً مــــن درجــــات العــــرض ( ) أي  Regions)(68أو واليــــات (، بــــل كمن

ا يف أطالســــهم علــــى أن تبــــدأ خــــارطتهم خبريطــــة العــــامل ، واألنثوغرافيــــة، ية واإلداريــــة(بلــــداين) يف وحدتــــه االقتصــــادكإقلي ودأب أصــــحا
الشــامي مث أربــع عشــرة خارطــة متثــل  -ومصــر وبــالد الشــام والبحــر الرومــي وحبــر فــارس واملغــرب، املســتديرة مث يليهــا خارطــة جزيــرة العــرب
بعد أن أعطوه معىن جديداً ، فاستعملوا مفهوم اإلقليم، اجلغرايف ذروته على أيديهم فبلغ األدب، األقاليم الوسطى والشرقية لبالد اإلسالم

م وسلوكهم الثقايف، وأساليب معاشهم، وتعمقوا يف وصف أوضاع الناس فيه، بينوا فيه حدود اإلقليم جغرافياً وبشرياً  م ، وعادا واعتقادا
وقــد عــرب املقدســي عــن طريقــة أصــحاب هــذه ، هم مــن منــط الدراســات اإلثنوغرافيــةفاقرتبــت أحبــاث، وأصــوهلم األقواميــة وحــالتهم االقتصــادية

والثـاين مـا مسعنـاه ، أحـدها مـا عاينّـاه: "فانتظم كتابنا هذا من ثالثة أقسـام: بقوله، يف البحث، الذين مجعوا بني الرحلة واجلغرافية، املدرسة
وال أهـل زهـد إالّ ، ومـا بقيـت خزانـة ملـك إالّ وقـد عرفتهـا، ويف غـريه، ابوالثالـث مـا وجـدناه يف الكتـب املصـنفة يف هـذا البـ، من الثقات

م حــىت اســتقام يل مــا ابتغيتــه يف هــذا البــاب" (، وقــد خــالطتهم ) وكــانوا علــى إدراكهــم العميــق بــالتنوع 69وال مــذكرو بلــد إالّ وقــد شــهد
ا اجلامعة، العميق الذي تزخر به دار اإلسالم   .يستشعرون وحدة شعو

وبــدأت بــذكر ديــار ، وكــورة كــورة لكــل عمــل، وصــقعاً صــقعاً ، (قــد فصــلت بــالد اإلســالم إقليمــاً إقليمــاً : ابــن حوقــل ذلــك بقولــه ويشــرح
ويـذكر اإلصـطخري يف عبـارة تكـاد تكـون ، )70وهـي واسـطة األقـاليم)(، العرب فجعلتهـا إقليمـاً واحـداً؛ ألن الكعبـة فيـه ومكـة أم القـرى
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وســائر مــا ، ومــا يقــع فيــه مــن املــدن، فبينّــا فيهــا شــكل ذلــك اإلقلــيم، دنــا لكــل إقلــيم منهــا صــورة علــى حــدةمتطابقــة مــع ابــن حوقــل "مث أفر 
ا ومكة فيها وهي أم القرى"( ...حيتاج إىل علمه ـم الواسـعة يف العـامل، )71وابتدأت بديار العرب ألن القبلة  ، وقد اسـتفادوا مـن رحال

  .وعلى أطراف اهلند والصني
ـــذه الـــدار، ترّكـــز اهتمـــامهم باألوضـــاع البشـــرية واالقتصـــادية ألقـــاليم دار اإلســـالملكـــن إىل جانـــب  م مل ينســـوا األمـــم احمليطـــة  أو ، فـــإ

من أن يهتموا كذلك مبـا يكتـنفهم مـن أقـاليم ، فقد كان البد هلم وهم املهتمون بأوضاع هذه الدار، بإعطاء مالحظات على العامل بأسره
، فعنـد حتديـدهم لـدار اإلسـالم .وهو ما جنده جلّياً يف عرض االصطخري وابن حوقل واملقدسي، بينهم وباحتماالت العالقات، وشعوب

ا ا من حبار وعالقات مع بقيـة العـامل ، تعرضوا لتداخل حدودهم مع األمم الكربى احمليطة  وحدود وختوم هذه األمم الكربى وما حييط 
وحمـددين موقـع بـالد العـرب واملســلمني جغرافيـاً داخـل األمـم الكـربى احمليطــة ، السـبعة مضـمنني عرضـهم معطيـات منـوذج األقــاليم، املعمـور

، فأشـار اإلصـطخري إىل "أن شـرقها أرض اهلنـد، فتحدثوا يف البداية عن امتـداد دار اإلسـالم، بالد القرم، الروم، الرتك، اهلند، الصني: ا
ـ، وحبر فارس(حبر اهلند) ا مملكة الروم وما يتصـل  والصـقالية وطائفـة مـن ، ا مـن األرمـن والـالن والـران والسـرير واخلـزر والـروس وبلغـاروغر

ا من بالد الرتك، ومشاليها مملكة الصني، الرتك ا حبر فارس"، وما يتصل    )72( .وجنو
ما أشـارا ، لكة اهلندومم، ومملكة الروم ومملكة الصني، ومملكة إيرانشهر: وبعد أن ذكر االصطخري وابن حوقل ممالك األرض األربع فإ

ا "مملكــة اإلســالم" يف صــعودها مــن تلــك املمالـــك مــن بــالد "فلمــا جـــاء : فيقــوالن بكلمــات تكــاد تكــون متطابقــة، إىل مــدى مــا أخــذ
وأخـذ مـن مملكـة اهلنـد مـا اتصـل بـأرض ، واألنـدلس، الشـام ومصـر واملغـرب: فأخـذ مـن مملكـة الـروم، اإلسالم أخذ من كل مملكة بنصيب

  )73(.وأخذ من مملكة الصني ما وراء النهر"، وطرف أعلى طخارستان، ورة وامللتان إىل كابلاملنص
مــن أربعــة ، وأن مســاحة "مملكــة الصــني"، فالصــني واهلنــد يف نظــر اإلصــطخري وابــن حوقــل اثنتــان مــن األمــم األربــع العظمــى يف العــامل

وأمــا ، وأن حــدودها "فــإن شــرقيها ومشاليهــا البحــر احملــيط، )74( .لتيبــت"أشــهر يف ثالثــة ومتتــد مــا بــني البحــر والتغزغز(قــوم مــن الــرتك) وا
وأمــــا غربيهــــا فهــــو البحــــر احملــــيط؛ ألن يــــأجوج ومــــأجوج ومــــن إلــــيهم إىل البحــــر احملــــيط مــــن هــــذه ، و اهلنــــد، جنوبيهــــا فمملكــــة اإلســــالم

ــا بــالد اإلســالم(حبر الشــمال) أمــا "أرض اهلنــد فــإن شــرقيها حبــر فــارس وغر ) وهــو هنــا ورنــك75(.اململكــة" ومشاليهــا مملكــة ، بيهــا وجنو
  )76الصني" (

ويـأجوج ومـأجوج هـم يف ناحيـة الشـمال" ليتصـل ، (قـزوين) وبـالد بلغـار الفولغـاالصـني وحبـر اخلزرما بـني ، وقد وضعوا الشعوب الرتكية
  )77( .بالبحر احمليط

************************  
  : الهوامش

  .باحث و أكادميي من سوريا) *
، 4، ص1302 .مبطبعــة بريــل، طبــع مدينــة ليــون احملروســة .خمتصــر كتــاب البلــدان .أبــو بكــر أمحــد بــن حممــد اهلمــذاين .ابــن الفقيــه .1

 .كتـاب خنبـة الـدهر يف عجائـب الـرب والبحـر  .شيخ الربوة مشس الدين بن عبد اهللا حممد بـن أيب طالـب األنصـاري، وراجع أيضاً الدمشقي
   .24، ص1865 .مطبعة األكادميية اإلمرباطورية .وسةطبع مدينة بطرسبورغ احملر 

اإلدارة الثقافية يف جامعة  .الرتمجة صالح الدين عثمان .1تاريخ األدب اجلغرايف العريب ج .اغناطيوس بوليانوفتش كراتشكوفسكي .2
  .22، ص1957 .القاهرة .الدول العربية
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 .155، صبــدون تــاريخ .ومؤسســة اخلــاجني مبصــر .مكتبــة املثــىن ببغــداد .كاملســالك واملمالــ .أبــو القاســم عبــد اهللا .ابــن خرداذبــه .3 
  .24، صمصدر سابق .الدمشقي .7، صمصدر سابق .وابن الفقيه

  .5، صمصدر سابق .ابن الفقيه .4 
 .حتقيــق حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد .1ج .مــروج الــذهب ومعــادن اجلــوهر .أبــو احلســن علــي بــن احلســني بــن علــي، املســعودي .5 

  .160، ص1964مصر  .4ط .طبعة السعادة
  .136، صمصدر سابق .ابن الفقيه .6 
 .طبـع يف مدينـة ليـون احملروسـة مبطبعـة بريـل .كتـاب األعـالق النفسـية  .ابن رسـته أبـو علـي أمحـد بـن عمـر .5ـ4، صاملصدر نفسه .7 
   .8، ص1893سنة 
  .228ـ227، ص1974 .مكتبة جهري يف بغداد .العراقيني نقابة املهندسني .الباب األول .الشريف اإلدريسي .أمحد سوسه .8
  .20، ص1955 .دار صادر بريوت .اجمللد األول .معجم البلدان .ياقوت احلموي اإلمام شهاب الدين بن عبد اهللا .9

  .99، صمصدر سابق .ابن رسته .10
 .بـن عبـد اهللا بـن إدريـس احلمـودي احلسـيينوالشريف اإلدريسي أبو عبد اهللا حممد بن حممـود  .5، صمصدر سابق .ابن خراذبه .11

  .8، صدون مكان وتاريخ .مكتبة العقائد الدينية 1ج .نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق
، 2000دمشـــق  .وزارة الثقافـــة .حتقيـــق قاســـم وهـــب .قســـم أول .التنبيـــه واإلشـــراف .أبـــو احلســـن علـــي بـــن احلســـني .املســـعودي .12
  .59ـ58ص

   .229، صمصدر سابق .أمحد سوسه .13
 .بــريوت .دار صــادر .1850 .طبــع مدينــة بــاريس .كتــاب تقــومي البلــدان  .عمــاد الــدين إمساعيــل بــن حممــد بــن عمــر .أبــو الفــداء .14

  .19، صبدون تاريخ
ائـرة مطبعـة جملـس د .كتاب البريوين يف حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولـة  .أبو رحيان حممد بن أمحد .البريوين .15 

  .156، صم1958هـ ـ 1377 .اهلند .الدكن .املعارف العثمانية حبيدر آباد
  .131، صمصدر سابق .1قسم  .التنبيه واإلشراف .املسعودي .16

  .30، صمصدر سابق .أبو الفداء .17 
  .85، صمصدر سابق .ابن رسته .18 
  .526، صمصدر سابق .اإلدريسي .19 
  .21، صوأبو الفداء 87، صاملصدر نفسه .20 
  .101ـ  100، صمصدر سابق .الدمشقي .21 
  .156ـ  155ص ،مصدر سابق .اجلزء األول .مروج الذهب .املسعودي .22 
أعادت طبعـه باألوفسـت  .ومجال الدين الشيال .حتقيق عبد املنعم عامر .األخبار الطوال .أمحد بن داوود .أبو حنيفة الدينوري .23 

  .35، صمكتبة املثىن ببغداد
  .51، صمصدر سابق .1ج .مروج الذهب .املسعودي .24 
  .9، صمصدر سابق .اإلدريسي .25 
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  .10ـ  9، صاملصدر نفسه .26 
  .103، صمصدر سابق .القسم األول .التنبيه واإلشراف .املسعودي .27 
  .30، صمصدر سابق .أبو الفداء .28 
  .61، صمصدر سابق .قسم أول .التنبيه واإلشراف .املسعودي .29 

  .54، صمصدر سابق .اجلزء الثاين .جملد أول .احلموي .30
  .200، صمصدر سابق .أمحد سوسه .31
  .71مصدر سابق ص .قسم أول .التنبيه واإلشراف .املسعودي .32
  .75، صاملصدر نفسه .33
  .9، صمصدر سابق .1ج .اإلدريسي .34
  .99، صابن رسته .35
  .82، ص1978 .بريوت .دار القلم .خلدون مقدمة ابن .عبد الرمحن بن حممد .ابن خلدون .36
  .83، صاملصدر نفسه .37
  .85، صاملصدر نفسه .38
  .83، صاملصدر نفسه .39
  .98، صمصدر سابق .اإلدريسي .40
مؤسســة الدراســات العربيــة  .1ج .موســوعة احلضــارة العربيــة اإلســالمية .مقدمــة علــم اجلغرافيــا عنــد العــرب .شــاكر خصــباك .د .41

  .476، ص1995 .ودار فارس ـ عمان .) بريوت(ثالثة أجزاء
مطبعـة  .مدينـة ليـون .أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم .مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر الشامي .املقدسي .42
  .62ـ  59، ص1906 .بريل

  .59، صاملصدر نفسه .43
  .98، صمصدر سابق .اإلدريسي .44
  .17، صاملصدر نفسه .45
  .87و  17، صاملصدر نفسه .46
  .99، صاملصدر نفسه .47
 .ريوتب، املكتب التجاري للطباعة والنشر .حتقيق إمساعيل العريب .كتاب اجلغرافيا  .ابن سعيد املغريب أبو احلسن علي بن موسى .48

  .89ـ  85، ص1970
  .110ـ  90، صاملصدر نفسه .49
إذ يقــول "اإلقلــيم ، 30ـ  28، صمصــدر ســابق .1جملــد أول/ج .وييــاقوت احلمــ .97ـ  96، صمصــدر ســابق .ابــن رســته .50
وعلـى سـواحل ، وفيـه جزيـرة السـرنديب، وميـر علـى مـا يلـي اجلنـوب مـن الصـني، فهو من املشـرق يبتـدئ مـن أقصـى بـالد الصـني ...األول

وبالد ، فيمر على بالد الصني، املشرق يف يبتدئ ...اإلقليم الثاين، إخل ...مث يقطع البحر إىل جزيرة العرب، البحر يف جنوب بالد السند
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مث  ، فيمــر علــى مشــال بــالد الصــني مث اهلنــد والســند ...:واإلقلــيم الثالــث، والســند، وعلــى مشاليهــا جبــال قــامرون (=كمبوديــا) وكنــوج، اهلنــد
  ."...وكابل ...ومير على جبال كشمري ...ويبتدئ من أرض الصني والتيبت واخلنت ...واإلقليم الرابع ...وكرمان، كابل

  .98، صاملصدر نفسه .ابن رسته .51
  .32، صمصدر سابق، 1. بافوت احلموي. جملد أول ج52
وأوالده  W.HF.FFER. الطبيب شرف الزمان طاهر املروزي. أبواب يف الصني والرتك واهلند. طبع يف بريطانية العظمى. مـن قبـل 53

   .2، ص1942يف كمربج. لندن. 
  .168، ص1978. دار الكتب. 1سن. أجبد العلوم. جديق بن ح، ص. القنوجي54
  .87، ص. مصدر سابق1. املسعودي. مروج الذهب. ج55
املسـالك واملمالـك. حتقيـق د. حممـد جـابر عبـد العـال احلسـيين. ، . االصطخري. أبو اسحق ابراهيم بـن حممـد الفارسـي (الكرخـي)56

وقــل أبـو القاســم النصــييب. كتـاب صــورة األرض. منشــورات دار مكتــب . وابــن ح17، ص1961وزارة الثقافـة واإلرشــاد القــومي. مصـر. 
  .22، ص1992احلياة. بريوت. 

  .9ـ  8، ص1986. 2. د. حسني مؤنس. تاريخ اجلغرافيا واجلغرافيني يف األندلس. مدبويل القاهرة. ط57
   .23ص، اب األعالق النفيسة) حوقلابن رسته. كت: . اليعقويب. أمحد بن أيب يعقوب بن واضح الكاتب. كتاب البلدان. (يلي58

  .268، ص. املصدر نفسه9
  .269، ص. املصدر نفسه60
  .192، صم1985. ترمجة ابراهيم اخلوري. وزارة الثقافة. دمشق. 1. ق1. أندريه ميكيل. جغرافيا دار اإلسالم البشرية. ج61
عة الكتابــه. (يلــي كتــاب ابــن خرداذبــه. أبــو القاســم . قدامــه بــن جعفــر. أبــو الفــرج الكاتــب البغــدادي. نبــذ مــن كتــاب اخلــراج وصــن62

  .185، صعبيد اهللا بن عبد اهللا. املسالك واملمالك. مكتبة املثىن. بغداد. بدون تاريخ
  .7، ص1993دار النمر. دمشق. ، . د. إحسان اهلندي. أحكام احلرب والسالم يف دولة اإلسالم63
  .8، ص. املصدر نفسه64
  .112، ص1983الم والعالقات الدولية يف السلم واحلرب. دار املعارف. القاهرة. . خدجية أبو أتله. اإلس65
  .52، ص. دار املعارف. القاهرة. بدون تاريخ3. علي علي منصور. شرعة العدو شريعة اإلنسان. سلسلة كتايب 66
  .67، ص. إحسان اهلندي. مصدر سابق67
  .201، ص. كراتشكوفسكي. مصدر سابق68
  .43، ص. املقدسي69
  .16ـ  15، ص. ابن حوقل. مصدر سابق70
  .6، ص. املقدسي27ابن حوقل ص 20ـ  19، ص. االصطخري71
  .20، ص. ابن حوقل16، ص. االصطخري72
  .19، ص. ابن حوقل16ـ  15، ص. االصطخري73
  .32، صمصدر سابق .1جملد أول/ج .ياقوت احلموي .52. ابن 74
  .16االصطخري  .20، صاملصدر نفسه .75
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  .16، صاالصطخري .20، صاملصدر نفسه .ن حوقلاب .76
  .18، صاالصطخري .23، صاملصدر نفسه .ابن حوقل .77
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  تحت الحكم العثماني المبكر Athosرهبان جبل أثوس ِ 
  حامت الطحاوى*: ترمجةزخاريـادو/  .أ.يثـاليزاب

يزنطيــة األرثوذكســية يف العديــد مــن الوثــائق الرمسيــة ويف جــاء ذكــر االمتيــازات الــيت منحهــا الســالطني العثمــانيون األوائــل إىل األديــرة الب 
عــن رهبــان ديــر  Munedjim Bashiوحتــدث املــؤرخ العثمــاين مــنجم باشــى  .بعــض الروايــات الــيت احتــوت أيضــا علــى أجــزاء مــن احلقيقــة

 –Orkhan 1326خــانالــذين قــاموا بزيــارة بــالط الســلطان العثمــاين أور  Serres )1(بــرودرومس الــذى يقــع بــالقرب مــن مدينــة ســريس

  .منه بإسباغ محايته عليهم Firman)من أجل احلصول على فرمان (1362
ويبــدو أن إشــارة املــؤرخ العثمــاين للســلطان أورخــان مل تكــن دقيقــة ألنــه مــن الثابــت أن الــدير قــد حصــل علــى امتيازاتــه مــن قبــل ابنــه  

