
  ﴾واتقوا فتنًة ال تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أّن اهللا شديد العقاب﴿حديث التسامح: 
  ومسؤولية الرقابة، مسؤولية التكليف

  الساملي نعبد الرمح
) 25 :ل(ســورة األنفــا ﴾واعلمــوا أّن اهللا شــديد العقــاب، واتقــوا فتنــًة ال تصــينبَّ الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة﴿ :تتضــمن اآليــة الكرميــة

  مخسة عناصر تتصل باملسؤولية واملرجعية معاً. 
وهــي ، مســألة الغوايــة واإلغــواء :مســألة الفتنــة. فالفتنــة يف القــرآن الكــرمي تســتبطن مســألتني، وهــو الــذي حيــّدد املنطلــق :العنصــر األول

لدوافع النفسية املضرّة بالنفس والغـري. واملسـألة اُألخـرى متعلقٌة بالنوازع الفردية واليت خترج بالفرد عن منهج االستقامة باجتاه اتباع الغرائز وا
ة أو َمجاعيــة اجتماعيــة؛ عنــدما تتحــول الفتنــُة أو تلــك النازعــة الفرديــة إىل ظــاهرٍة اجتماعيــٍة ينخــرط فيهــا األفــراُد أو فئــٌة معينــٌة ضــمن األمــ

أو اســتنَّها اجملتمــع؛ فــإنَّ الفتنــة العامــة ، لضــوابط الــيت وضــعها الشــرعاجلماعــة. وإذا كانــت الفتنــُة بــاملعىن الفــردي تـُْقمــُع بــاألوامر اإلهليــة أو ا
ا. وهـذا األمـر هـو ، (املتحولة إىل ظاهرة) تنقُل املواجهة إىل موطٍن آخر هو موطُن املسـؤولية اَجلماعيـة املتعلقـة باجلماعـة ودورِهـا ومسـتندا

). وهــذا يعــين أّن هنــاك 44 :(ســورة الزخــرف ﴾ولقومــك وســوف ُتســألون وإنــه لــذكٌر لــك﴿ :الــذي يــذُكرُُه القــرآُن الكــرمي يف قولــه تعــاىل
ومستوى مواجهة الظواهر االجتماعية الضـارّة. وهـذا املسـتوى الثـاين تـذكر ، مستوى مواجهة النوازع واألفعال الفردية :مستويني للمسؤولية

ــُه وهــو اجلماعــة أو األمــة جعــة والرقابــة يف األمــور الــيت متــسُّ وجوَدهــا واســتقراَرها ودوَرهــا يف الــيت متلــُك حــقَّ املرا، اآليتــان الكرميتــان مرجعيَت
  حميطها ويف العاَمل.
فالفتنــُة الشــاملُة ال ُتصــيُب الــذين ظلمــوا وحْســب؛ بــل  :يف آيــة اتقــاء الفتنــة يتضــمن التعليــل للمرجعيــة العامــة لألمــة :والعنصــر الثــاني

  عة وواجبها التصدي هلا بالوسائل الكفيلة بالرّد والتصحيح والتسديد.تتعدَّى ذلك إىل العموم؛ ولذلك يكوُن من حّق اجلما
يف آية "اتقاء الفتنة" يُعىن بتحديد الفعـل والفاعـل. فاملسـؤوليُة اَجلماعيـُة ال تُفيـُد انتفـاَء املسـؤولية اخلاصـة عـن أولئـك  :والعنصر الثالث

ــم مــن جهــٍة الــذين اصــطنعوا الفتنــة أو خاضــوا فيهــا. إذ تصــُفُهم اآليــُة الكر  م مــا يزالــون "مــنكم" رغــم مــا فعلــوه أو خّططــوا لــه. إ ميــة بــأ
ا؛ وهذا أدعـى للتحمُّـل والتجـرمي؛ فهـم يف أفعـاهلِِْم هـذه ، مسؤولون بالدرجة األوىل م من اجلماعة ذا ومن جهٍة ثانية يُعّظُم من ُجرمهم أ

م وحْسـب. ذلـك أنَّ االنتمـاء لألمـة لـيس شـأناً هّينـاً أو أمـراً ميكـن التغاضـي وليس يف حّق أمـته، إمنا يرتكبون ُجرماً يف حّق أنفِسهم أيضاً 
أو  عــن ُقُدراتِــه وخياراتــه بســهولة. فاالنتمــاء اختيــاٌر كبــٌري يضــُع األفــراد والفئــات علــى حــٍد ســواء يف مواجهــة القضــية الكــربى دومنــا افتئــاتٍ 

  التكليف االختياري الكبري.واخلروُج عليه خروٌج على ذاك ، فاالنتماُء َتكليفٌ  :إعفاء
يف آية "اتقاء الفتنة" ما جاء يف ختام اآلية من ذكٍر للعقوبة اإلهلية املوصوفة بالشدَّة. وإذا كان الـذين يباشـرون الفتنـة  :والعنصر الرابع

مـن ، املرتتب علـى اإلمهـال أو التخـاُذل تصيبـُُهم العقوباُت الدنيوية واُألخروية؛ فإنَّ أولئك الذين يسكتون أو يتخاذلون يناُهلُم الضرُر العامّ 
، وإن بــدا ألول وهلــٍة أنــه ال شــأَن للمجمــوع بــه. "فكلكــم راعٍ ، واالضــطراب الــذي ميــسُّ الشــأن العــامّ ، مثــل اهلــوان الــذي يصــيُب اجملمــوع

  وكلكم مسؤوٌل عن رعيته"؛ كما جاء يف احلديث الشريف.
وهـذا يعـين أّن اليقظـة ينبغـي أن تكـون ، يفتـتح اآليـة بــ"واتقوا" -سـبحانه وتعـاىل-اهللا هو مبتدأُ آية "اتقاء الفتنة" ف :والعنصر الخامس

والنهـي عـن املنكـر. كمـا أنَّ هـذا هـو معـىن االحتسـاب. ، وكذا الرقابـة عامـة وشـاملة. وهـذا معـىن األمـر بـاملعروف، وأن تظَّل عامًة وشاملةً 
كما حيوُل دون وقوع الشّر والضـرر. لكنـه حيـوُل قبـل ذلـك وبعـده دون ضـياع املهمـة ،  فالقيام بالواجب العاّم حيوُل دون اإلمهال والتقاُعس

ـا، والـدور. فاالتقـاء معـًىن ومبـدأٌ إجيـايب كأمنـا هــي ،  يقتضـي أن تظـلَّ األمـة حبكــم مسـؤوليتها ورسـالتها واألمانـة املوضـوعة يف أعنـاق مجاعا
. ويتنـــاوُل ذلـــك كـــلَّ الشـــؤون االقتصـــادية واالجتماعيـــة والسياســـية الـــيت تضـــُع حبســـب قولـــه صـــلواُت اهللا وســـالُمُه عليـــه، شـــامٌة يف النـــاس

والـــذين جاهـــدوا فينـــا لنهـــديّنهم ﴿ :املســـلمني يف موضـــعهم الصـــحيح الـــذي أرادُه اهللا ســـبحانه وتعـــاىل هلـــم عنـــدما أنعـــم علـــيهم باإلســـالم



تَــُه؛ فسـيتمكن وإن كانـت فسـتظلُّ ف، ). مع التقوى ال فتنة69 :(سورة العنكبوت ﴾ُسبـَُلنا رديـًة أو قليلـة الشـأن. أمـا إن مل نُعـد لألمـر ُعدَّ
  ويصُعُب عندها تاليف الكوارث والنقمات.، الذين ظلموا

 :ِخـره.. ويف دواوين السنَّة املطهَّرة حديُث "السفينة" الـذي يفّسـر فيـه رسـوُل اهللا صـلواُت اهللا عليـه آيـة "اتقـاء الفتنـة" باالستشـهاد يف آ
وأصــاب بعُضــهم أســفلها. فكــان ، كمثــل قــوٍم اســتهموا علــى ســفينٍة فأصــاُب بعضــُهم أعالهــا،  ائم علــى حــدود اهللا والواقــع فيهــا"َمثَــُل القــ

فــإْن  : َمــْن فوقنــاالــذين يف أســفِلها إذا اســتقوا مــن املــاء مــرُّوا علــى َمــْن فــوقهم؛ فقــالوا لــو أنّــا خرقّنــا يف نصــيبنا َخْرقــاً يف نصــيبنا َخْرقــاً ومل نــؤذِ 
، واتقـوا فتنـًة ال ُتصـينبَّ الـذين ظلمـوا مـنكم خاصـة﴿وَجنـوا مجيعـاً" ، وإن أخذوا على أيـديهم جنـَوا، وهلكوا مجيعاً ، وهم وما أرادوا هلكواترك

  .﴾واعلموا أنَّ اهللا شديد العقاب
حَكم

ُ
لتعاُمـل والتصـرف. والنـاُس يف املسـؤولية وختضُع لُسَنن وأعـراٍف ووسـائل ا، الذي تنتظُم فيه األمور، السفينُة هنا جماٌز لبناء األمة امل

واملسـلُم لـيس مطلوبـا منـه ، وإن يكن لكـٍل مـنهم رؤسـاَء ومرءوسـني اختصـاٌص لـه َأولويـٌة فيـه. فاالختصـاُص تكليـف، عن هذا البناء سواء
باجتــاه التجاُهــل واإلمهــال.  أو، فكيــف إذا جتــاوز ذلــك كلّــه باجتــاه التفــرد والشــذوذ، لــيس أن يــؤدي مــا ُكلّــف بــه فقــط؛ بــل وأن ُحيســَن فيــه

أكثـــر ممـــا خيشـــيان ، ومـــن الواضـــح أّن اآليـــة الكرميـــة واحلـــديث الشـــريف خيشـــيان الشـــذوذ والتفـــرد الـــذي ترفـــُع إليـــه الـــنفس األّمـــارُة بالســـوء
ْحَكــم، الفعــل :االنتكـاس وعــدم الفعــل والفعاليــة. ولــذلك فــاملطلوُب يف احلقيقــة أمــران اثنـان

ُ
فســريى اهللا عملكــم  وقــل اعملــوا﴿ :والفعــل امل

ا يف ضوء الوحي الذي نزل -سبحانه–. يرى اهللا ﴾ورسوله واملؤمنون وبلَّـغ ، وسنة الرسول الـذي أدعـى األمانـة، ورسوله عمل أمتنا وسري
ــاُء األمــة الشــاهدة هــم املســؤولون عــن هــذا الــذكر، واملؤمنــون، الرســالة ، التســديدومســؤولية الرقابــة و ، مســؤولية الفعــل :وتلــك الرســالة، أبن

مث تكوُن قبل ذلك ، تكوُن أيضاً رداً للشّر ودرعاً له، ومسؤولية التشريف والتكليف واالحتساب. وكما تكوُن املسؤوليُة اتقاًء للفتنة والشرّ 
ري والعــدل هلــم يف اخلــ -ســبحانه وتعــاىل-يضــُع األمــة وأفرادهــا يف موضــع الشــهادة الــيت أرادهــا اهللا ، وبعــده فعــًال ســليماً وخــريّاً وصــحيحاً 

ـــه مـــن مقتضـــيات وجـــود األمـــة الشـــاهدة وســـوادها ا لتكليفهـــا بالرحابـــة والقـــوة والتضـــامن والوحـــدة. ، والتقـــدم؛ باعتبـــار ذلـــك كّل ومباشـــر
وال كـان  ، ورسـوله بـذلك -سـبحانه–وإالّ ملا خاطبنـا اهللا ، واملسؤولية حقٌّ وواجب؛ لكنها أيضاً وعٌي وقدرة ومرجعية، فالتكليف مسؤولية

  منا راعياً ومسؤوًال عن رعيته. كلٌّ 



  السلطة والقضايا والمسؤولية
  في المجال اإلسالمي

  عبد اللطيف اهلرماسي*
متثل إشكالية العالقة بني الدين والسياسة وبني السلطات الدينية والسلطات السياسية يف عمومها إحدى املسائل الشائكة بالنسبة 

سانية. وتتخذ عند معاجلتها يف اإلطار الثقايف والتارخيي لإلسالم أبعادًا تتجاوز اهلّم املعريف للمعرفة يف حقل العلوم االجتماعية واإلن
وشأنًا للرأي العام يتعاطى معه حبماسة ، فتصبح حمًال لتضارب اآلراء عند الباحثني واجلدل الساخن يف صفوف النخب املثقفة، الّصرف

ذه القضية. فعلى الصعيد املعريف ال يتعلق األمر فقط بإدراك وانفعال. ولعل من أبرز األسباب لذلك تعّدد وتش ابك الرهانات احمليطة 
بل يتجاوز ذلك من جهة إىل تأثر الكثري من الطروحات ، واقع معقد أو بالرتجيح بني فرضيات علمية خمتلفة أو صياغة مفاهيم مالئمة

، ومن بينها مجهور املسلمني، دى اجلماعات الثقافية والدينية املختلفةباحلّس املشرتك واألفكار الشائعة وأشكال اليقني االجتماعي ل
ا القراءة السائدة لتاريخ العالقات املذكورة كما صاغتها  ومن جهة ثانية إىل الضغوط اليت متارسها القوالب الفكرية اجلاهزة ويف صدار

لتتحّول إىل مصدر لالضطراب الفكري يف صفوف خنب اجملتمعات  العلوم االجتماعية يف الغرب. ومل تكن هذه القراءة املركزية الغربية
ا فرضت نفسها كأمنوذج مهيمن يف سياق واقع السيطرة اليت ميارسها الغرب كمركز إلنتاج املعرفة. ومع ذلك فالرهان  اإلسالمية لوال أ

ىت عندما تتخذ صيغة التعارض بني أطروحات ح-إذ ال خيفى أن اجملادالت اليت يثريها موضوع الدين والسياسة  :ليس معرفيًا وحسب
  وتوظَّف يف خدمة مشاريع جمتمعية ومنظورات حضارية خمتلفة.، إمنا تتأثر خبلفيات إيديولوجية وسياسية متباينة - علمية

ا الكثري من أصحاب الرأي إىل رؤية عالقة الديين بالس، ضمن هذا اإلطار ميكن أن نفهم ياسي يف ليس فقط السهولة اليت ينساق 
وإمنا كذلك الصعوبة اليت جيدها املثقف ، -األصيلة منها والوافدة-اجملال اإلسالمي وفقًا للنماذج أو باألحرى القوالب الفكرية الشائعة 

ذه املزالق ونتائجها  اجلاد أو الباحث األكادميي املهتم باملوضوعية العلمية يف التخلص من أسر تلك النماذج. ومن منطلق الوعي 
نطرح مقاربتنا لعالقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية واحلقل الديين باحلقل السياسي ، لسلبية على كل من املعرفة والفعل االجتماعيا

تتطلب حبثًا واسعًا ليس هذا حمله. لذلك سيقتصر مقالنا على دائرة اإلسالم ، يف اإلسالم. الشك أن هذه اإلشكالية معقدة ومتشعّبة
وهي ، كما سيختص بتناول طرف واحد من ضمن مكونات اهليئة الدينية متمثًال يف فئة العلماء،  احلقبة ما قبل احلديثة السّين وعلى

  دون املتصّوفة وشيوخ الطرق.، األوىل من حيث الظهور التارخيي
  :بعض المنطلقات النظرية والمنهجية - 1

الستناد إىل أرضية نظرية ومنهجية وجهاز مفهومي ميثالن إطاراً لإلجابة تقتضي دراسة إشكاليتنا من منظور علم االجتماع التارخيي ا 
، عن أسئلتنا حول الشروط االجتماعية التارخيية ملأسسة الدين اإلسالمي وأشكال املأسسة يف اإلسالم وآليات إنتاج فئة رجال الدين

، وأشكال التمفصل بني حقل الدين وحقل السياسة، ديينوكذلك اآلليات اليت كانت هذه الفئة تقوم مبقتضاها بإعادة إنتاج النسق ال
والعوامل اليت شكلت سلوك خمتلف األطراف والدوافع اليت حركتها. بيد ، وبني العلماء واحلكام، وبني املؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة

وعليه فقد ، منطلقاتنا النظرية واملنهجيةأن اجملال املتاح ال يسمح بالتطرق إىل خمتلف حماور هذه اإلشكالية وال بالتوقف عند خمتلف 
اخرتنا الرتكيز على بعض جوانب املوضوع دون غريها واالقتصار على معاجلة بعض املفاهيم احملورية. وارتأينا لذلك مناقشة الشروط 

النظرية واملقاربة  العلمية الستخدام مفهوم "املصلحة الدينية" مع طرح خمتصر ملسألة العالقة بني الديين والسياسي على صعيدي
  التارخيية. –االجتماعية 

تكمن احلاجة إلدراج مفهوم "املصلحة الدينية" يف أنه يتيح لنا االقرتاب من الدوافع اليت توّجه أو حتكم سلوك رجال  –1- 1 
ا، الدين. ويف قضية احلال على حتديد سليم ملا ميّيز  شريطة أن يكون التعريف مناسبًا ملوضوعه وأن يقوم، مواقفهم إزاء الدولة وأصحا



وكذلك للعالقة اليت ميكن أن تربطه باإليديولوجيا. ويقتضي هذا اهلاجس التعاطي النقدي مع ، احلقل الديين ويعطيه استقالليته
ة لعامل خنص منها بالذكر املقاربة البنيوية التوليدي، أطروحات بعض املدارس اليت ازدهرت سوقها يف الثلث األخري من القرن العشرين

وال يف احلظوة اليت لقيتها ، وهي مقاربة ال تكمن أمهيتها فقط يف متاسكها وطموحها إىل الشمول، االجتماع الفرنسي الراحل بيار بورديو
أي اختيار الدراسة  :وإمنا كذلك فيما تشرتك فيه مع اجتاهات أخرى، لدى األجيال اجلديدة من أخصائّيي وطلبة علم االجتماع

  ية" و"اخلارجية" للظواهر والقوى الدينية على املقاربة التفهمية لبواعث الفاعلني."املوضوعان
يستند استخدام بيار بورديو ملقولة املصلحة إىل مسلمة سوسيولوجية وضرورة معرفية. فأما املّسلمة فهي "مبدأ السبب الكايف" الذي 

ا يف ذلك. وأما الضرورة املعرفية فهي إحداث والسّبب ه، يعين أن الفاعلني االجتماعيني ال يتصرفون دون سبب و املصلحة اليت جيدو
. على هذا األساس )1(القطيعة مع "الرؤية السحرية واخلادعة والساذجة للسلوكات البشرية وإخضاعها لنمط الفهم والتفسري العلمي"

، ات كل من كارل ماركس وماكس فيرب وأميل دوركامييقرتح بورديو نظرية يف املصلحة الدينية تشكل قراءته "التوليفية" اخلاصة ملسامه
ا الفائدة اليت جتدها مجاعة أو طبقة يف أمنوذج حمّدد من املمارسة أو االعتقاد الديين وباخلصوص يف إنتا  ج فيعّرف املصلحة الدينية بأ

صل الفيربي على طبيعة أو مضمون وإعادة إنتاج ونشر واستهالك أمنوذج مّعني من خريات اخلالص". ال تقف هذه الصيغة ذات األ
وذلك عندما يربط هذه املصلحة ، إال أن بورديو ما يلبث أن يقّرر هلا مضمونًا متأت مباشرة من الفكر املاركسي، املصلحة الدينية

ير يتجاهل وظائفه وحبصره الدين يف وظيفة الترب ، )2(بوظيفـة اجتماعية حمّددة هي تربير الواقع االجتماعي القائم على التفاوت الطبقي
وما أثبته دوركامي من دور الدين يف ، األساسية األخرى مبا فيها حتقيق األمن النفسي من خالل تقدمي إجابات عن األسئلة الوجودية

وكذلك وظيفته يف تأسيس االنتماء إىل مجاعة ذات هوية ، إنتاج مثل وقيم جتّسد الضمري اجلمعي وحتقق التماسك والدمج االجتماعي
  افية واحدة.ثق

ذا النمط من اختزال مفهوم املصلحة الدينية ووظائف الدين. فرغم استفادته من مقرتحات ماكس فيرب حول  وال يكتفي بورديو 
وحول عالقة ، أمهية عنصر "العمل الديين" الذي ينجزه املنتجون والناطقون املتخصصون الذين هلم سلطة اإلجابة على احلاجيات الدينية

الديين بالنشأة التارخيية للهيئات الدينية ونزوع هؤالء األخصائيني إىل االنغالق ضمن مرجعية مكتفية ذاتيًا من املعرفة الدينية  هذا العمل
جنده يرفض ما يعتربه انزالقاً فيربياً إىل وهم "االستقاللية املطلقة للخطاب الديين" ويقرتح بديًال لذلك "استقاللية نسبية"  – )3(الرتاكمية

مع التأكيد بأن هذه األخرية تنتظم ، وامها ربط الوظائف االجتماعية للدين بكل من "بنية االنقسام الطبقي وبنية تقسيم العمل الديين"ق
وثانيهما األنساق اليت تكمن وظيفتها يف ، وفقًا ملوقعني متقاطبني يعكس أّوهلما أنساق التصّورات واملمارسات املسّوغة للهيمنة الطبقية

  .)4(اف بشرعية تلك اهليمنةاالعرت 
يهدف حتليل بورديو إىل إبراز وظيفة الدين يف إعادة إنتاج األنظمة االجتماعية مبا تضمنته من تصّورات وقيم وظِّفت تارخيياً للحفاظ 

ة أمر مهّم على على امتيازات الطبقات السائدة وإقناع الفئات املضطهدة بأن أوضاعها من تدبري إله حكيم. والوقوف على هذه احلقيق
وإمكانية تأويلها يف أكثر من جتاه. ، ومن مث إىل جتاهل الطابع املفتوح بل التناقضي للمدونات املقدسة، أن ال يقود إىل التوّقف عندها

ل الدين  لذلك تؤدي قراءة بورديو املتحّيزة لوظائف الدين إىل إغفال مقصود للبعد األهّم يف سوسيولوجيا فيرب الدينية وهو نظريته حو 
كعامل تغّري اجتماعي وما اقرتحه من مناذج مثالية تشمل الشخصيات واحلركات اإلهلامية (الكاريزمية) اليت حيركها رفض الواقع والثورة 

إىل جانب الشخصيات واملؤسسات اليت تدفعها وظيفتها إىل احلفاظ على التقليد. إن رفض بورديو االعرتاف مبا ميّيز ، على السائد
وكذلك جتاهله لدالالت ولوزن االختالفات العقائدية ، الدينية عن األنساق اإليديولوجية اليت تتمحور حول وظيفة التربير األنساق

ا رجال الدين واملؤمنون ، واملذهبية داخل الدين الواحد كل ذلك يقوده إىل إعطاء   –وللعوامل املسهمة يف حتّوهلا إىل تقاليد يلتزم 



واختزال التصّورات الدينية إىل جمّرد "إيديولوجيا دينية ال تؤمن دورها الديين يف التعبئة إال ، نًا أحادي اجلانباملصلحة الدينية مضمو 
ا" ا أو الذين يتلقو   .)5(مبقدار ما تكون املصلحة الدينية اليت حتّددها خمفية عن الذين ينتجو

والذي متثل يف استبدال ، للحقل الديين بني السبعينات والثمانينات ومن املهم أن نشري إىل التطّور الذي طرأ على مقاربة بورديو 
واقرتاحه "علمًا قادرًا على معاجلة كل املمارسات مبا فيها الرمزية واليت تريد أن ، القراءة "السياسوية" بنظرية عامة القتصاد املمارسات

وتكون "موّجهة حنو الربح األقصى املادي أو ، اقتصادي تتعاىل عن املصلحة وعن االقتصاد" بوصفها ممارسات ختضع مع ذلك ملنطق
العلمية والفنية والدينية والسياسية...إخل شكًال خمصوصاً ، . يؤكد بورديو يف نسقه النظري املعّدل أن لكل احلقول االجتماعية)6(الرمزي"

ا على حىت وإن مل تكن سوى "مصلحة رمزية". ويف هذا اإلطار تندرج حتليالته ح، من املصلحة ول تبادل اخلريات الرمزية وتطبيقا
حىت ولو كان هذا الفعل موّجها حنو اخلري والفضيلة ، إذ يرى أنه ال ميكن صدور فعل ما مل تكن مثّة مصلحة يف فعله :املؤسسة الدينية

  والتضحية والقداسة.
 تتجاهل إسرتاتيجية الفاعلني يف رفض اإلفصاح عن هكذا يريد بورديو رفع التحّدي الذي ميثله احلّس املشرتك والرؤية الساذجة اليت 

م. والباحث االجتماعي ال يسعه إال أن يشاركه يف رفض اعتباطية األفعال وضرورة تفسريها بأسباب معقولة.  حقيقة دوافعهم وممارسا
سّلمة تبدو لنا عاجزة عن تفسري العديد من وباملقابل فإنه ال ميكن لنا جماراته عندما يعطي صبغة عامة وكونية ملسّلمته النفعية. فهذه امل

 مناذج األفعال اليت حترّكها العقيدة أو أخالقية اإليثار وروح التضحية أو اإلحساس بالواجب. وإذا كان ال جمال لتنزيه سائر املتّدينني
حمض  –سبيل اهللا أو إلرضاء الضمري فهل يصّح اعتبار كل ما يفعلونه معتقدين أنه يف ، ورجال الدين عن متابعة أرباح مادية أو رمزية

خداع للنفس وللغري أو شكًال من أشكال النفاق االجتماعي كما يذهب إىل ذلك بورديو؟ ولنفرض أن من يضّحي مباله أو حريته أو 
اع هذه الدوافع فما هي املصداقية العلمية والقيمة السوسيولوجية إلخض، حياته إمنا يقوم بفعله أمًال يف مرضاة اهللا وطمعًا يف جنته

واحلال أن هذه املفاهيم مقرتحة أصال لتحليل املمارسات والرهانات ، امليتافيزيقية إىل مفاهيم "الربح الرمزي" و"الرأمسال الرمزي"...إخل
لماء الدين إنه يف حمّل القلب من إشكاليتنا وسعينا لفهم بعض الدوافع اليت وجهت مواقف ع، الدنيوية؟ ليس هذا باجلدل النظري اجملّرد

م. إن فرضية املصلحة حاضرة يف مقالنا هذا ويف جممل قراءتنا  من الدولة وسياستها ومن أصحاب السلطان السياسي وتصرفا
وكذلك األمر بالنسبة لفرضية بورديو حول "حتّول ، السوسيولوجية للموروث الديين ولسلوك النخب الدينية عرب التاريخ اإلسالمي

هلا يف احتمال حتّول الرأمسال الديين إىل رأمسال سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. بيد أننا نتعامل مع هذه وترمجتنا  الرساميل"
وليس كقاعدة عامة تفرض ، الفرضيات كعناصر إلسرتاتيجية ممكنة ضمن اسرتاتيجيات وتوجهات متعّددة مفتوحة أمام رجال الدين

ظاهرة  -وبشكل متزايد-حلاالت. لقد عرف التاريخ اإلسالمي منذ فرتة مبكرة "املنطق االقتصادي" كمفتاح صاحل ملعاجلة مجيع ا
استخدام املعرفة أو املكانة الدينية كمورد يف التنافس على التأثري السياسي أو حتصيل ومراكمة الثروة. بيد أن هذا السلوك مهما اتسع 

م هللا واجملتمع إذ جند يف القطب املقابل علماء وزهاداً ، نطاقه مل يشكل حالة عامة ج التقشف ، ومتصّوفة نذروا حيا فمنهم من اختار 
ا أو مواقف ، ومنهم من صرب على الفقر ورفض بيع ذمته، والتعّبد ومنهم من تعّرض لالضطهاد وحىت املوت يف سبيل مثل يتعلق 

ا. فكيف ميكن للمسّلمة النفعية أو لفرضية حتّول الرساميل أن تفّسر أعماهلم  م؟ وما هي الشرعية العلمية لـ أصدع  وتضحيا
م كانوا يفعلون شيئاً غري الذي كانوا يفعلونه ويعيشونه كحقيقة ذاتية؟   "موضوعية" تّدعي أ

وال ينبغي أن تفهم مالحظاتنا النقدية على املقاربة السياسوية أو االقتصادوية ملفهوم املصلحة الدينية ولسلوك رجال الدين كمحاولة  
ابط بني املصلحة الدينية واملصاحل الدنيوية والعالقات اليت تصل الدين بالسياسة واالقتصاد. فغرضنا ال يعدو نقد النظريات اليت لنفي الرو 

 تتذرّع بالضرورة املنهجية واملتطلبات العلمية الختزال واقع معقد وتعددي. واملهم أن االعرتاف مبا ميّيز الدين عن احلقول االجتماعية



ا تتسم به وظائفه من تنوع هو الذي يعطي املصداقية العلمية لدراسة عالقته بالشروط االجتماعية املتغّرية وأوجه استخداماته األخرى ومب
  االجتماعية.