  .م )Murad I )1362–1389وخليفته السلطان مراد األول 
  .)2(رير أديرة جبل أثوس تذكر أن السلطان أورخان كان كرميا ومتساحما فقام بإسباغ محايته على اجلبل املقدسعلى أن تقا 
بأن السالطني العثمانيني قد قـاموا بتأكيـد الوضـع املتميـز واملتسـامح جتـاه أديـرة جبـل أثـوس Philotheos )3(وشهد البطريرك فيلوثيوس 

م بــه كمــا أن 1360كتابتهــا حــوايل العــام فقــد ذكــر يف عظتــه الدينيــة الــيت قــام ب م أن العثمــانيني قــد احرتمــوا جبــل أثــوس وأبــدوا إعجــا
ومـن احملتمـل أن يكـون ذلـك مصـدرا غـري مباشـر للعالقـات الـيت تأسسـت  )4(الرهبان كانوا خريين وقاموا مبعاملة العثمانيني بشـكل طيـب
ومن املمكن أن نفرتض أن ذلك قـد حـدث بالفعـل بفضـل ، السلطان أورخان بني رهبان وأديرة جبل اثوس والبالط العثماين وخاصة أيام

 John VI )5(الشخصـــــية الـــــيت لعبـــــت دور الوســـــيط بـــــني الشـــــعبني البيزنطـــــي والعثمـــــاين اإلمرباطـــــور حنـــــا الســـــادس كانتـــــاكوزينوس

Kantakouzenos وهو محو السلطان أورخان.  
فبينمــا التزمــوا مببــادئ ديــنهم (اإلســالمي ) الــذي يــنص علــى ضــرورة ، كل عــادلوأراد الســالطني العثمــانيني تلبيــة رغبــات الرهبــان بشــ 

، وهكذا قدم العثمـانيون احلمايـة لألديـرة، التسامح جتاه اليهود و املسيحيني أرادوا تقوية هيبتهم ونفوذهم عرب العامل البيزنطي األرثوذكسي
ـــا الديريـــة إعفـــاًء ضـــريبيا كـــامال واســـتمر النظـــام املعمـــول بـــه مـــن قبـــل يف دفـــع  حبيـــث مل يـــتم منحهـــا، وإعفـــاء مـــن الضـــرائب علـــى ممتلكا

   .)6(الضرائب
وبشـــكل مـــواٍز قـــام الرهبـــان بـــأداء خـــدمات متعـــددة للســـالطني العثمـــانيني طبقـــا حلوليـــة ( مزمنـــة ) تركيـــة جمهولـــة املؤلـــف عرفـــت باســـم  

حيرضه على غزو األقـاليم  Karmanرسوًال إىل أمري كرمان  وأوفد اإلمرباطور البيزنطيGazavt-iSultan Murad )7(غزوات السلطان مراد
جاسوســـاً إىل الغـــرب  Bayezid IIوأرســـل الســـلطان بايزيـــد الثـــاين  .)8(م وكـــان هـــذا الرســـول أحـــد الرهبـــان1443العثمانيـــة يف العـــام 

األقــل كــان خيتبــئ حتــت ومــرة أخــرى كــان اجلاســوس أحــد الرهبــان أو علــى  Djemاألورويب مــن أجــل احلصــول علــى معلومــات عــن أخيــه 
   .)9(ثياب الرهبان

وامتــــدت احلمايــــة الــــيت بســــطها الســــالطني العثمــــانيون علــــى أديــــرة جبــــل أثــــوس لتصــــبح هلــــا وظيفــــة أخــــرى حيــــث عملــــت كمالجــــئ  
 .St )10(لألشــخاص الــذين أرادوا إنقــاذ أرواحهــم لــيس يف الســماء فقــط بــل يف األرض أيضــا ومــن ذلــك حالــة القــديس نيكيتــاريوس 

Neketariosوألن نيكيتــاريوس مل يكــن قديســاً شــهريا يف الكنيســة البيزنطيــة  .الــذي كــان بــارزاً وســط احليــاة الديريــة إبــان فــرتة املــد العثمــاىن
   .األرثوذكسية فرمبا كان من املفيد أن نستعيد بعض األحداث التارخيية

 Vitaيف سـرية حياتـه  Protos Danial )11(وس دانيــال م يف جبل أثوس حسبمـا ذكر الربوتــ1500لـقد مـات نيكيتاريوس يف العـام  
  .)13(م1472قد توىل رئاسة رهبان الدير يف العام  )12(وهو الذي كان طبقا إلحدى وثائق جبل أثوس
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قبيـل قيـام العثمـانيني  -وحلمـت أمـه  )Bitola )14أو بيتـوال Monasteriولد نيكيتاريوس ألبوين من الفالحـني يف إقلـيم موناسـتريي  
لـذا جيـب  )15(بالسيدة العذراء وهى ختربها بقرب وصول العثمانيني الذين سوف يقومون بغـزو اإلقلـيم واسـرتقاقهم –بغزو ذلك اإلقليم 

ا أن جتد مكانا آمنا ختتبئ به   .على أسر
ن البقــاء علــى قيــد لكــن األســرة جنحــت يف االختفــاء بشــكل جيــد ومتكنــت مــ، وبالفعــل وصــل العثمــانيون وقــاموا باجتيــاح اإلقلــيم كلــه 
م وبعـد  .احلياة وبعد تلك األحداث املأسـاوية تنـاقش أبـوي نيكيتـاريوس يف أمـرهم مستعرضـني أفضـل الطـرق مـن اجـل احلفـاظ علـى حيـا

  .تفكري طويل استقر عزمهم على أن أفضل السبل هو االلتحاق برهبان الدير
وعـاش  .الذي مل أستطع حتديد موقفه بالضـبط - Sts.Anargyroi دير القديسني أنارجيورى –وهكذا أخذ األب ولديه وتوجه حنو  

، توجه أحد األبناء وهو نيكيتاريوس إىل جبـل أثـوس، ويف زمن متأخر عن ذلك، بعد أن أصبح األب راهباً ، الثالثة يف سالم داخل الدير
س الســــناتو رفيعــــي الشــــأن يف الــــذي كــــان ابــــن أحــــد أعضــــاء جملــــ Dionysios Iagarisحيــــث التحــــق خبدمــــة ديوينســــيوس أياجــــاريس 

ممـا جعلـه مـثال حيتـذى لبـاقي الرهبـان األمـر الـذي ، برز نيكيتـاريوس هنـاك بفضـل طريقـة حياتـه الـيت امتـازت بـالورع والتقـوى .القسطنطينية
   .جعل منه رجًال مقدساً فيما بعد

ب واألبنــاء قــد التحقــوا بالــدير إلنقــاذ أنفســهم مــن أن كــالًّ مــن األ Vitaوطبقــاً لســرية حياتــة –وإنــين أقــوم بتأكيــد احلقيقــة الــيت تــذكر  
م وكذلك من أجل إنقاذ أمواهلم أيضا، )16(األتراك العثمانيني    .وتوجه الكثري إىل جبل أثوس إلنقاذ حيا

ـــا، وكانـــت حيـــاة الراهـــب هادئـــة ومتتـــاز باحلريـــة  ـــا تلـــك املنغصـــات الـــيت كـــان العـــامل ميـــر  بعـــض لكـــن ذلـــك مل يكـــن دافـــع ، وال ميـــر 
األشــخاص الــذين اســتقروا جببــل اثــوس يف القــرن اخلــامس عشــر املــيالدي وتعــد أنشــطتهم معروفــة عــرب حماضــر جمــالس القضــاء( احملــاكم ) 

الــذى كــان يصــف ، Nikolsas Basileiadesالعثمانيــة الــيت تــذكر أن رهبــان جبــل أثــوس لعبــوا دوراً بــالغ األمهيــة مثــل نيكــوالس بازيليــاس 
 )17(حيث اشتملت ذكرياتـه علـى وجـود ثـالث منـاطق تابعـة لسـلطات أخـرى تسـمى، بالقسطنطينية Phanariاري طفولته يف منطقة فن

Metochiaويف مكـــان قريـــب مـــن البطريركيـــة األوىل تتبـــع كنيســـة القـــرب املقـــدس ، كانـــت تقـــع إىل جـــوارهHoly Sepulchre  حيـــث يقـــوم
ــا عنــد زيارتــه للقســطنطينية ، املــرتجم ) –( ديــر القديســة كــاترين بســيناء Sinaiوالثانيــة تابعــة لــدير ســيناء  ،بطريــرك بيــت املقــدس بــالنزول 

والــيت اســتخدمت ، واألخــرية كانــت تابعــة جلبــل أثــوس، Konstantiosبفضــل مــا تعلمنــاه مــن البطريــرك قســطنطيوس ، الــذي حيظــى باجملــد
  .)18(انلتزويد احملاكم العثمانية بالتشريعات القضائية اليت مت سنها بواسطة الرهب

 Stefan )19(الــذي كــان قائــدا بــارزا يف جــيش احلــاكم املطلــق " الصــريب Radicوجيــدر بنــا متابعــة نشــاط الراهــب البــارز راديــتش  

lazarevic. 20(ليفتــه وابــن زوجتــه جــورج برانكــوفتشوتــوىل خ، م1427وبعــد مــوت األخــري يف العــام( George Brankovic مل حيبــذ
وبشـكل خـاص إىل ، فقـرر اللجـوء إىل جبـل أثـوس، م بفـرتة قصـرية1433وبعد العام ، العسكرية ملدة أطولراديتش اإلستمرار يف اخلدمة 

وإعــادة تنظيمــه ، ومل يعــد مــأهوال لكنــه اآلن مت ترميمــه وجتديــده، الــذى كــان قــد تعــرض للحــرق مــن قبــل Kastamonitouديــر كاســتامونيتو
لت علـى جـزء مـن اإليـرادات مـن العمـالت الفضـية يف صـربيا كـذلك قـدم راديــتش والـيت اشـتم، بفضـل اهلبـات الكبـرية الـيت قـدمها راديـتش

   .Vatopediمنحاً وعطايا إىل دير فاتوبيدى 
كانــت ظــروف اســتيطان راديــتش يف جبــل أثــوس ذات أمهيــة كــربى فكانــت حياتــه وثروتــه مهــددة مــن قبــل احملــاكم الصــربية بعــد مــوت   

قـد أصـبحت دولـة معاديـة  .للسـلطان العثمـاين Vassal Stateصـربيا الـيت كانـت دولـة تابعـة  وبشكل أكثر حتديداً فـإن، ستيفان الزاريتش
   .بسبب املشاكل اليت جنمت عن وراثة احلكم و تدخل اهلنغاربني
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وهلــذا الســبب توجــه راديــتش حنــو ديــر جبــل ، م1423كــان جبــل أثــوس قــد أصــبح مقاطعــة عثمانيــة منــذ العــام ،  وعلــى اجلانــب اآلخــر 
مث متكـن أيضـا ، وهناك أيضا متكـن مـن الـدفاع عـن مصـاحله يف صـربيا .اك كان بعيداً عن األحداث العسكرية الىت مزقت وطنهوهن، أثوس

   .Dhimmiبان جعل من نفسه ذمّياً ، من وضع نفسه بني الرعايا غري املسلمني للسلطان العثماين
القاته القوية مع الشخصـيات السياسـية املـؤثرة يف الدولـة العثمانيـة ويف النهاية متكن الراهب راديتس من الدفاع عن ثروته من خالل ع 

   .Rumelia )21(القائد العسكرى لروميليا ShihabEd–din Pashaأو شهاب الدين باشا Shahinمثل شاهني 
، م1440العـام  Serresوميكننا احلصول على األفكار حول ثروة راديتش عـرب الوثيقـة القانونيـة العثمانيـة الـيت أصـدرها قاضـي سـريس  

   .أن هذه الوثيقة تعد أقدم وثيقة عثمانية تقوم بتسجيل دعوى قضائية، وميكن القول بقدر ما
تتكـون مـن كـيس ، اللـذين تُرَكـا وديعـة لـدى راديـتش، Ieremiaولدي إيرمييا  Dimitriودميرتى  Yakubتبدأ القصة باألخوين يعقوب  

، ) باإلضــافة إىل ســتة أقــداح فضــية Flor(وســتة آالف فلــورين ذهــىب Akce )فضــية(أقجةألــف قطعــة  35خمتــوم مــن النقــود حيتــوى علــى 
يف األديــرة الــيت كانــت تتمتــع حبمايــة  –بســبب قيمتهــا العاليــة–وكــان مــن الطبيعــي أن يــتم وضــع تلــك الوديعــة ، واثــين عشــر صــليبا ذهبيــا

   .وفضال عن ذلك بسبب مناعتها وقوة حتصينها، السالطني العثمانيني
الغــرض الــذي دفــع ايرمييــا إىل إيــداع املبــالغ املاليــة واألشــياء القيمــة األخــرى لــدى راديــتش مل يكــن معروفــا متامــاً , هــل كانــت تلــك  نّ إ 

جـرى فيـه  الـذيفإننا ال نعرف املكان والزمان ، ؟! وإذا كان ذلك الدافع حمدداديعة فقط أم كانت على سبيل القرضاملبالغ الثمينة جمرد و 
   .ذلك
حيـــث كـــان يعـــيش راديـــتش والـــذي كـــان  Kastamonitouأيـــة حـــال فإننـــا خنمـــن أن الوديعـــة قـــد اســـتقرت يف ديـــر كاســـتامونيتو  علـــى 

وعنـدما أعادهـا إلـيهم جنحـوا يف انتـزاع ، وبعد ذلك تقـدم أبنـاء ايرمييـا إىل راديـتش طـالبني منـه اسـرتداد وديعـتهم، يتصف بكونه مكاناً آمنا
  .البد من اللجوء للمحاكمةوهكذا كان .فلورين منه 1000

رفض راديتش يف احملكمة االعرتاف(التسليم) بان املبلغ املايل قد احتوى على حافظتني من النقود بينمـا ادعـى املـدعى علـيهم بأنـه قـد  
  .Musalahaأعطاهم مبلغ األلف فلورين على سبيل املصاحلة 

ذه احلالـــة فـــيمكن أن يعـــىن هـــذا املصـــطلح "لكـــي يرتكـــوه يف ســـالم" أو (التعبري) واضـــحا مبـــا فيـــه الكفايـــة يف هـــمل يكـــن هـــذا املصـــطلحو  
(الطرف) اآلخر(العثمـانيني)  من املهم لنا أال ننسـى أن اجلانـبو ، "كتسوية عن القرض" واملرجح أن املعىن األخري كان هو املعىن الصحيح

  .كان لديه أسانيده حول الفائدة والربا يف احملكمة اإلسالمية
وكبــري رجــال الــدين املســيحيني باملدينــة  Serresحضــور العديــد مــن الرهبــان للمحاكمــة وكــذلك مطــران مدينــة ســريس وعلــى الــرغم مــن  

Protogeros الذى حضر ليديل بشهادته لصاحل راديتش فلم يكن قرار احملكمة يف صاحل راديتش متاما.  
 تســوية أُرٍغــم راديــتش مبقتضـاها علــى دفــع تعــويض يبلــغ وتوصــل الفريقـان إىل، وخـارج احملكمــة جتمــع العديــد مـن املســلمني واملســيحيني 

  .فلورين ذهيب 400
بالنســبة للعثمــانيني املســلمني فــإن توقيعــات الشــهود علــى  Infidelsوعلــى الــرغم مــن أن احملاكمــة كانــت بــني طــرفني مــن غــري املــؤمنني  

ــم مــن الطبقــات العليــا يف اجملتمــع اإلســالمي يف ســريس ف كــان ثالثــة مــن الشــهود هــم أبنــاء األئمــة املســلمني احلكــم كانــت تــدل علــى أ
Imams يف املدينة.  

الـيت   Novobrdo 22م قام العثمانيون بغزو نوفـوبردو 1441ومل تتوقف حماوالت راديتش من أجل استعادة ثروته الكبرية فبعد عامني  
ــا منــزال وثــروة مــن العمــالت الفضــية وكــان صــديقه شــاهني  واعتقــد راديــتش ، لعمليــات العســكرية العثمانيــةقائــدا ل Shahinكــان ميتلــك 
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اخلاضـعني للسـلطان العثمـاين أن ممتلكاتـه لـن جتـذب اهتمـام الغـزاة العثمـانيني وباإلضـافة إىل  Dhimmiالذي اعترب نفسـه مـن أهـل الذمـة 
  .ذلك طالبه راديتش بالعمالت الفضية

أن شـاهني قـام برتضـية راديـتش بشـكل مؤقـت خبصـوص نصـيبه  Kastamonitouوختربنا إحدى الوثـائق احملفوظـة يف ديـر كاسـتامونيتو  
  .من األموال واعدا إياه بإثارة موضوع منزله يف نوفوبردو عند مقابلته للسلطان العثماين

حالــة راديــتش تثبــت أن جبــل أثــوس قــد أصــبح مكانــا لالجئــني الــذين مل يكونــوا مــن املســيحيني الفقــراء بــل أصــبح ملجــأ و مــالذا  إنّ  
فقد سعى اجلميع للفـرار مـن احلـروب ومـن عمليـات السـلب والنهـب الـيت أصـبحت مسـة ، يني من أفراد الطبقة األرستقراطية الغنيةللمسيح

  .مميزة للحياة يف منطقة البلقان يف القرن اخلامس عشر امليالدي
وحفيـدة حـاكم املـورة  Lazarصرىب األخـري الزار ابنة احلاكم املطلق ال Maria - Helenaهيلينا  –ا احلالة الثانية فقد ارتبطت مبارية أمّ  

وعندما أمتت ماريه عامها الثاين عشر تزوجت ملك البوسنة األخري ستيفن توماسـيفتش  Thomas )23( Paliologasتوماس باليولوغس 
Steven Tomasevic ، كها جـاعال مـن ماريـة م أمر السلطان العثماين بإعدام مل1463وبعدما قام العثمانيون بغزو البوسنة يف العام– 

واسـتقرت يف النهايـة داخـل  Spalatoهيلينا أرملـة يف سـن السـابعة عشـرة ممـا دعاهـا إىل االنتقـال إىل كرواتيـا مث راجـوزه ومنهـا إىل سـباالتو 
ـا اللتـني عاشـتا أيضـا وقام السلطان العثماين بتقدمي منحة سنوية كبـرية إليهـا وظلـت علـى اتصـال دائـم بـاثنني مـن َعمَّا، األقاليم العثمانية

  .داخل االراضى العثمانية
أرملة السلطان مراد الثاىن وزوجة أب حممد الفـاتح Mara Brankovic )24(هيلينا هي مارا برانكوفتش –كانت إحدى عمات ماريه   

يـة مل يكـن هنـاك أحـد داخـل املنـاطق وبعد أن وافتهمـا املن Cillyكونتيسه سيللى ،  أما العّمة الثانية فكانت كاترين كانتاكوزينا برانكوفيتش
ا سوى ابنة أخيهما ماريه    .هيلينا –العثمانية ميكنه وراثة ممتلكا

م الكنسية فقـد جلـأت ماريـة   وعلى الرغم من أن مشاكل الوراثة بني املسيحيني البيزنطيني األرثوذكس كان جيري حلها بواسطة سلطا
احملكمـــة العثمانيـــة الـــيت تطبـــق فيهـــا القـــانون اإلســـالمي املتعلـــق بالوراثـــة علـــى أفـــراد مـــن  هيلينـــا إىل الســـلطات اإلســـالمية ومثلـــت أمـــام –

  .اجلماعات الدينية األخرى إذا ما رغبوا يف ذلك
مــن الســلطان بايزيــد الثــاىن الــذي اعتقــد أنــه مــن املناســب أن يرســل وثيقــة بــذلك مــع أحــد قــادة  Firmanوحصــلت ماريــة علــى فرمــان  

  .تمتعون بوضعية رمسية كبريةاالنكشارية الذين ي
وكــان فرمــان الســلطان يقضــى بــأن مجيــع األمــوال والثيــاب واألشــياء اخلاصــة بالســيدتني مــارا وكاترينــا ويــتم تســليمها إىل ذلــك املوظــف  

ما لكي تـوزع علـى الكنـائس واألديـرة املخ، الكبري تلفـة جببـل ومن الصعب أن نعرف قيمة اإلرث كامال ألن السيدتني وهبتا بعض ممتلكا
  .أثوس
حيـث ســبق وأن امتلكــت  Karaferyeأو كــارافريى  Beroia )25(هيلينــا إىل برويــا –وحتـت حراســة املوظـف العثمــاين توجهــت ماريـة  

  .(العثماين) يعمل على حصوهلا مبا تستحقه من حقوقاملدينة Kadiم وجدت قاضى 1491وهناك يف العام ، مارا بعض األراضي
ــ  هيلينــا  –الــذي مســع علــى األرجــح بقــرار الســلطان فقــد تقــدم بشــكل عفــوي ليقــوم بتســليم ماريــة  Lavraفــرا ا أحــد رهبــان ديــر الأّم

  .أيقونتني اليت كانت قد أودعتهما عمتها مارا يف الدير مقابل صالة الرهبان هلا
علـى املثـول أمـام احملكمـة  Athanathiosأثناسـيوس  Xeropotamou )26(هيلينـا راهـب ديـر زيروبوتـامو  –وبعد ذلـك أجـربت ماريـة  

ومت  Cillyألــف فلــورين ادَّعــت أنــه قــام باالســتيالء عليهــا مــن عمتهــا كاترينــا كونتيســه ســيللى  30العثمانيــة متهمــة إيــاه باالســتيالء علــى 
لتعـــرف علـــى انســـتاس الـــذي كـــان وكـــان هـــذا املبلـــغ ضـــخما حبيـــث اقتضـــى ضـــرورة ا، خادمهـــا األمـــني Anastasذلـــك بواســـطة أنســـتاس 
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م الـيت تعلقـت 1481الـذى اشـرتك يف بعـض املفاوضـات يف البندقيـة العـام  Nastas(قسيس خـاص) بكونتيسـه سـيللى هـو ناسـتاس باراه
ا Friuliبإحدى القالع يف فريوىل  ا الكنيسة ضمن ممتلكا   .واليت اعترب

م Anastasأصبح امسه اآلن  Nastaseوهذا القسيس ناستاس     .ته مارية بسلب أموال عمتهاراهب دير زيروبوتامو الذى ا
ــا أمــام القاضــى العثمــاىن   اما ــام  –ألن ممثــل الــدير  Kadiعلــى أيــة حــال مل تســتطيع ماريــه إثبــات صــحة ا أثناســيوس أنكــر هــذا اال

فقــط أو  مــن املؤكــد أن أناســتاس قــد حضــر إىل ديــر زيروبوتــامو ومــات بــه أيضــا لكنــه مل يكــن ميلــك فلورينــا واحــدا، بعــد أن أدىل بشــهادته
هيلينا الدليل على صـحة ادعائهـا لكنهـا مل تـتمكن  –وطلب القاضي العثماين من مارية ، مفلسا ...حىت أية عملة فضية فقد مات فقريا

  .من ذلك
وعلـــى الـــرغم مـــن رفـــض احملكمـــة العثمانيـــة مواصـــلة نظـــر هـــذه القضـــية فيبـــدو أن رهبـــان ديـــر زيروبوتـــامو قـــد ارتـــاعوا ممـــا حـــدث فقـــرروا  

بالتصديق على احلكم وتوجه نفس الراهب أثناسيوس ملقابلة السلطان العثماين الذي  Beroiaبريويا  Kadiعلى قرار من قاضى  احلصول
موجــه إىل قاضــى مدينــة ســالونيك املدينــة  Firmanوحصــل علــى فرمــان  PHilippoupolis )27(أقــام معســكره بــالقرب مــن فيليبوبــوليس 

ومن خالل هذا الفرمان قام السلطان العثماىن مبنع أيـة حتقيقـات تتعلـق ، مانية على شؤون جبل أثوساليت تسيطر من خالهلا السلطة العث
  .مببلغ الثالثني ألف فلورين السابقة

وعلــى الــرغم مــن السياســة العثمانيــة املســاندة واملتعاطفــة مــع األديــرة إال أنــه يف هــذه احلالــة مســح الســلطان العثمــاين بقيــام التحقيقــات  
حول ديـر زيروبوتـامو ألن السـالطني العثمـانيني قـاموا بـالتوفيق أيضـا بـني احلالـة االجتماعيـة جلماعـات السـكان يف منطقـة البلقـان السابقة 

  .القدمية وبني األسر االرستقراطية
فري احلمايــة هيلينــا مــن الــدفاع عــن حقوقهــا ألن الســلطان العثمــاين عــاد للسياســة القدميــة وقــام بتــو  –علــى أيــة حــال مل تــتمكن ماريــة  

  .لألديرة
إىل أن املســيحي الــذي كــان يكــره القيــام باألعمــال  )28(ويف القــرن التاســع املــيالدى أشــار األديــب العــريب الورع(واملتشــدد) اجلــاحظ 

املختلفـــــة كـــــان يفضـــــل التحـــــول إىل الرهبنـــــة لريتـــــدي الثيـــــاب الصـــــوفية معتقـــــدا أنـــــه ســـــوف تـــــتم مســـــاندته مـــــن قبـــــل األغنيـــــاء وأصـــــحاب 
  .)29(الثروات

ـم آمنـوا بـذلك وعـن   ويف القرن اخلامس عشر امليالدى ويف مرحلة املد العثماىن حتول بعض األغنيـاء وأصـحاب الثـروات إىل رهبـان أل
م أيضا م وثروا   .طريق مالبس الرهبنة وبفضل دعم الرهبان املخلصني متكنوا من إنقاذ حيا

**********************  
  : الهوامش

  .ي من مصرباحث و أكادمي) *
ايــة  Salonicaيف إقلــيم مقــدونيا البيزنطــى بــالقرب مــن مدينــة ســالونيك  Serresمدينــة ســريس  - 1 وظــل تــاريخ املدينــة غامضــا حــىت 

م وســقطت املدينــة يف 1371 – 1345القــرن العاشــر املــيالدي لتصــبح مركــزاً للعمليــات العســكرية وقــام الصــرب بغزوهــا خــالل األعــوام 
  : انظر ،م 1913حىت العام  1383يف التاسع عشر من سبتمرب أيدي العثمانيني 

O. D. B , Vol 3 ,, PP , 1881 – 1882 Webesters , New Geographical Dictionary , ( W. N. G. D ). 

Massachusetts , 1984 P. 1100.   
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Period c f. M. Balivet , Romancie Byzantime et pays de Rum turc. Histoire d'un espace d'ambrication (Istanbul 

, 1994(.   
 – O. D, B Vol 3 PP 1746(طي كان يعىن الراهب األول أو رئيس الرهبان يف جبل أثوس لقب ديين بيزن Protosبروتوس  - 10

1747.(  
حتتــوى مكتبــات أديــرة جبــل أثــوس علــى جمموعــة ضــخمة مــن الوثــائق اخلاصــة بــالفرتة البيزنطيــة مث الفــرتة العثمانيــة وهــذه الوثــائق  - 11

عــالوة علــى معلومــات تتعلــق بتــاريخ املؤسســات ، والكنســي للمنطقــةتشــتمل علــى معلومــات ضــخمة عــن التــاريخ السياســي واالقتصــادي 
وزيروباتــامو  Kastamonitouكاســتامونيتو   Dionysiouديونيســيو ، Lavraوالقــوانني واألدب البيزنطــي وتعــود أقــدم وثيقــة إىل أديــرة الفــرا 

Xeropotmou. انظر :  
12 - Dionys , 162 – 64 O. D. B , Vol , 1 , pp. 223 – 224.  
يقــــع ضــــمن إقلــــيم مقــــدونيا جنــــويب يوغوســــالفيا قــــام الســــالف بتأسيســــها يف العــــام  Bitolaأو بيتــــوال  Monasteriموناســــرتى  - 13

  .م1383م وجنح العثمانيون يف غزوها يف العام  1014
ن مشوشــاً خبصــوص كــا  Vitaم وان مــا ورد يف ســرية احليــاة 1380قــام العثمــانيون بغــزو مدينــة موناســرتي أو بيتــوال منــذ العــام  - 14

ــا ســقطت بواســطة إحــدى  تلــك املســالة فرمبــا عــىن مؤلفهــا تقــدم القــوات العثمانيــة بشــكل غــري منــتظم داخــل تلــك املنطقــة حيــث يــذكر أ
   .محالت السلطان حممد الثاين

ــــــزس إ - 15 ــــــة جــــــورج ســــــفر انت ــــــم اســــــتدعاء حال ــــــه ملــــــن غــــــري املالئ ــــــذي كــــــان يعمــــــل يف وظيفــــــة  Georgios Sphrantzesن ال
Protovestiareios يف عهــد  .املــرتجم –املشــرف علــى اخلصــيان يف القصــر اإلمرباطــوري واملشــرف أيضــاً علــى خــزائن مالبــس اإلمرباطــور

وهنــاك كــان ، م فــأحبر إىل كورفــو 1460الــذي كــان قــد تعــرض الضــطهاد اجلــيش العثمــاين لــدى غــزو املــورة ، االمرباطــور البيزنطــي األخــري
يف بريويــا الــيت كانــت  .Nicholas Stأو االلتحــاق بــدير ســان نيكــوال ، يــت الواقعــة حتــت الســيطرة البندقيــةميكنــه االنتقــال إىل جزيــرة كر 
   Maisano , ed. Georgio sfrantze  ,Cronaca , CFHB, za Rome , 1990: انظـــر .خاصـــة حلكـــم العثمـــانيني

م ولعملــه ترمجــة حديثــة باإلجنليزيــة  1453 للقســطنطينية ويعــد جــورج ســفر انتــزس أحــد أهــم املصــادر البيزنطيــة املعاصــرة لفــتح العثمــانيني
 .Sphrantzes , G , The Fall of the Byzantine Empire , Trans. By Marios Philippides. Amherest M.A: انظـر

University of Massachusetts press , 1980 املرتجم.  
تابعــة لــدير آخــر كبــري ومســتقل ومل تعــرف هــذه الكلمــة يف بيزنطــة قبيــل عبــارة عــن مؤسســة ديريــة صــغرية  Metohchiaامليتوشــيا  - 16

م ، وبعضـها اآلخـر يف املـدن، القرن التاسع امليالدي وكـان بعضـها يقـع يف الريـف القريـب حيـث ينـزل إليهـا رهبـان الـدير األكـرب عنـد زيـار
   .O. D. B. Vol. 2 pp. 1356 – 1357: انظر للقسطنطينية وغريها من املدن

17 - Nikolaos Basileiades , ( Athens. n. d. ) 4.   
وُدِعــــَي باحلــــاكم املطلــــق يف العــــام  1427، م 1389وهـــو أمــــري صــــربيا مــــن العـــام  Stefan Lazervicســـتيفان الزارفيــــتش  - 18

وليس نيقوبــ، م Rovine 1395م اشــرتك يف معــارك روفــني Kosovo 1389ورث أمــالك والــده الــذي قتــل يف معركــة كوســوفو ، م1402
Nikopolis 1396  م وانقرهAnkara 1402   كَفْصـيلVassal والـذي وصـف بطولتـه وشـجاعته يف معركـة : انظـر .تابع اجلـيش العثمـاين

ولدى عودته إىل صـربيا توقـف يف القسـطنطينية حيـث تسـلم لقـب احلـاكم املطلـق ، وقارن بينهما وبني ختاذل السلطان بايزيد األول، أنقرة



  154

Despotes م ومنعت احلرب األهلية اليت دبت يف البيـت العثمـاين الزاريفـتش مـن توحيـد صـربيا وتكـوين وحـدة سياسـية  1402 يف العام
 Nicol , Op , cit , PP , 301 , 314 , 316  ,318 334  ,335 Inalcik , H , " The Ottoman: انظـر .مضـادة للعثمـانيني

Turks and The Crusades , 1451-1522 in Setton A History of the Crusades , Wisconsin , 1989 , Vol , VI P. 241 

Housley n. The Later Crusades , From Lyons to Alcazr , 1274 – 1580 Oxford , 1992 , P. 77  ,O. D B. Vol 3 Pp. 

1947 , 1984.  
19 - See , E. A Zacharadou , " The Worrisome Wealth of the Celnik Radic , in C, J Heywood and C , 

Imbmer , eds  ,studies in ottoman History of Professor V. L. Menge , ( Istanbul , 1994 ) , 383 – 97.  
م  1402م شـارك يف معركـة أنقـرة 1427هو احلـاكم املطلـق لصـربيا منـذ العـام  George Blankovicكان جورج بالنكوفتش   - 20

ثمـــاىن وبعـــد هزميـــة العثمـــانيني املروعـــة عـــاد إىل صـــربيا عـــن طريـــق القســـطنطينية وقـــام باســـتغالل الضـــعف يف اجلـــيش الع Vassalكفصـــيل 
عــن الــدور السياســي والعســكري  .O. D. B. vol , 2 pp ,835 – 836: انظــر .العثمــاين بعــد معركــة أنقــرة لبنــاء إمــارة مســتقلة

 Doukas , Op. Cit PP , 175 – 190 , 242 – 243 , Nicol , Op. Cit PP. 268 – 278 – 285 – 402: انظـر .بالنكـوفتش
Housley , Op , cit pp , 86 – 87.  

واليونـان ، البانيا، صربيا، بلغاريا، تراقيا، روميلى تعىن بالرتكية أرض الروم وأطلقت على اإلقليم العثماين الذي تألف من مقدونيا -21
لروميلـى هـو معلـم السـلطان مـراد األول شـاهني باشـا الـذي مـارس مهامـه مـن مدينـة باستثناء اجلزر واألماكن الساحلية وكان أول حـاكم ل

م حتركــــت عاصــــمة الروميلــــى إىل 1370-1385م وخــــالل األعــــوام 1362 – 1365خــــالل االعــــوام  PHilippoplisفيليبوبــــوليس 
  .O. D.B vol.3 p 1818: انظر .صوفيا
ــا وجنــح العثمــانيون يف تقــع يف صــربيا وكانــت تشــتهر يف  Novobrdoنــوفربدو  - 22 ذلــك الوقــت بوجــود أحــد أهــم منــاجم الفضــة 

باســتخدام العديــد مــن عمــال ذلــك املــنجم يف حفــر  Zaganos Pashaم وفيمــا بعــد قــام زاجــانوس باشــا 1441غزوهــا يف شــهر يونيــو 
 , Doukas Op Cit  ,pp 177 , 295, Not: انظـر .م1453األنفـاق حتـت أجـزاء عديـدة مـن سـور القسـطنطينية يف حصـارها األخـري 

182.  
23 - See , Demetriades and E. A Zachariadou  "Serbian Ladies and Athonite Monks Wiener Zeitschrift fur 

die Kunde des Morgenlandes , 84 , ( 1994) , 35- 55.  1430-1460هـو احلـاكم املطلـق إلقلـيم املـورة خـالل األعـوام /
وعنـدما قـام العثمـانيون حبملـتهم ضـد املـورة ، وأقام حتالفا مع البابوية ومع املدن اإليطاليـة Achaiaإقليم آخايا م تزوج ابنه حاكم 1428

  .O. D. B. vol , 3 , pp. 2077 – 2078: انظر .فر توماس إىل روما حىت وفاته
 Doukas Op. Cit, pp ,175 -176  ,190-191 ,Nicol , op cit: عن الدور التارخيي الذي لعبته مارا برانكـوفتش انظـر - 24

pp 384, 393-394, 414.  
  .O. D. B Vol, 1, pp 283- 284: انظر .تقع يف أقصى غرب سهل مقدونيا األوسط Beroiaمدينة بريويا  - 25
اية القرن العاشر املـيالدى بواسـطة الراهـب زينوفـون ، هو أحد أقدم أديرة جبل أثوس - 26  O D B: انظـر .Xenophanأقيم قبل 

Vol , 3, p 2209.  
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هي مدينة بيزنطية كانـت تقـع مشـايل إقلـيم تراقيـا وكانـت تعـد مـن أكـرب مـدن اإلمرباطوريـة البيزنطيـة  PHilippoplisفيليبوبوليس  - 27
ا  1263وقام الصليبيون بغزوها مث قام البلغار باحتالل املدينة من العام  ح العثمـانيون م وجنـ1323م إىل أن جنح البيزنطيون يف استعاد

  .O. D. B. Vol, 3 ,pp. 1654 -1655: م انظر1363-1364فيليبوبوليس خالل األعوام  -يف االستيالء على مدينة 
كان يـذهب إىل سـوق املربـد التجـاري واألديب الكبـري منـذ شـبابه املبكـر ،  هو عثمان عمر بن حبر لقب باجلاحظ جلحوظ عينيه - 28

الفارسـية واهلنديـة فضـال عـن العربيـة ويعـد اجلـاحظ أكـرب كاتـب : وكـان مسـتوعبا ملعظـم ثقافـات عصـره يف العصر األموي شغف باالعتزال
ـا املعتزلـة ، العصـر العباسـي الثـاين، شـوقى ضـيف: انظـر .ظهر يف العصر العباسي والثمرة الناضجة لكل اجلهـود العقليـة اخلصـبة الـيت قـام 

  .(املرتجم) 587, 589, 592ص، م1986القاهرة، 6ط
29 - A.S. Tritton " Islam and The Protected Religions" Journal of The Royal Asiatic April , 1931, 328.  