من املفيد أن نشري إىل بعض املشكالت اليت تطرحها ، إىل جانب املسألة النظرية املتعلقة بدوافع الفاعلني من رجال الدين –2- 1 
ال الديين باجملال السياسي. لقد ركزت العلوم االجتماعية خالل مرحلة طويلة على حتديد احليز اخلاص بكل منهما. وما عالقة اجمل

ا هو أن الدين عبارة عن نسق رمزي ينتج عن دخول اإلنسان يف عالقة مع قوة متعالية حمورها إعطاء معىن ، يستخلص من إسهاما
السياسة نسقًا من عالقات القوة املادية ينظم التعايش والنزاع واهليمنة. وبوسعنا التعبري عن ذلك  لوجود اإلنسان يف الكون. بينما متثل

بينما يكمن مبدأ التقسيم ، إن مبدأ التقسيم الديين هو العالقة (فوبشري/بشري) واليت جتد ترمجتها يف العالقة (مقّدس/دنيوي) :بالقول
جّسد يف العالقة (حكام/حمكومني). وهذا التمييز بني املفهومني واملبدأين ضروري للمعرفة السياسي يف العالقة (إمرة/طاعة) واليت تت

 لكنه ال يعين أننا إزاء عاملني منفصلني يف الواقع.، العلمية ومهم لتفادي اخللط املقصود أو غري املقصود

اإلنسان كائن سياسي بقدر ما هو كائن يكمن أساس العالقة بني الدين والسياسة يف تأسيس الصلة االجتماعية بالذات. ف  
على خالف ، . إال أن العلوم االجتماعية "اكتشفت" العالقة بني االثنني يف الغالب على مستوى "غايات" السياسة اليت تنتمي)7(ديين

رعيتها واملوافقة وكذلك على مستوى حاجة اهليمنة السياسية إلميان الناس بش، "األهداف" إىل جمال سياسي كالدين واألخالق...إخل
ة على احلقيقة اليت متثلها. وتتمثل مشكلة هذه الرؤية اليت عّرب عنها "ماكس فيرب" يف نظريته حول اهليمنة الشرعية كما عّربت عنها مقول

ا تفرتض عالقة "خارجية" بني الظاهرتني السياسية والدينية –"التربير" املاركسية  الوضعية يف العلوم وهي نظرة وثيقة الصلة بطغيان ، يف أ
، متناسية أن البشر طوال تارخيهم مل يقوموا بفصل كهذا، االجتماعية املتخصّصة واهتمامها برسم "احلدود" بني اجملاالت أو الفصل بينها

م أعطوا تعبريات دينية للوظائف اليت تؤديها السلطة ولعالقات القوة اليت تفرزها. إن مفكرًا مثل "كلود لوفور" يثري هذه وهو ، وأ
ا تتضمن اإلحالة إىل ، بأن املطلوب ليس البحث عن حمل "السياسي" يف اجملتمع :يذهب إىل القول، القضية مبا أن فكرة "اجملتمع" ذا

يقودنا إىل االستقالة أمام ، إذا طرحناه كأمر واقعي، تعريفه السياسي. وباملثل فإن الفصل بني ما هو "اجتماعي" وما ليس كذلك
وبني ، كما أن التمييز بني احلقيقة واخلطأ،  للمرئي والّالمرئي، فتجربة التعايش بني البشر ال تنفصل عن جتربتهم للعامل :لوضعيةالفرضية ا

م االجتماعية. ولذلك يتضمن تبلور اجملتمع السياسي سؤاًال ، وبني العدل والظلم، اخلري والشر ال يهم فقط عالقات البشر يف حيا
  .)8(نةحول الكون والكينو 

كان ،  وهو الذي صبغ جتربة البشرية آلالف السنني قبل أن تضعه احلداثة الغربية موضع التساؤل، إن التداخل بني الديين والسياسي 
"وبواسطة ، أيضا من الظواهر اليت أكد عليها جورج باالندييه يف دراسته لعالقة الدين بالسلطة. فاملقّدس حاضر دوماً يف صلب السلطة

ري يدرك اجملتمع كوحدة وكنظام وكدميومة". ولئن كان الدين قد اشتغل كأداة للسلطة السياسية اليت حيصل أن تسيطر على هذا األخ
فإن "املقّدس ميتلك من جهته إسرتاتيجيته اخلاصة للحّد من السلطة. كما أن للدين وسائله املقّدسة لكبح جتاوزات ، املقّدس متاما

  .)9(ديد الديين أو املعارضة اجلذرية "السلطة السياسية وإنتاج التج
نالحظ أن إشكالية العالقة ، وفيما يهّم الفضاء اإلسالمي، إذا انتقلنا من صعيد النظرية العامة إىل حتليل السياقات التارخيية املختلفة

يف واقع معقد يتأّىب على النماذج بني الدين والسياسة وبني الدين والدولة مازالت مثارًا جلدل حاد. جيد هذا اجلدل بعضًا من أسبابه 
ال ، نقصد بذلك من جهة املوقف املتمسك مبنظور كوين مزعوم، كما يعود إىل التعارض بني مقاربتني سامهتا يف تعتيم الرؤية،  التبسيطية

قع اإلسالمي دون اعتبار يعدو يف حقيقته أن يكون قراءة أحادية وغري تارخيية لتجارب الغرب املسيحي املتعدّدة يتّم إسقاطها على الوا
ومن جهة ثانية املوقف النابع من منظور سكوين أو "جوهري" للموروث اإلسالمي والذي يّدعي التعايل ، ملا يتسم به من خصوصيات

قفني على التاريخ امللموس لعالقات الدين بالدولة. وهذا يعين أن العقبات أمام جتلية املسألة املطروحة تعود بدرجة أو بأخرى إىل مو 



وثانيهما يف املعاداة األصولية ، مسبقني يتمثل أوهلما يف تبّين اإليديولوجية العلمانية املتطرفة أو الالئكية يف صيغتها املاركسية أو الفرنسية
  لعلمانية ختتلط األفهام حول داللتها وصورها التارخيية املتعّددة.

قراءات تعسفية للتاريخ. وتقّدم االختالفات حول طبيعة التنظيمات ليس من الغريب أن تقود هذه املسبقات اإليديولوجية إىل 
م  -صلى اهللا عليه وسلم-د ـواملؤسسات اليت رأت النور على يد النيب حمم (أو اخللفاء الراشدين من بعده) مثاًال على حتّول مسألة 

ما نالحظه من نزعة لدى املبشرين بالفكرة العلمانية  علم التاريخ أو علم االجتماع التارخيي إىل موضوع للصراع اإليديولوجي. من ذلك
واعتبارهم مؤسسة اخلالفة منذ عهد الراشدين سلطانًا دنيويًا حمضاً ، لالعرتاض على فرضية إنشاء دولة أو حىت نواة دولة من طرف النيب
ة تأثري الرمزية الدينية على مواقف املسلمني حبيث يتجاهلون أمهي، ّمت اقتناصه بقوة العصبيات واحلفاظ عليه عرب اسرتاتيجيات السيطرة

وخيتزلون عالقة الدين بالدولة يف استخدامه املصلحي كأداة لتسويغ اهليمنة. وبعبارة أخرى يتصرف هؤالء وكأن القبول بفرضية إنشاء 
دم خصومهم ويتعّني بالتايل يشكل حّجة خت –دولة املدينة أو بفكرة التداخل الديين والسياسي يف عهد اخلالفة الراشدة أو بعدها 

ينزع رجال الدين واملثقفون األصوليون إىل تفسري ، حىت إن اقتضى األمر الدفاع عن قراءة مبتورة للتاريخ. ويف الشق املقابل، نسفها
لى الرباط الذي ال أعمال النيب باعتبارات دينية حمضة أو ينّزهون الصحابة واخللفاء الراشدين عن املطامح ونزاعات املصاحل أو يؤكدون ع

  واضعني نصب أعينهم إسالماً مثالياً ومتعالياً على الواقع.، ينفصم بني الدين والدولة وعلى أن السياسة جزء عضوي من الدين وتابع له
والدين ، سةويف تقديرنا أنه ال ميكن اخلروج بنتيجة مثمرة إذا بقينا نتساءل عّم إذا كان "اإلسالم" قد فصل أو مزج بني الدين والسيا 

وعّم إذا كان خمالفاً أو مطابقاً للنموذج "املسيحي" املفرتض. فهذا النقاش الذي ينطلق من التسليم بوجود "طبيعة" أو "جوهر"  ، والدولة
ت ال مكان له يف حوارا، كامن يف هذا النسق الديين أو ذاك وحمّدد لعالقته بالنسق السياسي ومستقل عن أية سياقات ومؤثرات تارخيية

خنب مثقفة عازمة على حتّمل مسؤوليتها الفكرية. وال يعين ذلك نفيًا جلانب اخلصوصية يف األديان والثقافات وهو بعد ميكن التمسك 
إال أن إدراك اخلصوصيات ال ينبغي أن يتخذ مركبا إلحالل القوالب الفكرية اجلاهزة ، به حىت داخل الدين الواحد بل الطائفة الواحدة

ا االجتماعية التارخيية حمل التاريخ  امللموس. إن التحّرر من أسر املعاجلات اإليديولوجية يقتضي النظر إىل املنظومة الدينية بعالقة بسياقا
بل ضمن رؤية جدلية لروابط كل من الوحي والتجربة النبوية التأسيسية بالتاريخ. وهذا يعين أيضا ، وهي عالقة ال نفهمها يف اجتاه واحد

لتحديد الصريورة التارخيية حلدث تدشيين مل يلبث أن حتّول  -حي ومعطى السرية النبوية ال يكفيان على أمهيتهما القصوىأن معطى الو 
ويف مقدمتها التوتر املستمر بني فكرة اجلماعة ، رة" و"النموذج" إىل صعيد الواقع بكل مالبساته وتناقضاتهـمن صعيد "املثـال" و"الفك

  وبني نزاع املصاحل والصراع من أجل السلطة ومن أجل احلقيقة.، ملرتبطة بالعروة الوثقىا، املوّحدة يف اإلميان
مبا فيها الفرضيات املتعلقة باملقّدس وصيغ ، وألن اجملال ال يسمح بالتبّسط يف عرض خمتلف الفرضيات النظرية اليت تستند إليها قراءتنا

وفحواها أنه مل يوجد يف اإلسالم التارخيي تطابق أو خلط أو فصل يف ، نظرنافإننا نستسمح القارئ بتلخيص وجهة ، عالقته بالدنيوي
مثله يف ذلك مثل املسيحية التارخيية. فمن ناحية كانت هيمنة الرؤية الدينية للكون ، وبني الدين والدولة، املطلق بني الديين والسياسي

اية املرحلة الوسيطة حتول دون الفصل الفعلي بني اجملالني ولذلك مل تقدم املسيحية يف أوائل عهدها على مفاصلة الدولة إال ، حىت 
، لكون هذه األخرية وثنية ومتارس االضطهاد حبقها. يف هذا اإلطار ميكن أن نفهم قولة املسيح "أعط هللا ما هللا ولقيصر ما لقيصر"

الفصل غري ذي معىن منذ اعتنق حكام اإلمرباطورية  وكذلك ما أعلنه من أن مملكته ليست يف هذه الدنيا. وباملقابل أصبح االستمرار يف
وشهدت املسيحية التارخيية صيغًا عدة من متفصل اجملالني تراوحت بني احتكار أباطرة بيزنطة للسلطتني ، الرومانية الشرقية دعوة املسيح

طات بني الكنيسة والدولة يف عهد والبحث عن توازن صعب وتقسيم للسل، بناء على القدسية اليت أسبغت عليهم، الزمنية والروحية
السياسي إثر احنالل تلك اإلمرباطورية. وعندما ظهرت فكرة  -وامتداد سلطة البابا إىل اجملال الزمين، اإلمرباطورية الكارولنجية بالغرب
الثورات السياسية سياق ، فقد حصل ذلك يف سياق تارخيي جديد، ومببادرة من الدولة هذه املرّة، "الفصل" أو "التمييز" من جديد



ولكن من دون أن يتخذ ، والفكرية واالقتصادية اليت شكلت حركة احلداثة الغربية وترادفت مع سريورة العلمنة وتراجع نفوذ الكنيسة
ا  "الفصل" ذلك الشكل املطلق الذي كثريًا ما يُنسب إليه كما يدل على ذلك اختالف النموذج الفرنسي عن النماذج اليت أخذت 

  ار الربوتستانتية.األقط
أما بالنسبة لإلسالم فإن البعد الروحي واألخالقي الذي اقتصرت عليه الدعوة يف املرحلة املكّية ما لبث أن تزاوج إثر هجرة الرسول  

نة على خلفية التنافس بني املدي، -صلى اهللا عليه وسلم- مع بعد دنيوي سياسي. ومن املمكن االفرتاض بأن مؤازرة األنصار حملّمد 
أتاحت جماًال إلضافة الُبعد التشريعي والسياسي من أجل تأطري وتنظيم التعايش بني مكّونات ، ويف غياب دولة مركزية وقهرية، ومكة

وبذلك أمكن حملّمد أن جيمع بني الدعوة إىل عقيدة ، وكذلك عالقات اجلماعة املسلمة الناشئة خبصومها وحلفائها، اجملتمع اجلديد
، وتأسيس نواة دولة. ومنذ تلك الفرتة شهد اإلسالم التارخيي صوراً خمتلفة من متفصل الديين والسياسي والدين والدولةوشريعة جديدتني 

وذلك قبل أن يشهد أول حماولة لفك االرتباط بني ، مل حيل فيها واقع التداخل دون ظهور صيغ خمتلفة من متايز السلطات والصالحيات
  رك.املؤسستني على عهد كمال أتاتو 

تتناول ، ونقرتح معاجلتها من زاويتني، نتطرق إىل إشكاليتنا اخلاصة حبدودها اليت سبقت اإلشارة إليها، ضمن هذا اإلطار العام 
تم الثانية بعالقة الديين بالسياسي.، أوالمها عالقات املؤسستني والنخبتني الدينية والسياسية   و

  التنافس والتنازع، التضامن :النخبة العالمة والنخبة الحاكمة - 2
أي مواصلة نشر الدين بني الناس وحتقيق التزامهم بعقيدته ، نشأت املؤسسة الدينية اإلسالمية من أجل ضمان االستمرارية -1- 2 

ومن ضبط للنص املقّدس وحفظه واالشتغال عليه فهمًا وتفسريًا وتنزيًال على ، مبا يتطلبه ذلك من دعوة وتعليم، وأخالقياته وشريعته
وباختصار ما يسميه ماكس فيرب ، الوقائع املستجدة واحلاالت املتغّرية. ومن بلورة لوسائل احلجاج واملنافحة عن العقيدة أو املذهب

على األقل ، بعقلنة الديانة. من املهم يف هذا الصدد أن نالحظ أن مصطلح "املؤسسة" ال يستتبع بالضرورة وجود تنظيم ظاهر للمهام
وحىت يف غياب طبقة -  حيث تسود العفوية يف النشاط الديين ولكن مهما كان مبدأ تساوي املؤمنني أمام اهللا حاضرا يف املراحل األوىل

فإنه ال مناص من ظهور فئة رجال الدين ومن ظهور احلد األدىن من املراتبيات  - متخصصة يف شؤون العبادة أو حمتكرة لألسرار الدينية
  حالة "الطائفة" الصغرية إىل مجاعة مؤمنة متنامية العدد. وتقسيم العمل مبجرد االنتقال من

أي النخبة املكونة من أكثر املسلمني دراية ، على أن اهتمامنا يتجه بالتحديد إىل فئة العلماء أو الفقهاء باملعىن الواسع للكلمة 
م من الدين بالضرورة" وأن يكون قادراً على فهم يف جمتمع يطالب كل من بلغ سّن التمييز بأن يعرف "املعلو ، واملشتغلة بعلومه، بالدين

خطاب الشارع. وحنن نتحدث عن النخبة العاملة كفئة واحدة بغض النظر عن األصول االجتماعية لعناصرها واألوساط الطبقية أو 
ا وموقعها من النسق السياسي القائم. فمن اجلائز الجتماعي ولثقافة الوسط بل من املفرتض أن يكون للمنشأ ا، اإلثنية اليت ترتبط 

تأثري على سري العلماء ومواقفهم وعالقتهم جبهاز الدولة وبالفئة احلاكمة. ولكن  –مبا يف ذلك االنتماء العقدي واملذهيب  –العائلي 
 فإن صفتهم كفئة اجتماعية حمّددة تتأتى من موقعهم، مهما كانت عوامل االئتالف أو االختالف واالنقسام يف صفوف العلماء

م حيتلون داخل هذا النسق الشامل موقع القيادة لعملية إعادة إنتاج ، الثقايف اإلسالمي –املخصوص ضمن النسق االجتماعي  أي كو
ذا وجتديد العقائد واملمارسات الدينية وإنتاج أو تلبية احلاجة إىل تطبيق قواعد الشريعة وأحكامها على األوضاع املتغّرية. وهم حيتلون ه

ا هلم اجتماعيااملوقع مب   ومنها يستمدون مكانتهم كسلطة مأذونة.، وجب الكفاءة املعرتف 
مل تكن احلياة االجتماعية والدينية للجماعة املسلمة يف بداية أمرها تتطلب إال احلّد األدىن من متايز الوظائف والصالحيات. فالنيب  

م ويفق  -صلى اهللا عليه وسلم-حممد  مكان يؤم املسلمني يف صال ومل يّعني بعض ، ههم يف شؤون الدين ويقضي بينهم يف نزاعا
القضاة إال مع انتشار الدعوة يف أقاليم اجلزيرة العربية. وعلى نفس الدرب سار اخللفاء الراشدون من بعده مبساعدة من باقي الصحابة. 



بًا متزايدًا على تعّلم الدين والفتوى والقضاء وقاد بيد أن التوّسع املتسارع لدار اإلسالم وتنامي صفوف املنضمني إىل حضريته خلق طل
فيما ، فربز سلك القضاة وكّلف حمتسبون مبراقبة املعامالت والسلوك العمومي للمسلمني، مركز اخلالفة إىل تفويض املزيد من صالحياته

أما أئمة املساجد ، تسب موظف لدى الدولةبقيت الوظيفة االجتماعية للتعليم واإلفتاء حرّة وطوعية إىل مرحلة متأخرة. فالقاضي أو احمل
فمتطوعون ينشطون يف سبيل  –وكثري منهم أنتجوا يف علوم احلديث والتفسري والفقه وأصوله وعلم الكالم  -وأهل الفتوى واملدرسون 

ى مساعدات من أهل الّرب أو واحملتاج من بينهم حيصل عل، اهللا أو يف سبيل الشهرة العلمية أو االعتبار االجتماعي أو من أجل ذلك كّله
  ويف مرحلة الحقة من موارد األوقاف.، من بيت مال املسلمني

هكذا نالحظ كيف بقي اجملتمع املسلم خالل مرحلة طويلة من تارخيه ينتج مؤسساته وكفاءاته الدينية بعيدًا عن التدخل املباشر  
ت اليت طرأت على هذا الوضع متثلت يف بروز البيوتات العلمية اليت كثرياً ما باستثناء التعيني يف بعض اخلطط. ولعّل أوىل التغّريا، للدولة

وخاصة يف ظهور املدارس ، حتّولت إىل أرستقراطية دينية توارث أبناؤها مناصب القضاء والتدريس بالتحالف مع السلطة السياسية
ق وقاضي اجلماعة يف املغرب. وبذلك توصلت السلطانية يف ظل حكم األتراك السالجقة ومأسسة منصب قاضي القضاة يف املشر 

  سلطة الدولة إىل ربط قسم ال يستهان به من العلماء مبصاحلها ووضعه يف صفها مقابل ما يناله من التقدير الرمسي واملكافآت املادية.
وا حبكم متّيزهم كحملة للعلوم لقد تبوأ العلماء منذ ظهور التمايز بينهم وبني األمراء مكانة مركزية يف حياة اجملتمع املسلم وشكل 

وهو موقع عّني ، واسطة بني النص املقّدس ومجهور املؤمنني -وأحيانا كشخصيات متثل القدوة ومنوذج السلوك اإلسالمي املثايل، الدينية
  :هلم مجلة من الوظائف االجتماعية تتمثل يف ما يلي

  السهر على إقامة شعائره والعمل بفرائضه.الوظيفة الروحية والعبادية من غرس اإلميان وتعاليم الدين و  
 .وظيفة التعليم واإلرشاد واإلنتاج يف خمتلف فروع املعرفة الدينية 

 اخلاصة  :الوظيفة التشريعية متمثلة يف استنباط األحكام الشرعية اليت حيتاجها املسلمون واليت مشلت كل جماالت احلياة
 الدينية والدنيوية.، منها والعامة

 ء وكفالة مصاحل األيتام والقصر واألرامل واملطلقات.وظيفة القضا 

 .وظيفة االحتساب ومراقبة األخالق العامة 

 .وظيفة نصح احلّكام وتقدمي املشورة باعتبارهم ممثلني للمجتمع ومن أهل احلّل والعقد 

يف اجلملة أن النخبة العاملة كانت  يظهر، وهي اليت متس بالسلطان السياسي، ورغم التقّلبات اليت أحاطت مبمارسة الوظيفة األخرية 
  تتمتع بنفوذ واسع. فكيف تعاملت هذه السلطة الدينية واألخالقية مع سلطة الدولة؟

لعلنا جند منطلقا لإلجابة عن هذا السؤال يف الواقعة املزدوجة واملتمثلة من جهة يف أن اجلماعة املسلمة تشكلت كجماعة  -2- 2 
ومن جهة ثانية يف أن هذه ، الدولة اليت بقيت على حالة جنينية طيلة حياة النيب واخللفاء الراشديندينية سياسية قبل تبلور مؤسسة 

الدولة اليت مت بناؤها الفعلي على عهد بين أمية برزت كقوة قهرية ومستقلة عن اجملتمع. لقد فرضت الدولة يف ظرف وجيز منطقها 
ا ، يغّري سعيها لكسب رضا اجلماعة شيئا ممّا تعانيه من عجز يف الشرعية. وباملقابلومل ، اخلاص واملصاحل اخلاصة للعصبية املمسكة 