 --------------  
  المراجع

 *Elziabeth , A Zachariado " Asafe and Holy Mountain ": early Ottoman Athos  "in , Mount Athos and 

Byzantine Monasticism , Paper from the Twenty – eight Spring Symposum of Byzantine Studies , Birmingham 
, March , 1994 , Edited by Anthony Bryer and Mary Cunningham , VARIORUM, 1996 , PP. 127 – 132   

ايـة القـرن العاشـر ا Hagrion Orasوعرف باجلبل املقدس ، يقع جبل أثوس مشال غرىب أيونان ملـيالدى حيـث كـان املركـز األكثـر منـذ 
ايـات القـرن الثـامن وبـدايات القـرن التاسـع امليالديـني حيـث اصـبح ، أمهية لألديرة األرثوذكسية الشرقية وبدأ الرهبان يف االستقرار به منـذ 

ن بـه أن رهبـان جبـل اثـوس األوائـل وتذكر النظريات املصاحبة لنشاة الـديري، منذ ذلك التاريخ ميثل اكرب جتمع ديرى باإلمرباطورية البيزنطية
مثـل ، جلؤوا إليه نتيجة لغزو املسلمني للمناطق الشرقية لالمرباطورية البيزنطية وتركـز بـه العديـد مـن الرهبـان املسـيحيني مـن بيزنطـة وخارجهـا

ـم جنحـوا يف بسـط م وإ 1403، م 1393، م 1387وقام العثمانيون بغزو أثوس خالل األعـوام ، رهبان جورجيا وارمينيا وأمالفي ال أ
م عليــــه متامــــاً يف العــــام   – 224 .انظــــر .م واعــــرتف العثمــــانيون بــــاحلكم الــــذايت جلبــــل أثــــوس مقابــــل دفــــع ضــــريبة ســــنوية1430ســــيطر

226Oxford Dictionary of Byzantium ( O. D. B ) Vol , 1 , PP   
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  الحداثة في تجربة التنمية العمانية
  *انسعاد بنت حممد بن علي بن سليم

م تعتــرب األوىل مــن نوعهــا ملــدِّ 2005مــن ديســمرب  11و 9شــهدت عاصــمتان عربيتــان مهــا بــريوت والقــاهرة تظــاهرة ثقافيــة مــؤخرا يف 
، قــدمت املناســبتان جتربــة ســلطنة عمــان التنمويــة .جســر التواصــل الثقــايف واحلضــاري والفكــري واجلغــرايف بــني الــدول والثقافــات واحلضــارات

ففي بريوت نظـم احتـاد املـؤرخني العـرب ، ونشرت الندوتان احلقائق مبوضوعية .حديث واالنتقال للدولة العصرية فيهاوركزت على حركة الت
، وتناولت أوراق العمل املقدمة يف النـدوة حمـاور متعـددة .عاما من التنمية املستدامة" 35بالتعاون مع وزارة اإلعالم العمانية ندوة "عمان 

ا سـلطنة عمـان خـالل  وتطرقت إىل مباحث خمتلفة عامـا املاضـية فسـلطت الضـوء علـى  35توضح حركـة النهضـة والتحـديث الـيت شـهد
أمــا يف القــاهرة فقــد كانــت التظــاهرة إعالميــة فكريــة  .والتحــديث الــذي انتقــل بســلطنة عمــان إىل دولــة عصــرية، عمــان بــني األمــس واليــوم

وتناولـت أوراق العمـل أبعـاداً  .عمـال "نـدوة عمـان نظـرة مسـتقبلية لدولـة عصـرية"أقيمت بتنظيم من مجعيـة املراسـلني األجانـب بالقـاهرة أل
ضـة حديثـة لعمـان، وعمـان بـني املاضـي واحلاضـر، كلمة الرئيس حسين مبارك:  ومباحث كثرية منها واملـرأة ، ورؤى واضـحة لألولويـات، و

   .سلطنة عمان إىل دولة عصريةوقد تناولت الندوتان التحديث الذي نقل  .العمانية بني املاضي واحلاضر
وتعـــاين مـــن مشـــاكل ، وميـــارس أفـــراده عـــاداٍت وأعرافـــاً تقليديـــة، قبـــل الســـبعينات كانـــت ُعمـــان حتتضـــن جمتمعـــاً يعـــيش مبعـــزل عـــن العـــامل

م سـعى 1970ومنـذ تـوىل السـلطان قـابوس ابـن سـعيد مقاليـد احلكـم يف عـام  .)1(ومتزقهـا احلـروب األهليـة املـدمرة، اقتصادية واجتماعية
م السياسـية املختلفـة إىل املشـاركة يف التنميـة مقـدماً القـدوة ، إىل بناء دولة عصرية ودعا املواطنني كافة من داخل عمان وخارجهـا مبعتقـدا

وكمــا ذكـر الفيلسـوف الفرنســي هنـرى برغسـون أن اإلنســان  .يف التسـامح وسـعى كـذلك إىل توطيــد مكانـة السـلطنة إقليميــا وعربيـا وعامليـا
فهــو يصــنع األشــياء ويصــنع نفســه ولكــن كيــف بقائــد يقــوم بصــناعة شــعب وجمتمــع ودولــة يغلــب عليــه األمــن والســالم وال ، ع بطبيعتــهصــان

ـج السـالم .يكتفي بذلك بل يصّدر ثقافة التسامح والسـالم إىل العـامل مـن حولـه وآمنـت بضـرورة العمـل مـن أجـل ، فالسـلطنة انتهجـت 
فخربة املصاحلة الوطنيـة ال مثيـل هلـا  .وعلى الصعيد احمللى قدمت خربة واسعة يف جمال التسامح، )2(رارامل أفضل يسوده األمن واالستقع

فّلم الشمل وجتاوز عن أخطاء املاضـي وأبـدى رغبـة صـادقة ، فالسلطان قابوس تسّلم مقاليد احلكم يف ظروف انقسام، يف أي دولة عربية
فـاملنهج الواضـح  .أما املنهج السياسـي اخلـارجي مل خيتلـف كثـرياً عـن الـداخلي .)3(جديدة مهدت لعمان انطالقة جديدة يف بدء صفحة

و قــام بــدور مهــم يف احلفــاظ علــى مقــدرات األمــة العربيــة ، )4(املعــامل تبــىن احلــوار أساســا للتفــاوض الســلمي لرســم احلــدود مــع دول اجلــوار
اإلسـالمية بالسـلم واحليلولـة دون تعمـق اخلالفـات واملشـكالت ممـا واإلسالمية من خالل احلرص على حل املشكالت بني الدول العربيـة و 

سـرتاتيجية الـيت تتبعهـا سـلطنة ُعمـان فـنهُج احلكمـة والرؤيـة اإل .)5(والـدوىل اإلقليمـيمّكن لُعمان أن تتبوأ مكانًة مرموقة علـى الصـعيديني 
جه اخلصوص سواء يف جملس التعاون اخلليجـي أو جامعـة والدور الذي تقوم به على و ، أعادت عالقات السلطنة مع دول العامل اخلارجي

وكان لذلك ، )6(كل ذلك قد أسهم يف احلفاظ على االستقرار يف املنطقة،  الدول العربية أو يف دعمها لعملية السالم يف الشرق األوسط
إقليميـــا ودوليـــا  ت الســـلطنة احرتامـــاً فاكتســـب، )7(الـــنهج أثـــر ال ينكـــر يف إعـــادة توحيـــد الصـــف العـــريب ويف املضـــي قُـــُدماً يف درب الســـالم

  .)8(واسعاً 
ـــبالد بـــني األصـــالة والتقاليـــد واالســـتفادة مـــن جتـــارب التحـــديث  ـــة العمانيـــة ضـــمن حركـــة التحـــديث مجـــع قائـــد ال وللحفـــاظ علـــى اهلوي

والت مـــن التحـــديث فقيـــادة عمـــان السياســـية املتنـــورة ابتكـــرت مقـــ، ولـــيس مـــن الســـهل إنتـــاج ثقافـــة كمـــا ذكرمـــوريس غودلييـــه .)9(العامليـــة
اســتندت وحركــة التحــديث يف ســلطنة عمــان إىل مقــوالت نظريــة مســتوحاة مــن تقاليــد ، )10(التــدرجيي تــتالءم مــع طبيعــة اجملتمــع العمــاين

 .)11(مع انفتاح مدروس ومربمج على جتارب التحديث يف الدول األخرى الغربية منها واآلسيوية على حد سواء، عمان بالدرجة األوىل
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التجربــة العمانيــة منوذجــا رائــداً للمزاوجــة بــني االنفتــاح علــى اخلــارج واحلفــاظ علــى اهلويــة كاملزاوجــة بــني املوســيقى الشــرقية مــن جهــة  وتعتــرب
كمــا مت مجــع كــل مــا يتعلــق بــإرث احلضــارة العمانيــة وتراثهــا   .)12(واالوركســرتا والســيمفونيات مــن جهــة ثانيــة بفضــل التوجيهــات الســامية

ج علميالعريق والقيم ا   .لعمانية األصيلة اليت يتم تعليمها للجيل الناشئ واحلفاظ عليه بشكل حضاري و
وتتميز الثقافة العمانيـة باألصـالة العريقـة والـرتاث العمـاين خاصـة والعـريب االسـالمي عامـة حيـث تتخللهـا احلداثـة املعاصـرة لتكـون جـزءا 

فسـمات التحـديث فيهـا ، يـة متيـزت بـاالنطالق مـن اجيابيـة الرتاثـني الثقـايف واحلضـرىفتجربـة التحـديث العمان .من العامل تتأثر به وتؤثر فيه
ا الُعمانية البحتة دون االعتماد على أي شكل من أشكال االقتباس السهل من اخلارج على غرار مـا  مستوحاة من جتربة خاصة وهلا مسا

معـــــت عمـــــان بـــــني األصـــــالة واحلداثـــــة دون وضـــــعهما يف موقـــــع فج، قامـــــت بـــــه غالبيـــــة الـــــدول العربيـــــة منـــــذ النهضـــــة األوىل وحـــــىت اآلن
  .)13(التعارض

ومــن ، وللعمــانيني هويــة اجتماعيــة وثقافيــة متميــزة رغــم أن اجملتمــع البشــرى متنــوع وعميــق وثــريٌّ يف جوانبــه الثقافيــة واالقتصــادية والدينيــة
 القدم وإىل اهلجرات العديدة من وإىل السلطنة وغريهـا مـن دول املفاتيح املهمة لفهم الشخصية العمانية هو الرجوع إىل تارخيها املوغل يف

واالختالف والتعدد صيَغ يف إطار الوحدة الوطنية نتيجة رؤية القيادة احلكيمة للسلطنة اليت اسـتفادت مـن ثـراء التنـوع بعيـدا ، )14(العامل
ني وتفعيــل مشــاركتهم يف حتمــل جهــود التنميــة وبنــاء عــن التفرقــة وكــذلك عــن طريــق ترســيخ مبــادئ التعــاون والتماســك فيمــا بــني العمــاني

  .فاالنسجام الثقايف العام يف السلطنة حتكمه الكياسة وتضبطه احلكمة، الوطن
 تعترب احملافظة على اهلوية العمانية من مميزات مسرية النهضة العمانية؛ فالرؤى الواضحة لألولويات اخلاصة بالتطوير والتحديث يف إطار

ــا عمــان االحتفــاظ بــروح ففــي الوقــت الــيت تســعى فيــه إىل مواكبــة  .)15(هويــة عمــان األصــل واحلداثــة يرجــع إىل مقــدرة خاصــة متيــزت 
ــا حتــافظ يف الوقــت ذاتــه علــى خصوصــية وهويــة الــرتاث العمــاين  -العصــر عــرب بنــاٍء وتشــييٍد وتعمــٍري وتنميــٍة شــاملة يف اجملــاالت كافــة  فإ

يؤكــد علــى أن احلضــارات ال تتصــارع وامنــا تتحــاور وتتمــازج وتتســاند لتشــكل يف جمملهــا جمــاًال أرحــب  والثقافــة العمانيــة وهــو األمــر الــذي
   .)16(يتسع لتعيش شعوب العامل يف أمن واستقرار

وتطـور مـع بنـاء الدولـة ، مفهوم املشاركة السياسـية للمـواطنني مل يكـن واضـحا يف عمـان وحـىت يف منطقـة اخللـيج العـريب قبـل السـبعينات
ليس كمجرد مفهوم بل كأسلوب عمل وحمور أساسي للتطـور السياسـي علـى حنـو تـدرجيي وصـيغ يف ، م1970صرية احلديثة منذ عام الع

ج الشورى العمـاين وقـد صـيغ التـدرج صـيغ يف مراحـل زمنيـة معينـة ، ومبـا يناسـب اجملتمـع العمـاين والقـيم العمانيـة والثقافـة العمانيـة، إطار 
م علــى تأســيس برملــان باســم جملــس 1996ونــصَّ النظــام األساســي للدولــة يف عــام  .صــول إىل دوائــر االنتخــاببــدأت بــالتعيني حــىت الو 

بينما ينتخب أعضاء جملس الشـورى بغالبيـة ، يتم تعيني أعضاء جملس الدولة .عمان يتكون من جملسني مها جملس الشورى وجملس الدولة
متثل املـرأة  .)17(ل مواطن عماين رجًال كان أو امرأة االنتخاب والتصويت والرتشحاألصوات عن طريق االنتخابات العامة وحيق فيها لك

  .)18(وقد تقدمت منها على العدد بالنسبة لتمثيل املرأة يف الربملان عن الدول األخرى %14العمانية فيها نسبة 
حـــددها رأس اهلـــرم يف تنميـــة املـــوارد  علـــى أســـس أربعـــة -علـــى مـــدى الســـنوات الســـابقة -اعتمـــدت احلركـــة التنمويـــة يف ســـلطنة عمـــان 

وتشـــّكل العقــود الثالثـــة املاضـــية فـــرتات ومراحـــل التـــاريخ  .وإنشـــاء البنيــة التحتيـــة وإقامـــة دولـــة املؤسســـات، البشــرية وتنميـــة املـــوارد الطبيعيـــة
علــى صــعيد  به املعجــزةفمــا حققــه جاللــة الســلطان يشــ، )19(العمــاين احلــديث ملــا تأســس فيهــا مــن إجنــازات علــى رأســها حتقيــق التنميــة

وترسـيخ للحكومـة املؤسسـية ذي هيكـل ، ؛ من تطوير للحكم وإرسائه على أسـس راسـخة واضـحة وحمـددة)20(التنمية يف سلطنة عمان
وحتققت التنمية وفق مبادئ أتاحت الفـرص كاملـة إلعـادة النسـيج االجتمـاعي واالنـدماج  .تنظيمي للدولة واملؤسسات واجملالس واهليئات

وقـد  .)22(وبُنيْت دولٌة حديثة تستند إىل العلوم العصرية والتكنولوجيا وتؤمن املعرفة واخلدمات األساسية جلميـع العمـانيني .)21(الوطين
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أشــار مــورييس جــودلري كمــا أشــرت مــن قبــل إىل أن البشــر يصــنعون التــاريخ وينتجــون الثقافــة ولكــن قائــد عمــان صــنع لعمــان تارخيــاً مشــرقاُ 
ولكـــن لـــيس مـــن الســـهل إنتـــاج ثقافـــة ، ا املاضـــية بالنهضـــة الشـــاملة والتنميـــة املســـتدامة الـــيت تعاصـــرها يف الوقـــت احلاضـــروأعـــاد هلـــا أجمادهـــ

   .واحلفاظ على اهلوية األصيلة وبناء دولة عصرية حديثة وصناعة تاريخ واملضي على درب السالم
************************  

  : الهوامش
  عمان.) باحثة و أكادميية من سلطنة *
 .لبنـــان، بــريوت، م2005ديســمرب  9.عامـــا مــن التنميــة املســـتدامة 35نـــدوة ســلطنة عمــان و، ُعمــان بـــني األمــس واليــوم: انظــر -1
 9، عامـا مـن التنميـة املسـتدامة 35نـدوة سـلطنة عمـان و، عناصـر االسـتمرارية والتغـري يف جتربـة التحـديث العمانيـة، مسعود ضـاهر: انظر

  .لبنان، بريوت، م2005ديسمرب 
  .مصر، القاهرة، م2005ديسمرب 11، ندوة عمان نظرة مستقبلية لدولة عصرية، كلمة ألقاها وزير اإلعالم املصري  -2 
، القــاهرة، م2005ديســمرب 11، نــدوة عمــان نظــرة مســتقبلية لدولــة عصــرية، عمــان بــني املاضــي واحلاضــر، علــي الــدين هــالل -3 
  .مصر
  .هالل، مصدر سابق -4
 11، نـــــــدوة عمـــــــان نظـــــــرة مســـــــتقبلية لدولـــــــة عصـــــــرية، مداخلـــــــة تعلقـــــــت مبحـــــــور الصـــــــراعات احملليـــــــة والدوليـــــــة، ازأســـــــامة البـــــــ -5 

  .مصر، القاهرة، م2005ديسمرب
نـدوة عمـان نظـرة مسـتقبلية ،  للشـرق األوسـط واألقصـى يف هـامبورخملـاين أودو شـتاينباخ مـدير املعهـد األملـايناملفكر والكاتـب األ -6 

  .مصر، القاهرة، 2005مربديس 11، لدولة عصرية
   .الفقي، مصدر سابق -7 

العمانيـــة للتوزيـــع ، قـــابوس بـــن ســـعيد ســـلطان عمـــان: مؤلـــف كتـــاب مصـــلح علـــى العـــرش، الكاتـــب الروســـي ســـريجي بليخـــانوف -8
  .والتسويق

  .انـلبن، بريوت، م2005ديسمرب  9، عاما من التنمية املستدامة 35ندوة سلطنة عمان و، عمرحلبلب -9
  .صدر نفسهامل -10
  .ضاهر، مصدر سابق -11
  .هالل، مصدر سابق -12
  .ضاهر، نفس سابق -13
  .هالل، مصدر سابق -14
  .الباز، مصدر سابق -15
  .الفقي، مصدر سابق -16
  .سليمان، مصدر سابق -17
نــدوة عمــان نظــرة ، حلاضــراملــرأة العمانيــة بــني املاضــي وا، مشــرية اخلطــاب رئيســة جملــس الطفولــة واألمومــة جبامعــة الــدول العربيــة -18

  .مصر، القاهرة، م2005ديسمرب 11، مستقبلية لدولة عصرية
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  .الفقي، مصدر سابق -19
  .هالل، مصدر سابق -20
  .الفقي، مصدر سابق -21
   .حلبلب، مصدر سابق -22
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  المؤتمر الدولي حول بالد الشام
  في العهد العثماني

  *مسعود ضاهر
وباالشرتاك مـع وزارة الثقافـة ، إرسيكا) التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمياستنبول( والثقافة اإلسالمية يفنظم مركز األحباث للتاريخ والفنون 

 30 -26عقــد املــؤمتر بدمشــق يف الفــرتة مــا بــني .يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية مــؤمترا مهمــا حــول تــاريخ بــالد الشــام يف العهــد العثماين
والواليات املتحـدة ، وأوروبا، والدول العربية، وأربعون ورقة لباحثني وفدوا من جامعات تركيا وقدمت إليه ثالثٌ ، م2005أيلول/ سبتمرب 

  .واليابان، األمريكية
كتابـة تـاريخ بـالد الشـام :  وقـد انـدرجت ضـمن احملـاور التاليـة.تناولت األحباث موضوعات متنوعة حـول بـالد الشـام يف العهـد العثماين 

وعالقة جمتمع بالد الشام بالدولة ، مصادر دراسة تاريخ احلقبة العثمانية يف بالد الشام، ية وإشكاليات البحثاملنهج: يف احلقبة العثمانية
وحركــة التحــديث يف عهــد ، والتــأثري األورويب، واحليــاة االقتصــادية، واحملــاكم واألوقــاف، والــنظم اإلداريــة، واإلدارة املاليــة، املركزيــة العثمانيــة

العمـارة السـكنية وزخارفهـا ، وتطـور املـدن والبـىن التحتيـة وفـن العمـارة والرعايـة، واحليـاة الفكريـة والثقافيـة، بالد الشـامالتنظيمات وأثرها يف 
  .يف بالد الشام يف العهد العثماين

واملؤسسـات ، ووثائق احملاكم الشرعية، حفلت األحباث مبعلومات غنية مت إعدادها من خالل وثائق األرشيف العثماين بالدرجة األوىل 
وبشــكل ، هــذا باإلضــافة إىل اســتفادة بعــض البــاحثني مــن مصــادر األرشــيف األورويب .اخلاصــة والعامــة يف بــالد الشــام يف العهــد العثمــاين

  .وغريها، والروسي، واألملاين، واإلنكليزي، خاص وثائق األرشيف الفرنسي
 .بعيـدا عـن التشـنج اإليـديولوجي أو االنفعـاالت العاطفيـة، املوثقـةوشهدت جلسات املؤمتر نقاشات هادئة حبثا عـن احلقـائق التارخييـة  

فقــد عرفــت الســـلطنة الكثــري مــن التنظيمــات املاليـــة  .وجــرى تقيــيم موضــوعي لــدور الســـلطنة العثمانيــة يف بــالد الشــام خـــالل أربعــة قــرون
ا طوال ال وعقـود عـدة مـن القـرن ، قـرنني السـادس عشـر والسـابع عشـرواإلدارية الدقيقة واليت تركت آثاراً إجيابية على مركز السلطنة وواليا

عرضــة  -وأصــبحت واليــات الســلطنة القريبــة منهــا والبعيــدة ، لكــن مركــز الســلطنة بــدأ يضــعف يف أواخــر القــرن الثـامن عشــر .الثـامن عشــر
 مصـر يف السـنتني األخريتـني مـن القـرن لتأثريات أوروبية سـلبية أدت إىل انتـزاع تلـك الواليـات منهـا تباعـا منـذ محلـة نـابوليون بونـابرت علـى

ـا الكبـار، مث تتالت هزائم السلطنة طوال القرن التاسـع عشـر .الثامن عشر خاصـة وايل مصـر حممـد علـي باشـا ، ومتـرد عليهـا كثـري مـن وال
قـاع بـني مركـز السـلطنة وبتحريض مباشر من الدول األوروبية الـيت جنحـت يف اإلي، الذي جترأ على مهامجة السلطنة عسكريا يف عقر دارها

ــا أجــربت الســلطنة علــى إصــدار فرمانــات ســلطانية عرفــت باســم التنظيمــات أدت إىل زيــادة ، وبتــأثري الضــغوط األوروبيــة املتزايــدة .وواليا
يارها النهائي يف احلرب العاملية األوىل   .م1923مث إلغاء اخلالفة العثمانية وقيام مجهورية تركيا العلمانية عام ، تفكيكها وا

وقــدم فرصــة مثينــة إلعــادة تقيــيم مســار ، مــؤمتر بــالد الشــام خنبــة عامليــة متميــزة مــن املتخصصــني يف تــاريخ الســلطنة العثمانيــة لقــد ضــمّ  
مث حتليل األسباب العميقة اليت أدت إىل ضعفها يف  .القرنني السادس عشر والسابع عشر يف، منعتها يف املرحلة األوىل بوأسبا، السلطنة
ا،  الثــامن عشــر والتاســع عشــرالقــرنني وبالتحليــل ، وتناولــت معظــم األحبــاث.والــيت أدت إىل تفكيكهــا بعــد أن عجــزت عــن محايــة واليا
يــار اإلمرباطوريــات الكبــرية، مرحلــة القــرن التاســع عشــر الــذي شــهد صــعود القوميــات علــى املســتوى الكــوين، املعمــق ومنهــا الســلطنة ، وا

ا الداخليـــة .مســـاوية اهلنغاريـــةالعثمانيـــة واإلمرباطوريـــة الن وضـــغوط ، وأدت تلـــك األســـباب جمتمعـــة إىل زوال الســـلطنة حتـــت وطـــأة تناقضـــا
ا   .الدول األوروبية العاملة على تفكيكها واقتسام واليا

  المجتمع والدولة في بالد الشام في العهد العثماني  



  161

تسـاعد علـى رسـم صـورة دقيقـة ملشـكالت اجملتمـع والدولـة يف بـالد الشـام قـراءة معمقـة لـألوراق البحثيـة الـيت قـدمت إىل هـذا املـؤمتر  إنّ 
   .م1918– 1416طوال أربعة قرون من احلكم العثماين 

ــــُعد السياســــية ــــا مــــع املركــــز اســــتانبول علــــى خمتلــــف الصُّ ، واإلداريــــة، فكيــــف بــــدت مســــات اجملتمــــع يف واليــــات بــــالد الشــــام يف عالقا
والفنيــة وغريهــا؟ ومــا هــي الــدروس والعــرب الــيت ميكــن استخالصــها مــن تلــك احلقبــة؟وملاذا ، والثقافيــة، اعيــةواالجتم، والرتبويــة، واالقتصــادية

يار السلطنة وقيام مجهورية تركيا العلمانية على أنقاضها إىل نوع من القطيعـة غـري املعلنـة بـني العـرب األتـراك اسـتمرت طـوال عقـو  د أدى ا
وغــريهم مــن ، ذا املــؤمتر املهــم يف إعــادة فــتح بــاب احلــوار واســعا أمــام البــاحثني العــرب واألتــراكعــدة مــن القــرن العشــرين؟ ومــا هــو دور هــ

وار الباحثني املهتمني بتاريخ السلطنة العثمانية يف بالد الشام وباقي الواليـات العربيـة؟ ومـا هـي اخلطـوات العمليـة الالحقـة لتعزيـز ذلـك احلـ
يديولوجيــة املتشــنجة الــيت دفعــت العــرب واألتــراك إىل حتميــل بعضــهم للــبعض اآلخــر مســؤولية مــن طريــق إعــادة النظــر جــذريا يف املواقــف األ

القطيعــة؟ وملــاذا جتاهــل اجلانبــان الــدور األساســي الــيت لعبتــه الــدول األوروبيــة يف إذكــاء تلــك القطيعــة واالســتفادة منهــا إىل احلــد األقصــى 
  لتعميق الفجوة بينهما؟ 

العلمي يف معاجلـة تـاريخ بـالد الشـام إبـان  دوالتجر ، دواحليا، عن املوضوعية -بالعربية وبالرتكية-التارخيية لقد ابتعدت غالبية الدراسات 
وشــكل مــؤمتر دمشــق الــدويل حــول بــالد الشــام يف العهــد  .حقبــة مصــريية مشــرتكة مــن تــاريخ العــرب واألتــراك يف ظــل الســلطنة العثمانيــة

 28فقــد عقـدت تلــك النـدوة العلميــة يف الفـرتة مــا بــني  .لتكـرمي املــؤرخ العـريب عبــد الكــرمي رافـقالعثمـاين تواصــال عميقـا مــع النـدوة الدوليــة 
بـدعوة مــن املعهــد األملـاين لألحبــاث الشـرقية يف بــريوت وباالشـرتاك مــع املعهــد ، يف بـريوت ودمشــق، م2004حزيران/يونيــو  2أيار/مـايو و

  .الفرنسي للشرق األوسط بدمشق
ومحلـت تلــك  .عـادة تقـومي الدراسـات العلميـة حـول تــاريخ بـالد الشـام احلـديث واملعاصـر يف العهـد العثمـاينلت مناسـبة مهمـة إلوشـكّ  

نتــاج املــؤرخني يف الســنوات الثالثــني ، م1918 – 1517"أحبــاث جديــدة لتــاريخ بــالد الشــام يف العهــد العثمــاين : مركبــاالنــدوة عنوانــا 
 .ني مـن جنسـيات خمتلفـة مجـع بيـنهم االهتمـام املشـرتك بالتـاريخ العـريب يف املرحلـة العثمانيـةقدم إليها ستة وثالثـون حبثـا ملـؤرخ و .األخرية"

ا جوانب جغرافية    .وعمرانية، وتربوية، وثقافية، وإدارية، ودميوغرافية، واقتصادية، وسياسية، وطالت موضوعا
ت مع أعمال تلك الندوة نظـرا ملشـاركة عـدد كبـري مـن تقاطع، م2005األوراق البحثية اليت قدمت إىل مؤمتر دمشق للعام  يالحظ أنّ 

  .أوراقا جديدة موتقدميه، الباحثني يف كلتا املناسبتني
  .جدا ترسم صورة جمتمع بالد الشام يف العهد العثماين ةوغني، فقد محل املؤمتر معلومات إضافية 
ــاو ، وملــا كــان مــن الصــعب جــداً اإلحاطــة جبميــع جوانبهــا نظــراً لــوفرة األحبــاث  فســأكتفي هنــا باإلشــارة إىل أبــرز جوانــب ، غــىن معلوما

   .ةاألصعدوعلى خمتلف ، تلك الصورة
فقــدمت  .تظهــر األحبــاث التارخييــة الــيت قــدمت إىل مــؤمتر دمشــق تطــوراً ملحوظــاً يف دراســة تــاريخ الواليــات العربيــة يف العهــد العثمــاين 

يف العهــد العثمــاين علــى أســاس نظريــة العالقــة الوثيقــة بــني املركــز يف اســتانبول دراســات جديــدة تســاعد علــى حتليــل تطــور الواليــات العربيــة 
ـــا أي الواليـــات العربيـــة وغـــري العربيـــة يف الســـلطنة وتزايـــد حجـــم الدراســـات التارخييـــة احلديثـــة الـــيت تشـــدد علـــى األثـــر  .واألطــراف امللحقـــة 

وتطـور ، والتجـارة، املاضـية صـدرت دراسـات عـدة تناولـت الضـرائب ففـي العقـود .االقتصادي الذي خلفه احلكم العثمـاين يف بـالد الشـام
  .وبروز عائالت من التجار يف دمشق وحلب وصيدا وطرابلس وغريها، املوانئ ووالدة بعض املدن التجارية الساحلية خاصة بريوت

-ومنهــا  .د الشــام يف العهـد العثمــايندور األعيــان أو الزعامــات احملليـة يف بــال، مــن الدقــة واملوضـوعية بكثـريو ، تناولـت بعــض األحبــاث 
ومتـت االسـتفادة العلميـة مـن املعلومـات التارخييـة املتـوافرة يف  .وغـريهم، وآل شـهاب، وآل معـن، آل العظـم: -على سبيل املثال ال احلصـر
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علومـــات إلجـــراء التأســـيس علـــى تلـــك امل و .والقـــدس وغريهـــا، ونـــابلس، ودمشـــق، وبـــريوت، وصـــيدا، وثـــائق احملـــاكم الشـــرعية يف طـــرابلس
وتعميــق البحــث ، وأمهيــة الفقــه اإلســالمي يف تســيري شــؤون الدولــة العثمانيــة، دراســات مقارنــة بــني وثــائق احملــاكم الشــرعية يف بــالد الشــام

  .اوقد نشرت يف هذا اجملال دراسات متنوعة طالت األوقاف املسيحية واإلسالمية مع .التارخيي يف إدارة وتنظيم األوقاف وآليات عملها
ممـن  تناولت بالتحليل املعمق املوقف الشرعي من العالقات املتوترة يف غالـب األحيـان بـني املـزارع وصـاحب األرض أو متسـلمها أو و 

ا وأثر الفتاوى الشرعية يف حل النزاعات أو تأزميها والـيت كانـت تتحـول أحيانـا إىل ثـورات فالحيـة عارمـة ضـد السياسـة .له حق التصرف 
ـا واألعيـان احملليـني يف جبايـة الضـرائب مضـاعفة عـدة مـرات، سلطنة العثمانية من جهـةالضرائبية لل وقـدمت بعـض األوراق  .وتعسـف وال

دراســة معمقــة ألســباب احلركــات الفالحيــة واالنتفاضــات الشــعبية وحتليــل أشــكال االضــطهاد الــيت كانــت مــن األســباب احلقيقيــة لثــورات 
  .وباقي مدن بالد الشام، وحلب، رابات املدن الكربى كدمشقواضط، الفالحني يف جبل لبنان وحوران

وقــدمت بعــض الدراســات حتلــيال معمقــا للمشــكالت الــيت كانــت تواجــه إعــادة إعمــار املــدن واملنــاطق الــيت شــهدت بعــض النزاعــات  
، وركزت بعض الدراسـة .ات احملليةأسباب اهلجرة والنزوح وأثرمها اإلجيايب والسليب على اجملتمع، وتناولت دراسات أخرى جديدة .الطائفية

 .مشكالت سكن الفقراء النازحني من األرياف إىل ضواحي املدن الكـربى كبـريوت ودمشـق وحلـب وغريهـا، وبكثري من اجلد واملوضوعية
اجلديــدة يف وأثــر التــدخل األجنــيب يف والدة بعــض امللــل ، داخــل الــدين الواحــد، مــع حتليــل األســباب العميقــة لــربوز االنشــقاقات املذهبيــة

  .كطائفة الروم امللكيني،  السلطنة العثمانية
وتقـــدمي ، يف بـــالد الشـــام منـــذ بدايـــة عهـــد التنظيمـــات، ومت حتليـــل األســـباب العميقـــة الـــيت أدت إىل تبلـــور اهلويـــات الطائفيـــة واملذهبيـــة 

ومـا زالـت  .لطائفيـة واملذهبيـة والعرقيـة فيهـاانطالقـا مـن موقـع األقليـات ا، مداخل منهجية جديـدة لدراسـة احلركـة السياسـية يف بـالد الشـام
هـذا باإلضـافة إىل حتليـل اجلـذور العميقـة لـوالدة أهـم التيـارات  .هذه املوضوعات متداولة بكثرة من جانب املؤرخني العرب واألجانب معا

ودور املثقفـني النهضـويني يف تكـوين ، ديـدةمع الرتكيز علـى األشـكال الثقافيـة اجل.السياسية والثقافية يف الواليات العربية يف العهد العثماين
وكــان للمثقفــني النهضــويني اجلــدد أثــر بــارز يف  .والفنــون، والطباعــة، والصــحافة، ومــدارس اإلرســاليات، الــرأي العــام مــن خــالل اجلامعــات

فقد انتشرت مقوالت التنـوير  .منوا بهتأليب الرأي العام العريب ضد السلطنة العثمانية انطالقا من الفكر القومي الليربايل والتنويري الذي آ
ــا بعــد القبــام باإلصــالحات وإصــدار الفرمانــات الســلطانية الــيت شــكلت مســات مرحلــة التنظيمــات  بشــكل واســع يف مركــز الســلطنة وواليا

  .واألثر الكبري الذي تركته على اإلدارة السياسية العثمانية نفسها
، وذكريــات بعــض الرحالــة، وقناصــل وســفراء الــدول األجنبيــة، ض القــادة احملليــنيبقــي أن نشــري إىل تســليط الضــوء علــى مــذكرات بعــ 

فعــال يف كتابــة تــاريخ  أســهمتوقــدمت دراســات ميدانيــة مزينــة بالرســوم واملخططــات اهلندســية اجلميلــة الــيت .واحلجاج، والفنــانني، والشــعراء
وعكـا وغريهـا ، ونـابلس، وغـزة، والقـدس، وصـيدا، وطرابلس ،وبريوت، وحلب، أو الدور اجلميلة يف مدن دمشق، بعض األحياء السكنية

هــذا باإلضــافة إىل نشــر عشــرات املــذكرات الــيت صــدرت مــؤخرا وتضــمنت وصــفا دقيقــا ألشــكال .مــن مــدن بــالد الشــام يف العهــد العثماين
، لفــت االنتبــاه إىل تلــك الــدور وكــان لتلــك املــذكرات األثــر الواضــح يف .يف تلــك املرحلــة العمــران الــيت كانــت ســائدة يف مــدن بــالد الشــام

  .أو مراكز ثقافية مجيلة، وحتويل بعضها إىل فنادق أو مطاعم، واحلفاظ عليها، وترميمها
  بعض المالحظات الختامية 

م دعوة جريئة إىل إعادة النظر يف املقوالت التارخييـة الـيت كانـت 2005م ومؤمتر دمشق للعام 2004محلت أحباث ندوة بريوت للعام 
قـد بـدأت تلـك الوثـائق تصـبح رأس الزاويـة يف عـدد مـن  و .على ضوء وثائق أصلية مصـورة مباشـرة مـن األرشـيف العثمـاين كوذل، سائدة
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مهمــة ال ترقــى  تومبــذكرا، ومــنهم مــن اكتفــى مبصــادر حمليــة أو أوروبيــة، الدراســات العلميــة اجلــادة بعــد أن مت جتاهلهــا مــن البــاحثني طــويال
   .التارخييةأبدا إىل أمهية الوثائق 

وتنـــوع ، قـــد خطـــت الدراســـات التارخييـــة حـــول بـــالد الشـــام يف املرحلـــة العثمانيـــة خطـــوات كبـــرية علـــى طريـــق وضـــوح املـــنهج والرؤيـــا و
وهـي حتظـى باهتمـام  .وبدأت مرحلة خصبة من النقاشـات العلميـة اهلادئـة والرصـينة عـرب النـدوات واملـؤمترات العلميـة املتعاقبـة .املوضوعات
وقــــد أمثــــرت أعمــــال جيــــل الــــرواد مــــن املــــؤرخني  .مــــن املهتمــــني بتــــاريخ تلــــك املرحلــــة، ن جانــــب املــــؤرخني العــــرب وغــــري العــــربمتزايــــد مــــ

وبـات واضـحا  .االجتماعيني العرب يف والدة أجيال متعاقبة من املؤرخني املهتمني بالعهد العثماين من منطلقات علمية وليس أيديولوجية
   .كتبا علمية متميزة وموثقة بشكل جيد  ومنهم من نشر، خلربة العالية يف دراسة تاريخ احلقبة العثمانيةأن لدى العرب باحثني من ذوي ا

وقـدم هـؤالء دراسـات  .إىل سـاحة التـأريخ حـول احلقبـة العثمانيـة، من العرب وغـري العـرب، وبرز جيل جديد من املؤرخني االجتماعيني
وحتصــني الفرضــيات واالســتنتاجات بســمات املــنهج العلمــي الرصــني املعتمــد يف ، ع الســائدةتارخييــة متيــزت بنقــد الوثــائق واملصــادر واملراجــ

   .مع اإلشارة إىل أن مقوالت هذا املنهج قد أثبتت مصداقيتها على املستوى الكوين .االجتماعيدراسة التاريخ 
حبــاث تارخييــة رائــدة يف خمتلــف احلقــب علــى القيــام بأ، أكثــر مــن ســواها مــن مقــوالت منــاهج البحــث التــارخيي األخــرى، فهــي تســاعد

   .ومنها احلقبة العثمانية، التارخيية
بــدرجات متفاوتــة بــني املــؤرخني يف فهــم مقــوالت ذلــك املــنهج وكيفيــة ، نتيجــة لــذلك ميكــن القــول برســوخ منهجيــة التــاريخ االجتمــاعي