فقد انتهى هؤالء إىل اعتبارها ضرورية ، فرغم هزال رأمسال الثقة الذي كانت "تتمتع" به لدى ممثلي هذه اجلماعة من أصحاب الدين
م وتطبيق  الشريعة وتوسيع جمال سيادة اإلسالم. وهذه النتيجة وجدت للدنيا والدين أي للقيام على شؤون املسلمني وضمان وحد

  واجب نصب اإلمام وواجب طاعته. :صياغتها لدى فقهاء السلف وأرباب املذاهب الفقهية يف التنصيص على مبدأين متالزمني
  ما هي العوامل أو المبّررات التي جعلت من هذه المفارقة أمراً ممكنا؟



شدة إىل امللك ذي األساليب والتنظيم املختلف عالمة على وضع جديد مل تعد فيه البواعث الروحية كان التحّول بعد اخلالفة الرا  
ومن مث للتعايش الذي ال خيلو من توترات ونزاعات بني ، بل تركت اجملال العتبار املصاحل الدنيوية، هي احلافز الوحيد أو املسيطر

وبني منطق الدين ومنطق الدولة. والواقع أن ، اعة ومصاحل العصبيات أو األفرادوبني مصلحة اجلم، متطلبات اآلخرة ومتطلبات الدنيا
ودخول الكثري من القبائل ، ومتثلت باخلصوص يف تنامي دور الغنيمة يف التعبئة للجهاد، بوادر التغّري ظهرت منذ أواخر املرحلة النبوية

أي مبرحلة استبطان لروح الدعوة والتشّبع بتعاليم العقيدة والصرب ، تبارحتت راية الدين اجلديد وسلطة النيب دون املرور حبالة من االخ
ممّا جيوز معه االفرتاض بأن الطموح إىل املشاركة يف الغنيمة كان ، على املكروه والتضحيات على غرار ما حصل مع املهاجرين واألنصار

فإن الغالبية ، ذا الصدد أنه "لئن ربطت قّلة حترّكها بنشر الرسالةله دور هام يف اخنراط تلك القبائل. وقد الحظ حممد عابد اجلابري يف ه
مث مع ، . واملعلوم أيضا أن املوارد الرئيسية للدولة واجملتمع اإلسالميني متثلت يف الغنائم)10(العظمى كانت تتحّرك بدافع الغنيمة أساسا"

واليت استدعت بلورة فقه ، هذا االقتصاد التوزيعي بالنسبة للعربوأن أمهية ، توقف الفتوحات يف جزية الرؤوس وخراج األراضي املفتوحة
كانت من أبرز حمركات الصراع الذي هّز أركان دولة اخلالفة الراشدة. وعلى العموم فإن اإلسالم مل يكن ليشذ ،  )11(العطاء واخلراج

ة ومنطق املصلحة على الروح الثورية وعوامل إذ ال مناص من أن تدخل مرحلة من املأسسة وتغّلب نزعات احملافظ :عن باقي الثورات
الغليان والعناصر اليت تتمّسك بإعالء روح الرسالة ومثلها العليا. هذه املرحلة دخلها اإلسالم يف عهد عثمان وكانت الفتنة الكربى 

إىل قوة العصبية والتشريك يف  حصيلة التصادم بني االجتاهني. وقد أفرزت هذه الفتنة إىل جانب الفرق الدينية السياسية ملكًا يستند
وفرض مقتضياته على  )12(حىت وإن سعى إىل تربير سيطرته بتأويل جربي للعقيدة اإلسالمية. إال أن ظهور اجملال السياسي، املنافع

  :بحساب الدين ومقاصده مل يؤد إىل االنفصال بني املؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة. وهلذه الواقعة يف تقديرنا ثالثة أسبا
وعليه فقد بقي الدين أساسًا لشرعية هذه الدولة ، أن الدين مل يؤسس جمتمعًا مسلمًا وحسب بل أسس هلذا اجملتمع دولة :األول 

  وحمّدداً ولو جزئياً ألهدافها.
شكل كتنظيم ديين مل تت، الذين قبلوا بسلطة هذه الدولة اختيارًا أو اضطراراً ، أن املؤسسة الدينية لدى اجلماعات احملافظة :الثاني 

بريوقراطي على مستوى تسيريه الداخلي ومستقل عن الدولة سواء على مستوى الوظائف اليت يؤديها أو على مستوى توفري املوارد 
كما كان حال الكنيسة الكاثوليكية مثال. لقد الحظنا أن سلك القضاء املنتدب من بني رجال الدين معّني من طرف ،  الالزمة الشتغاله

ا. من جهة ثانية فإن موارد املؤسسة الدينية، السياسية السلطة مبا فيها املتأتية من أهل اخلري ومن ، وهو ما جعله معّرضا لتدخال
ويف مقدمتها بناء املدارس واإلنفاق على املدرسني ، مل تكن كافية دائمًا حلاجات تطّور هذه املؤسسة -عند وجودها-األوقاف 

دين يف حاجة لرعاية الدولة ووفر ألصحاب السلطان فرصة الغنم السياسي ممّا جيودون به على أهل والطالب. فهذا الوضع جعل ال
  العلم والتقوى.

"إن اهللا تعاىل  :وقد عّرب ابن تيمية عن هذه الضرورة التارخيية بقوله، فتمثل يف لزوم سلطة الدولة لتطبيق الشريعةأما العامل الثالث  
وكذلك سائر ما أوجبه من اجلهاد والعدل وإقامة احلج واجلمع ، عن املنكر وال يتّم ذلك إال بقوة وإمارة أوجب األمر باملعروف والنهي

ولو على ، . لقد قبل التّيار الرئيسي داخل اجلماعة املسلمة)13(ال تتّم إال بالقوة واإلمارة "، واألعياد ونصرة املظلوم وإقامة احلدود
ل سهر السلطة السياسية على توفري األمن وتطبيق الشرع. ذلك أن تسيري شؤون اجملتمع املسلم وحل بقيام اخلالفة الوراثية مقاب، مضض

وحركية نشر اإلسالم مبا تدرّه من موارد وما تفرضه من ترتيب التعامل مع أهل الزمن ومع القوى األجنبية من ، نزاعاته الداخلية من جهة
كنيسة أمرًا غري وارد لغياب ما يشبه التنظيم الكنسي أو –كانت إقامة دولة دينية أو دولة وملا  ، كانا يفرتضان بناء الدولة-جهة ثانية 

، أي سلطة غري دينية وإن كانت مسلمة، فقد آل األمر إىل سلطة "مدنية"، السلطة الدينية املعصومة واالحتكارية يف اإلسالم السين
  .ختدم وتنظم شؤون الدين إىل جانب تنظيم املصاحل الدنيوية



وجتسيدًا لربوز اجملال السياسي ، وبالفعل فإن الدولة اليت تشكلت إثر احلرب األهلية جتاوزًا حلالة الّالمتايز بني الديين والدنيوي 
لـم يكـن بوسعها أن تتحرك دون إعالن وفائها للرسالة والتزامها بالديـن. وعلى حّد تعبيـر برهان غليون كانت ، بأهدافه ووسائله اخلاصة

ا تتطابق يف بنيتها وأهدافها وطرق ممارستها للحكم مع منوذج أقرّه الدين هذه ا كانت دولة ، الدولة اإلسالمية "ال أل وإمنا فقط مبعىن أ
وليس من حيث املبدأ ، فهي إسالمية من حيث هوية اجلماعة واالنتماء التارخيي والشارات العامة... املسلمني كجماعة سياسية

فهي رئاسة سياسية دينية  :ذه األسباب متثلت التسوية بالنسبة ألهل السّنة يف الصيغة املختلطة لإلمامة أو اخلالفة. هل)14(والغاية"
خالفًا ملا ذهب إليه الشيعة. وقد شكل ، أي شيئاً متعلقاً باإلميان، ولكنها ليست من أركان الدين، تفرضها متطلبات إدارة شؤون األمة

أمري للمؤمنني ولزوم طاعته أساسًا للحفاظ على وحدة كل من السلطة واجملتمع. إال أنه مل يلبث أن طرح احلل املتمثل يف لزوم نصب 
  املشكلة املزدوجة حلدود السلطة والطاعة وملكانة رجال الدين يف املنظومة اليت كانت بصدد البناء.

فسة أو املتنازعة حول احلقيقة وحول السلطة. فاآلية (يا لقد كان نظام الطاعة يف اإلسالم حمل تأويالت خمتلفة لدى األطراف املتنا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم) ما انفكت تشكل موضوع جتاذب خبصوص الطرف املقصود بـ "أويل 

"قال  :ية. يقول ابن قيم اجلوزيةهلذه اآل –أو التفسريات املنسوبة هلم  –األمر". ومل يكن من الصدفة أن تضطرب تفسريات السلف 
وهو إحدى الروايتني عن ، أويل األمر هم العلماء... عبد اهللا بن عباس يف إحدى الروايتني عنه وجابر بن عبد اهللا واحلسن البصري

. مهما يكن من )15(د"هم األمراء. وهي الرواية الثانية عن أمح... اإلمام أمحد بن حنبل. وقال أبو هريرة وابن عباس يف الرواية األخرى
وذلك عندما أكدوا على وجوب طاعة ، فقد فسَّر كبار األئمة هذه اآلية يف اجتاه خيدم مصاحل األمراء أو على األقل يبدو كذلك، أمر

ف باألمن" ملا فيه من استبدال اخلو ، اإلمام ولو كان فاجراً أو ظاملاً. ففي رأي مالك أن "الصرب على طاعة اجلائر أوىل من اخلروج عليه
.  )16(واألصول تشهد والعقل والدين أن أقوى املكروهني أوىل بالرتك"، وأن "إهراق الدماء والفساد أعظم من الصرب على جوره وفسقه

، على ما حلقه من األذى أثناء حمنته يف عهدي املأمون واملعتصم مل يفتأ يرّدد "السمع والطاعة لألئمة وأمري املؤمنني، كما أن ابن حنبل
ومنهم الغزايل وكذلك ابن تيمية الذي استشهد باملأثور "ستون ، وعلى غرار األئمة األوائل رّدد كبار الفقهاء هذا املوقف، الرب والفاجر"

  ).17(سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بال سلطان"
بنسبة موقفهم ، ممن دافعوا عن هذا الرأي، ال تسمح ِسَري أئمة املذاهب وكبار الفقهاء املعروفني باستقالهلم عن السلطة السياسية 

حىت وإن مت توظيفه لتلك األغراض من قبل بعض القطاعات. ، سواء كانت فردية أو متعلقة باملصلحة الفئوية، هذا إىل غايات نفعية
جهم مبوقف "مبدئي" ال خيضع للعبة الرتهيب والرتغيب د مربّراته من ويستم، لقد تعلق األمر خبصوص أئمة السلف ومن سار على 

احلفاظ على وحدة اجلماعة واحليلولة دون انقسامها إىل أطراف متصارعة على  :ابتغاء مصلحتني تتعاليان على كل احلسابات األخرى
وكذلك عدم تعطيل أداء الشعائر وحكم الشريعة باعتباره رمزًا الستمرار العمل بالدين. فهذه ، وهذا هو درس الفتنة الكربى، احلكم
ارات كانت وراء اقتناع الفقهاء بضرورة تضافر جهود السلطتني الدينية والسياسية والتضامن بني الشريعة والسيف ملقاومة نزعة االعتب

دّد كليات الدين  ّدد بالتايل  –وهي يف عرفهم حفظ النسل وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ املال وحفظ الدين  –الفوضى اليت  و
  النظام اإلسالمي ككل.

مبا أنه حيجب واقع ، ى أن بوسعنا أن نقرأ يف هذا التوجه املؤكد على تضامن السلطتني نسقًا إيديولوجيًا بكل معىن الكلمةعل 
التنافس على السيادة واالختالف حول الصالحيات بني رجال الدين ورجال الدولة وال يربز إال مقتضيات التعاضد والتآزر بينهما 

االلتزام بشريعة اإلسالم. ولعل من أبرز التعبريات على هذه اإليديولوجية ما جنده لدى أبا حامد الغزايل.   إلدارة شؤون اجلماعة يف نطاق
كان هذا األخري يف آن واحد العامل الرمسي املعتمد من قبل املؤسسة السياسية السّنية والناطق املأذون باسم املؤسسة الدينية السّنية 

املتكاملة لكليهما. وقد عّرب الغزايل عن هذا الرتابط املصريي بقوله "امللك والدين توأمان. فالدين أصل وذلك للدفاع عن املصاحل الرمزية 



ونظام ، وكذلك قوله "إن نظام الدين ال حيصل إال بنظام الدنيا، وما ال حارس له فضائع"، وما ال أصل له فمهدوم، والسلطان حارس
وتعكس حاجة متبادلة. إال أن هذا التأكيد العام ال ينجح متاما يف إخفاء ، بعية هنا متبادلة. فالت)18(الدنيا ال حيصل إال بإمام مطاع"

"فالفقيه هو العامل  :وذلك عندما جيعل الغزايل من الفقيه مرشد السلطان، حىت وإن كانت الوقائع تعارضه، طموح الفقيه إىل السيادة
ا حبكم الشهوات. وكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إىل طريق سياسة اخللق بقانون السياسة وطريق التوّسط بني اخللق إذا تنازعو 

م أمورهم يف الدنيا"   .)19(وضبطهم لتنتظم 
لقد كانت مقولة طاعة اإلمام ولو كان جائرًا مصدرًا للكثري من االلتباس حىت اعتربها بعض الباحثني تربيرًا لتجاوزات  -3- 2 

تبعية. وال مراء يف أن فئة رجال الدين أنتجت منوذج العامل الذي يستقوي بالسلطة أو يضع نفسه يف احلكام وجتسيدًا لعالقة إذعان و 
ومنها خدمة مذهبه ، وأن هذا الصنف وظَّف مقولة الطاعة يف اجتاهات شىت منها تربير ضعفه واستقالته، خدمتها أو يرضخ لضغوطها

ومنها حتويل الرأمسال العلمي والديين إىل رأمسال مادي واجتماعي. ، وامتيازات ومنها دفع مثن ما حيصله من خطط، واختياراته العقدية
إىل جانب اجلناح الديين لنخبة الدولة وبريوقراطيتها  –بيد أنه سيكون من اخلطأ تعميم هذه الصورة على جممل اهليئة الدينية اليت أفرزت 

ن مواقفهم املستقلة. ال ينبغي أن ننسى أن كبار األئمة تشبثوا مبوقفهم املبدئي فصيًال من العلماء املستقلني والذين كثريًا ما دفعوا مث –
رغم ما حلق بالعديد منهم من التعّسف. فقد ُضرب اإلمام أبو حنيفة بالسوط ومات ، من مسألة طاعة السلطان املسلم ولو كان عاصياً 

وقيل بسبب مواالته ألهل البيت. وُضرب اإلمام مالك بالسياط ، يف السجن بسبب عدم استجابته ألمر اخلليفة املنصور يف تويل القضاء
من طرف عامل املنصور على املدينة لرفضه سحب ما قاله عن عدم جواز طالق املكره وما حدث من قياس الناس عليه بعدم جواز 

ام ابن حنبل وُضرب بالسياط بسبب ما يبدو بيعة املكره. وُضرب اإلمام الشافعي وكان مهّدداً بالقتل بتهمة مواالة العلويني. وُسجن اإلم
  .)20(وكأنه مسألة كالمية حمضة

ولعّل أبرز ما جيّسد انقسام العلماء حول العالقة بالسلطة السياسية وأسلوب التعاطي مع اخليارات العقدية واملذهبية الرمسية أو  
م أن بعض كبار العلماء من املذكورين ومن غريهم وجدوا أنفسهم يف –السائدة   مواجهة هيئة دينية رمسية من القضاة املكلفني باستجوا

وحماكمتهم. ففي مواقف الشخصيات الدينية اليت أرادت أن جتّسد السلوك اإلسالمي املثايل وأن تكون قدوة لألجيال من بعدها ميكن 
الدينية. فقوهلم بوجوب طاعة احلكام فيما يأمرون أن نقرأ رهانًا ضمنيًا على غاية األمهية مداره تثبيت التمايز بني السلطتني السياسية و 

ال ينفصل عن رفضهم لتدخل أصحاب  –به ممّا يتعلق بإدارة شؤون الدنيا وحراسة الدين من حيث تطبيق أحكامه وانتظام شعائره 
رأ أيضـا رفضًا لعالقة تبعية ـنق باعتبار ذلك شأنا لألمة وعلمائها. ومن وراء ذلك، الدولة يف قضايا العقيدة وما يتعلق بالفتاوي الشرعية

ر الفضل شلق خبصوص هذه املسألة أن "االعتقاد الشائع لدى الكثريين بأن ـجتعل من رجل الدين خادمًا ألغراض السلطان. لقد اعتب
ا هو اعتقاد جمحف حبق هؤالء" و  أن الفقهاء كانوا فقهاء السّنة ورجال الدين عمومًا ليسوا إال أتباعًا للدولة وخيضعون خبنوع لرغبا

ذا الرأي)21("ميثلون فكرة اجلماعة يف مواجهة الدولة" فحرص العلماء من أهل القدوة ، لكن مع تنسيـبه، . وحنن منيل إىل األخذ 
ا كان الباعث الرئيسي يف تأكيدهم على وحدة السلطة واستقرارها. وهذا ال مينع من اإلقرار بأن الكثري من  على فكرة اجلماعة ووحد
الفقهاء من امللتحمني أو امللتصقني بالطبقة السائدة وجبهاز احلكم قد خلطوا بني مصاحلهم اخلاصة أو مصاحل األوساط احلاكمة وبني 

  مصاحل األمة والدين.
ا وظِّفت تارخيياً ، الشك أن الدوافع اليت كانت تقود أئمة السلف والعلماء من أهل القدوة مل تكن كافية إلزالة كل لبس  يف  وأ

ترسيخ "ثقافة سياسية" تسوغ االستبداد. ولعل هؤالء القادة الدينيني مل يستسلموا ملتطلبات هاجس األمن والدفاع عن النظام 
بل استبطنوا كذلك األمر الواقع املتمثل يف تعاقب سلطات قهرية ال ترتّدد يف استخدام الوسائل ، االجتماعي اإلسالمي وحسب

ومن ضمنهم أصحاب الدين. وقد اعترب حممد أركون يف هذا الصدد أن "اآلية اليت تنص ، ا والثائرين عليهااالستثنائية لقمع معارضيه



 على إطاعة من ميتلكون زمام األمر ميكن هلا أن تفّسر إّما مبعىن السيادة وإّما مبعىن السلطة السياسية" وأنه "من الواضح تارخييًا أن
. ومع ذلك تتعّني املالحظة بأن هؤالء الذين أعطوا األولوية لإلمجاع والوحدة واالستقرار )22(ضغوط هذه األخرية كانت هي الغالبة"

ورفضوا حتّمل مسؤولية الثورة على املتجّربين ومواجهة جتاوزات السلطة السياسية بأسلحة "السيادة الدينية" ، على مقاومة احليف والظلم
إال أنه ، ملخلوق يف معصية اخلالق" وهو شرط غائم وقابل ال حمالة ألكثر من تأويل قد سطّروا حّدًا لسلطان احلاكم وهو أن "ال طاعة

  .)23(يسمح باحلط الرمزي من مكانة األمراء والرفع من شأن العلماء بصفتهم "ورثة األنبياء"
اهللا والنيب ويعطيهم حق  بيد أن هذا اخلطاب الساعي إىل إعادة ترتيب السلطات السياسية مبا جيعل من العلماء سيادة ثالثة بعد 

بقي خطابًا معياريًا يتعلق باملثال املرجتى والذي كان الواقع ينأى عنه أكثر فأكثر. وبالتايل ميكن إدراكه  ، الرقابة على أفعال األمراء
مة قد تضافر مع كمحاولة للسباحة عكس التّيار. ففي الواقع كان تنامي حاجة املؤسسة الدينية للدعم املادي من قبل السلطات احلاك

ومع التحّوالت اليت شهدت صعود القيادات العسكرية اململوكية ، إسرتاتيجية هذه األخرية يف استعمال تأثري رجال الدين ملصلحتها
ا على جزء كبري من البالد العربية واإلسالمية  ة لينال بصورة متزايدة من استقاللية املؤسسة الدينية عن النخب –والرتكية وفرض سلطا

  وليغذي أسباب ضعفها وتبعيتها وحيّد من قدرة العلماء على حماسبة احلكام.، احلاكمة
ومن أجل الوقوف على التناقض الذي عاشه عامل اإلسالم بني املثال الذي يرنو إليه العلماء والواقع الكاسح لسلطوية احلكام  

والذي كان ميثل يف نظر اهليئة العاملة ، باملعروف والنهي عن املنكروتعّسفهم يكفي أن نشري إىل مآل الواجب الديين املتمثل يف األمر 
مبدأ مكّمال لواجب الطاعة. جيعل النسق الديين اإلسالمي من ذلك الواجب إحدى مهام اإلمام بصفته مسؤوًال عن حراسة الدين. بيد 

حلّكام وقّلص يف الوقت نفسه من حظوظهم أن تكاثر سالطني اجلور ضاعف من مسؤولية العلماء وخاصة يف جمال االحتساب على ا
، وثانيتها النهي بالوعظ والنصح، يف إجناز هذه املهمة. لقد وضع أبو حامد الغزايل لالحتساب سلماً من مخس درجات أوالها التعريف

 هلذه حّدا يضع ولكنه ،ربوخامستها التخويف والتهديد ومباشرة الض، ورابعتها املنع بالقهر، وثالثتها السّب والتعنيف بالقول الغليظ
 فذلك والقهر املنع أما ،والوعظ التعريف :االحتساب درجات من اثنان ذلك من "اجلائز أن معترباً  بالسالطني األمر يتعلق عندما املمارسة
 خياف ال كان وإن ،جيز مل فتنة حيّرك كان إن فذلك اهللا خياف ال من يا ظامل يا كقوله القول يف التخشني وأما ...الشرّ  ويهّيج الفتنة حيّرك
  ).24(إليه" مندوب بل جائز فهو نفسه على إال

 املتاح اهلامش وتقلص واألخالقي الروحي والسلطان املادي السلطان بني القوة موازين باختالل الفقيه وعي هذا الغزايل موقف يعكس 
 العام املوقف عن واملعّربة وضعها اليت فالقاعدة سياسياً. لةاملقبو  الوحيدة الصيغة وهي ،النصيحة إسداء بوظيفة القيام يف األخري هلذا

 أيضا تؤشر وهي ،األوائل اخللفاء به يقبل كان ما مساع من مينعهم التجّرب  أصبح حكام نصح يف احلذر توخي وجوب على تؤكد ،للفقهاء
 لقد األخالق. مبكارم وااللتزام واإلحسان اهللا خشية يف النموذجي اإلسالمي السلوك عن أهلها وابتعاد القائمة بالدولة الظن سوء على
 السّنية الدينية واملؤسسة العلماء تشكل دون ،التعّسف استشراء مراحل يف وخاصة ،اإلسالمي التاريخ عرب االستبدادي اإلرثي النظام حال
 يقرتن مل لو اآلثار هذه لينتج كان ما أمهيته على العامل هذا لكن السياسية. السلطة مجوح كبح على وقادرة فاعلة مضادة كسلطة عامة

 املؤسسة تتخذ مل الفردي. باإلشعاع الغالب يف ومرتبطة مشتتة طويلة ملرحلة الدين رجال سلطة بقيت لقد الديين. التنظيم يشبه ما بانعدام
 دون بالتأكيد حال الوضع وهذا ى.أخر  ديانات أو طوائف شهدته ملا خالفـاً  ،موارده حتصيل يف ومستقل ممركز تنظيم شكل السّنية العاملة
 للضغط قابالً  رخواً  جسماً  ككل الدين رجال من جعل باملقابل ولكنه ،عيشه مصادر يف اجملتمع وتنازع احلقيقة حتتكر دينية سلطة تشكل

  واالخرتاق.
 الُبعد وعّززت إلمامةا شروط على دخلت اليت التغيريات وراء كان األحداث جمرى تغري عن بالعجز الفقهاء إحساس ولعل -2-4 

 الطارئة املعطيات وإدماج االستمرارية ضمان باالعتبار تأخذ الشروط هلذه صياغة قدم قد الشافعي اإلمام كان اخلالفة. نظرية يف التربيري



 فرق وال ،عادالً  كوني أن اخلليفة على وأن قريش يف تكون اإلمامة أن اعترب فقد الراشدة. اخلالفة عهد يف الوضع عليه كان ما إىل بالقياس
 واعترب الناس به ورضي تغلب من خالفة وجّوز ،قريش يف اخلالفة حبصر قوله فأّيد حنبل ابن جاء مث بالرضا. أو بالسيف منصبه يتوىل أن

 نظام يف منصب بأعلى االختصاص يف العرب لرغبة استجاب وإن حىت الواقع األمر تسجيل باب من القرشية شرط كان واجبة. طاعته
 العلم توافر اشرتطوا القرشية جانب وإىل للنيب. منسوبة أحاديث على العثور يف صعوبة الفقهاء جيد مل غريها يف كما املسألة هذه ويف األمة.
 ةمعرف من يقتضيه مبا بالسيف والتغلب ،والدينية األخالقية االستقامة أي والعدالة ،القضاة أحكام مبراقبة ويسمح االجتهاد إىل يؤدي الذي
 وارتقاء اخللفاء بني الفجور ظهور فمع فواحدا. واحداً  األوىل الشروط عن يتنازلون الفقهاء بدأ مث احلدود. إقامة يف والصرامة احلرب بشؤون

 مع خاصة ،والتغلب القوة دور برز وبذلك والعلم. العدالة بشرطي التمسك املمكن من يعد مل احلكم سّدة إىل االجتهاد درجة يصل مل من
  الفعلية. بالسلطة والسلجوقية البويهية القيادات واستبداد االستيالء إمارة ورظه
ا االستيالء إمارة عّرف الذي املاوردي غرار على ،ويقّننه الواقع األمر هذا يسجل الفقهاء داخل السائد االجتاه راح   يستويل اليت تلك بأ
ا اخلليفة يقّلده بالد على "بالقوة األمري فيها  الدين". ألحكام منفذا بإذنـه واخلليفة والتدبري. بالسياسة مستبداً  باستيالئه األمري فيكـون إمار
 كحالة جيّوزه ولكنه املطلق" التقليد "عرف عن خروجاً  ميثل شكلية سلطة إىل القرشية اخلالفة أحال الذي الوضع أن املاوردي ينكر ال

 مل االستيالء أمراء أن هذه التسويغ عملية أمهية يف يزيد وممّا .)25(الدينية" األحكام سةوحرا الشرعية للقوانني "حفظ من فيه ملا اضطرارية
 الدعوة وفرض اجلمعة أئمة كتعيني الدينية املؤسسة تسيري يف كذلك تدخلوا بل ،واإلداري السياسي الشأن يف التحكم على يقتصروا
  اخلليفة. وظيفة حساب على ،باملساجد ألنفسهم

 نفس يف ظهروا آخرين فقهاء بكتابات الفراء يعلى أبو لـمث كبـار فقهاء فيه يشرتك كان الذي املوقف هذا الباحثني ضبع قارن لقد 
 عن يصدر ما كل تربير يرفض مغايراً  فقهاً  بلورا الذين والشريازي السرخسي ومنهم ،للهجرة اخلامس القرن يف أي ،املرحلة

 حيفظ أن حاول إنه أيضا القول جيوز أال ،قائمة حكومة ألي االستقرار توفري إىل سعى املاوردي أن صحّ  إذا لكن ).26(احلكومات
  املسلمني؟ عند الرمزية مكانتها للخالفة

  الحقول وتداخل الصالحيات نزاع :والسياسة الدين - 3
 احملاذير وإلدراك العلماء.و  احلكام بني الصالحيات ونزاع السلطات السلطة/تعّدد وحدة مشكليت طرح إىل السابق التحليل يقودنا 

م القدماء مفاهيم عرب املسألتني هاتني بتناول احمليطة  مؤسسة وظيفة حول خلدون البن التايل بالنص نستشهد أن يكفي الفكرية وأدوا
ا اخلالفة خلدون ابن يعّرف الدينية. باخلطط وعالقتها اإلمامة  فصاحب يا.الدن وسياسة الدين حفظ يف الشرع صاحب عن "نيابة بأ
 الدنيا سياسة وأما ،عليها الناس ومحل بتبليغها مأمور هو اليت الشرعية التكاليف فبمقتضى الدين يف أما :األمرين يف متصّرف الشرع

 من ،ملكاً  كان ولو ،اخلاليف للمنصب الديين التصّرف بـه صـخيت ما يالحظ أن وبعد البشري". العمران يف ملصاحلهم رعايته فبمقتضى
ا ،اخلالفة هي اليت الكربى اإلمامة حتت مندرجة كلها الشرعية الدينية اخلطط أن أعلم " :يلـي ما يضيف ،ومراتـب خطط  اإلمام وكأ
 .)27(والدنيوية" الدينية املّلة أحوال سائر يف وتصّرفها اخلالفة نظر لعموم فيها وداخلة عنها متفرعة كلها وهذه ،اجلامع واألصل الكبري
 سائر يف اإلمام تصّرف إىل حييل وهو السائد الفكر عن خيرج مل ،التمييز على بقدرته ومعروف نقدي مفكر عن صدوره غمر  النص فهذا

 ادعاء يسعهم كان وأنه اجملالني. يف كاملة بسلطة يتمتعون كانوا والسالطني واألمراء اخللفاء أن منه نستنتج هل والدنيوية. الدينية الشؤون
  بنجاح؟ الدينية السيادة حق
 لقد دينية. سياسية جلماعة عامة كرئاسة اإلمامة نظرية على أي السلطة وحدة لنظرية كتأكيد النص هذا نقرأ أن ينبغي أنه رأينا من 
 القرايف الدين شهاب عقدها مقارنة ففي الصالحيات. من يتيحه وما للخليفة به املعرتف السلطان عموم مبدأ على السّنة الفقهاء كل شّدد
 يقضي أن لإلمام فإن ،لبعضه واملركب جلزئه الكل كنسبة إليهما نسبته اإلمام "إن :يقول األعظم واإلمام (القاضي) "احلاكم" و املفيت بني



 ختتص كثرية أمور وهي الطغاة وقتل الوالة وتولية مصارفها يف وصرفها األموال وحوز احلروب وإنشاء اجليوش مجع أيضا وله يفيت وأن
  .)28(به"
 لتمفصل خمتلفة صيغ وظهور للوظائف الفعلي التمايز سريورة يلغ مل السلطان صالحيات ومشول السلطة وحدة على التأكيد هذا أن بيد 

 اجملالني بني التام االندماج ورغم ،الراشدين اخللفاء عهد ففي دونه. تقع اليت املراتب يف أو اهلرم أعلى يف سواء والسياسية الدينية السلطتني
 وفتوى للعقيدة تفسري من ،الديين الشأن مع تعاملهم يكن ومل الصحابة. باقي عن دينية بسلطة ينفردون هؤالء يكن مل ،والسياسي الديين
م الصحابة كبار من بوصفهم عنهم يصدر وإمنا اخلليفة حيتكرها بصالحيات مرتبطاً  ،وقضاء  األوىل البوادر ظهرت لقد النيب. إىل وأقر
 يتحدث لغريهم. الفقه وتركهم اإلمارة بوظيفة أمية بين انفراد مع تبلورت مث القراء فئة بروز مع والسياسية الدينية نيالسلطت بني للتمايز
 تقتضي الدقة ولعل ).29(اخلليفة" رأسها وعلى السياسية املؤسسة عن الدينية املؤسسة "انفصال عن املنعطف ذلك بصدد شلق الفضل
 صيغة واختذ ،األول العباسي العهد بعد حّدته تراجعت مث ،االنفصال شكل األموي العصر يف اختذ لبىنوا الوظائف يف متايز عن احلديث
 إثر وعلى والفقهاء. للخليفة الدين ترك مقابل السياسي السلطان على املقاتلة العصبيات واستيالء العباسية اخلالفة أزمة ظهور عند جديدة
يار  على املنظمة القضاة قاضي مؤسسة يف تتمثل دينية بريوقراطية مبوجبه ظهرت للعمل تقسيم واملماليك األيوبيني ظل يف تبلور اخلالفة ا
 عبارة ،احلنفي املذهب على وهي ،الدينية املؤسسة أصبحت العثمانيني السالطني عهد ويف يتوالها. من السلطان يعني واليت ،مذهيب أساس
 فطوال :ثابتاً  عنصراً  مثة فإن ،واملتغّريات التطّورات هذه كل ورغم للخليفة. بدوره اخلاضع اإلسالم شيخ يرأسه متكامل بريوقراطي تنظيم عن

 أو العقيدة لتأويل يتصدوا أن هذه بصفتهم السالطني أو للخلفاء يكن مل ضمين اتفاق ومبقتضى ،الراشدة اخلالفة تلت اليت الطويلة احلقبة
  العلماء. اختصاص من باعتبارها الشرعية للفتوى

 كانت اليت املؤسسات مقدمة ويف التجاوز. من وحاالت عليها متنازع دوائر وجود دون حيل مل للصالحيات العملي التقسيم هذا أن إال 
 إىل الفقهاء صّنفها وقد كفارة. وال شرعي حدّ  فيه ليس مما للدين املخالفات أي املعاصي يف احلكم هو والتعزير التعزير. مؤسسة تنافس حمل
 النصاب دون ما كسرقة العباد حق يف وجناية اجلمهور. رأي يف الصالة وترك عذر بغري رمضان وإفطار حّرمه ما كأكل اهللا حق يف جناية
 ،حبس أو ضرب أو توبيخ من التعزير نوع تقرير أمر مبدئيا للحكام تركوا الفقهاء أن ومع والرشوة. األمانة وخيانة حرز غري من والسرقة
م إال ،العقوبة مقدار حتديد وكذلك  ،مواضع مثانية وهي احلبس فيها يشرع اليت احلاالت وحتديد العقوبات مقادير لبيان تدخلوا ما كثريا أ
 تصنيف يف السلطان ا يتمتع اليت احلرية هامش كان فقد عامة وبصفة .)30(عداها ما يف بالسجن احلكم جيوز ال أنه القرايف أكد

 خلدون ابن أشار كما الطرفني. بني للتنازع جماال فيها العفو أو تعليقها أو العقوبة تنفيذ قرار وكذلك عقوبتها وتقرير اجلنايات أو املخالفات
 "حاكم اخلالفة ذهبت حيث لذلك نصب أنه ذاكراً  ،وبالقصاص شرعي حدّ  فيها ليس اليت باجلنايات يتعلق الشرطة وظيفة من جانب إىل

 نزاع أول حصل التجاذب. صور من اآلخر هو العقيدة جمال خيل ومل .)31(الشرعية األحكام مراجعة دون السياسية مبوجب فيها حيكم
 من معروف هو ما كان مث عداها. ما ورفض القرآن من ووحيدة رمسية نسخة اعتماده على عفان بن عثمان القراء آخذ عندما الشأن ذا

 القرآن خبلق املعتزلة قول ومؤيدوه حنبل ابن يرفض مل القضية هذه ويف .رمسية كحقيقة االعتزال لفرض والواثق واملعتصم املأمون تدخل
 الدعاية القادر اخلليفة منع املعتزلة جنم أفول ومع العقيدة. مسائل يف التدخل حق من لنفسه اخلليفة ادعاه ما ذلك مع رفضوا بل ،وحسب
 ذهبوا الذين املرابطني أمراء مع أوجه العقائدي الشأن يف لدولةا تدخل بلغ املغرب بالد ويف رمسية. عقيدة األشعرية من وجعل ملذهبهم
 الذي األصلي التداخل بسبب إال لتقع النزاعات وهذه التدخالت هذه تكن ومل الغزايل. حامد أبو كتب حترمي حد إىل الفقهاء من بطلب
  والسياسي. الديين احلقلني بني اإلسالم يتيحه

 أو الديين/الدنيوي ثنائية مع يتطابق يكن مل الدولة ورجال الدين رجال بني الصالحيات وزيعت بأن املالحظة جتدر ثان صعيد على 
 اليت املتنوعة الوظائف إن حمضة. روحية سلطة اإلسالم يف الدينية السلطة تكن مل ،الحظنا أن سبق ومثلما ،الواقع ففي الروحي/الزمين.



 الرعية على واالحتساب كافة والعلوم اآلداب وتدريس القضاء ممارسة إىل الشعائر على موالقيا الديين اإلرشاد مهمة جتاوزت واليت مارستها
 بشرية وعالقات ولباس وشرب وأكل وإرث اقتصادية ومعاملة عائلة من املسلم م اليت اجملاالت كافة يف التشريع أي ،الفقه وإنتاج واحلكام
 الدنيوية الشؤون كل تغطي كانت الدين رجال سلطات اهتمامات أن على حبوضو  يدل ذلك كل حكومية...إخل. ومالية سياسي وتدبري
 أو كالعامل السياسي سلطانه ميثل ومن فاإلمام :حمضة "زمنية" تكن مل السياسية السلطة فإن وباملقابل للحكم. املباشرة املمارسة باستثناء
 عن والدفاع الشعائر أداء وضمان الشريعة بأحكام العمل عن أيضا لمسؤو  وهو ،فيها ينوبه من يعّني  أو اجلمعة صالة يقود الذي هو الوايل
  اجلهاد. ومباشرة اإلسالم عقيدة

 دون فيما السلطات لتمّيز املتحركة واحلدود الصالحيات وتداخل القمة مستوى على السلطة وحدة من الالمنطية الصورة هذه ولعل 
 مشروع ولنذكر اجلاهزة. الفكرية القوالب وأسر املركب الواقع هذا استيعاب ولةحما بني كبار باحثني تذبذب يف األسباب أحد كانت ذلك
  ذلك. على مثاالً  أركون حممد
 احلّدين بني ترتاوح مواقف عّدة عنده جند أننا الواقع بالسياسي؟ الديين لعالقة اخلاصة باإلشكالية يتعلق فيما أركون لدى جند ماذا 

 بصدد وهو ،أخرى حاالت يف ولكنه ،التارخيي للواقع مطابق إدراك إىل الوصول حياول نراه فأحيانا فصل.ال ومقولة اخللط مبقولة املتمثلني
 مبقتضيات يضّحي – والزمين" الروحي بني يفّرق "ال الذي الدين هيئة يف اإلسالم تصور اليت االستشراقية والقراءة األصولية القراءة نقد

 حيناً  أركون يدافع هكذا اإلسالم. يف للسلطة الزمين الطابع أي متاماً  العكس يثبت أن فيحاول لمانيةالع الشخصية قناعاته لفائدة املوضوعية
 بني الكبري أو القليل بالفصل الغرب حالة يف تتمثل متعارضة مؤسساتية ممارسات عرفا قد واإلسالم الغرب "إن :فيقول اخللط فرضية عن

 السهر يف اخلليفة صالحيات على تعليقه معرض ويف .)32(الذرا" هذه بني باخللط اإلسالم حالة ويف ،السياسية والذرى الدينية الذرى
 شيئاً  "ليس األمر هذا بأن ذلك على ويزيد الروحية" بالسلطة الزمنية السلطة "تداخل واقع يستنتج ،الشريعة وتطبيق الوحي كليانية على

 )33(ذاته" الشيء شهدتا قد واملسيحية فاليهودية القروسطي. العقلي فضاءال لكل األساسية اخلصائص إحدى هو وإمنا باإلسالم خاصاً 
 تداخلهما وأن ،األيام من يوم يف كلياً  يتحقق مل والزمين الروحي بني "التمييز أن يؤكد عندما ذلك من أبعد إىل أركون يذهب ثالثة صيغة ويف
 علينا يطلع ،أحيانا الكتاب نفس من الفصل نفس يف ،أركون ولكن .)34(كفرنسا" عريق علماين تراث ذي بلد يف حىت مستمراً  يزال ال

 كانت كله اإلسالمي التاريخ مدار على "السلطة أن مفادها اليت الفرضية يطرح فتارة كلياً. أو جزئياً  إما ،السابقة للنظريات مناقضة بقراءة
 اخللفاء كما السّنة اخللفاء "سلطة عن ليقول درجة ومثانني مبائة االجتاه يعكس وطوراً  ،)35(الدينية" السيادة قبل من مضبوطة زمنية سلطة

ا الشيعة"   !!!)36(الرازق" عبد علي ذلك بّني  كما صرفة زمنية "خالفة :إ
 األرجح واالنفصال؟ والتمايز واخللط التداخل من معقد بل مزدوج واقع أمام وترّدد حبرية األمر يتعلق هل التذبذب؟ هذا نفسر كيف 
 لإلسالم جوهرية كصفة السمة هذه تدرك أن من خياف ولكنه ،التداخل فرضية فيطرح التارخيي الواقع من االقرتاب حياول أركون نأ لدينا

 علمنة أن يف املتمثلة بالفكرة متشبع أركون أن ذلك :نقضها إىل فيتجه اخلاص مشروعه على نتائجها من يتخّوف كما ،له مالزمة وخاصية
 التاريخ يف للسلطة الزمين الطابع فرضية عن الدفاع هو ذلك إىل طريق وأيسر ،األعمال جدول على ومطروحة ممكنة اإلسالمية اجملتمعات
 أن كالببغاوات "يرّددون الذين من والسخرية الباحث نفس ا قبل اليت "األوىل" الصيغة على االنقالب األمر اقتضى وإن حىت ،اإلسالمي
 .)37("والزمين الوحي بني خيلط اإلسالم

 اإلسالمي والسياسي الديين واالجتماع للتاريخ وقراءتنا املخلة. والتعميمات املسبقة األفكار من االحرتاز هو القضية هذه من موقفنا إن 
 وظائفوال اجملاالت اختالط بني مجيعها تراوحت الصيغ هذه ولكن ،خمتلفة صيغاً  اختذت والسياسي الديين بني العالقة بأن القول إىل تقودنا
 يلغي ال الذي والتمايز ،الراشدين اخللفاء وعهد - وسلم عليه اهللا صلى- الرسول عهد يف كما املؤسسة مستوى على الالمتايز وطغيان
 يف التمايز منوذج إىل والتمازج االلتحام منوذج من باالنتقال اتسم العام التطّور خط إن القول ميكن بل الالحقة. العهود يف كما التداخل



 جمتمع إىل املساواة وإيديولوجية التمايز ضعيفة القبلية البىن وتصنعه البداوة تسوده جمتمع من بالتحّول عالقة يف وذلك ،التداخل قنطا
  والبريوقراطية. التخصص ويعرف االجتماعية واملراتب الفوارق يكّرس مركب

 عدة بأن القول ميكن الصعيد هذا على االجتماعي.و  السياسي الفكر مستوى على السريورة هذه انعكاسات عن نتساءل أن يبقى 
 والتنافس ،الدنيوية املصاحل ومتطلبات الدين مقتضيات بني منها مناص ال اليت والتوترات ،االجتماعية الرتكيبة تعقيد تزايد منها عوامل
 مستقالً  موضوعا السياسة من للتجع تضافرت قد – اخلالفة مؤسسة حساب على السلطات وظهور ،واحلكام الدين رجال بني والنزاع
 األمراء إلزام إىل وسعى تيمية ابن هلا نظّر كما الشرعية السياسة دائرة حبيسة تبق مل الكتابات هذه أن للنظر والالفت والكتابة. للتفكري

 التمييز ذلك من معارضته. يف نفسه يطرح مل وإن الشرع معطيات إىل يستند ال للسياسة تصّور والفقهاء األدباء لدى ظهر فقد باتباعها.
 اآلداب لرعاية املوضوع "القانون بصفتها السياسة وحكم به" وأمر الدين من اهللا شرّع "ما هي اليت الشريعة حكم بني املقريزي أقامه الذي

 بديلة مثالية ةسياس صياغة غرضه من يكن مل األخري فهذا خلدون. بن نالرمح عبد إسهام هو واألهم ).38(األحوال" وانتظام واملصاحل
 وقد فيه. مركزية مكانة السياسية الظواهر حتتل اإلنساين واالجتماع البشري للعمران علم إنشاء بل ،والفقهاء الفالسفة يقدمه ما غرار على

 جلنماذ  تصنيفه تقدمي له أمكن وبذلك الشرع. نظر وجهة من وليس العمران طبائع فهم من تنطلق وامللك للعصبية دراسته أن أوضح
  واخلالفة. ،بنوعيه السياسي وامللك ،الطبيعي امللك وهي السلطة

 إىل يؤد مل الدينية املعايري وعن الشريعة عن مستقلة سياسية معايري أو نظم أو ممارسات بوجود اإلقرار إىل أفضى الذي التطّور لكن 
 مل اإلسالم يف السياسي الوعي فإن ،عاشور بن عياض الحظ ومثلما بينهما. الفصل إىل الدعوة أو الديين عن السياسي الستقاللية التنظري
 ،املرجعي اإلطار مبثابة دائماً  كان "فالدين :دنيوية سياسية أدبيات وجود رغم وذلك ،الغربيون عرفها كما الالئكية معركة يشبه ما يعرف
 إال اإلسالمي العامل يف تظهر مل املشكلة هذه إن ذلك. يف شيئاً  يغّري  مل الوحي إىل تستند ال سياسة ووجود ضمين. أو صريح بشكل سواء
  .)39(العثمانية" اخلالفة وإلغاء األوىل العاملية احلرب بعد ،العشرين القرن مع
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  العالم اإلسالمي والمستقبل
  *سعيد العلوي سعيد بن

مع  االتساعالدولة اإلسالمية مدى كبريًا جدًا من عرف العامل اإلسالمي منذ السنوات األخرية من حكم األمويني (أي مع بلوغ 
ه نشوء دول وممالك داخل الدولة اإلسالمية األوىل.  منأسلمته إىل حروب عديدة داخلية كان ، اخلضوع لسلطة مركزية قوية) أزمات شىت

خارجية كان فيها (كًال أو جزءاً) يف حروبًا  -يف مناطق خمتلفة من رقعته الواسعة ، ال تكاد حتصى، كما عرف ذلك العامل حروبًا كثرية
بل يف ، رىخهذه الدولة أو األ، موقف املدافع الذي يصد غزوًا أو يدفع هجومًا يتهدد ذلك العامل ال يف وحدة هذه اململكة أو تلك

لك اليت كانت حتدث يف ت، وجوده كعامل ينتمي إىل اإلسالم دينًا وحضارة. ومعلوم أمر الضراوة والشراسة اليت بلغتها احلروب اخلارجية
باسم املسيحية والدفاع عن الصليب. ومن املعلوم أيضًا أن العامل اإلسالمي قد عرف خالل عقود اتصلت ، العصور الوسطى الطويلة

ة تنوعت بني االستعمار واحلماي، من القرن الثامن عشر إىل القرن التاسع عشر وإىل مطلع القرن املاضي أشكاًال من الغزو واالحتالل
وأن هذه األصناف املختلفة من الغزو (وما واكبها من مقاومة ومن حدوث شروخ يف الوعي الثقايف) كانت هلا ... واالحتالل املؤقت

مثلما استطاعت أن حتدث يف الفكر الديين ، عميقة المست البنيات السياسية واالجتماعية فأحدثت فيها خلخلة قوية، آثار قوية
وهي باجلملة ما نقول ... و"االنبعاث" طورًا ثالثاً ، و"التجديد" أخرى، ان احلديث عنها باسم "اإلصالح" تارةمتفاوتة التأثري ك هزّات
فضًال عن مستقبله كوجود سياسي) كان وال يزال مهاً  - إنه "عصر النهضة". ومن الطبيعي أن "مستقبل اإلسالم" (حضارة وثقافة  :عنه

وكان هلا يف الوعي الثقايف ، كن القول يف كل أحوال األزمة اليت عرضت للعامل اإلسالميحاضرًا يف فكر "النهضة" ووعي رجاله. مي
ا كانت كيفيات خمتلفة يف اإلجابة عن السؤال املتعلق مبستقبل اإلسالم، للمفكرين صدى خيتلف قوة وضعفاً  أو هو يرجع إىل احلال ، إ

احلروب وارتفاع كل أزمة من تلك األزمات. ميكن القول يف تعبري  الذي يتوقع أن يصبح اإلسالم عليه عقب انقشاع كل من تلك
ما دامت األحداث والوقائع الكربى اليت  ، إن السؤال املتصل مبستقبل اإلسالم مل يكن يف عمقه سؤاًال جديداً ، خمتلف بعض الشيء

ستعمار يف القرن التاسع عشر (أو ابتداء ولكن انتشار اال -كانت تعرض هلذه املنطقة أو تلك من العامل اإلسالمي حتمل على طرحه 
وخضوع السواد األعظم من بلدان وشعوب اإلسالم لذلك االستعمار وما كان عنه من شعور بالضعف الشديد ، منه على كل حال)

يات الوجود وما صاحبه أيضاً من اكتشاف مناحي أخرى للضعف يف مستو ، أمام القوة العسكرية والتكنولوجية للغرب األورويب املستعمر
وبالتايل  - وإسبانيا ، وإيطاليا، وبريطانيا، يف مقابل توافرها يف فرنسا -وانعدام احلريات يف بالد اإلسالم ، والظلم، السياسي (االستبداد
ظهور ، ةتفشي العادات االجتماعية السلبيو وتدين أحوال املرأة ، والوجود االجتماعي (االرتفاع املهول يف األمية، يف بالد االستعمار

صور من الضعف والسلب يف نظام املدينة اإلسالمية...) كل هذه األمور أحدثت يف الوعي العريب اإلسالمي القضايا اليت نعلم تداوهلا 
وكل ذلك جعلت السؤال األكرب الذي يتصل مبستقبل اإلسالم سؤاًال يكتسي يف فكر تلك ، يف اإلصالحية اإلسالمية املعاصرة

  يمنة.اإلصالحية صفة اهل
بل ، عرف حىت اليوم أحداثاً عظمىننظر يف أحوال العامل املعاصر فنجد أن هذا العامل قد شهد منذ منتصف القرن املاضي وال يزال يُ  

وأصنافًا من التطور ومن التبدل جعلت وترية التاريخ تبدو أكثر سرعة وأشد ارتفاعاً. ونتأمل فنجد أن اإلسالم ومستقبله كان يتجه يف 
بل ال مغاالة يف القول إنه  - يبدو أنه قد غدا اليوم حيتل من األحداث العاملية مكان الصدارة ، لك األحداث الحتالل موقعشريط ت

بل ومن ، ليس من الدول واحلكومات فحسب -يستقطب بؤرة االهتمام وحيمل على توجيه العناية له على حنو غري مسبوق يف التاريخ 
  وتكييف الوعي الثقايف.الشعوب ومراكز توجيه اإلعالم 

جمرد اإلشارة العابرة اليت ال حتتمل الوقوف عند التفاصيل وتقدمي الشروح إىل ما محلته احلركات االستقاللية يف أغلب ، نود اإلشارة 
إلسالمية البالد اإلسالمية من صور جديدة لإلسالم (ثقافة ووجودًا سياسياً). ونريد أن نشري على النحو نفسه إىل حركية البالد ا