كثـري مـن األحبـاث التارخييـة األصـيلة الـيت اسـتندت ضـم ال م2005للعـام  مشـق حـول بـالد الشـاموميكن التأكيد على أن مـؤمتر د .تطبيقه
وإىل مقــوالت نوعيــة جديــدة ميكــن االســتفادة منهــا يف الدراســات العلميــة املعمقــة حــول تــاريخ بــالد الشــام يف ، إىل وثــائق عثمانيــة أصــلية

  .العهد العثماين
ومتناقضة بـني بعـض البـاحثني العـرب واألتـراك حـول فال بد من اإلشارة إىل وجود بقايا مواقف أيديولوجية ما زالت مستمرة ، مع ذلك

وهنــاك دراســات جريئــة تؤكــد علــى دور األعيــان اجلــدد يف  .ومنهــا واليــات بــالد الشــام، دور الســلطة املركزيــة العثمانيــة يف الواليــات العربيــة
ـا يف القـرن  وحتلـل التبـدالت البنويـة الـيت طـرأت علـى، الواليات العثمانيـة وبشـكل خـاص يف القـرن التاسـع عشـر السـلطنة العثمانيـة وواليا

ا األحباث العلمية حول تاريخ بالد الشام دور املؤرخني املنصفني أو املوضوعيني .التاسع عشر من  وأظهرت اإلجتاهات اجلديدة اليت بلور
خ بـالد الشـام يف احلقبـة العثمانيـة يف إغناء وتطوير البحث العلمي يف التاريخ االجتماعي واالقتصادي حـول تـاري، العرب واألتراك وغريهم

  .اليت أسست لوالدة الدول الوطنية اجلديدة بعد احلرب العاملية األوىل
واســتند املؤرخـــون اجلــدد إىل الوثـــائق  .أساســـيّ  ثمانيـــة يف تــاريخ بــالد الشـــام بــدورلــذلك حظيــت مســـألة إعــادة تقـــومي دور الســلطنة الع

  .ووثائق أرشيف الدول األوروبية ذات النفوذ القوي يف بالد الشام إبان تلك املرحلة، ليةضافة إىل الوثائق احملباال، العثمانية نفسها
ولعل أبرز ما توصل إليه بعض املؤرخني اجلدد يف تقيـيم دور الدولـة املركزيـة أن العثمـانيني أدخلـوا يف بدايـة حكمهـم إىل بـالد الشـام يف 

 .واملوانئ البحرية، والسلطات احمللية، والضرائب، فنظموا إدارة الواليات .جديدةالقرنني السادس عشر والسابع عشر تقسيمات عسكرية 
ــا بعــض  .وأعــادوا تــرميم كثــري مــن القــالع واحلصــون يف خمتلــف أرجــاء بــالد الشــام وقمعــوا بشــدة كــل أشــكال التمــرد والعصــيان الــيت قــام 

وكانــت  .قاعــدة ثابتــة ملصــدر التشــريع اإلداري يف خمتلــف اجملــاالت، أي اســتانبول، وجعلــوا مــن مركــز الســلطنة العثمانيــة .احلكــام احملليــني
، واإلداريــــة، الفرمانــــات الســــلطانية مبثابــــة بوصــــلة حتــــدد عالقــــات املركــــز العثمــــاين بالواليــــات امللحقــــة بــــه علــــى خمتلــــف الصــــعًد السياســــية

   .واالقتصادية وغريها، والعسكرية
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ـــا جيـــوش الســـلطنة يف أوروبـــا ويف بعـــض أطـــراف لكـــن املركزيـــة العثمانيـــة الصـــارمة بـــدأت تتفكـــك ب عـــد اهلـــزائم العســـكرية الـــيت منيـــت 
وبرزت طبقة األعيان اجلديدة يف بالد الشام وغريها كقوة ثابتة باتت السلطنة حباجة إىل والئهـا لضـمان اسـتتباب األمـن  .السلطنة نفسها

واجتماعيــة مل تعــد ، واقتصــادية، وعســكرية، وإداريــة، ت سياســيةوقــد محلــت الطبقــة اجلديــدة معهــا توجهــا .وجبايــة الضــرائب يف مناطقهــا
ولقـب القـرن الثـامن عشـر بأنـه زمـن األعيـان الـذي مهـد الطريـق لالنتفاضـات احملليـة الـيت  .تتالءم مع توجهات املركز العثماين يف استانبول

رية أوروبيــــــة علــــــى الســــــلطنة وتشــــــجع اخلــــــارج االســــــتعماري علــــــى التحضــــــري حلمــــــالت عســــــك، بــــــدأت تضــــــعف الســــــلطنة مــــــن الــــــداخل
ا فكانت محلة نابوليون بونابرت على مصر يف أواخر القرن الثامن عشر بداية حتول أساسي يف التأريخ لتبدل العالقة بني السلطنة .وواليا
دراســات  ونشــرت.ومحــالت عســكرية متالحقــة مــن اخلارج، وشــهد القــرن التاســع عشــر انــدالع الكثــري مــن االضــطرابات احملليــة .واألعيــان

فكـان  .وغريهـا، وعصيان القبائل البدويـة، علمية كثرية تركز على دور العامل اخلارجي يف تفجري عدد كبري من احلركات الطائفية واملذهبية
ــدف إعــادة اللحمــة إىل، واإلصــالحات، علــى املركزيــة العثمانيــة يف اســتانبول أن تبــادر إىل تبــين عــدد مــن التنظيمــات  والقــوانني الوضــعية 

فعرف القرن التاسع عشر بقرن التنظيمات العثمانية اليت تضمنت إصـدار  .ومتعددة القوميات واألديان والقبائل، سلطنة مرتامية األطراف
ـــة ـــة والرتبوي لكـــن تلـــك اإلصـــالحات قـــد  .فرمانـــات وتشـــريعات إصـــالحية كثـــرية طالـــت خمتلـــف البـــىن السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعي

وكانـت  .وز إجتاهات أو تيارات سياسية وثقافية متناقضة أبرزهـا التيـارات القوميـة والليرباليـة واالشـرتاكية والسـلفيةاصطدمت على الفور برب 
، يقابلها متنع واضح يف تبين أي إصالح مفـروض مـن اخلـارج، هناك رغبة عارمة للقيام باإلصالحات الضرورية وامللحة ملواجهة التحديات

  .وبالقوة العسكرية
قــد شــكلت األحبـاث السياســية االقتصــادية واالجتماعيـة والثقافيــة والعمرانيــة الـيت قــدمت إىل مــؤمتر بـالد الشــام يف دمشــق عــام ل، ختامـا
فقـد احتـوت علـى مـادة غنيـة إلعـادة تقـومي تـاريخ تلـك  .م إضافات نوعيـة إىل تـاريخ العـرب احلـديث واملعاصـر يف العهـد العثمـاين2005

، وتناولـــت أثـــر صـــدمة احلداثـــة علـــى تـــأزم العالقـــات بـــني الغـــرب األورويب االســـتعماري مـــن جهـــة .وعيةاملرحلـــة بصـــورة أكثـــر دقـــة وموضـــ
ــــا مــــن جهــــة أخــــرى وهــــي صــــدمة عميقــــة حتتــــاج إىل تنشــــيط البحــــث التــــارخيي املعمــــق بعيــــدا عــــن الشــــحن  .والســــلطنة العثمانيــــة وواليا

دولة مفرتًى عليها" لدى بعضها و"، فهي "دولة استبدادية" لدى بعضهم :اإليديولوجي املشبع بالنظر إىل السلطنة من زاويتني متناقضتني
  .اآلخر
ـــدف تعزيـــز احلـــوار العلمـــي الدّ  إنّ  راســـات اجلـــادة واملوثقـــة الـــيت قـــدمت إىل مـــؤمتر بـــالد الشـــام خرجـــت عـــن هـــذا املنحـــى أليـــديولوجي 

مـن املـؤمترات والنـدوات العلميـة اجلـادة لالرتقـاء بدراسـة تــاريخ وال بـد مـن تطـوير هـذا املنحــى مبزيـد  .الرصـني بـني البـاحثني العـرب واألتـراك
   .الواليات العربية يف العهد العثماين حنو مزيد من الدقة واملوضوعية

*******************  
  .كاتب و أكادميي من لبنان)  *
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  إسالم البوسنة
  جسر أوروبا إلى العالم اإلسالمي

  *األرنـاؤوط .حممد م
، م1943ترمجت وصدرت يف سـراييفو خـالل  G.Stadmuller هو لدراسة معروفة للباحث األملاين جورج سالد مولرهذا العنوان إمنا 

ــذا أثــارت منــذ ذلــك احلــني مــا يعنيــه وجــود "إســالم بوســنوي" الــذي كثــر احلــديث عنــه يف الســنوات األخــرية إىل جانــب "اإلســالم  وهــي 
  .األورويب"

املوضــوع الكتــاب الــذي صــدر مــؤخراً يف ســراييفو بعنــوان "دراســات يف تــاريخ الفكــر اإلســالمي يف ويف هــذا اإلطــار يفيــد كثــرياً يف هــذا 
الــذي ســبق أن ، عميــد كليــة الدراســات اإلســالمية يف ســراييفو، البوســنة خــالل القــرن العشــرين" للباحــث املعــروف الــدكتور أنــس كــاريتش

مـا لـدينا  وكمـا يالحـظ يف الغـالف فـإنّ  .مقالة ودراسة يف السنوات السـابقةتناول "اإلسالم البوسنوي" و"اإلسالم األورويب" يف أكثر من 
ولكـن مـا لـدينا هنـا يسـمح لنـا بتناولـه مبعـزل عـن اجلـزء الثـاين الـذي قـد ، صفحة مـن احلجـم الكبـري) إّمنـا هـو اجلـزء األول فقـط 690(هنا

  .التعرف أيضاً على ما يف اجلزء الثاينألن ما يف اجلزء األول من قضايا نظرية تفيد بشكل خاص يف ، يتأخر صدوره
وأكــــــد يف ، وممــــــا يؤكــــــد ذلــــــك أن املؤلــــــف اختــــــار للعنــــــوان األصــــــلي "دراســــــات يف تــــــاريخ الفكــــــر اإلســــــالمي يف البوســــــنة واهلرســــــك"

  .) أّن الكتاب بوضعه احلايل مثل "النص املفتوح" الذي ميكن إكماله وتوسيعه يف املستقبل121مقدمته(ص
عتبــار أّن الدراســات املوجــودة يف هــذا الكتــاب علــى أمهيتهــا قــد نشــرت يف جمــالت وكتــب أخــرى للمؤلــف أو مــع وإذا أخــذنا بعــني اال

والــيت ، )121-1(صلــيت تكــاد تكــون كتابــاً يف حــد ذاتــهمــؤلفني آخــرين فــإّن املهــّم يف هــذا الكتــاب املقدمــة النظريــة أو التنظرييــة الواســعة ا
هـــل مـــن إســـالم خـــاص : مـــة املرتبطـــة بـــالفكر اإلســـالمي يف البوســـنة وصـــوًال إىل الســـؤال الكبـــريأثـــار فيهـــا املؤلـــف عـــدداً مـــن القضـــايا امله

  وماذا ميثل هذا "اإلسالم البوسنوي" يف إطار اإلسالم العاملي كما يسميه املؤلف؟، بالبوسنة
فـالقرن الـذي يدرسـه املؤلـف هنـا هـو  .أما القضية األوىل فهي "اإلطار التارخيي" الـذي "ولّـد" مثـل هـذا الفكـر أو "اإلسـالم البوسـنوي"

 نتاج سلسلة متواصلة مـن التغـريات السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة الكبـرية بـدءاً مـن االحـتالل النمسـاوي اجملـري للبوسـنة يف
احلــرب األخــرية يف  وحــىت، (منســاوية كاثوليكيــة)عثمانية إســالمية) إىل حضــارة أخرىوالــذي انتقلــت فيــه البوســنة مــن حضــارة(، م1878

كــان "يــؤثر بطبيعــة ،  كمــا يقــول املؤلــف،  فعــدم االســتقرار أو التغــري املتواصــل .م الــيت مل تنتــه آثارهــا بعــد1995-1992البوســنة خــالل 
ي وهو ما كان يؤدي إىل حراك فكري متواصـل حـول اإلسـالم ومـا ميثلـه بالنسـبة إىل املاضـ، احلال على التفكري يف اإلسالم عند البشانقة"

يطــرح مســائل جديــدة ومؤسســات جديــدة وشخصــيات جديــدة وأجوبــة ، كمــا يضــيف املؤلــف،  فكــل عهــد جديــد، واحلاضــر واملســتقبل
  .)21أو باختصار "مسارات تفكري جديدة"(ص، جديدة

ة/يوغسـالفيا الناطقـة باسـم "اجلماعـة اإلسـالمية" يف البوسن Glasnikوللتدليل على ذلك يشري الدكتور كاريتش إىل جملة "غالسنيك"  
-1941م والعهـــد الكـــروايت 1941-1933م وعايشـــت عـــدة عهـــود (العهـــد امللكـــي اليوغســـاليف 1933الـــيت صـــدرت يف ، الســـابقة
فعلـــى صـــفحات هـــذه اجمللـــة يبـــدو بوضـــوح تـــأثري التغيـــري السياســـي(نظام  .م)1992-1945م والعهـــد اليوغســـاليف اجلمهـــوري 1945

بـــه مـــن خـــالل املقـــاالت والدراســـات وحـــىت يف التفســـري الرمســـي لإلســـالم الـــذي كانـــت متثلـــه  احلجـــم اجلديـــد) يف فهـــم اإلســـالم والتعريـــف
يبــــدو "تقليــــدياً" ، حســــب الــــدكتور كــــاريتش، وهكــــذا فقــــد صــــار اإلســــالم ."اجلماعــــة اإلســــالمية" الــــذي كــــان يتغــــري مــــن عهــــد إىل آخــــر

ويستشــهد الــدكتور كــاريتش هنــا مبصــطفى  .عاً عــن حقــوق اإلســالم" اخلو"رأمساليــاً" و"أخالقيــاً" و"اشــرتاكياً" و"ليرباليــا دميوقراطيــاً" و"مــداف
م مقالــة يوّضــح فيهــا تعــارض اإلســالم "مــع الشــيوعية والفهــم الفـــاشي والعنصــري" بينمــا أصــبحت 1983بوســاالجيتش الــذي نشــر يف 
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م مقالــة أخــرى عــن التعــارض التــام 1943ة كتــب يف البوســنة جـــزءاً مــن "دولـــة كرواتيــا املســتقلة املتحالفــة مــع أملانيــا النازيــة وإيطاليــا الفاشــي
  .)25لإلسالم مع "البلشفية" فقط مع تأييده لـ"الكفاح اإليطايل األملاين ضد اإلمربيالية الربيطانية"(ص

ا الـــذين كـــانو  Ulemaطـــار التـــارخيي" أّن التفكـــري يف اإلســـالم أو الفكـــر اإلســـالمي مل يعـــد ينحصـــر يف "العلمـــاء" واجلديـــد يف هـــذا "اال
إخل)  .."حيتكـــرون" فهـــم اإلســـالم وتفســـريه بـــل أصـــبح لـــدينا اآلن نتيجـــة للتغـــريات السياســـية والثقافيـــة ُكتَّـــاٌب ومثقفون(مؤرخـــون وبـــاحثون

فقد كان بيـنهم مـن ختـرج مـن جامعـات فيينـا  .الثقايف ينخرطون ويؤلفون عن اإلسالم ويفسرونه باالعتماد على مصادر تكوينهم العلمي/
ولــذلك فقــد ظهــرت يف البوســنة مــع هــؤالء اجتاهــات ومنظمــات جديدة(كالشــبان املســلمني) الــيت "أخــذت ، (األزهر)اهرةالقــواســتنبول و 

  .)25اإلسالم أيديولوجية هلا"(ص
) مــع اجليــل اجلديــد الــذي ختــرج مــن 1939ة (ـرت يف البوســنة عشــية احلــرب العامليــة الثانيـــوكانــت منظمــة "الشــبان املســلمون" قــد ظهــ

ومثلت حتدياً لـ"اإلسالم الرمسـي" الـذي كانـت تعـرب عنـه "اجلماعـة اإلسـالمية" الـيت كانـت ، إىل البوسنة بأفكار وثقافة جديدة األزهر وعاد
اليت تستند إىل ما يسمى اليوم "اإلسـالم السياسـي" ، وحسب الدكتور كاريتش فإّن منظمة "الشبان املسلمني" .متثل املسلمني أمام الدولة

وجتـدر اإلشـارة إىل  .)26كانت متثل حتدياً كبرياً الحتكار تفسـري اإلسـالم مـن قبـل "اجلماعـة اإلسـالمية"(ص،  يولوجي"أو "اإلسالم األيد
وكـان مـن أعضـائها علـي عـزت بيغـوفيتش الـذي ، أّن هذه املنظمة انتشرت بشكل خاص بني طـالب اجلامعـات وتالميـذ املـدارس االثنويـة

  .م وحكم عليه بالسجن ثالث سنوات1949كم يف اعتقل بعد وصول احلزب الشيوعي إىل احل
وهـل ، ما هـو الفكـر اإلسـالمي يف البوسـنة: وأّما القضية الثانية فهي تتعلق بالتكيف والتأقلم مع املستجدات وصوًال إىل السؤال الكبري

  هناك "إسالم بوسنوي"؟
ايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة يف رده علــى هــذا الســؤال يعتــرب الــدكتور كــاريتش أّن املســاحة املركزيــة يف الف كــر اإلســالمي للبشــانقة يف 

أي من ، فاملفكرون املسلمون واإلسالميون يف البوسنة .التأقلم مع أوروبا واحلضارة األوروبية القرن العشرين كانت تشغلها قضية التكيف/
ديــنهم) مــع العصــر اجلديــد الــذي وجــدوا أنفســهم  (وبالتحديــد تفســريودينهمســعوا إىل تكييــف أنفســهم ، "العلمــاء" واالنتلجنســيا اجلديــدة

ايـة القـرن  .فيه وصـدرت ، ظهـر مئـات مـن املثقفـني املسـلمني 20وبدايـة القـرن  19ومن هنا فإنه مـن األمهيـة مبكـان اإلشـارة إىل أنـه يف 
الــيت "كانــت متثّــل االســتجابة ، يــةوحــىت يف العربيــة والرتكيــة واإلجنليز ، عشــرات الصــحف واجملــالت والكراســات والكتــب يف اللغــة البوســنوية

أمهيــة كبــرية للتــاريخ الروحــي املعاصــر  -كمــا يضــيف الــدكتور كــاريتش-ويشــكل هــذا الــرتاث املنشــور آنــذاك  .حلاجــات التكيــف املــذكور"
  .)39للبوسنة(ص

ر كـــاريتش أن "اإلســـالم وبـــالعودة إىل الســـؤال املركـــزي عـــن ماهيـــة "الفكـــر اإلســـالمي" يف البوســـنة و"اإلســـالم البوســـنوي" يـــرى الـــدكتو 
أي كيـف : البوسنوي" يشـري إىل املالمـح اخلاصـة الناجتـة عـن تـوطن اإلسـالم يف البوسـنة مـن خـالل التفاعـل املـزدوج بـني اإلسـالم والبوسـنة

فـع البوسـنة إىل مث كيـف قـام هـذا اإلسـالم املشـرتك بر ، وكيف جتذر واختـذ مالحمـه احملـددة هنـا، جاء اإلسالم املشرتك أو العاملي إىل البوسنة
  .)41اإلطار العاملي الذي كان ممكناً ضمن "العوملة اإلسالمية"؟(ص