ا يف خضم الصراع اإليديولوجي األعظم أو "احلرب الباردة" بني العظميني من حيث احنيازها إىل هذه الكتلة أو تلك إذ مل  واضطرا
تكن "احلرب الباردة" تقضي (خالفًا ملا هو الشأن عليه اليوم) أن ينظر إىل بلدان العامل اإلسالمي من حيث انتماؤها الديين إىل 

أو االختيار املذهيب ، أو اجلغرايف، بقدر ما كان يؤخذ بعني االعتبار ما يكون عليه احلال من اإلعالن عن االنتماء القومي، اإلسالم
يار نظام القطبية الثنائية من  -يف قول قليل  -االقتصادي. ولكننا نود التذكري  وكذا مبا كان ، نتائج على العامل اإلسالميمبا كان ال

يار نظام القطبية الثنائية يف السنوات اخلمس أو الست القليلة  :أو قل، سريعة وحامسة)، أحداث متالحقةالتمهيد له (يف  إنه جاء مواكباً ال
يار دلّ اليت سبقت احلدث الرمزي الذي  يار ، على ذلك اال ونقصد به بطبيعة األمر سقوط جدار برلني. لعل من مكر التاريخ أن يأيت ا

وعامًال حيمل ، مواكبًا لبداية ظهور جديد لإلسالم، واستفراد الواليات املتحدة األمريكية بالسيطرة على الساحة الدولية، ائيةنظام القطبية الثن
  حتت قيادة أمريكا يف هذا الطور اجلديد.، اإلسالم وأهله بؤرة االهتمام يف الوعي الغريب

احملطة  :يف فرتة ال تتجاوز من الزمان عقودًا ثالثة،  سرعة قصوىقطعها قطار "الوعي الغريب" يف، ميكن احلديث عن حمطات أربع 
اكتشاف اإلسالم "خصماً" يتهدد  من مثو ، البرتول سعارإذا كان من نتائجها االرتفاع احلاصل يف أ -  م1973األوىل حرب أكتوبر 

رموزها هي (والفضل يف التنبيه إىل قوة داللتها الرمزية الغريبة واملفاجئة لركاب القطار مبشاهدها و ، الرفه األمريكي خاصة. واحملطة الثانية
الرهائن األمريكيني الذين استمر احتجازهم يف السفارة األمريكية يف طهران شهوراً  -هي "حمطة الرهائن" ، إىل إدوارد سعيد يف الواقع)

سّلم  حلة اجلنونية اليت قطعها الوعي الغريب وقديف الر  -وصادمة للوعي الثقايف األمريكي. أما احملطة ما قبل األخرية ، عديدة متصلة
حمطة الوصول  - يف العقد األخري من القرن املاضي. وأما احملطة الرابعة  خصوصااستسلم لتوجيهها وحكمها و  القيادة لوسائل اإلعالم

جرامي الشنيع الذي كانت احلادث اإل - وال جدال يف ذلك -واكتمال رسم الصورة "اجلديدة" يف الوعي الثقايف األمريكي خاصة 
  .م2001سبتمرب  11يوم ، الواليات املتحدة األمريكية عرضة له يف يوم احلزن واألسى

إذ كان االقرتان فيها يف العديد من األذهان ، هذه األحداث الرهيبة نقلت اإلسالم إىل بؤرة الوعي يف الوجود الثقايف الغريب املعاصر 
 اإلشارة إىل البعض منها مما اعتربناه األكثر فعًال واألعمق تأثريًا من جهة داللته الرمزية) بني اإلسالم (وبالنظر لألسباب اليت أحملنا إىل

، السعودية، العديد من الدول اإلسالمية ضحية هلا (املغرب، وبني اإلساءة إىل اإلنسان واإلنسانية.. وأحداث أخرى ال تقل شناعة
ومناطق أخرى غري ذلك..) تسهم يف رسم صورة جديدة ، إسبانيا، فرنسا، أفغانستان، الباكستان، اليمن، اجلزائر، تونس، مصر

تدعو بدورها إىل طرح أسئلة ، لإلسالم. هي كلها أحداث وأسباب حتمل السؤال املتعلق مبستقبل اإلسالم على الظهور يف صيغ جديدة
  جديدة تتفرع عنها.

 إىل تلك اليت تقضي، فنظهر زيف قضية كاذبة زائفة، وقف الدفاع عنه ثقافة وديناً ليس يف نيتنا يف غرضنا هذا أن نقف من اإلسالم م 
يف األذهان بني اإلسالم والعنف اجملاين أو اإلرهاب.. ولكننا نود يف احلديث عن مستقبل العامل اإلسالمي أن نعاجل املسألة  تحداث اقرتنأ

معقوًال من ، اليت جتعل احلديث عن العامل اإلسالمي حديثًا مقبوًال من جهة املنطقأو األسس الثقافية ، بإثارة قضايا تتصل بالعماد الثقايف
ا  ونريد يف ، مثلما نود التنبيه إىل ما يبدو لنا أخطارًا عظمى تتهدد ذلك العامل اإلسالمي يف أفق مستقبله القريب - جهة الثقافة ومكونا

جيد سنده عندنا يف طبيعة العامل اإلسالمي على النحو الذي نراه  اجتاوز  - تشكك معاجلة هذه النقطة األخرية أن نتجاوز حديث السلب وال
  فنتحدث باألحرى عن العاملية وحظوظ العامل اإلسالمي منها. - لذلك العامل 

ألول يف اإلجابة عنها جيد حديثنا عن مستقبل العامل اإلسالمي مادته وشرعيته معاً. السؤال ا، ةنطرح يف هذا العرض أسئلة ثالث 
ىل يتعلق باملقتضيات املنطقية واألسس الثقافية العميقة اليت جتيز القول بالوحدة يف احلديث عن العامل اإلسالمي. والسؤال الثاين يسعى إ

ومن مث حظوظ الوجود  -اإلجابة عن مربرات الوحدة يف عامل إسالمي مسته التنوع الثقايف. والسؤال الثالث يتصل مبربرات عن العاملية
  لنجاح يف املستقبل لإلسالم وأهله.وا



  وحدة العالم اإلسالمي -  1
يف إجابتنا عن السؤال األول من األسئلة الثالثة املتقدمة (مربرات الوحدة يف احلديث عن العامل اإلسالمي) نصوغها بفرضية على  

إلسالمي ميتلك مقومات الوحدة الذاتية وهذا من ال افرتاضية وال متومهة. العامل ا، يشكل العامل اإلسالمي وحدة فعلية :النحو التايل
كما أن تلك الوحدة تتعني من جهة نظر "الغري" أو اآلخر غري املسلم من جانب ثاٍن. ومبوجب هذه الفرضية يتعني علينا ،  جانب أول

ة؟ ما العناصر اليت جتعل تلك الوحدة الوحدة الفعلية ال االفرتاضية أو املتومه ما املقومات الذاتية هلذه :أن جنيب عن السؤالني التاليني
  واقعاً فعلياً يف نظر "الغري" أو "اآلخر"؟

أن نوجه االنتباه مرة ثانية إىل أمر أقررناه يف الفقرات السابقة يف التمهيد وهي أن أساس ، نود يف التمهيد لإلجابة عن السؤال األول 
مث هو الثقافة وقد انتهينا فيها إىل ما ميكن أن ، ها الشمويل من جهة أوىلوقد أخذت يف معنا، الوحدة يف العامل اإلسالمي هو الثقافة

أو بلغة أكثر ، القار واملشرتك »اإلبستمي«مىت أردنا أن نستعري مصطلحًا بنيويًا أو نقول عنه إنه ، »البنية العميقة«نقول عنه إنه 
الشخصية «إنه يشكل األساس الذي تنهض عليه  :بولوجيا الثقافيةذاك الذي يقول عنه رجال األنثر ، بساطة إنه العماد الثقايف املشرتك

وبالنسبة ملوضوعنا ذاك األساس الذي يكون إنسان ما مبوجبه حامًال لصفة أو نعت املسلم. ومن بني التعريفات العديدة ، »ةـالقاعدي
إذ  G.E. Von Grunebaumرينباوم اليت تقدم للثقافة يف املعتاد نفضل أن خنتار ذلك التعريف الذي يقدمه غوستاف فون غ

  :يقول
ا نسق مقفل من األسئلة واألجوبة يرجع إىل العامل ويتصل بالسلوك اإلنساين«  وذلك يف كل ، يف إمكاننا القول يف تعريف الثقافة إ

ُد املكانة واألمهية الن األسئلة (سبية لكل من هذه مرة يستشعر فيها اجملتمع احلاجة إىل معيار إلزامي. وهكذا فإن سلم القيم ُحيَدِّ
ا حكم معياري يضمن  :. وبعبارة أخرى يقول)واألجوبة وينظم التفاعل بني خمتلف "األجوبة" اليت تقبلها ثقافة معلومة فهي  االتساقإ

  .)1(»القيم اليت تضبط وتنظم وجود الفرد ووجود اجلماعة
ا اشتمال ذلك الذي يتم مبوجبه اختيار القيم وتصنيف، م للقيمهنالك سلّ  ها مث ترتيبها يف جمموعات من األوليات والدوائر يكون 

وقد وعى ذاته يف ، وجود الفرد :الوجود اإلنساين، وهذا من جانب أول. مث هنالك من جانب ثانٍ ، البعض على البعض اآلخر واحتواؤه
تلك اليت تكون حركة الفرد ضمنها ، وجود اجلماعةو  - استقالل عن اآلخر القريب منه فكانت أذواقه ورغباته وإرادته وأحالمه وخماوفه 

ا الكلية السابقة على وجود «ويف داخلها وتلك اليت حتدد الوعي بالذات وتفرض أمناطًا معينة من السلوك. ولكن للجماعات  تصورا
قيم واملوجهات الكلية. وهنالك تلك التصورات اليت ترسم للجماعة حميط الفعل والسلوك وحتدد له ال -كما يقول إميل دوركامي ،  »الفرد

 »النسق املقفل من األسئلة واألجوبة«ثالثًا وأخرياً األسئلة اليت تطرحها احلياة ويطرحها الوجود اإلنساين يف حركيته وتطوره. داخل هذا 
جود والتبادل بني الفرد ذلك أنه العامل الفاعل يف تنظيم السلوك. وتعيني شروط الو  -يف الوعي اإلسالمي مكانة حمورية ، حيتل الدين
ا.، مث بني اجلماعة واألخرى، واجلماعة   مثلما أنه العنصر األكثر فعًال يف وضع "سلم القيم" بل ويف اختيار القيم ذا

أو يف ، باعتباره عقيدة وحضارة معاً ، لننظر اآلن (وقبل الرجوع إىل التعريف الذي يقدمه غرونباوم) يف املكونات األساس يف اإلسالم 
  د؟اإلسالم باعتباره "ثقافة" (=النسق العام املقفل من األسئلة واألجوبة اليت تتصل بالعامل وبالسلوك اإلنساين يف ذلك العامل) فماذا جن

ربوبية تقوم يف ، عقائد تفسر الكون على أساس وجود للربوبية، القرآن باعتباره نسقًا متكامًال من املعتقدات ومن التشريعات :أوالً  
ة مع أي كان من املوجودات :والتنزيه املطلق، انيةالوحد ليس كمثله « :وأصناف الوجود، التنزيه عن الصفات البشرية واستحالة املشا
ووجود ، األخرويوعقائد تقضي بوجود األنبياء والرسل والوحي ووجود العامل الدنيوي والعامل ، . والتنزيه عن احلاجة واملصلحة»شيء

لشهادة) وعامل غري مرئي (= عامل الغيب). وعامل الغيب يقدر فيه ما كان وما سيكون بالنسبة للموجودات كلها عامل مرئي (= عامل ا
ويكون وجوده من أجل  »ولقد كرمنا بين آدم«وللوجود برمته. عقائد ترتب املوجودات يف نظام وُسلم يتسنم اإلنسان فيه مكانًا عليًا 



من أجل التعارف بني أبناء البشر من جهة أخرى ويكون فيه التفاضل بني املخلوقات البشرية كما يكون ،  عبادة اخلالق من جهة أوىل
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا. إن ﴿ :وتلك هي التقوى، استنادًا على مقياس العبودية التامة هللا بطاعته

ود والسلوك وتسطر املبادئ اليت حتكم القوانني اليت حتكم العالئق بني األفراد . تشريعات تقرر كليات الوج﴾أكرمكم عند اهللا أتقاكم
وبني املنتسبني إىل هذه األخرية وبني اجلماعات األخرى (= بين  - وبني هؤالء وبني "اجلماعة" (= أهل اإلسالم) ، بعضهم ببعض

، األسرة، وتقرر قواعد وتفصل يف جزئيات أحايني قليلة (الزواج، غالبة، اإلنسان من غري أهل اإلسالم) تقرر هذه الكليات أحيانًا كثرية
  بعض أحكام الصوم والصالة واحلج).، اإلرث

ى عنه، أوامره، السنة النبوية (أقوال النيب :ثانياً   ما شاهده صحابته من سلوكه وأفعاله فكان قدوة للمسلمني). ، ما سكت عنه، ما 
وبالتوضيح التشريعي آنًا آخر والكل (القرآن ، للمعتقدات والتشريعات القرآنية بالشرح والتفسري آناً  والسنة هي الشق الثاين الضروري املكمل

. ومن البديهي (الذي يذهل عنه الكثري من أهل »البعض يُتلى والبعض اآلخر ال يتلى«والسنة) وحي من اهللا كما يقول اجلويين والفرق أن 
، فالسنة بالتايل كما ذكرنا الشق الثاين الضروري - فال يكون وال يستقيم الدين بالقرآن وحده ، اإلسالم أنفسهم) أن اإلسالم ليس ميكن

  إلدراك ذلك النسق املتكامل من املعتقدات والتشريعات الذي يشكل ماهية اإلسالم عقيدة وشريعة.
، والبالغة، والتفسري، وعلوم احلديث، صوالً)جمموع العلوم الشرعية اليت نشأت حول الكتاب وحول السنة من الفقه (فروعًا وأ :ثالثاً  

  واملعارف املساعدة أو الضرورية لفهم هذه العلوم الشرعية.، والنحو
النسق املقفل من األسئلة واألجوبة اليت ترجع إىل العامل وتتصل بالسلوك اإلنساين «الكيفيات املختلفة لتحقيق املطابقة بني  :رابعاً  

كما يقول غرونباوم. هذه الكيفيات املختلفة هي أمناط "االجتهاد"   »اإللزامي أو الـُمْلزمتمع احلاجة إىل املعيار يف كل مرة يستشعر فيها اجمل
دل املختلفة أو التشريعات الفرعية أو الالحقة على "املنظومة املرجعية" األصلية مما يقتضيه التطور االجتماعي للبشر ويستدعيها تغري وتب

لتشمل كل صور احلضارة ، مىت أمعنا النظر فيها ودققنا الفكر، ي والسياسي. كما أن هذه الكيفيات املختلفة تتسأشكال الوجود االقتصاد
ويف الفضاء الذي ، وبعبارة أخرى فهي تشمل كل صور فعل اإلنسان يف الطبيعة ويف احمليط الذي يتصل به املسلم - اإلنسانية ومظاهرها 

  .لمني وغري املسلمنييتحرك فيه فيدخل يف عالقات مع املس
فنحن جند الدين ، إذا ما رجعنا اآلن إىل التعريف الذي يقدمه للثقافة العامل األنثربولوجي األمريكي اجلنسية والنمساوي األصل 

 الذي »املعيار اإللزامي«يف حال من اليقظة واحليوية حيمل عليهما ذلك ، اإلسالمي يكتسي دينامية وحركية جتعله يف حركة دائِبة
يستشعر اجملتمع اإلسالمي أو "اجلماعة" اإلسالمية يف معناها الشمويل الذي يتسع فيشمل كل من كان ينطق بالشهادتني ويعي ذاته 

  كما يعيها يف االنتماء إىل مجاعة املسلمني.،  داخل "نسق كلي"
  التنوع الثقافي والهوية المشتركة -  2

مة الواضحة املميزة للعامل اإلسالمي يف املاضي واحلاضر. التنوع الثقايف هو ية الثقافية هو السِ بل التعدد يف األشكال التعبري ، التنوع الثقايف 
وهو الذي الزمها كذلك يف مراحل ، الطابع العام الذي ميز احلضارة اإلسالمية منذ فجر ظهورها األول إىل مراحل تألقها وارتفاع جنمها

ا تلك احلضارة كيفيات شىت ويف مناطق متباعدة من العامل اإلسالمي يف املراحل املوسومة بعصر االحنطاط.  ب، الضعف والتقاعس اليت شهد
عوت كما أن هذا التعدد الثقايف هو ما جنده نعتًا صادقًا لدول وأقاليم العامل اإلسالمي منذ األزمنة احلديثة اليت يطلق عليها الدارسون ن

 إمكان الباحث أن جيد لذلك التنوع الثقايف مظاهر دالة يف املراحل الكربى اليت عرفتها وما شابه ذلك. يف، "النهضة" و"اليقظة" و"البعث"
، مث يف الفرتة املوسومة باالنكماش والرتاجع، يف مرحلة العطاء األندلسي، يف العصر الكالسيكي، يف فجر التأسيس األول :احلضارة اإلسالمية

  وأخرياً يف األزمنة املعاصرة.



ويف مصر وإفريقية ، يف دمشق والعراق، ري أخذت الفروق الثقافية يف الظهور بني اجملتمعات اإلسالمية األوىلمنذ القرن اهلج 
ا. ذلك أن املكونات الثقافية احمللية السابقة على اإلسال ، مواملغرب. تتجلى تلك الفروق يف كيفيات تنظيم املدينة اإلسالمية وإدارة شؤو

بل سرعان ما أخذت تغذو من ، يف االنتقال إىل هذه املنظومة الثقافية اجلديدة اليت محلها اإلسالميف اجملتمعات املذكورة أخذت 
ا. وبعبارة أخرى يلمس املؤر فروقًا بـَيِّنًة يف طرائق تنظيم شؤون املدينة والعالقات اليت تقوم بني األفراد ، منذ هذه الفرتة املبكرة، مكونا
إنه إذا كانت أسلمة إفريقية  :فات لعبت التشكيالت البشرية دورًا حامساً. وعلى سبيل املثال نقولواجلماعات فيها. يف تلك االختال

يف غضون عقود قليلة فإنه من غري الصحيح أن نتحدث عن "تعريب" اجملتمع يف ، واملغرب قد متت بصفة شاملة تلقائية إىل حد كبري
مثلما أصبحت قناة ، اعلة يف الوجود االجتماعي للمكونات البشرية األصليةفقد ظلت "األمازيغية" ف :ذينك البلدين بنفس الكيفية

جديدة الستقبال اإلسالم وإذاعته. مل يكن هذا يف العقود األوىل من قدوم اإلسالم إىل املغرب بل استمر ذلك قرونًا أخرى بعد ذلك. 
،  ومها دولة املرابطني ودولة املوحدين، حكمتا الغرب اإلسالمي وقد يلزم أن نذكر أن أمراء الدعوة يف كل من الدولتني الكبريتني اللتان

الزعيم ، كانوا جيتهدون يف نشر الدعوة اإلسالمية املذهبية باللسان األمازيغي. ولعل من املفيد أن ننبه إىل أن ترامجة املهدي بن تومرت
. مث لعل من املفيد أن ننبه كذلك أن اللغة العربية »مازيغيكان فصيحًا يف اللسانني العريب واأل«يصفونه بأنه ، املؤسس للدولة املوحدية

ا تدين حبفظها وانتشارها للعنصر األمازيغي ولقرون عديدة ظل الطلبة يف القرويني ، ويف املدارس واجلموع اليت متهد للدراسة فيها، ذا
واملالحظة نفسها تصدق على عدد كبري من املصنفات  وهي املنظومة النحوية اليت كتبها الفقيه األمازيغي أجروم. »األجرومية«حيفظون 
. ومن اجلدير )2(بل وبعده أيضاً ، منها يف القرن السابع عشر تب بعضٌ وعلى بعض املؤلفات يف العقيدة وأخرى يف التصوف كُ ، الفقهية

عديدة يف خزانات توجد يف مناطق باملالحظة أيضًا أن جمموعة هائلة من النصوص املغربية يف الفقه والعقيدة والتصوف حفظت قرونًا 
، تامصلوحت، أحنصال، سواد ساكنتها (بل جمموع الساكنة أحياناً) يتحدثون إحدى اللهجات األمازيغية (تامَكروت

  .)3(العياشي...)
و الرافدين أو وادي فإن ذلك ال يعين يف شيء أن األمر كان مغايراً يف بالد الشام أ، إذا كنا نقف عند مثال املغرب دون غريه من األمثلة 
وال أن الواقع كان مغايراً لذلك كله يف األندلس أو يف خبارى ، وال أنه كان غري ذلك يف السنغال وتومبكتو وغريها من البالد اإلفريقية، النيل

ماليزيا. بل إن احلقيقة واحدة وهي وكان شيئاً خمالفاً يف بالد البنغال وأفغانستان وفيما يدعى اليوم أندونسيا والباكستان و ، ومسرقند وشرياز وقم
لفة أن اآلثار الباطنة للمعطيات احمللية فعلت فعلها يف تكون احلضارة اإلسالمية وأكسبتها تنوعًا شديدًا جعل التعابري الثقافية تكون خمت

  .جمموعة العامل اإلسالمي، ومتعددة يف اجملتمعات والبالد اإلسالمية اليت تكون هذه اجملموعة اهلائلة
، غري قابلة للفهم، مىت أخذنا هذه املعطيات الثقافية احمللية بعني االعتبار فنحن نستطيع أن نتبني مجلة من األمور اليت تبدو غامضة 

أو قل إن التفسري فيها يرجع يف كثري من األحيان إىل عوامل وعناصر غري مربرة من الناحية املنطقية. وهذه بعض األمثلة نسوقها على 
وألن من شأن البسط فيها أن يبعدنا عن املوضوع احملدد الذي ، از ونكتفي فيها باإلشارة والتلميح الشتهارها من جهة أوىلوجه اإلجي

  نعاجله وهذا من جهة ثانية.
معقولة ، ةأن يقدم أجوبة مقبولة من الناحية التارخيي، املهتم خبارطة انتشارها يف الرقعة اإلسالمية، ال ميلك مؤرخ املذاهب الفقهية - 

عن سبب تبين هذه املنطقة (أو البلد) من العامل اإلسالمي املذهب املالكي أو احلنفي أو الشافعي أو احلنبلي دون أن ، من جهة املنطق
ان ويف ملاذا عرف املذهب املالكي انتشارًا واسعًا يف دول إفريقيا الشمالية والسود :يقيم وزنًا لتلك املعطيات احمللية. إن أسئلة من قبيل

؟ الدول اإلفريقية غري العربية وكان أقل من ذلك حضوراً يف اجلزيرة العربية ويف تركيا ودول الشرق األسيوي ودول أوروبا الوسطى املسلمة
يأخذون مبذهب األوزاعي يف الفقه مث انتقلوا بعد ذلك ، ملاذا كان األندلسيون يف العقود األوىل من احلضور اإلسالمي يف األندلس



تقروا على االلتزام كلية مبذهب اإلمام مالك فال يعرف يف اجلزيرة (كما كان املؤرخون يسمون األندلس أحياناً) مذهب آخر غريه؟ ليس
  وملاذا ظلت الشافعية واملالكية متنافستني يف أرض الكنانة وكانت اجلزيرة العربية على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وأتباعه؟

ر أن يفهم حركية الفكر اإلسالمي يف األندلس طيلة القرون الثمانية اليت استغرقها الوجود اإلسالمي يف ليس يف وسع مؤرخ الفك - 
وباجة وغريها من املدن واحلواضر األندلسية دون أن يأخذ بعني االعتبار الرتكيب اإلثين ، قرطبة وغرناطة وإشبيلية وشقوبية والشاطبة

بل وجعل  -الذي جعل التعايش ممكنًا بني أهل املسلمني وأهل الكتاب  االجتماعيعة الوجود وال أن يقيم وزنًا لطبي، لبالد األندلس
من علماء غري مسلمني شراحًا للفكر اإلسالمي الفلسفي ولنظريات العلماء املسلمني يف الطب والفلك والزراعة. واحلق أن احلضارة 

فقد كان  -نا مثاًال قويًا على التنوع الثقايف الذي يعرفه العامل اإلسالمي تقدم ل، من أي اجلوانب نظرنا إليها، اإلسالمية يف األندلس
حزم وابن  ابناجملتمع اإلسالمي يف األندلس جمتمع تعدد وتسامح وتعايش بني النقائض أحيانًا كثرية. واحلق أيضًا أن فكر رجال أمثال 

ن العسري التأليف بينها يقدم مادة ثرية للتأمل يف تلك الكيفية من حيث قدرته على األخذ بنظريات يكون م، باجة وابن رشد والشاطيب
ا للتنوع الثقايف أن يكون عامل إخصاب وإثراء للهوية اإلسالمية ا.، اليت أمكن    وليس عامًال يتهدد تلك اهلوية أو خيدش يف وحد

ا) أسئلة حمرية با -  من ذلك السؤال املتعلق بالتفاوت (بل ورمبا  :لفعلجتابه من يروم التأريخ للحضارة اإلسالمية (من حيث سريور
و"االنكماش" و"ذيوع التقليد" وبني وجود ازدهار يف جماالت العمران والبناء على سبيل املثال. يتبني ذلك ، بالتناقض) بني نعوت "االحنطاط"

ويف صعود الدولة الصفرية من جانب ، انب أولكما يظهر جليًا يف عهود السيطرة العثمانية من ج،  يف "العصر اململوكي" يف مصر والشام
استطاعت املنهجية ، ويف االزدهار (احملدود) الذي عرفته بعض املمالك الصغرى يف مناطق الوجود اإلسالمي يف الشرق األقصى. نعم، ثانٍ 

رورية والكافية بني الرخاء االقتصادي والقوة املعاصرة والتقدم الذي عرفته العلوم اإلنسانية أن تظهر فساد الدعوى اليت تقول بوجود العالقة الض
والتفوق الثقايف والفكري من جانب ثاٍن (عصر اإلبداع الفكري العظيم الذي شهد ظهور فكر فلسفي كبري يف ، السياسية من جانب أول

فهي  - ن الضعف السياسي كانت على حال شديد م،  كان عصر ضعف سياسي وتناحر بني إسربطة وأثينا وكريت وغريها. وأملانيا،  اليونان
والتأخر االقتصادي يف األزمنة اليت عرفت ظهور كبار الفالسفة الذين استطاعوا أن حيدثوا يف الفكر اإلنساين  - مل تكن بعد دولة موحدة 

التنوع الثقايف الشديد يف العاملي ثورات فعلية). غري أن التطور احلاصل يف العلوم اإلنسانية ال يستطيع أن يقدم املربرات املكانية اليت جعلت 
اليت تكون العامل اإلسالمي ال يبلغ درجة إحداث "القطيعات" احلامسة يف مستويات الثقافة مع بلوغ ، املختلفة، البالد واجملتمعات العديدة

ًال هلذا الواقع ما مل يأخذ ال يستطيع أن جيدد تفسرياً معقو  - االختيارات املذهبية درجة عالية من الشدة يف بعض احلاالت (السنة/ الشيعة) 
  بعني االعتبار حقيقة "البنية العميقة" اليت تثوى خلف االختيارات والتعابري الثقافية املتنوعة واملختلفة.

أو ما شئنا من كيفيات النظر تقوم يف املعىن اجلامع الذي يضمره ، إن تلك "البنية العميقة" أو "العماد الثقايف املشرتك" أو "اهلوية" 
ا، دين اإلسالمي يف مستوى العقيدةال . ميكننا أن »النسق املقفل من األسئلة واألجوبة«فيما أمساه غرونباوم ، ويف أصول الشريعة وكليا

ال ينال واقع التنوع الثقايف (مع اختاذه أحياناً  :على النحو التايل، يف هذا القسم الثاين من البحث، نصوغ هذه النتيجة اليت ننتهي إليها
بل إنه يسهم يف تعميق الشعور بتلك اهلوية ، يدة صيغة االختالف املذهيب) يف العامل اإلسالمي اهلوية اإلسالمية الواحدة يف شيءعد

 وتأكيده مثلما يكون عامل إثراء وإخصاب وديناميكية يف النظام الذايت لتلك اهلوية. وهذه الصياغة األخرية هي التعبري املعلن عن فرضية
ا يف هذه الدراسة. ضمنية ثانية   نأخذ 

ة" بل يبقى علينا اآلن أن نتناول بالفحص فرضية ثالثة نصدر عنها تقضي بأن اهلوية الثقافية اإلسالمية ال تقوم عائقاً يف وجه دعوة "العاملي 
ا على العكس من ذلك "الكونية" كان هو السمة  تعمل على دعم تلك العاملية ومتكينها من أسباب الفعل وهي كذلك ألن االنفتاح على، إ

  األساس اليت ميزت احلضارة اإلسالمية فأكسبها الطابع الذي كان مميزاً هلا يف الوجود البشري.



ذاك الذي يفضي بأن ، حماولة الدفاع عن هذه الفرضية يكون يف حماولة بلوغ اهلدف الثالث الذي تروم هذه الدراسة االقرتاب منه 
سالمي يرتسم يف قدرة أو عجز العامل اإلسالمي على رفع التحديات اخلارجية والذاتية اليت تقف أمامه. املستقبل الثقايف للعامل اإل

  رهني إذن بالقدرة أو عدمها على مواجهة تلك التحديات.، حظوظ العاملية يف الوجود اإلسالمي املعاصر
  العالم اإلسالمي وحظوظ العالمية -  3

جديدة وخمتلفة عن كل األشكال األخرى اليت عرضت له يف تارخيه فهي جتعل العامل ، دياتُجتابه اإلسالم اليوم مجلة من التح 
اإلسالمي أمام اختبار عسري. ويبدو مستقبل العامل اإلسالمي رهيناً بالقدرة عن االرتفاع عن الواقع الذي يتخبط فيه أو عدم ذلك. بيد 

يف جمموعتني  ، بالنظر إىل هذا املستوى، لذلك فإننا نصنف تلك التحديات، أن حديثنا يظل ملتزمًا باملستوى الثقايف كما ذكرنا ذلك
ا تلك اليت جتابه اإلسالم من خارجه (مبعىن أن الذين يطرحون تلك التحديات يوجدون خارج دائرة  كبريتني. جمموعة أوىل نقول عنها إ

امفإن موقفهم موقف  من مثيف األغلب األعم). و  -اإلسالم  يف زمن ، هرة بالعداء والقول بأن اإلسالم جيب االحرتاز منهواجملا، اال
ون. وجمموعة ثانية من تويكون الفاعل احملرك يف هذه األخرية هو الدين كما يذهب إىل ذلك صامويل هانتنغ، تكون فيه األمهية للثقافة

  وهي تلك اليت تعرتض اإلسالم من داخله.، التحديات هي أشد ضراوة وقدرة على العراك
، مهما يكن من شأن التحديات اخلارجية مجيعها.. فإن هذه األخرية ال تقارن يف شيء بالتحديات األخرى اليت تعرض لإلسالم من أهله 

تلك اليت ننعتها بالتحديات الداخلية. تتخذ هذه التحديات صورًا ومظاهر شىت وترتبط بأسباب موضوعية (ارتفاع نسب األمية يف العامل 
يف حديث ، ولكنها تقبل اإلمجال - هيمنة دولة االستبداد...) ، ضعف اجملتمع املدين، والفقر املدقع، اع نسب البطالةوارتف، اإلسالمي

فعلها احلاسم فتسهم يف خدمة الصورة النمطية اليت ترتسم لإلسالم يف الوعي الثقايف ، يف مستوى الثقافة، يف عناوين بارزة ثالثة تفعل، جامع
  :الغريب
بل القاعدة الذهبية يف املعرفة اإلسالمية ، ال رهبانية يف اإلسالم ولكن الصحيح أيضاً ، القول يف الدين عن جهل. نعم :اجلهل - 1 

يصف نفسه باملعلم وخيرب أهل  -صلوات اهللا عليه-وقواعد يف احلياة ونيب اإلسالم ، تقضي بأن اهللا ال يعبد جبهل. فالدين علم ومعرفة
والغلو طريق ، يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء فتعلو كفة األول وتطفو. والثمرة األوىل للجهل هذا هي الغلواإلسالم بأن مداد العلماء 

الفساد بأشكاله املختلفة. الغلو يقوم بتهريب اهلوية الثقافية اإلسالمية فيقيدها ويسجنها خلف أسوار وقضبان من األوهام واملخاوف 
  ال ميكن جتاوزه.ويقيم بينها وبني العاملية برزخاً 

واالجتهاد احلق أو االجتهاد يف صورته العليا يعين القدرة على التجديد يف ، اجلمود على القدمي والعجز عن االجتهاد احلق - 2 
ر الدين. والتجديد يف الدين ليس مطلبًا جوهريًا وحيويًا من أجل االستمرار يف االنتساب إىل التاريخ احلي وإىل العصر ومن أجل التواف

يف كل مرحلة من مراحل انتظار األجوبة على ، على ما رأينا غرونباوم أعاله يدعوه باملعيار اإللزامي الذي يستشعر اجملتمع احلاجة إليه
تتصل باإلسالم. التجديد الديين والقدرة عليه هو السبيل احلق لتحقيق  من مثو ، األسئلة اليت تتصل بالعامل وتتصل بالسلوك اإلنساين

  وطرفها الثاين العاملية.، يف معادلة طرفها األول اهلوية أو اخلصوصية الثقافية التوازن
العقيدة ، باعتباره وعيًا ثقافيًا عالياً ، االضطراب والرتدد يف اإلقبال على احلداثة احلق يف معانيها اليت ال حتدث معارضة مع اإلسالم - 3 

تلك اليت ، دولة احلق والقانون، املعاين احلق للحداثة هي بناء الدولة احلديثة صدقاً قطب الرحى فيه وبؤرة ذلك الوعي ومداره. و ، والشريعة
رعاية احلامل عليها الوعي ، وقد حظي من الدولة برعاية له، مثلما تكون قوية بقوة اجملتمع املدين - تكون قوية بقوة نظمها وقوة القوانني فيها 

دين أوًال وأساساً مثلما أن احلارس هو احلق والقانون وهو يف دولة اإلسالم احلرص على مراعاة دولة القانون هو اجملتمع امل، بأن حارس الدولة
  واحلفاظ عليها من العبث والتبديد من جانب آخر.، اهلوية الثقافية اإلسالمية وحفظها من االنغالق من جانب



ل إىل االنتصار للقضية اليت سعى هذا البحث (يف حدود رفع هذه التحديات مجيعها (والتحديات الداخلية أوًال وأساساً) هو السبي 
وما تطيقه إمكانات صاحبه) القضية اليت تقضي باملواءمة السعيدة بني التنوع الثقايف يف العامل اإلسالمي مع الوعي ، ما احتمله حجمه

  بوحدة االنتساب إىل اهلوية الثقافية املشرتكة وبني االنفتاح على الكونية والعاملية.
ولقد كرمنا بين ﴿ :هي دعوة اإلسالم ذاته ومجاع ذلك قوله تعاىل، أخريًا أن اجلمع بني اخلصوصية الثقافية تلك وبني العاملية، حلقا 
إمكان اجلمع بني اخلصوصية  :. يف الوقوع على املعىن احلق للتكرمي يكمن اجلواب على السؤال الضمين الذي حيمله عنوان البحث﴾آدم

واالنتماء إىل بين ، االنتساب إىل العامل يف مشوله واتساع مداه : مع وحدة االنتماء إىل اهلوية اإلسالمية) وبني العاملية(= التنوع الثقايف
  اإلنسان وقد طوقه اهللا باملسؤولية وشرفه بالتكرمي وأمده بنعمة العقل وسلطان املعرفة.

 
**************  

  الهوامش
  باحث وأستاذ أكادميي من املغرب. *)

 1- Gustav Von Grunebaum, L’identité culturelle de l’islam (traduit de l’anglais par 

Roger Stuvéras), éditions Gallimard, Paris, 1973, p. 1.         
 - بن علي أوزال على سبيل املثال أن طالبة يف كلية اآلداب بالرباط قامت بإعداد دراسة عن الفقيه املتكلم األمازيغي حممد  نشري - 2

خدجية كمال  :نظراوهو رجل من القرن الثامن عشر ألف باللغة العربية مثلما ألف باللغة األمازيغية كتبًا يف الفقه والعقيدة والتصوف. 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا يف الدراسات اإلسالمية حتت إشراف ، العقيدة والتصوف في فكر محمد بن علي أوزال، يسني

  ).1998كتور حممد أمني السماعيلي (السنة اجلامعية الد 
  .يف املوضوع كتابات حممد املنوين  :نظرا -3



  الفكر اإلسالمي المعاصر مآزق
  الجماعيةاإلصالح والمسؤولية و 

  *السيد رضوان
 احلربق أُطروحة وممارسة "إىل انطال االجتاهاتواليت بلغت يف ُمضّيها إىل احلدود القصوى يف سائر ، السنوات املاضية أحداث أدَّت

وحلفاؤهم  األمريكيونعلى اإلسالم". وإذا كان  احلربوكتابات وخطابات اإلسالميني أطروحة "  أفكاريف  واجهتها اليتعلى اإلرهاب" 
سلمني املتنورين وإّن على امل، هناك إسالماً معتدًال وآَخر متطّرفاً  إنّ بالقول ، قد حاولوا التخفيف من ِحدَّة خطاب احلرب على اإلرهاب

م بالعامل أن يستنقذوا هذا الدين من أيدي ، مبستقبل دينهم واملعنيني ؛ فإّن اإلسالميني املعتدلني واملتشّددين على حٍد املتطرفنيوعالقا
كلَّ الناس بدون تفرقٍة آثارِها على الَنيل من املتطرفني؛ بل إمنا تتناول   يفعلى أّن احلرَب على اإلرهاب ال تقتصر  وُيصرون أصرُّوا، سواء
مبني  اقرتنت بالدعوات الثقافية والسياسية  اإلرهابعليه األمر يف فلسطني وأفغانْستان والعراق. وألّن احلرَب على  كما يبدو،  توجها

احلرب جوانب  لتلك واألنظمة على ذلك؛ فقد اعتربت كثرٌة من الكتابات العربية واإلسالمية أنّ  الدولوإعادة بناء ، الداعية للدميقراطية
م.، القيم الغربية واملسيحية/ اليهودية لُنصرة، ثقافيًة تتصل بالتمييز واألوحدية احلضارية وصراع احلضارات   على ثقافة املسلمني وحضار

ال انقساَم يف األنا باعتبار أنه ، املاضيةمللمة مواريث العقود اخلمسة  إىل أّن الوعي العريب واإلسالمي يتجه من جديدٍ  كلُّههذا   ويعين 
ا تقُع وما تزاُل يف ، وال تغيري كّل اخلارج الغريب   مواجهةوأّن الصراَع إمنا هو صراٌع بني كلِّ الداخل العريب واإلسالمي يف ، الدفاع مواقعوأ
م ، والشرقي   وانتهاك ُحُرمات دينهم.، ديارهم واحتاللالذي جتمَّع لضرب ثقافِة املسلمني ووحد

والصراع. بيد أنَّ تلك  املؤامرةوخطاب ، أنه ما كانت هناك وما تزال أصواٌت وكتاباٌت ناقدٌة للخطاب الشمويل هذايعين  وال 
 جديدةٌ وللعوامل الذاتية املؤثّرة يف اضطراب الرؤية واملمارسة. فهناك صورٌة ، الداخلاألصوات والكتابات ال تلتفُت كثريًا ملتغّريات 

الشأن العاّم. ويستحقُّ األمر يف جوانبه الثقافية والعقدية  تدبريوبفكرة الدولة وممارسة السلطة أو ممارسات ، تمعولعالقاته باجمل، لإلسالم
، الستينات يفاإلسالمي"  النظام" فكرةُ يّتصـُل باألفكار واأليديولوجـيات السائدة حول الدين والدولة منذ ظهرت  تأمُّالً والسياسية 

ومع ، عالئق التقاطع والتناُقض مع الوسطية اإلسالمية من جهة منبعينات من القرن املاضي؛ مبا يعنيه ذلك الس يف اإلسالمي" احللّ و"
  .ثانيةالعاَمل من جهٍة 

-I-  
، الصراع على اإلسالم مزدوٌج إذا صحَّ التعبري أنَّ  اُألولى؛ بإجيازيف ثالث أُطروحات أو فرضيات أودُّ مناقشتها هنا  األمرُخالصة  إنّ  
املستند على فكرة قيام الدولة  اإلسالميخطاب احلّل  أنَّ  الثانيةاآلَخر. و :وطرفُه القاصي، األنا طرفيه ميضي يف خٍط واحٍد أحُد وال

على  الناشباليت يعيُشها اجتماُعنا البشري والسياسي؛ ولـه عالقٌة وثيقة بالصراع  اَألْزمةُ هو خطاٌب مستجدٌّ أنتجته ، على الدين
  السائدة للعامل فيه. بالرؤيةمأزق الفكر اإلسالمي يتعلُق  أنّ  الثالثةاإلسالم. و

املسلمني ودوهلم. فقد ظهر يف  وجمتمعاتوجزؤه الرئيسي يدور بداخل اإلسالم ، الصراُع على اإلسالم مزدوجٌ  :األولى اُألطروحة 
فإنَّ كال التيارين  كبريٍ ى اآلَخُر نفَسُه َسَلفياً. وبدون تفصيٍل  ومسَّ ، أحُدُمها نفَسُه إصالحياً  مسَّىفرتتني متقاربتني قبل قرٍن ونصف تياران 

املذاهب الفقهية املعروفة. اإلصالحيون أرادوا باالجتهاد والتجديد جتاُوَز  تقليد، أراد حتقيق إصالٍح دينـٍي على حساب التقليد اإلسالمي
، ُخيرُج من التخلُّف، وثقاٍيف وسياسي مدينٍ أجل حتقيق تقدٍم  من، اإلسالمي العاجز عن التصّدي لإلجابة على التحديات التقليد

باالجتهاد  أرادواالسيل الذي ال ميكن دفُعه. والسلفيون  :م)1888مسّاه خري الدين التونسي ( والذي، وينتصُر للنّديّة مع الغرب اهلاجم
 التقدمحتقيق  :سائـر أحناء العامل إذن يف اإلصالحيني يةُ إشكال كانتجتاُوز التقليد وحتطيمه من أجل العودة لصفاء االعتقاد والسلوك.  

اإلسالمية الطهورية  اهلويةوجتديد املشروع السياسي. أما السلفيون فكانت إشكاليُتهم َصون ، الدين جتديدمن طريق ، الغريب باملعىن



دون أن يلتقيا على ، ا التقيـا على ضرب التقليدالتوحيد الصافية. وهكذ عقيدةبإزالة َأوضار التقليد عنها واستنهاض املسلمني لُنصرة 
اَفَت حتت وطأة الَضَربات ، الوطنية الصاعدة يف حقبة ما بني احلربني بالدولةفالَذ ، اهلدف. والذي حدث بعد حواَيل القرن أّن التقليد 

فقط؛ بل  والسلفينيليس بفعل اإلصالحيني ، منه دومنا ختوٍف كبري بسبـب الضعف الذي كان قد نالَ  عادْتهُ حيََّدْتُه أو  أو، فاستتبعْتهُ 
مبعىن أنه ، وُمسّي سلفيًا باملغرب، اإلصالحي (الذي ُمسّي كذلك باملشرق :وبفعل ظروف االستعمار واحلداثة أيضاً. أما التياران اآلَخران

ا ختّلت عنه بعـد  ورظهاإلحياء الديين) والسلفي فقد اختلفت مصائُرُمها. فقد ضُعف األوُل يف حقبة  أجلعمل من  الدولة الوطنية أل
اوالسياسيَّ انتصر على التقدم باجتاه التبعية. مث ألّن السلفية  الثقايفَّ وألّن التغريَب ، أن اشتّد عوُدها من حركات اهلوية كافحته   وشقيقا

  اإلصالحيني متغرّبني. واعتبار، حتت عنوان مصارعة التغريب، كما كافحت التقليد
والتقليد  –من جهة ، واُألصولية السلفية :منذ عقوٍد وبداخل اإلسالم صراعًا بني اإلحيائية اإلسالمية ذات الُشعبتني شهدُ ن وهكذا 

من  الشعبتنيبني اإلحيائية ذات  :آخر أظَهر وأشّد وبداخل اإلسالم أو العامل اإلسالمي صراعاً من جهٍة ثانية. كما نشهُد ، اإلسالمي
وقد ، منذ البداية الشيءحاضٌر يف هذا املشهد املعقَّد بعض  الغرببية واإلسالمية من جهٍة ثانية. وال شكَّ أن واحلكومات العر ، جهة

اإلسالميني ما اقتصرت  اإلحيائينيكما استخدم األنظمة يف كلِّ األحيان. بيد أّن ،  يف بعض األحيان اإلسالميةاستخدم اإلحيائية 
واحلّل ، الشامل" النظام؛ بل جنحوا أيضًا يف تطوير نظرية متكاملٍة هي نظريُة "املباشراحي باملعىن مقاومُتهم على اجلانب احلركي والكف

  اإلسالمي املنبثق من هذه النظرية أو اُألطروحة.
ٌج للحياة يتضمن  :أطروحُة النظام الشامل. وهي تقول :الثانية اُألطروحة  كن قسمُتُه شامًال لكافّة جوانبها ال مي نظاماً إن اإلسالم 

آَخر أو منظومٍة وضعية. وألنه نظاٌم إهليٌّ فاحلاكميُة فيه هللا َعزَّ وجّل. واملسلُم مكلٌَّف بتطبيقه يف  نظامٍ أواجتزاؤه أو التلفيُق بينه وبني أي 
كما ،  يعة. والوضع اآلنالّتصال ذلك باالعتقاد. ومن هنا تأيت أُطروحة الدولة اإلسالمية اليت تطّبق الشر ، خطوطه األساسية على األقلّ 

مومهجوٌر يف اعتقاد بنيه ، ن اإلسالم ُمطاَرٌد يف العاملَ إ :األصوليون يقول هو إّما غفلًة أو جهًال أو ارتداداً. واحللُّ اإلسالمي ، وممارسا
لصاحل لكل زماٍن ومكان. الباقي وا ومضمونهاليت هي مقتضى ذلك النظام  لشريعةاملتمّثل يف الوصول للسلطة لتطبيق ا، الوحيد املخرج

اجتهادات يف الِصَيغ  هناكمعروضٌة هنا يف منوَذِجها الصايف دون التفاصيل اخلالفية. كما أنَّ  االعتقاديةومرًة ُأخرى؛ فإّن هذه الفكرة 
، ها االعتقاديفكرة النظام الشامل كلياً. وهذه اُألطروحة يف أصل تفارقَ دون أن ، والوسائل تتخطَّى بعض هذا النموذج أو أكثره

ا  وهي جديدٌة يف رؤيتها للمسألة  –رمزيًا  التجربةجديدٌة متامًا مقارنًة بالتجربة التارخيية اإلسالمية رغم الرجوع لتلك  السياسيةومؤديا
؛ ولنتأمَّل كانوا يعتربون مسألة اإلمامة من ضمن االجتهاديات واملصلحيات ال التعبديات  املسلمنيالسياسية بالذات؛ ألّن الفقهاَء 

  :مفاصل املنظومة اجلديدة على النحو التايل
والشرعية (أي النظام السياسي وطريقة ، )اإلميانوربط املشروعية التأسيسية (أي ، إىل الشريعة باعتبارها مبثابة القانون النظر - أ

ا. فما دامت  أّن اجملتمع غري  أي، أنَّ املشروعية منتفيةذا املعىن غري مطبَّقة بشكٍل شامٍل؛ فمعىن ذلك  الشريعةالوصول إليه) 
وال ُخيرُج األفراد أو ، من الدين بالضرورة يـََهُب اجملتمَع مشروعيته معلومٌ إسالمي. واملعروُف يف املباحث العقدية أّن استتباَب ما هو 

؛ من مثل إنكار التوحيد أو القولسبق الدين وبالتايل من املشروعية غري إنكار ما هو معلوٌم من الدين بالضرورة كما  مناجلماعات 
  الصالة أو الزكاة.. اخل.