حتديد جديد لدورهم : فمع التغريات املذكورة يف "اإلطار التارخيي" جند "العلماء" واالنتلجنسيا اجلديدة أمام دور/إلسهام جديد ومهم
فبعـــد االحـــتالل النمســـاوي اجملـــري للبوســـنة يف  .نحـــدر جزئيـــاً مـــن اإلســـالموحتديـــد دور ديـــنهم اإلســـالم ودور ثقـــافتهم الـــيت ت، يف البوســـنة

اإلسـالم املوجـود  وأصـبح الوضـع/، كما كان عليـه األمـر خـالل احلكـم العثمـاين،  م مل يعد هناك إسالم مشرتك أو "إسالم عاملي"1878
  .)41بوسنة(صوهو ما كان صعباً ومؤملاً بالنسبة إىل املسلمني يف ال، حيتاج إىل إعادة تفسري
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األول تكـريس االنشـقاق : ويف هذا اإلطار كان هناك من يتحفظ على تعبري "اإلسالم البوسنوي" ألنه كان يفهم عنه أمـران حساسـان
ِإّن تتبـع : ولكـن الـدكتور كـاريتش يقـول .)42-41(صراجعـة اإلسـالم كـدين يف البوسـنةوالثـاين اإلقـرار مب، واالبتعاد عن العامل اإلسـالمي

(يف تفكـريهم بأسـلوب التكيـف أو املفكـرين اإلسـالميني اإلسـالميني م أوصـله إىل اسـتنتاج بـأن1882لصفحات يف اجملالت منـذ آالف ا
 التـــأقلم) مل يفكـــروا أوًال "اإلســـالم البوســـنوي" بـــل بــــ"اإلسالم يف البوســـنة" الـــذي ميكـــن بـــاملفهوم الثقـــايف أو الثقـــافوي أن يكـــون "إســـالماً 

ى فـإن كـاريتش ميثـل الكريـق الوسـط أو الثالـث الـذي يقـول بـأن "اإلسـالم يف البوسـنة" هـو دينيـاً جـزء مـن اإلسـالم وبعبـارة أخـر  .بوسنويا"
  .)42العاملي وثقافياً أو ثقافوياً هو "اإلسالم البوسنوي" (ص

 ."الفكـــر حتـــت احلصـــار"والقضـــية الثالثـــة الـــيت تناوهلـــا الـــدكتور كـــاريتش هـــي الفكـــر اإلســـالمي يف البوســـنة كنمـــوذج للفكـــر احملاصـــر أو 
ون فــاملؤلف يــرى أنــه نتيجــة لـــ"اإلطار التــارخيي" املــذكور جنــد أن املفكــرين املســلمني واإلســالميني يف مئــات املقــاالت الــيت كتبوهــا كــانوا يعــرب 

  .)42وبذلك فقد حبثوا يف اإلسالم عن جوانب حمددة للخروج من تلك احلالة(ص، عن حالة حصار
الـذي خرجـت البوسـنة ، م1878فبعـد االحـتالل النمسـاوي اجملـري للبوسـنة يف  .ع "اهلجرة" من البوسـنةومن األمثلة على ذلك موضو 

وبالتحديـد حـول صـحة الصـالة ، أصـبح السـؤال األول عنـد "العلمـاء" يـدور حـول صـحة اإلسـالم يف البوسـنة، مبوجبه من "دولـة اخلالفـة"
ومـــن هنـــا فقـــد اختلـــف اجلـــواب علـــى ذلـــك عنـــد العلمـــاء واالنتلجنســـيا  .ســـلمنيوالصـــيام والزكـــاة واحلـــج يف بلـــد مل يعـــد حيكمـــه خليفـــة امل

حيث دعا بعضهم إىل وجوب اهلجرة من "دار الكفر" إىل "دار اإلسالم" ورفض بعضـهم اآلخـر ذلـك ألن البوسـنة بقيـت "دار ، اجلديدة
ويف  .)43افية وحضارية للبوسنة إىل أوروبا" (صبينما دعا آخرون إىل "هجرة ثق، اجملري اإلسالم" رغم وجودها حتت احلكم النمساوي/

أي أن كــل طــرف كــان جيــد مــا يستشــهد بــه مــن آيــات وأحاديــث وفتــاوي تــدعم رأيــه الــذي ، هــذا اإلطــار كــان اإلســالم خيــدم كــل طــرف
  .يذهب إليه

يف أيـة أوروبـا بـل يف أوروبـا "الـيت ولكـن لـيس ، ويرى الدكتور كاريتش أن الكثري من علماء البوسنة كانوا يـرون املخـرج يف أوروبـا احلديثـة
كمـــا يضـــيف  ،  ومـــن هـــؤالء .ميكـــن أن نـــتعلم منهـــا الكثـــري حـــول تنظـــيم حياتنـــا االجتماعيـــة وحـــول تنظـــيم مؤسســـاتنا التعليميـــة والثقافيـــة"

األوروبيــة وبالتحديــد بــاملنجزات ، كــان "رئــيس العلمــاء" نفســه مجــال الــدين تشاؤوتشــفيتش الــذي كــان يستشــهد دائمــاً بأوروبــا،  كــاريتش
  .)50(صربية يف العلم والتقنية والتنظيمالغ

ويف مثــل هــذه "حالــة احلصــار" تعــّرض الكثــري مــن املفكــرين إىل أســباب التخلــف عنــد املســلمني باملقارنــة مــع تقــدم غــريهم يف اإلطــار 
مثــــة مــــن رّكــــز علــــى الســــبب  ويالحــــظ هنــــا َأنَّ  .واختلفــــوا بطبيعــــة احلــــال يف حتديــــد تلــــك األســــباب، األورويب الــــذي وجــــدوا أنفســــهم فيــــه

م كتيـب إلبـراهيم جافتشـيتش 1919وهكـذا جنـد لـدينا منـذ  .ومنهم من رّكز على حتجيم دور املرأة يف اجملتمع، (الكسل أو التنبلة)الذايت
ويلـة وأمثـرت ولكن الدكتور كـاريتش يالحـظ حبـق أن "قضـية املـرأة" الـيت شـعلت املفكـرين سـنوات ط .بعنوان "أسباب ختلف املرأة املسلمة"

عن عدة كتب ومقاالت كثرية إمنا كانت "قضية الرجـل" ألن كـل الـذين كتبـوا فيهـا كـانوا مـن الرجال(سـواء مـن املؤيـدين أو مـن املعارضـني 
  .)57وهو يف حد ذاته يعرب عن واقع احلال آنذاك(ص، هلا)

لبوســنة بــني احملليــة والعامليــة" يوضــح الــدكتور كــاريتش أنــه مــع ويف القضــية الرابعــة املرتبطــة مبــا ســبقها الــيت تتعلــق بـــ"الفكر اإلســالمي يف ا
م (االحــتالل النمســاوي اجملــري للبوســنة) الــذي أدى إىل احنســار احلكــم العثمــاين احنســرت شــكلياً علــى األقــل 1878احلــدث الكبــري يف 

ـــة لتفســـري اإلســـالم ـــ1878فمـــع عـــام  .الصـــيغ العاملي ـــة للتفكـــري اإلســـالمي م أصـــبح علـــى املفكـــرين اإلســـالميني مهمـــة حتدي د صـــيغ حملي
ولكنهم يف الوقت نفسه كانوا على اتصال بتيارات اإلسالم العـاملي الـيت كانـت تـأيت مـع الطلبـة املتخـرجني مـن ، باالستناد إىل اخلربة احمللية

م إىل 1924إلغـاء اخلالفـة يف وبينما كان يف السابق تفسري اإلسالم بتصـّيغ وفـق التفسـري العـاملي لإلسـالم فقـد أدى  .استنبول أو القاهرة
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البوسـنوي الرمسـي  ومن هنـا فقـد أصـبح التفسـري احمللـي/ .العاملي لإلسالم مل يعد يف مركز واحد واقع جديد يتمثل يف أن التفسري املرجعي/
  .)58لإلسالم من املهام الرئيسة لـ"اجلماعة اإلسالمية" اليت تشكلت حديثاً لتمثل املسلمني أمام الدولة (ص

وبالتحديد حني عدم نسـيان مـا هـو عـاملي يف اإلسـالم وعـدم ، ا يرى كاريتش أن املهمة الصعبة اآلن أصبحت تتمثل يف املراوحةوهكذ
ايـة القـرن  .)59إمهال ما هو حملي فيه(ص أخـذوا علـى  20القـرن  وخـالل 19وبعبارة أخرى يرى كاريتش أن املفكـرين اإلسـالميني يف 

ويضـيف الـدكتور كـاريتش أن الكثـري مـن املفكـرين اإلسـالميني  .سـالم يف البوسـنة" أو "اإلسـالم يف أوروبـا"عاتقهم الـدور بـأن يصـيغوا "اإل
وقــــد جنــــح العديــــد مــــنهم يف هــــذا ، يف البوســــنة كــــانوا واعــــني للمهمــــة اجلديدة(العوملــــة اجلديــــدة لإلســــالم) يف الظــــروف األوروبيــــة اجلديــــدة

  .)60املهمة(ص
م) الــذي 1938-1913كــاريتش بعــض هــؤالء املفكــرين كــرئيس العلمــاء مجــال الــدين تشاؤوشــيفيتش(ويف هــذا اإلطــار يــذكر الــدكتور  

، يرى أنه بفضله أخذت حركة التنوير واإلصـالح يف البوسـنة مالمـح مدرسـة إسـالمية جديـدة حتـت تـأثري مدرسـة حممـد عبـده ورشـيد رضـا
 .)62(صؤوتشـيفيتش يف دوره يف هـذا اجملـالقل عـن تشام) الذي يرى أنه مل يكن ي1944-1906(وكذلك األمر مع حممد خاجنيتش

ويــذكر الــدكتور كــاريتش يف هــذا الســياق دور املؤسســات الــيت كانــت وراء هــذه الكوكبــة مــن الشخصــيات اإلســالمية والتنويريــة كمدرســة 
إمســاعيلوفيتش م) وأمحــد 1982-1912(تشاؤوتشــفيتش وخــاجنيتش وحســني جــوزوالغــازي خســرو بــك وجامعــة األزهــر الــيت ختــرج منهــا 

  .)82م) وغريهم (ص1938-1988(
ويف القضية اخلامسة ينتقل الدكتور كاريتش إىل جمال آخر أال وهـو "إسـالم املستشـرقني البوسـنويني ومؤرخـو الـرتاث الثقـايف لإلسـالم يف 

االنتلجنســيا اجلديــدة الــيت أصــبحت  وُيَالَحــُظ هنــا نــوٌع مــن االنتقــال مــن "العلمــاء" إىل .البوســنة وحمققــو املخطوطــات البوســنوية القدميــة"
(جامعـات ومؤسسـات  تضم مؤرخني وباحثني يف الدراسات العربية اإلسالمية خترجوا من جامعات عريقة وعملوا يف مؤسسات غري دينية

  .)ستشراقعلمية كمعهد اال
ايـة القـ ) أصـبح للبوســنة 20وبدايــة القـرن  19رن ويف هـذا اإلطـار يـذكر الــدكتور كـاريتش أنـه مــع هـذه التحـوالت يف الفــرتة االنتقالية(

) 1934-1870( األورويب يف فيينـــا وبودابســـت مثـــل صـــفوت بـــاش أغيــــتش ستشـــراقأوائـــل املستشـــرقني الـــذين خترجـــوا مـــن مراكـــز اال
م ، ويالحــظ الــدكتور كــاريتش هنــا أن املستشــرقني املســلمني يف البوســنة .)1936-1881( وشــكري أال غيــتش وباملقارنــة مــع أســاتذ

مل يناقشوا األصل اإلهلي للقـرآن واإلسـالم بـل ألفـوا أعمـاًال متميـزة عـن الثقافـة واحلضـارة يف البوسـنة -زمالئهم يف أوروبا الوسطى وغريها و 
إذ ، بني مـا هـو مسـلم ومـا هـو إسـالمي، ويف هذا اجملال يثري الدكتور كاريتش إشكالية التمييز بني ما هو ديين وبني ما هو علمي .والعامل
م) 1975-1904يف سـراييفو كبسـيم كركـوت ( ستشـراقمن بني هؤالء "املستشرقني" لدينا من خترج من األزهر وعمل يف معهـد اال إنه

م) الـــذي يعتـــرب أشـــهر 2003-1918( وكـــذلك األمـــر مـــع توفيـــق مفيـــتش، الـــذي أجنـــز أول ترمجـــة متميـــزة للقـــرآن مـــن العربيـــة مباشـــرة
فـــاملؤلف هنـــا مل يوضـــح دور أو إســـهام مثـــل هـــذين  .ة ومؤلـــف أو معجـــم عـــريب بوســـنويمتخصـــص يف الدراســـات العربيـــة لـــدى البشـــانق

  ."املستشرقني" وغريمها يف املوضوع الرئيس للكتاب أال وهو "الفكر اإلسالمي يف البوسنة"
ايـ .ولدينا ما يشبه ذلك يف القضية السادسة اليت تتعلق بــ"األدباء البشـانقة واإلسـالم" وبدايـة القـرن  19ة القـرن فـاملؤلف يـرى أنـه يف 

ضـة كبـرية يف أدب املسـلمني ويف أدب البوسـنة بشـكل عـام  20 ويف هـذا اإلطـار فقـد كـان اإلسـالم أو جوانـب منـه تلهـم  .كانت هناك 
م) مبســرحية "املهــاجر" الــيت 1912-1879( نتقــايل يــذكر مــثًال عثمــان جيكتــيشويف هــذا الســياق اال .)103(ص دهــذا األدب اجلديــ

الــذي عــّرب عنــه بعــض "العلمــاء" يف  ، فمــع هــذا املوقــف الواضــح ضــد اهلجــرة .يهــا هجــرة املســلمني مــن البوســنة إىل الدولــة العثمانيــةانتقــد ف
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إىل : فإن السؤال يبقـى، م)1892-1837( م) وحممد أمني حاجي أهيتش1918-1838( م مثل حممد توفيق عزب أغيتشـكتابا
  اله من األدباء معربين عن "الفكر اإلسالمي يف البوسنة"؟أي حد ميكن أن يكون عثمان جيكتيش وأمث

ـــ"الصوفية والتصــوف يف إطــار احلداثــة البوســنوية" يســلم الــدكتور كــاريتش بأنــه يف اجملتمعــات املســلمة  ويف القضــية التاســعة الــيت تتعلــق ب
وية يف جمـال التصـوف والطـرق الصـوفية عايشـت أزمـة  ولـذلك فـإن التقاليـد البوسـن، التقليدية كما يف البوسـنة وغريهـا فإنـه لـدينا مـع احلداثـة

ايــة القــرن  وقــد بــرز يف الوقــت نفســه إصــالحيون مســلمون يف  .20وبدايــة القــرن  19كبــرية بعــد انتشــار األفكــار األوروبيــة احلديثــة يف 
  .)115"اجلماعة اإلسالمية" ويف خارجها هامجوا التصوف والطرق الصوفية باعتبارها من مالمح "التأخر" (ص

م) وشـاكر 1959-1877ومع ذلك يذكر الدكتور كاريتش بعض "العلماء" الذين اهتموا بدراسـة التصـوف مثـل مصـطفى مـرمهيتش(
ــــيش (1966-1893ســــيكريتش( م) وصــــوًال إىل 1980-1930م) ومجــــال تشــــهاتيش(1990-1912م) وفــــيض اهللا حــــاجي بريت

م يف التعريـف بالصـوفية يف البوسـنة اجليل اجلديد مثل رشـيد حـافطوفيتش وعـدنان سـيالجيتش وغريمهـا ، "الـذين أسـهموا بأعمـاهلم وترمجـا
ويالحظ هنا انـه قـد عـدنا مـرة أخـرى للتـداخل بـني  .)120وهي األعمال اليت هلا قيمة خاصة يف تطور الدراسات اإلسالمية لدينا" (ص

بـني مـا هـو مسـلم ومـا هـو ، سـاحة للبحـث والدراسـة) (يعترب اإلسـالمية أوىل وأخرية) وبني مـا هـو علمـيما هو ديين(يتخذ اإلسالم مرجع
  .وبالتحديد بني جمال "الفكر اإلسالمي" و"الدراسات اإلسالمية"، إسالمي

وجتـــدر اإلشـــارة هنـــا إىل أن "املهجـــر"  .أمـــا القضـــية األخـــرية فقـــد خّصـــها الـــدكتور كـــاريتش لــــ"الفكر اإلســـالمي" للبشـــناق يف املهجـــر"
ا والواليـــات ـم ويف "الغــرب" (أوروبــ1878ساســاً يف "الشــرق" بعــد االحــتالل النمســاوي اجملــري للبوســنة يف بالنســبة إىل البشــانقة تشــكل أ

حيث برزت هناك شخصيات كثرية مجعت بني ما هو ديين (رجـال ديـن) ، م1945املتحدة) بعد وصول احلزب الشيوعي إىل احلكم يف 
-1913(ى ذكر عـدد مـنهم مثـل كمـال أفـديتشء الدكتور كاريتش علوقد جا .وما هو فكري وسياسي(مفكرون وسياسيون معارضون"

ويالحظ هنـا أنـه  .م) وغريهم1921(ولد م) وعادل ذو الفقار بتشيتش2002-1920م) وسعيد كاريتش وإمساعيل باليتش (1979
رتاك مـع شـاكر ) وهـو املـأخوذ مـن كتابـه قبـل األخـري الـذي ألفـه باالشـ624-593(ص و الفقار باشيتش" بفصـل مـن الكتـابخص "ذ

واشــتغل الحقــاً ، فــذو الفقــار باشــيتش كــان رجــل فكــر .بينمــا كــان األجــدى أن يكــون مكانــه إمساعيــل بــاليتش، فالنــدرا "فكــرة البشــنقة"
ولكــــن ذلــــك ال يقرّبــــه مــــن "الفكــــر ، بالتجـــارة ولــــه يف هــــذا اإلطــــار بعــــض االشـــتغال بـــــ"العمل السياســــي" كمــــا يســــميه الــــدكتور كـــاريتش

  .عكس باليتش الذي له إسهام أصيل يف ذلكاإلسالمي" على 
تـأيت "فصـول" الكتـاب أو الدراسـات املنشـورة يف ، اليت تشكل يف نظرنا أهم ما هو جديد يف هذا الكتـاب، وبعد هذه القضايا الثماين

مـــد خـــاجنيتش الســـابق الـــيت تتنـــاول أهـــم الشخصـــيات الـــيت اشـــتغلت بـــالفكر اإلســـالمي يف البوســـنة مثـــل مجـــال الـــدين تشاؤوتشـــفيتش وحم
(حممد عبـــده ورشــيد رضـــا وغــريهم) وتأثريهـــا علـــى ا وتأثرهــا بـــاآلخرين خــارج البوســـنةالــيت حيلـــل الــدكتور كـــاريتش أفكارهـــ، وحســني جـــوزو