ا. فاجلماعة هي اليت حتتضُن  للجماعةالشريعة مصدر كّل السلطات؛ بينما يرى الفقهاُء املسلمون أّن املرجعية  اعتبار - ب وإمجاعا
اوتستقلُّ بإدارة ، النصَّ والدين وإمنا ينطُق به الرجال. وهلذا فإّن تركيز ، ال ينطق -عليٌّ  اإلمامُ قال  كما-العاّم. مث إّن القرآن  شأِ
ا على اجلماعة.  النصّ السلطة يف  تلك الفئة من جانب فئٍة ُأخرى  ومنازعةُ يعين نشوء طبقٍة كهنوتيٍة حتتكر هذه املرجعية وتسطو 

بفضل ، كبري  حدٍ إىل ، يف جتربته التارخيية الطويلةجنا منها اإلسالم ، وظهور ِفَرٍق دينية، يؤدي إىل انقساٍم ديينٍ ، نفسه الشيءتدعي 



معىن اعتبار العقل غريزًة لدى الفقهاء شائعًة يف  . وهذاوالسياسيةومشاركة اجلميع يف السلطة الدينية ، االستناد إىل مرجعية اجلماعة
  حكيمة أو فرٌد متمّيز. قلةٌ تقلُّ به ؛ بينما هو لدى الفالسفة جوهٌر فرٌد صادٌر عن العقل الفّعال وتساملساواةالناس على قدم 

النظام الفاسد وتغيريه؛ لكنه من جهٍة  علىأمر الدين كّله على الدولة أو نظام احلكم. وهذا وإن كان يشّجع اخلروَج  إقامة -جـ
عن املنكر  والنهيمر باملعروف ألنَّ العودَة ملبدأ األ، الديين والسياسي يف مهّب الريح استقراَرُهموجيعُل ، ُأخرى يضّيُق األمر على الناس

وربط ، من شأنه شرعنة العنف باسم الدين، من جهٍة ثانية السياسيوبُقْدسية األمر ، يف كل صغريٍة وكبرية التصاله باإلميان من جهة
 االجتاهات السياسية اضطرت بعض وقدوجوداً وعدماً. والفتنة لدى الفقهاء اليت تعين سفك الدم حمرَّمٌة نصاً.  السياسـيالدين بالنظام 

بالثورة  للقوليف حقبٍة ما  آخرون وبالتقية يف زمن الغيبة. يف حني اضطُرَّ  بالغيبةبسبب ُقْدسية الشأن السياسي يف مذهبهم إىل القول 
  .نظاموال يستتبُّ ، الدائمـة. واالضطراُب الدائُم ال حيلُّ معه استقرار

هـ) وتبعه سائُر 450. وقد قال املاوردي (الشريعةباعتباره قائماً على تطبيق ، دينية األمري اإلسالمي صالحياٍت وسلطاتٍ  إعطاء -د
وال يف االشرتاع. ، يف حتديد العقيدة للسلطان. فال عمَل الدنيا" سياسةو" الدين" حراسة" :اإلمام وظيفيتالسلطانية إّن  األحكامفقهاء 

 السياسةىل تفسري النّص واالستنباط منه. وبسبب هذا الفصل اجملايل بني وتتو ، هو الدين ماوهناك جهاٌت ُأخرى هي اليت حتّدُد 
حَدثون يقولون

ُ
مبعىن أّن ، وهذا يقول به أيضًا أكثر اإلسالميني مدين. اإلسالمإّن نظام احلكم يف  :والشريعة ظلَّ املفكرون املسلمون امل

م) 1979فقد كان أبو األعلى املودودي ( ولذلكعـاً يف الديـن والدنيا؟! . لكْن ما فائدُة ذلك إذا كـان أمرُُه ُمطامعصوماً السلطان ليس 
إنه  :عاد فقال مثأّن نظام احلكم يف اإلسالم ثيوقراطي؛ ، مبقتضى نظرته الداجمة للدولة بالدين رأىعندما ، وهو اإلحيائي املعروف، حمقاً 

  ثيودميقراطي!
II  

فهو ما استطاع الوصول إىل السلطة ، فِشل السياسيَّ أّن اإلسالم ، كلٌّ على حدة،  يلالفرنسيان أوليفييه روا وجيل كيب الباحثان ذكر 
اليت يكثـُُر  مقاييُسهماكثريٌة تكاُد تكوُن مستعصية. لكْن من جهٍة ثانيٍة للنجاح والفشل   مشكالتٌ وفيهما ، يف غري إيران والسودان

من إنتاج ، وخالل العقود اخلمسة املاضية، أو الصحوة اإلسالمية، سالمياإلأو حركة اإلحياء ، حوهلا اخلالف. فقد متكَّن اإلسالميون
كما ،  اخلطاب قراءًة بنيويًة فقط تلك الصورة أو نقرأحىت بني غري احلزبيني. وال ميكن أن ، هلا مجاهريُها الواسعة، لإلسالم جديدةٍ صورٍة 

 ◌َ العريب يف القيام  الوطنَفَشل الدولة القائمة يف  :ال ميكُن جتاُهُلهما ،مالحظة أمرين اثنني سياقَيني منحاولُت أن أفعل؛ بل ال بُدَّ
، وخباصٍة ديار العرب إىل مواطن للصراع، واليت حوَّلت ديار املسلمني، واهلجمة االستعمارية مث اصطفافات احلرب الباردة، بوظائفها
 :الوضع الراهن إنتاجعوامل يف  ثالثةالصومال. وهكذا تضافرت أُوارُُه بعد كما يظهر يف فلسطني والعراق والسودان و  خيُمدْ الذي مل 

 :الثالث واألمرواحتالل أجزاء منه.  العريبالدويل الستتباع الوطن  اهليمنة نظام واتجاه، واملصاحل الوجودالعربية يف صون  الدولة فشل
وبسبب طبيعة ، السابقنيأوسع عندنا بسبب العاملني ظواهره مع أجزاء ُأخرى من العامل؛ لكنه أعنف و  يفاإلحياء الديين الذي نشرتك 

أمران مهّمان يف ، وهجمة االستنزاف واالستضعاف من جهة ُأخرى، جهةالفكر املهدوي السائد. وهكذا فانسداد اجملال السياسي من 
أو ، تكن وجوُه النجاح والفشل ما وأياً ويف جتنيد وحتشيد األنصار. ، واألصوليني باجتاه حْلبة الصراع الدائر السلفينياندفاع الشبان 

ذه  وأنه ال طريقةَ ، يرتدع ال" اآلخرَ إىل أّن " الذهاباجلدوى واملالءمة؛ فإّن احلجَة الرئيسية  بسبب تعذُّر ، األساليبللكفاح إّال 
م العامّ  الناسوحرمان ، الوسائل اُألخرى؛ أي بسبب االنسداد السياسي تفكري بطرائق ُأخرى للدفاع ومن ال، من املشاركة يف إدارة شأ

  واملصاحل. الوجودعن 
من ذلك االنسداد يف حْشد التأييد  اإلفادةَ حبيث ال تستطيُع ، ونضاليةٌ ، ومقَفلةٌ ، اإلسالم السياسي عقائديةٌ  مقوالتأّن  بيد 

ا كما سبق القول القائمة لألوضاعالداخلي من ورائها لكي تكوَن بديًال  فيصبُح ، احلّق واهلدى وعصمة الشريعةإىل مقولة  تستندُ . إذ إ



بعشرات األلوف  اإلسالميونحني كان ، الناُس أدواٍت وليس َهَدفاً. وقد كان ذلك واضحاً منذ السبعينات والثمانينات من القرن املاضي
ومرتددين يف ، خاباتذلك فقد كانوا متشككني بالدميقراطية واالنت ومع، وكانت شعبيتهم يف الِذروة، يف سائر سجون الوطن العريب

هللا وليس للناس. كأمنا كان الناس  احلاكميةوأّن ، وتغريبيان، وضعيان نحبجة أنَّ األمري، باسم حقوق اإلنسان أنُفسهمالدفاع عن 
تغريت  موراأل؛ يف حني أنه ال ضمانة للشريعة والدين إّال هؤالء الناس بالذات. ورغم أنَّ اليومأوُهم كذلك ، حاضرين ويتحدَّون الشريعة

عالقة للتيار الرئيسي يف احلركات اإلسالمية بأعمال القتل  والفما يزال اجلدال دائرًا حول مصدر السلطات ومرجعيتها. ، اآلن كثرياً 
م وإنسانيتهم ما كان تصوُّرُُه ممكنًا لوال  هذااجلارية طبعاً؛ لكّن  من الدين النضايل الذي يتخذ  الفكرُ االستخفاَف بأرواح الناس وكراما

  .واخلارجَعُضداً يف الصراع حتت اسم اجلهاد يف الداخل 
أّما ، رؤية العامل. فاهلجمة األمريكيُة أحُد الوجهني :كتيبمسيُتها يف بعض   اليت الثالثة باُألطروحةاآلَخُر من الصراع  اجلانبُ  ويتصل 

، يعتربون العامل واحـداً  املسلموند الطَلب وما شابه. وقد كان الفقهاُء بالفسطاطني والدارين واملفاصلة وجها القائلةُ الوجُه اآلَخُر فالرؤية 
خبالف سائر الفقهاء ، هـ) الذي أجاز اجلهاَد بعّلة الكفر204اإلمام الشافعي ( بذلكومـن ضمن َمْن قال ، والدارين تنظيمًا قانونياً 

املقاتلة واملهادنة إىل احلياة املشرتكة. وإذا كان منِطق  تتجاوزامل بين البشر ع، ما رأوا للجهاد عّلًة غري دفع العدوان. فالعالقُة بالعامل الذين
تتصور وتعمُل ملنطٍق أَخَر ، ضدَّ احلرب على العراق للتظاهر الدولية؛ فإّن شعوب العامل املتقدم اليت خرجت العالقاتالقوة يسوُد 

. وال شكَّ أّن القضية الفلسطينية هي ومصاحلناُنصرته من أجل وجودنا  أو اإلسهام يف، يكوُن علينا الدخوُل فيه، اإلنسانيةللعالقات 
م. فقد أُلقيت على عاتق دولنا الضعيفة  شبابنا وأفكار، آثاٌر مدّمرٌة على دولنا وبلداننا هلاوقد كانت ، أهمُّ ديوننا على العامل وتوجها

ا مشكلٌة اليهوديةيف العامل منذ أكثر من ألفي عام وهي املشكلُة أو التبعية أهمُّ مشكلٍة  االستعمارالقابعة يوَمها حتت سيطرة  . إ
كما أثبتت ،  القدمية إىل اليوم. وطبيعيٌّ أال يكوَن بوسعنا حّلها مبفردنا العصورعجزت عن حلَّها باُحلسىن أو بالقوة إمرباطورياٌت منذ 

يف حّل املسألة الفلسطينية. على أّن آثارها  للفشلية ومجودها يعوُد اخلمسون املاضية. وال شكَّ أّن جزًءا من فشل الدولة العرب السنون
ا هي وراء ظهور فكرة املؤامرة من جانب العامل على اإلسالم السوءالفكرية والثقافية كانت بالغة  اليهودية على  واملؤامرة، أيضاً. إذ إ

، ناه اإلسالميون منذ الستينات أخذًا عن وضائع الفاشيات األوروبيةتب الذيعرب ثالوث املاسونية واملاركسية والفرويدية ، العامل كلِّه
ختندَق ، مبساعدة الغرب على فلسطني استولتحكماء صهيون املشهورة. فالعجز العريب/اإلسالمي أمام الصهيونية اليت  وبروتوكوالت

  من عقائدية النضال بشىت االجتاهات.وليزيَد ، ليقطع مع العامل، اليهودية واملؤامرة، وراء أُطروحات املادية الغربية
ا، للعقائدية اإلسالمية املتعالية على السياسة باعتبارها مساوماٍت وتنازالت فإنّ ، وهكذا  الداخلية واخلارجية؛ لكنها ال  سياقاِ

ا  واضعًة ، ديولوجيا للمواجهةختتزل اإلسالم إىل أي، الوقت الذي ختتزل فيه العامل إىل عدو يفتشّكل إجابًة صحيحًة أو ُجمْديًة؛ أل
جيواسرتاتيجياً؛ أّما بعد ذلك اَحلَدث  2001 سبتمرب 11 أحداثاملسلمني وديَنهم بني حدَّي السّكني. وقد كان صراع اهليمنة قبل 

صرة اإلسالم املعتدل ونُ ، العريبنشر الدميقراطية يف الوطن  :وسياسيٌّ أيضًا يتمثَُّل يف أمرين أو دعويني ثقايفٌّ اهلائل فقد صار له جانٌب 
وجلهة ، ويُبقي اإلسالميني أسرى ردود الفعل جلهة الفكر املتشّدد، من جهة الصراععلى اإلسالم املتطرف. وهذا يزيُد من ِحّدة 

  التفجريية واالنتحارية. اهلجمات
* * *  

ومسائل الوالء والرباء ، للعامل الفصامية اإلسالمي الذي ال يستطيع اخلروَج منه وال الفكاك يكمن يف تلك الرؤية الفكرمآزق  إنّ  
  مزدوجاً على اإلسالم. صراعاً فيها. وقد أنتجت السياقاُت املأزقيُة 

 والتياراتوعلى املرجعية مع التيارات اإلسالمية ، صراٌع على السلطة مع األنظمة الداخلصـراٌع مزدوٌج على اإلسالم إذن. يف  هناك 
الثقايف/احلضاري. إنه يف نظر طارق علي وإدوارد سعيد صراع  اجملالويف ، تاٌل يف اجملال االسرتاتيجيومع اخلارج اقت، الفكرية األخرى



ال حديَث عن الوسطية؛ ألنَّ ، اإلفناءفهو صراُع الراديكاليات. ومع الراديكالية اليت تُقاتُل حىت الفناء وليس  احلقيقةاألصوليات. أما 
ْنَبتَّ 

ُ
 وآَخرَ إننا حمتاجون إلصالٍح سياسي  :. وبالوسع القول)ال أرضًا قطع وال ظهرًا أبقى( :عليهسالُمُه ُت اهللا و اكما قال صلو ،  امل

ضوياتديين/ثقايف. بيد أّن اإلصالَح ليس إجراءاٍت وحْسب؛ بل بيئاٌت وعزائُم  من ذلك حاضراً ال عند األمريكيني  شيء. وال يبدو و
  وهـي تناُل اآلَن من اإلسالم.، ت من املسلمنيشاملة ٌ وقد نال فاألزمةُ وال عند خصومهم. 

، أوليـــاء األمـــور علـــى الشـــأن السياســـي منافســـةوحيـــاولون ، إن احلـــزبيني اإلســـالميني يســـتأثرون باملرجعيـــة الدينيـــة :القـــول ممكنـــاً عـــاد  مـــا 
واإلســالمية  العربيــةوالقــدرة ، اإلســالميلتهــدَد الوجــود ، وهــذا النظــام أو ذاك، اجملتمــع أو ذاك هــذاواالســتكانة إىل ذلــك. فاملســألة تتجــاوز 

. إّن التصــدي للمســؤوليات بشــكٍل مجــاعٍي ومــنظٍم ضــرورٌة واالســتمرارعلــى الثبــات والصــمود واستشــراف املســتقبل مــن ضــمن االســتقرار 
لك إال اآلليـات احلديثـة لـذ طريـقومباشرة األمور العامة بطرائق تصون الوجـود وحتقـق املصـاحل. وال ، االستبداد ولتجاوز، لتجاوز االستئثار

ــا. وكـــل ذلــك مــن ضـــمن االقتنــاع بســـلطة  تنظيميــةً وتقــيم رقابـــًة ، الــيت تضــمن احلريـــات األساســية وقانونيـــًة مــن خــالل الدســـاتري ومتفرعا
ا على تعقل مشاكلها  اجلماعة ا وقدرا ا وأكثريا اطيـة كفيـٌل بـأن اجلماعة لسلطتها باآلليات الدميقر  مباشرةمصاحلها. إن  وإجنازوإمجاعا

اأو تكون فتنٌة ال تقتصر على الذين سعروا ، باألمر الديين أو األمر السياسي سطوتهال يستأثر فريٌق مهما بلغت  مـن الغـالة وقصـار  نريا
  .»ىراً أبقإن املنبّت ال أرضاً قطع وال ظه« :-صلى اهللا عليه وسلم- وقوله، ﴾واتقوا فتنًة ال تصيّنب الذين ظلموا منكم خاصة﴿ :النظر

***************** 

  ومستشار حترير اجمللة.، *) مفكر وأكادميي من لبنان



  بين المتغيرات العالمية والثوابت اإلسالمية
  *حممد السماك

إذا ألقينا نظرة عامة على العالقة بني الدين  :يقول املستشرق اإلنكليزي "مونتغمري وات" يف كتابه "الفكر السياسي اإلسالمي"
  فإن من املفيد االهتمام أوًال مبوقع الدين يف حياة الفرد.، اسةوالسي

  :ميكن التأكيد على نقطتني، وليس جمرد تعّلق شكلي، فبالنسبة للشخص الذي يشكل الدين عنده معىن خاصاً 
ا. ومن خالل هذه العالقة أن األفكار اليت تتضمنها ديانته ترسم له اإلطار الثقايف الذي حييط بنشاطاته وبأعماله كله :النقطة األولى

  تكتسب نشاطاته أمهيتها. كما أن هذه العالقة قد تؤثر بطرق معينة على الربنامج العام حلياته.
–يولّـد ، أن الـدين مـن حيـث إنّـه يـؤدي بـاملؤمن إىل وعـي املضـمون األوسـع الـذي تقـوم عليـه األهـداف املمكنـة حلياتـه :النقطة الثانية

ا.لديه احلوافز احملرِّ  -الدين   كة لسائر النشاطات اليت يقوم 
  ال ميكن القيام بالكثري من هذه النشاطات.، وبالفعل فإنه من دون هذه احلوافز الدينية

لـــيس مـــن حيـــث إنّـــه يقـــرُر الكثـــري مـــن ، ومـــن خـــالل هـــاتني النقطتـــني يتبـــني لنـــا كيـــف أن الـــدين حيتـــل موقعـــاً مركزيـــاً يف حيـــاة اإلنســـان
ويســاعده علــى ، ولكــن مــن حيــث إنــه يــوفر لإلنســان أهــدافاً عاّمــة يف احليــاة، ك بالفعــل يف بعــض احلــاالت)التفاصــيل (مــع أنــه يفعــل ذلــ

  ).1(الرتكيز وعلى جتميع قواه من أجل حتقيقها
هـو وبالتـايل فـإن تـذويب أي ثقافـة خاصـة ، وهذا يعين أنه ال قيمة حلياة اإلنسان إذا مل تكن له خلفية ثقافية يستّمد منهـا معـىن حلياتـه

أو املكـّون ، أي عندما يكـون الـدين مكّونـاً بامتيـاز، الثقافة وتدمري هلا. وعندما يتداخل الدين مع، تذويب للقيم اليت تقوم عليها إنسانيته
 مبــا يف، يأخــذ الــدفاع عــن اخلصوصــية الثقافيــة بُعــداً مقّدســاً علــى النحــو الــذي نشــهده اليــوم يف مواقــع متعــددة مــن العــامل، األســاس للثقافــة

  اإلسالمي. -يف عاملنا العريب -وخاصة –ذلك 
إذا كــان هــذا الــدور املركــزي للــدين يف ثقافــة الفــرد واجملتمــع يشــكل أساســاً ثابتــاً ومســتمراً فإنــه يواجــه اليــوم عاملــاً دخــل مرحلــة جديــدة 

ت القضايا الوطنية (مثل حقـوق األقليـات تتالشى معها احلدود السياسية وتتداخل فيها الثقافات والتقاليد الدينية واالجتماعية. فقد حتول
ة (مثـل وحقوق األفراد وحرية العبادة وسواها) إىل قضايا عاملية تتجاوز اُألطر الوطنية أو اجملتمعية احملدودة. وكـذلك حتولـت القضـايا العامليـ

  وداخلية.السالم والتنمية وحركة رؤوس األموال واالستثمارات واخلدمات وتبادل السلع) إىل قضايا وطنية 
الذي يعاين من التخّلف مـن جهـة ومـن اخلـوف علـى الـذات مـن جهـة ، تضع هذه املتغريات العميقة والشاملة العامل العريب واإلسالمي

ج جديد وأسلوب جديد للتعامل مع هذا العامل. إن مظاهر هذا التخلف تصـفع اإلنسـان العـريب ، ثانية أمام حتديات حتتم عليه صياغة 
أن تثــري تســاؤل اإلنســان الغــريب. إال أنَّ البحــث عــن أســباب التخلّــف عــن مواكبــة العصــرنة واحلداثــة يقودنــا إىل التوقــف أمــام واملســلم قبــل 
  :العوامل التالية

ا. -1   تعريف احلداثة والعصرنة وحتديد مقاييسها ومواصفا
 ).-ستنتية والرأمساليةاألخالق الربوت -دور الدين كحافز أو كعائق يف التحديث والتطور (نظرية ماكس فيرب -2

 ربط التحديث باالستتباع يف الثقافة الغربية (نظرية بنجامني كيد). -3

حممـد  -اإلسـالمية (نظريـة اإلصـالحيني مـن رفاعـة الطهطـاوي–ربط التحـديث باحملافظـة علـى الـذات يف الثقافـة املشـرقية العربيـة  -4
  بن نيب).شكيب أرسالن حىت مالك  -مجال الدين األفغاين -رشيد رضا -عبده

مــن عهــد املــأمون الــذي أسَّــس بيــت ، يف األســاس ينفــتح العــامل العــريب واإلســالمي ثقافيــاً وحضــارياً علــى اآلخــر بكــل ثقــة وبــال حتفــظ
مـروراً بعهـد حممـد علـي ، حـىت عهـد عبـد الناصـر الـذي وضـع مشـروع ترمجـة األلـف كتـاب، الرتمجة عن الرتاثات اليونانية والفارسية واهلندية



د إىل الغرب العشرات من البعثات الطالبية ملواكبة التقدم العلمي والتقين يف أوروبا. مع اإلشارة السريعة إىل الـدور املهـم لألديـرة الذي أوف
  يف لبنان يف الرتمجة والطباعة باللغة العربية.

رها الفّعال يف عمليـة السـعي وراء املعرفـة بل إن يف الدين الكثري من احلوافز اليت مارست دو ، مل يكن الدين عائقاً يف وجه هذا االنفتاح
والعلــم "ولــو يف الصــني". غــري أن هــذا التــوّق لالنفتــاح كــان يصــطدم دائمــاً بنظريــات معاكســة لعــل آخرهــا نظريــة "صــراع احلضــارات" الــيت 

ــا املفكــر األمريكــي "صــموئيل هنتغتــون"  Benjaminكيــد ذلــك أن هــذه النظريــة قــد تكــون وجهــاً عصــرياً لنظريــة بنجــامني  ، طلــع 

Kidd ألنه كما يّدعي "العنصـر األقـوى واألفضـل وألنـه رائـد التحـديث ، اليت يدعو فيها إىل هيمنة العنصر اإلنكلوسكسوين على العامل
  والتطوير اإلنسانيني".

اً ما جيعل منـه إىل حد اعتبار االستعمار إثراء للشعوب املستعمرة فكرياً وعلمياً وحضاري Albert Bayetولقد ذهب ألربت بايت 
  واجباً على الشعوب املتقدمة وحقاً للشعوب املتأخرة. -أي من االستعمار–

بالـدور اخلـارجي ، للنهضـة احلضـارية املعاصـرة -ولـيس اسـتهالكياً فقـط–طبعاً من السذاجة ربط عـدم مواكبـة العـامل اإلسـالمي إنتاجيـاً 
  لية هذا الدور.وإن كان من السذاجة يف الوقت نفسه التقليل من فعا، وحده

والـوعي بـالثمن املطلـوب أداءه مـن ، والـوعي بضـرورة بـذل قصـارى اجلهـد ملواكبـة التقـدم، اإلسالمي بواقـع التخلـف –إن الوعي العريب 
"صــحيح أن الــوعي  :أجـل التغيــري املنشــود لــيس مسـألة بســيطة وليســت مســألة قابلـة للتجاهــل. وكمــا يقــول الفيلسـوف النمســاوي غــادامر

  وهو سياسي واجتماعي وفردي".، بل يف الواقع، ولكن التغيري ال يتم يف الوعي، ات ثقافية بارزةميلك مقوم
فإنــه "يف ظــروف األزمنــة الصــعبة املزلزلــة يرتاجــع الــوعي باملصــاحل لصــاحل ثقافــة اهلويــة فيبــدو أنــه ال خمــرج مــن ، وكمــا يقــول غــادامر أيضــاً 

  ي أو املوهوم".األزمة أو املأزق إال بالصدام مع اخلصم احلقيق
، وبأســلوب نقــدي للــذات ال رفضــي لآلخــر، وبــروح اســتيعابية ال تصــادمية، إن التعامــل مــع املتغــريات العامليــة بفكــٍر اعــرتايف ال إنكــاري

  يقتضي استلهام احلكمة يف املوقف ويف السلوك معاً من الثوابت اإلسالمية.
ومبــادئ الحــرتام التنــوع والتعــدد اإلثــين والثقــايف والــديين حبيــث تشــكل هــذه ويرســي أسســاً ، فاإلســالم يقــول بوحــدة اإلنســانية وبتنوعهــا
ا.، األسس واملبادئ جوهر العقيدة اإلسالمية   ال يكتمل إميان املسلم بل ال يكون أساساً من دو

  ويف القرآن الكرمي عدد كبري من اآليات الكرمية اليت تؤكد على ذلك.
أو علـى ، أي أن الكرامة اإلهلية لإلنسان تشمل الناس مجيعاً وليست وقفاً على مـؤمن دون آخـر ،كّرم بين آدم  -سبحانه وتعاىل-فاهللا 

  املؤمنني دون سواهم.
  مث إن اهللا سبحانه استخلف اإلنسان يف األرض ومل يستخلف أمة دون أخرى.

خمتلفـة األلـوان ، وشـعوباً متعـددة األلسـن مث جعلهـم أممـاً ، خلـق النـاس مجيعـاً مـن نفـس واحـدة تأكيـداً للمسـاواة بيـنهم -سبحانه–واهللا 
  واألجناس متنوعة الشرائع. ولو شاء غري ذلك فإمنا يقول له كن فيكون.

  سوف اقتطف ثالث آيات كرمية من بني العشرات من القرآن الكرمي.، تفصيًال هلذه القواعد الكلية
. )2(﴾نـاكم شـعوباً وقبائـل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد اهللا أتقـاكميا أيها الناس إنّـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعل﴿ :تقول اآلية األوىل

  :تكشف هذه اآلية الكرمية عن ثالث قواعد
هــي الوحــدة اإلنســانية. مبعــىن أن النــاس مجيعــاً يشــكلون أمــة واحــدة خلقهــم اهللا مــن نفــس واحــدة. ولقــد قــال القــرآن  القاعــدة األولــى

  .﴾نثىيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأ﴿الكرمي 



وإن ، أي إن هـذا التنـوع ُجعـل بـإرادة إهليـة ﴾وجعلنـاكم شـعوباً وقبائـل﴿هي التنوع اإلنساين حيث تتـابع اآليـة الكرميـة  القاعدة الثانيـة
  وجوده هو جتسيد هلذه اإلرادة اإلهلية وتعبري عنها.