  .وهو ما ينطبق بشكل خاص على حسني جوزو أمحد إمساعيلوفيتش، اآلخرين يف البوسنة
(تاريخ الفكر اإلسالمي يف البوسنة واهلرسك)  ؤلف وضع له عنواناً بالعربيةوبالعودة إىل عنوان الكتاب مرة أخرى وأخرية تالحظ أن امل

ويبـــدو لنـــا أن العنـــوان  .إىل جـــوار العنـــوان األصـــلي بالبوســـنوية الـــذي ترمجنـــاه" دراســـات يف تـــاريخ الفكـــر السياســـي يف البوســـنة واهلرســـك"
وهـــي قابلـــة كمـــا قـــال املؤلـــف نفســـه يف املقدمـــة ، ســـابقاألصـــلي هـــو األقـــرب إىل مضـــمون الكتـــاب ألنـــه يتضـــمن دراســـات منشـــورة يف ال

  .وليس دراسة مونوغرافية مكتملة ختتزل كل ما يريد املؤلف أن يقوله يف هذا اجملال، لألعمال والتوسيع



  170

أقــرب إىل النضــوج واالكتمــال  misaoفــالفكر مبعــىن  .misaoالــذي يســتخدمه مبعــىن  misljenjeومــن ناحيــة أخــرى يبــدو لنــا أن تعبــري 
هـــو أقـــرب إىل مشـــروع فكـــر أو أفكـــار تنضـــج وتتكامـــل وقـــد تصـــل إىل مســـتوى الفكـــر بـــاملعىن  misljenjeبينمـــا جنـــد أن التفكـــري مبعـــىن 

  .املعروف للكلمة
ومــع ذلــك فــإن مــا يف هــذا الكتــاب مــن جهــد للمؤلــف ومــن أفكــار بوســنوية حــول تكيــف اإلســالم هنــاك مــع احلداثــة ومــا بعــد احلداثــة 

كمـا قـال ،  فالبوسـنة .هماً ومفيداً أكثر يف ترمجته للعربيـة يف االطـالع علـى اإلسـالم يف البوسـنة أو "اإلسـالم البوسـنوي"جيعل منه مرجعاً م
ولــذلك فــإن البوســنة كمــا يراهــا ، متثــل أقصــى امتــداد للمســلمني يف الغــرب كشــعب هلــم جــذورهم وثقــافتهم، الــدكتور كــاريتش يف املقدمــة

  .اجلسر الذي يقود من الغرب إىل الشرق واجلسر الذي يقود من الشرق إىل الغرب: وجاً الدكتور كاريتش متثل جسراً مزد
**********************  

  .كاتب و أكادميي من لبنان)  *
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  تفسير جديد ألسباب انتشار اإلسالم
  بين األفارقة األمريكيين

  *عالء بيومي
قــة األمــريكيني إىل اإلشــارة إىل ظــواهر مثــل وجــود اإلســالم بــني األفارقــة دأبــت التفســريات التقليديــة ألســباب انتشــار اإلســالم بــني األفار 

،  وارتبــاط املســيحية يف عقليــات بعــض األفارقــة األمــريكيني بالعنصــرية البيضــاء، الــذين اســتقدموا ألمريكــا قســراً ضــمن موجــات جتــارة العبيــد
  .رقة األمريكيني خالل النصف الثاين من القرن العشرينكعوامل رئيسية ساعدت على رواج اإلسالم بشكل سريع وكبري يف أوساط األفا

ــذا  -الناشــط املســلم األمريكــي املعــروف وأســتاذ الدراســات اإلســالمية جبامعــة مشــيجان األمريكيــة–شــرمان جاكســون  لــه رأي آخــر 
جامعــة أكســفورد األمريكيــة  نظــرة يف اإلحيــاء الثالــث" الصــادر عــن مطــابع: ضــّمنه كتابــه اجلديــد "اإلســالم واألمريكــي األســود، اخلصــوص
إحــدى الدراســات الكالســيكية الضــرورية يف جمــال دراســات اإلســالم يف  -يف املســتقبل القريــب–والــذي يتوقــع لــه أن يصــبح ، م2005
   .أمريكا

ا ال ترصد التطـور التـارخيي لعمليـة اعتنـاق األفارقـة األمـري، يرى جاكسون أن التفسريات السابقة غري ديناميكية ، كيني لإلسـالممبعىن أ
ا بعضها ببعض وكيـف أعـدت هـذه التطـورات األفارقـة األمـريكيني تـدرجيياً العتنـاق اإلسـالم بنسـب مرتفعـة ، ومراحل هذا التطور وعالقا

   .يف النصف الثاين من القرن العشرين
وهـم حمـور ، فارقـة األمـريكينييرى جاكسون أن تتبَّع هذه التطـورات بدقـة يكشـف عـن تفسـري خمتلـف ألسـباب انتشـار اإلسـالم بـني األ

م أحــد أهــم أســباب انتشــار اإلســالم وامتــداده يف أمريكــا فهــم ميثلــون نســبة كبــرية مــن املســلمني ، اهتمــام كتــاب جاكســون اجلديــد لكــو
ـذه ،  ) وفقاً ملختلف اإلحصاءات املتعلقة بالتوزيع العرقي ملسـلمي أمريكـا%40-30( األمريكيني الكثافـة كمـا أن انضـمامهم لإلسـالم 

م من أهل البالد األصليني جعال منهم سنداً قوياً لإلسالم بأمريكا    .وحقيقة كو
ويف البدايـــة يـــرفض جاكســـون النظريـــات القائلـــة بـــأن أحـــد أســـباب انتشـــار اإلســـالم يف أوســـاط األفارقـــة األمـــريكيني يرجـــع إىل انتشـــار 

ألفارقة املسـلمني الـذين اسـتقدموا خـالل موجـات جتـارة العبيـد مل يتعـدَّ حيث يشري جاكسون إىل أن عدد ا، اإلسالم وسط العبيد األفارقة
م تلــك التجــارة الشــنيعة 11ألفــا مــن بــني  40الـــ  ودون شــك مل يــتمكن هــؤالء العبيــد مــن احلفــاظ علــى هــويتهم ، مليــون أفريقــي اســتعبد

   .اإلسالمية حبكم الضغوط الرهيبة اليت تعرضوا هلا
أن األفارقة األمريكيني اعتنقوا اإلسالم لرسالته املعادية للعنصرية ميثل تفسرياً ناقصاً للظـاهرة حبكـم عـدم كما يرى جاكسون أن القول ب

   .تكررها يف جمتمعات عنصرية أخرى كجنوب إفريقيا
اخلربات الـيت مـروا يف املقابل يرى جاكسون أن نظام العبودية ذاته واألسلوب الذي تعامل به اجملتمع األمريكي مع األفارقة األمريكيني و 

ا تدرجيياً العتناق اإلسالم، ا كل ذلك تشكّل معاً عوامل صنعت الشخصية األفريقية األمريكية بشكل خاص    .وأعد
نلخصـها ، وهنا يشري جاكسون إىل أن إعداد األفارقة األمريكيني العتناق اإلسالم قد مت على مراحـل أو حمطـات تارخييـة وثقافيـة فارقـة

   .ل ثالث رئيسيـةهنا يف مراح
وهنـا يـرى جاكسـون أن "الـدين األسـود" هـو أول ديـن اعتنقـه األفارقـة يف أمريكـا وأكثـر  المرحلة األولى هي مرحلـة "الـدين األسـود"

   .النزعات الدينية انتشاراً يف أوساط األفارقة األمريكيني حىت يومنا هذا
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ة يف الشخصــية األفريقيــة األمريكيــة يعــود إليهــا األفارقــة األمريكيــون بشــكل "الــدين األســود" هــو مبثابــة نزعــٍة للتــدين راســخ، آخــر مبعــىن
كمــا أنــه ميثــل اإلطــار الفلســفي الــذي يلجــأون إليــه لفهــم   -كاملســيحية أو اإلســالم–طبيعــي وتلقــائي يف حالــة عــدم انتمــائهم لــدين حمــدَّد 

   .األديان املختلفة ومقارنتها
وعلـى وجـود إلـه ، ورفـض االضـطهاد العنصـري، كـز يف جـوهره علـى إميانـه بالعدالـة اإلهليـةوهنا يصف جاكسون "الدين األسـود" بأنـه ير 
كمـا ميـد "الـدين األسـود" األفارقـة األمـريكيني بطاقـة ورغبـة دائمتـني ملكافحـة العنصـرية ،  يفهم معاناة األفارقة األمريكيني ويقف يف صـفهم

   .والتمييز
ظهور "الـدين األسـود" ألسـباب خمتلفـة مـن بينهـا نظـام العبوديـة القاسـي الـذي أدى  ويرى جاكسون أن البيئة األمريكية ساعدت على

كما أشـعر اجملتمـع األمريكـي املتـدين العبيـد األفارقـة حبـاجتهم إىل ديـن ،  إىل انقطاع األفارقة األمريكيني عن تراثهم الديين والثقايف األفريقي
وملــا كانــت الربوتســتانتية ذات نزعــة ، تانتينية هــي الــدين األكثــر انتشــاراً يف أمريكــاوملــا كانــت الربوتســ، وإىل إلــه حيمــيهم وهــم املستضــعفون

ة –كما هو احلال يف اإلسالم السين- عقالنية ترفض الوساطة الدينية إذ رفض "الـدين األسـود" ، فقد تبىن "الدين األسود" نزعات مشا
   .الوثنية ومال إىل البحث عن إله
علـى تقويـة  -اليت اعتنقهـا األفارقـة األمريكيـون بشـكل متزايـد يف النصـف األول مـن القـرن التاسـع عشـر– كما ساعدت الربوتستانتينية

م وهي نزعة متثل ركيزة أساسية للدين األسود، نزعة األفارقة األمريكيني للمعارضة والتحدي وذلـك حبكـم أن ، والبحث عن دين خاص 
   .التيار الديين السائد داخل املسيحيةالربوتستانتية هي بطبيعتها حركة قامت ملعارضة 

وهنـا يـرى جاكسـون ، واليت أقبل عليها األفارقة األمريكيون بشكل متزايد يف القرن التاسع عشر المرحلة الثانية هي مرحلة المسيحية
علــــى األفارقــــة  وذلــــك بســــبب ســــيطرة الــــدين األســــود، أن اعتنــــاق األفارقــــة األمــــريكيني للمســــيحية أعــــدهم بدرجــــة مــــا العتنــــاق اإلســــالم

ا    .األمريكيني خالل الفرتة ذا
وأن هــذه العالقــة ، وهنــا يــرى جاكســون أن عالقــة "الــدين األســود" باملســيحية ظلــت عالقــة "زواج" ال عالقــة "ذوبــان" األول يف الثــاين

تانتينية األفارقــة األمــريكيني فقــد أضــفى الــدين األســود علــى بروتســ، أثـّـرت علــى عالقــة األفارقــة األمــريكيني باملســيحية علــى عــدة مســتويات
طابعاً ثورياً واضحاً ضد العنصرية األمريكية حـافظ علـى اسـتقالل الكنـائس السـوداء عـن الكنـائس البيضـاء داخـل الربوتسـتانتية األمريكيـة 

ـا تفســري املســيحية علــى  مالــت فيهـا الكنــائس الســوداء إىل: كمــا أضــفى "الــدين األســود" علــى الربوتسـتانتية الســوداء نزعــًة غــري فقهيــة،  ذا
   .ويبتعد إىل حد كبري عن الرتاث الفقهي املسيحي بشكل أزعج الكنائس األمريكية البيضاء، هواها بشكل يدعم مواقفها ضد العنصرية

كمـا دفعهـم بشـكل دائـم للبحـث عـن ،  وعلى مستوى آخـر حـافظ الـدين األسـود علـى طبيعـة األفارقـة األمـريكيني احملافظـة االجتماعيـة
وهــو مــا ظهــر يف اهتمــام احلركــات الثقافيــة األفريقيــة ، حضــاري خــارج الــرتاث احلضــاري األوريب املســيطر علــى املســيحية األمريكيــة تــراث

ا مهدهم احلضاري    .األمريكية بقارة إفريقيا على أساس أ
فريقية األمريكية الـيت وصـفت فقد شهدت نشأة اجلماعات األ، أما المرحلة الثالثة فيسميها جاكسون مرحلة "المؤسلمون األوائل"

ا مسلمة    .وعلى رأس هذه اجلماعات مجاعة "أمة اإلسالم" برئاسة أالجا حممد، نفسها بأ
ـــا مييزهــــا عـــن : ويقـــول جاكســـون إن هـــذه اجلماعـــات مل تعتنـــق اإلســـالم ولكنهـــا ســـطت عليـــه لرغبتهـــا يف البحـــث عـــن ديـــن خـــاص 

تم هذه اجلماعات بفهم اإلسالم بقدر ما اهتمت باالستيالء على رموزه اخلارجيـة املسيحية األمريكية اليت يسيطر عليها البيض ؛ لذا مل 
   .ونسبتها ألنفسها
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ويشري جاكسون إىل أن هذه اجلماعات بـدأت يف الظهـور يف أوائـل القـرن العشـرين يف املـدن الكـربى مـن الواليـات الشـمالية األمريكيـة 
   .بسبب شعور هذه الطبقات باالغرتاب يف مدن الشمال األمريكي، األمريكيني وبني أبناء الطبقة السفلى من األفارقة

ولكن مـع انـدالع ، من األفارقة األمريكيني يعيشون يف واليات اجلنوب %90أن  1900فقد قدر التعداد السكاين األمريكي لعام م
   .ت الشمال حبثاً عن وظائف وفرص معيشة أفضلاحلرب العاملية األوىل هاجرت أعداد كبرية من األفارقة األمريكيني إىل واليا

مبــرور الوقــت ســيطر علــى هــذه اجلماعــات املهــاجرة وخاصــة الطبقــات الفقــرية منهــا شــعور قــوي بــاالغرتاب عــن ســود اجلنــوب وعــن  و
ا مع الكنائس البيضاء    .سودعن الدين األ -ولو بدرجة أقل–كما شعروا باالغرتاب ،  الكنائس املسيحية اليت زادت من تقار

وهـي فجــوة أســرع إىل ، وهنـا يــرى جاكســون أن العوامـل الســابقة جمتمعــًة أوجـدت حالــة فــراغ ديـين وســط ســود مـدن الشــمال األمريكــي
   .شغلها "املؤسلمون األوائل" من خالل عملية استيالء ثقافية تارخيية على اإلسالم

ة املؤسلمني "األوائل" العتناق اإلسالم معلًال ذلك بعدة كيف أّهلت اخلربات السابق،  ويصف جاكسون يف سياق وصف هذه املرحلة
حيث يرى جاكسون أن "املؤسلمني األوائل" وجدوا أن اإلسالم يتضـمن عـدداً كبـرياً مـن اخلصـائص الـيت ، أسباب ال ختلو من متيز وإبداع

   .قةميكن أن ُتشبع احتياجات األفارقة األمريكيني الدينية واليت كونوها خالل املراحل الساب
كما كـانوا يبحثـون عـن ديـن غـري أبـيض أو غـري أوريب علـى ،  فوجدوا اإلسالم أفريقياً ، فاملؤسلمون األوائل كانوا يبحثون عن دين أفريقي

،  فـُأعجبوا بـدينها، فوجدوا الدول املسلمة مستعمرًة تقاوم الغـرب، كما حبثوا عن دين له تاريخ يف املقاومة،  فوجدوا اإلسالم كذلك، األقل
   .ومل خييب اإلسالم ظنهم يف هذا الشرط املهم، ا حبثوا عن دين له تاريخ حضاري كبري مستقل عن احلضارة األوربيةكم

وحبثــوا عــن ديــن يــؤمن بــاألخوة واملســاواة بــني أبنائــه وهــي فكــرة منتشــرة بــني  .واإلســالم كــذلك، وحبثــوا أخــرياً عــن ديــن حمــافظ اجتماعيــا
فـأعجبوا حبـديث القـرآن ، كمـا حبثـوا عـن ديـن لـه اهتمـام خـاص بقضـايا العدالـة االجتماعيـة،  سـالم كـذلكفوجدوا اإل، األفارقة األمريكيني

فوجـدوا السـلطة ، كمـا حبثـوا عـن ديـن بـال هرميـة ضـاغطة ومؤسسـات دينيـة  .املتواصل عن قصص األنبياء الذين قـاوموا الظلـم واالضـطهاد
ــم يســيطرون عليــه ممــا قــد حيقــق حلمهــم يف امــتالك، يف اإلســالم ال مركزيــة ومــع تــوافر كــل هــذه الشــروط مل يــرتدد ، ديــن إســالمي خــاص 

  ."املؤسلمون األوائل" يف السطو على اإلسالم
أســهموا إســهاماً كبــرياً يف نشــر اإلســالم  -علــى الــرغم ممــا قــد يوجــه إلــيهم مــن نقــد ديــين-وهنــا يــرى جاكســون أن "املؤســلمني األوائــل"

األمــريكيني ممــا ســهل عمليــة اعتنــاق اإلســالم الســين بنســب مرتفعــة يف عقــد الســتينات مــن القــرن العشــرين واملعرفــة بــه يف أوســاط األفارقــة 
مثــل –وحتــول بعــض قــادة اجلماعــات األفريقيــة األمريكيــة املتأســلمة ، والــذي شــهد زيــادة أعــداد املســلمني املهــاجرين مــن العــامل اإلســالمي

   .إىل تيار اإلسالم السين -الزعيم األفريقي األمريكي املعروف مالكوم إكس
بناًء على الفهم السابق ألسباب انتشار اإلسالم يف أوساط األفارقـة األمـريكيني يطالـب شـرمان جاكسـون املسـلمني األمـريكيني بصـفة 

ريكيـة واإلسـالم أوهلـا فهـم العالقـة بـني الثقافـة األفريقيـة األم، خاصة واملعنيني بنشر اإلسالم يف أمريكا بصفة عامـة بثالثـة مطالـب أساسـية
، وثانيهـا فهـم التـأثريات السـلبية واإلجيابيـة هلـذه العالقــة علـى اإلسـالم بأمريكـا، وكيف أثّرت هـذه العالقـة علـى انتشـار اإلسـالم يف أمريكـا

املبالغـة يف  وهنا يرى جاكسون أن انتشار "الدين األسـود" يف أوسـاط األفارقـة األمـريكيني لـه تـأثريات سـلبية علـى اإلسـالم يف أمريكـا مثـل
زامية يف أوساطهم    .الرتكيز على قضايا العرق والعنصرية بني األفارقة األمريكيني املسلمني ونشر املشاعر االنعزالية واال

أمــا املطلــب الثالــث واألهــم فهــو ضــرورة أن حيــرص املســلمون األمريكيــون علــى فهــم األبعــاد الثقافيــة للهويــة األفريقيــة األمريكيــة املســلمة 
وخاصــة - والتعــاون معهــم يف إجيــاد حلــول لتلــك املشــاكل، ميكــنهم مــن مشــاركة األفارقــة األمــريكيني مهــومهم ومشــاكلهم الداخليــة بشــكلٍ 

   .بشكل يضمن تقوية الصف املسلم األمريكي واحلفاظ على معدالت انتشار اإلسالم يف أمريكا -حتدي حتقيق العدالة االجتماعية
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