حتفظ التنوع وحترتمه وتصونه. حيـث تكتمـل اآليـة  هي أن اهلدف من هذا التنوع هو التعارف بني الناس حتقيقاً لوحدة القاعدة الثالثة
  .﴾إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم، لتعارفوا﴿القرآنية بتحديد احلكمة من التنوع بقوهلا 

فاملتعــارف هــو اجلســر الــذي يــربط بــني اجلماعــات املتنوعــة واملختلفــة ولكــن ال تعــارف مــن دون معرفــة. ذلــك أن التعــارف يقــوم أساســاً 
رتض بـاآلخر أن يكـون خمتلفـاً حـىت نتعـرف إليـه. ويفـرتض أن نكـون حنـن خمتلفـني عنـه حـىت يتعـّرف إلينـا. ومـن دون هـذا على املعرفـة. ويفـ

وما كان للتعـارف أساسـاً أن يكـون. مـن هنـا فـإن الـدعوة القرآنيـة للنـاس ليتعـارفوا هـي يف حـّد ، االختالف ما كانت هناك حاجة للمعرفة
ا دعوة هلم للتعّرف على ما ب ذه االختالفاتذا ولبناء جمتمع إنساين واحد ، وإلدراك حتمية استمرارها، ينهم من اختالفات ولالعرتاف 

  ومتناغم على قاعدة معرفة املختلفني وتعارفهم.
  :أذكر منها، كثرية هي اإلشارات إىل االختالف والتنوع اليت وردت يف القرآن الكرمي

  .)3(﴾وما كان الناس إال أمة واحدة فاختلفوا﴿
  .)4(﴾ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني﴿
  .)5(﴾ولو شاء اهللا جلعلهم أمة واحدة ولكن ليدخل من يشاء يف رمحته والظاملون ما هلم من وّيل وال نصري﴿

اإلنســـانية تقـــوم علـــى ووحـــدة اخللـــق أممـــاً وشـــعوباً خمتلفـــة. فالوحـــدة ، لقـــد شـــاءت احلكمـــة اإلهليـــة أن يكـــون النـــاس رغـــم وحـــدة اخلـــالق
االختالف والتنوّع وليس على التماثل والتطابق. ذلك أن االختالف آية من آيات عظمة اهللا ومظهر من مظاهر روعة إبداعـه يف اخللـق. 

إن . وبالتـايل فـ)6(﴾ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألـوانكم إّن يف ذلـك آليـات للعـاملني﴿ :يقول القرآن الكرمي
حيــتم احــرتام اآلخــر كمــا هــو ، االخــتالف العرقــي ال يشــكل قاعــدة ألفضــلية وال لدونيــة. فهــو اخــتالف يف إطــار األســرة اإلنســانية الواحــدة

  وعلى الصورة اليت خلقه اهللا عليها.
فــإن ، لــديين يف اإلســالملونــاً ولســاناً (أي إثنيــاً وثقافيــاً) يشــكل قاعــدة ثابتــة مــن قواعــد الســلوك ا -كمــا هــو-إذا كــان احــرتام اآلخــر 

  الدين.احرتامه كما هو عقيدة وإمياناً هو إقرار مببدأ تعدد الشرائع السماوية واحرتام ملبدأ حرية االختيار والتزام بقاعدة عدم اإلكراه يف 
هم بتـابع قبلـة ومـا بعضـ﴿ :. ويف إشارة واضحة إىل تعـدد التوجهـات يقـول أيضـاً )7(﴾ولكل وجهة هو مولّيها﴿ :فالقرآن الكرمي يقول

  .)8(﴾بعض
  .)9(﴾لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فال ينازعّنك يف األمر وأدع إىل ربك إنك لعلى هدى مستقيم﴿
ا اليوم جتزون ما كنتم تعملون﴿   .)10(﴾كل أمة تدعى إىل كتا

وهــو مــا أكــد عليــه القــرآن الكــرمي ، هجأنــه مــع اخــتالف األلســن واأللــوان كــان مــن طبيعــة رمحــة اهللا اخــتالف الشــرائع واملنــا، معــىن ذلــك
فاســتبقوا اخلـــريات إىل اهللا ، ولكـــن ليبلــوكم فيمــا أتـــاكم، ولــو شــاء اهللا جلعلكـــم أمــة واحــدة، لكــل جعلنـــا مــنكم شــرعة ومنهاجـــا﴿ :بقولــه

واحلكـم فيـه يومئـذ ، عة. فـاالختالف الثقـايف والعرقـي والـديين واملـذهيب بـاٍق حـىت قيـام السـا)11(﴾مرجعكم فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفـون
  بل بالتعّرف إليه وتقّبله واحرتامه كسّنة دائمة من سنن الكون.، هللا. والتعامل مع بقائه ال يكون بإلغائه وال بتجاهله

يف األساس "احلق واحد" كما يقول أبو الوليد الباجي يف كتاب أحكام الفصول يف إحكام األصول. "وأن من حكم بغريه فقـد حكـم 
ومــن اجتهــد فأصــابه فقــد أجـــر ، وإمنــا كلفنــا االجتهــاد يف طلبـــه. فمــن مل جيتهــد يف طلبــه فقــد أمث، ولكننــا مل نكلــف إصــابته بغــري احلــق.

  أجر االجتهاد وأجر اإلصابة للحق. ومن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجراً واحداً الجتهاده ومل يأمث خلطئه". :أجرين



وإنـه لـيس ألحـد حـّق احتكـار ، لـى الصـواب واخلطـأ. وبالتـايل فإنـه لـيس مقدسـاً هذا يعين أن االجتهـاد كعمـل فكـري إنسـاين مفتـوح ع
ـــام الفكـــر املختلـــف باخلطـــأ بـــاملطلق. فمـــن أبـــرز صـــفات الســـماحة اإلســـالمية أن املفكـــر أو اجملتهـــد  الصـــواب بـــاملطلق. أو حـــّق توجيـــه ا

"رأيـي صـحيح  :ية إلصـابته احلـق. مـن هنـا قـول أيب حنيفـةحىت إذا أصاب يؤجر ثان، بل يُؤَجر على اجتهاده، املخطئ ال يؤمث على خطئه
  ورأي غريي خطأ حيتمل الصواب".، حيتمل اخلطأ

وبالتــايل فــإن هــذه اجلماعــة هــي وحــدها املؤمتنــة علــى ، إن االعتقــاد بــأن مجاعــة مــا هــي وحــدها الــيت تفهــم الــنص الــديين فهمــاً صــحيحاً 
ــ، وإن كــل مـن هــو خــارج االلتـزام مبفهومهــا، الـدين هــذا االعتقـاد يتنــاقض يف اجلــوهر ويف األسـاس مــع الــدين  ، هـو خــارج علـى الــدين، او

ويتنــاقض مــع املــوروث الفكــري الــديين كمعطــى ثقــايف واجتهــادي والــذي يشــكل ثــروة فكريــة لسلســلة غنيــة مــن التجــارب ، كمعطــى إهلــي
ة اإلنســان بنفســه ولعالقتــه بأخيــه اإلنســان (ســواء كــان اإلنســانية يف الفهــم اإلنســاين للــنّص اإلهلــي املقــدس. يرســي اإلســالم قواعــد لعالقــ

ولعالقتـه بربـه. هـذه القواعـد الكليـة تشـمل قضـايا وأمـوراً حياتيـة تتغـري بتغـري األزمـان واجملتمعـات. ، مؤمناً أو غري مؤمن) ولعالقتـه مبجتمعـه
مـام الفكـر اإلنسـاين لفهمهـا وهضـمها والسـتنباط ولذلك فإن احلكمة اإلهلية قضت بصياغة النصوص الدينية حبيث تـرتك اجملـال مفتوحـاً أ

  األحكام منها وفقاً للمستجدات واملتغريات اليت تواكب حركة التطور اإلنساين.
واآلخــر ال يكـون إال خمتلفـاً. وإال فإنــه ال يكـون آخـر. هــذا يعـين أن احملافظـة علــى ، ويف األسـاس أيضـاً ال تكـون الوحــدة إال مـع اآلخـر

وإن اســتمرارها هــو اســتمرار لــه. وهــو يعــين بــدوره إن الوحــدة جيــب أن ال تــؤدي بــل جيــب أن تعــين ، فظــة علــى اآلخــرالوحــدة تتطلــب احملا
وأال يصبح وحدة مع الذات. فما من وحدة قامـت واسـتمرت وازدهـرت إال وفيهـا متـاه لآلخـر. ومـا ، أساساً حماولة إلغاء اآلخر أو تذويبه

اوت وتفّتتت إال نتيجة امته   أي أن يكون آخر.، ان حق اآلخر املكّون هلا يف أن يكون نفسهمن وحدة 
  إنه مهما كان االختالف حمدوداً فإنه حيتل موقع القلب يف هوية كل منا. :يتحدث فرويد عن نرجسية االختالف. ويقول

  أرسى اإلسالم ثالث قواعد أساسية تقوم عليها الوحدة يف التنوع.
فالعالقة التكاملية بني الوحدة واالختالف تربز من خالل املبـادئ الثالثـة التاليـة الـيت قـال ، سانيةال يتناقض االختالف مع الوحدة اإلن

  :ا القرآن الكرمي
إذ لــو كــان النــاس كلهــم شــعباً واحــداً أو إثنيــة واحــدة أو علــى  ).12(﴾وتلــك األيــام نــداوهلا بــني النــاس﴿ :هــو التــداول المبــدأ األول

ـم خمتلفـني  ملا، عقيدة واحدة وفكر واحد فكـان ال بـد ، وألن اإلرادة اإلهليـة شـاءت أن يكونـوا خمتلفـني، كانت هناك حاجة للتداول. وأل
اية التاريخ. فالتداول حياة   والنهاية موات.، من التداول. والتداول يعين تواصل اإلنسانية واستمرارها مبا هو مناقض ملقولة 

 -ولـيس التحـارب وال التصـادم–. فالتـدافع )13(﴾الناس بعضهم بـبعض لفسـدت األرض ولوال دفع اهللا﴿ :هو التدافع المبدأ الثاني
وإذا حتركـت وتـدافعت ، إذا ركـدت أسـنت، هو تنافس ارتقائي وتطويري للمجتمعـات اإلنسـانية املختلفـة. ذلـك أن اجملتمعـات هـي كامليـاه

نتعــاش والنمــو والتقــدم. فمــن دون االحتكــاك الفكــري والــتالقح تعانقــت مــع حركــة الضــوء والــريح ممــا يــوفر هلــا عناصــر احليــاة واال، أمواجهــا
يفقد الذهن عطشه إىل املعرفـة الـيت هـي عـود الثقـاب الـذي يلهبـه. إن ، الثقايف والتدافع احلضاري بني الناس املختلفني واملتنوعي الثقافات

  د األرض.االختالف بني الناس وما يشكل االختالف من تدافع هو أحد أهم مستلزمات عدم فسا
، )15(﴾ولكــل أمــة رســول﴿ :وقولــه تعــاىل، )14(﴾ومــا مــن دابــة يف األرض وال طــائر جبناحيــه إال أمــم﴿ :هــو التغــاير المبــدأ الثالــث

  .)16(﴾كذلك أرسلناك يف أمة قد خلت من قبلها أمم﴿ :وقوله تعاىل
ائم يف اجملتمعات اإلنسانية منذ بدء اخللق وحىت تشكل الثابت الد، وهي قاعدة عصية على التجاوز، فالتغاير واالختالف هو القاعدة

  اية الزمن.



ولذلك أرسى اهللا قاعدة التعارف املكملة لقاعدة االختالف والتغاير. والقاعدتان معًا تشكالن األساس الذي تقوم عليه األخّوة 
ا.   اإلنسانية اليت ال سالم وال استقرار من دو

ان باملسيحية وباليهودية رسالتني منزّلتني من عند اهللا. ففي القرآن الكرمي نّص واضح بذلك إّن إميان املسلم ال يكتمل إال باإلمي
من قولوا آمّنا باهللا وما أنزل إلينا وما أُنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط وما أُويت موسى وعيسى وما أويت النبيون ﴿

م ال نفّرق بني أحد منهم وحنن له مسلمو    .)17(﴾نر
قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل  ﴿ :اليت أقتبسها من القرآن الكرمي ختّص أهل الكتاب من مسيحيني ويهود. وتقول اآلية اآلية الثانية

  .)18(﴾كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهللا وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا
هي يف األساس دعوة إىل البحث عن جوامع مشرتكة تقوم عليها العالقات بني املؤمنني بإله واحد وإن فالدعوة إىل كلمة سواء 

م عن هذا اإلميان وممارستهم له.   تعّددت وسائل تعبريا
أحسن فإذا ادفع باليت هي ﴿ :فهو الدعوة إىل معاجلة االختالفات والتباينات باليت هي أحسن. وتقول اآلية الكرمية اآلية الثالثةأما 

. والدعوة إىل التعامل حىت مع العدو باليت هي أحسن تناقض اللجوء إىل العنف )19(﴾الذي بينك وبينه عداوة كأنه وٌيل محيم
واإلرهاب وترفض اإللغائية وتنكر التكفري. فالدعوة اإلهلية إىل الدفع باليت هي أحسن ليست مقتصرة على العالقات بني املسلمني 

ا تتسع لتشمل العالقات بني الناس مجيعاً.،  عامةخاصة أو املؤمنني   بل إ
وبالتايل املتشككة فيه ، إن من شأن التعصب للدين أو للمذهب أو للجماعة أن يقيم ُجُزرًا من التنوع املتباعدة واجلاهلة لآلخر

على العكس من ذلك يقيم وحدة يف إطار  بل رافض هلا. أما التعارف فإنه، وهذا تنوع خارج إطار الوحدة، واملستنفرة دائمًا ملواجته
  وهذه وحدة يف إطار التنوع.، وتبادله االحرتام والثقة واحملبة، التنوع تتعرف على اآلخر وتعرتف به

هو منطق إلغائي للذات. إنه منطق يوسع ، أو حماولة إلغائه، أو جتاهله، وإنكار فكره املختلف الذي يقول به، إن منطق رفض اآلخر
اإلسالمي إىل جبهات صراع غري صحيحة وغري متكافئة. بل إنه يضع  -ويوفر املربرات الستدراج العامل العريب، صوم واألعداءدائرة اخل

امات اجلماعية اليت توجَّه إليه ظلماً. واملسافة واسعة ، اإلسالمي يف مواجهة مع العامل -العامل العريب األمر الذي يتخذ حجة لتربير اال
ا اإلسالم السمحجداً بني الدعو  ا الغالة املتنطعون.، ة إىل اهللا "باليت هي أحسن" اليت يقول    والدعوة التكفريية اإللغائية اليت يقول 

"وحدة تعسفية تطمس االختالف والتنوع (كما كان األمر يف االحتاد السوفيايت  :يف العالقات اإلنسانية سلبيتان ال تصنعان إجيابية
(كما هو األمر اليوم يف ، قة تدير ظهرها لآلخر املختلف وتأىب الوحدة على قاعدة احرتام االختالف والتنوعوتعددية مطل، السابق)

  البلقان ويف مناطق أخرى من العامل)".
ومها من أمسى هبات اهللا لإلنسان ، تتضح من هنا أمهية مبدأ التعارف الذي قال به اإلسالم من حيث إنه يقوم على العلم واملعرفة

  ّلم (اهللا) أدم األمساء كلها"."وع
  واألساس الذي تقوم عليه إخوة إنسانية تغتين باالختالف وحترتمه وجتعل منه قاعدة لالئتالف والتوافق وليس للخالف والتنابذ.
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  التوظيف السياسي لمفهوم "الفتنة"
  في التاريخ اإلسالمي

  رضوان زيادة*
وإذا كانــت الســلطة ُمتــارس فعلهــا ، إذا كانــت العالقــة بــني املعرفــة والســلطة متداخلــة ومتشــابكة حبيــث يصــعب الكشــف عنهــا وجالءهــا

بـل هـي فاعلـة فيـه ومشـّكلٌة ، عـن هـذا احلقـل ىون أبـداً مبنـأً فإن املعرفة ومبا متلكه من سلطٍة ال تكـ، وتأثريها ضمن حقلها وجماهلا التداويل
فإن عالقات املعرفـة تظـل متداخلـة أو كامنـة ، وإذا كانت السلطة أولية على املعرفة كما يقرر فوكو .)1(حلدوده ومكّونٌة ملستوياته الداللية

  ).2(إن مل تكن مندجمة يف العالقة التبادلية مع السلطة
ـــة احمل ـــا تغـــدو أمهي ـــوهن ـــاريخ املعرفـــة يف اإلســـالميف  ةاول هـــذه املعرفـــة الـــيت جيـــب أن يُنظـــر إليهـــا ال   .إعـــادة النظـــر يف أهـــم جانـــب مـــن ت

وإمنــا جيــب النظــر إليهــا انطالقــاً مــن ، مقطوعــة الصــلة مبحيطهــا االجتمــاعي والتــارخيي، كإنتاجــات فرديــة حمضــة أو كجــزٍر ثقافيــة معزولــة
فالعالقـة جدليـٌة بـني إنتـاج املعرفـة عنـد رجـل العلـم يف اإلسـالم وبـني معاناتــه ، جملتمعـات اإلسـالميةوظيفيـة املعرفـة األصـولية داخـل مجهـور ا

  .)3(اليومية ملشاكل ذلك اجلمهور
له ضـمن اهلمـوم واملشـاغل املعرفيـة واالجتماعيـة لظرفيتـه التارخييـة جيعـل مـن فَدرُس علم األصول وإعـادة تقـومي بنيـة خطابـه وطبيعـة تشـكّ 

، والوقـوف مـن جديـد علـى بنيـة اخلطـاب األصـويل، ج املعرفة وتدوينها يف اإلسالم تارخياً للمجتمع بأكمله بشكٍل من األشكالتاريخ إنتا 
وذلــك ، مــن شــأنه جتنيــب الفكــر اإلســالمي املعاصــر مزالــق الوقــوع يف الغّلــو والتقصــري معــاً ، وخاصــة علــى طبيعــة املقاصــد الشــرعية الكليــة

  .والعمل بالتدريج على تطويعه، عائاملقاصد من مراعاٍة لطبيعة الوقبفضل ما يتضمنه منطق تلك 
إذ نالحـظ أنـه بقـدر مـا تتعـني أمسـاء املـؤمن والفاسـق والكـافر بقـدر مـا تتحـدد ، يف العلـوم اإلسـالمية تداخل األخالقـي والسياسـيلقد 

لكــٍل مــن اإلميـان والفســق واملكــر يتخــذ ، د امليتــافيزيقيوهــو مــا يعــين أن التحديـ، أحكـام كــلِّ واحــٍد مـنهم يف اجملتمــع السياســي قبــل اآلخـرة
  .)4(يؤدي مباشرًة إىل مسألة احلقوق والواجبات اجملتمعية والسياسية، بالضرورة بعداً سياسياً 

 يف خطاب أيب احلسن األشعري الكالمـي. الـذي يبـين و، )5(يف اآلداب السلطانية "ظاهرة التداخل املعريف"جتّلت هذه الظاهرة أيضاً 
، قد ظهر يف الرب والبحـر "الفساد"إذ ما دام ، حكماً يتخذ صفة األبدية ملا بعده واإللزام ملن يليه، حكماً على واقٍع سياسي تعيشه األمة

بـل حــىت لــو جـاز احلــديث عــن ميثـاق يف بدايــة تأســيس الســلطة ، والراعــي بالرعيــة، فـال جيــوز احلــديث عـن ميثــاٍق يــربط احلـاكم بــاحملكومني
فــإن هــذا امليثــاق يفقــد كــل مصــداقيته عقــب ذلــك (العقــد) حيــث إنَّ األشــعري يُــوحي (وجــوب الطاعــة) مــن جانــب ، ة وعقــدهاالسياســي
وهــو «وموجــب عقــد بيعتــه ، وحــني قيامهــا مبطالبتــه بــااللتزام مبضــمون ميثاقــه، حــىت لــو أخــّل اإلمــام بكــل التزامــات عقــده جتاههــا، الرعيــة

ا يف رأي األشعري تكون هي الضالّ » امةالعدل واحلكمة ورعاية املصلحة الع   ة والظاملة.فإ
ومــن ديننــا أن نصــلي خلــف كــل بــر وفــاجر ونــرى الــدعاء ألئمــة املســلمني بالصــالح " )6(يف أصــول الديانــة) اإلبانــةيقــول يف كتابــه (
هــذه شــهادة واضــحة عــن ، "امةإذا ظهــر مــنهم (أي األئمــة واحلكــام) تــرُك االســتق، وتضــليل مــن رأى اخلــروج علــيهم، واإلقــرار بإمــامتهم

فالسـلطان اجلـائر لـيس جـائراً إال مـن منظـار الـذين يقيسـون ، انزالق األشعري من املستوى املعريف والكالمي إىل مستوى النظريـة السياسـية
لـه مـن  لّ وحبكـم حت، وذلـك حبكـم حـق تصـرفه يف ملكـه، بينمـا الطاعـة واجبـة للسـلطة أو اإلمـام فحسـب، مفاهيمهم على عدالـة الراشـدين
دون أن يقـدح كـل ذلـك ، اإلتبـاعواجـب ، وفجـوره وظلمـه، بـل إنـه رغـم اسـتبداده وتغلبـه، ومراسـيم الـدين، كل التزاٍم سوى حفظ البيضة

متاماً كما ال يقدح يف احلكمـة اإلهليـة وعـدالتها إمكانيـة تصـور عـدم ، يف عدالته اليت تنحصر يف كونه مدافعاً عن حوزة البالد وحياة العباد
  أو عدم االلتزام مبنطق األمر والثواب.، وفاء مبضمون الوعد والوعيدال



وكـأن منصـب اإلمامـة يقتضـي هـو اآلخـر التصـرف ، يعّرفون السلطة السياسية مبـا عّرفـوا بـه العـدل اإلهلـي، إن األشاعرة يف موقفهم هذا
  يف امللك على مقتضى املشيئة والعلم.

وجـود بنيتـني أساسـيتني يف اخلطـاب األشـعري تتجلـى يعـود إىل لكالميـة إىل املوقـف السياسـي هذا االنزالق عند األشـاعرة مـن النظريـة ا
حيـــث ، جبانـــب اإلمكـــان الوجـــودي، أوالمهـــا يف كثـــرة جلـــوء األشـــاعرة إىل احلـــديث عـــن اإلمكـــان العقلـــي كتصـــوٍر مقبـــول ومعقـــول يف ذاتـــه

  .)7(جب دون أدىن شعور بالتناقض من جانب املفكر األشعريإىل درجة إلغاء ذلك املمكن هلذا الوا، يتداخل املمكن مع الواجب
الشيء الـذي ، "موقف وسط"واختاذ ، أما الثانية فتظهر يف حرص ُجلِّ األصول األشعرية على التوفيق بني املواقف املتناقضة واملتعارضة

ا ال تتحرج من اجلمع بني املتناقضات.، تبدو معه تلك األصول أحياناً كثرية   وكأ
صــارت الرغبــة يف التوفيــق واجلمــع بــني املتقــابالت ســلوكاً ثابتــاً يف بنيــة الفكــر األشــعري ـ املتــأخر منــه خاصــة ـ حــىت أصــبحت لديــه لقــد 

مــع اإلســراع يف ، مــع منــاذج واختيــارات سياســية متباينــة، وبالتــايل التعامــل علــى مســتوى احليــاة االجتماعيــة، قابليــٌة للجمــع بــني املتقــابالت
وحفــظ ، خصوصــاً منهــا دفــع الفتنــة، نظريــات عديــدة اســتناداً إىل تربيــر، الشــرعية علــى العديــد ممــن يفتقــدها وال يســتحقها التربيــر وإضــفاء

  وحدة األمة.
تلتقيــان معــاً ، وبنيــة التوفيــق بــني املتقــابالت، بنيــة اإلمكــان والوجــوب، وهكــذا تلتقــي البنيتــان املعرفيتــان الكالميتــان يف الفكــر األشــعري

رغــم مــا يطرحــه مالــك الســلطة ، حــني تعتــرب أن املالــك للســلطة السياســة منصــرفاً يف ملكــه علــى مقتضــى مشــيئته، السياســي علــى املســتوى
يعمـــل املفكـــر األشـــعري جاهـــداً علـــى التوفيـــق بينهـــا ، مـــن مشـــاكل نظريـــة وعمليـــة متناقضـــة، هـــذا عنـــد انتقالـــه مـــن اإلمكـــان إىل الوجـــوب

  وسبل التكّيف معها.، سدة فيهاوترتيب درجات املصلحة واملف، ومعاجلتها
ومــا تولّــد عنهــا مــن ، عمــق ارتبــاط علــم الكــالم باملشــاكل النظريــة والسياســية املصــاحبة لنشــأة الظــاهرة اإلســالمية األوىل وهــو مــا يؤكــد
مــــاً يف مل يكــــن كال، منــــذ نشــــأته ورغــــم تناقضــــات مواقفــــه، ممــــا يــــدفع إىل االقتنــــاع بــــأن املوقــــف الكالمــــي يف اإلســــالم، أحــــداث سياســــية

  فيما توّلد عنها من قضايا وتربيرات نظرية ومواقف عملية.خاصًة  بقدر ما كان كالماً يف السياسية، الالهوت
مـن َغلَـبَـَهم بالسـيف حـىت صـار خليفـًة ومسّـي أمـري املـؤمنني ال حيـلُّ " :يقـول فيـهنصاً ألمحد بن حنبـل  ناستحضر فإذا ا، وأسبق من ذلك

يف هـذا الـنص تضـعنا  "ال حيـلُّ "فعبـارة  "فهـو أمـري املـؤمنني، بـرَّاً كـان أو فـاجراً ، خر أن يبيـَت وال يـراه إمامـاً عليـهألحٍد يؤمن باهللا واليوم اآل
وإمنـا كـذلك علـى مـن ينفـي يف تصـوره الـداخلي صـفة الشـرعية ، ليس فقط على من يُعلن اخلـروج والعصـيان، حيال حكٍم شرعي بالتحرمي
مبن "أو بعبارة ابن حنبل ، بل إن اإلمث يلحق مبن ال يُثبت هلذه احلكومة صفة الشرعية، يس ذلك فحسبل، عن احلكومة الفاسدة اجلائرة

ال جمرد موقف سـليب باالمتنـاع عـن ، وجوب اختاذ موقف إجيايب باعتقاد الشرعية، وهو ما يعين يف عبارٍة مكافئة "يبيت وال يراه إماماً عليه
  .)8(االعتقاد

وال حىت يُفيت بصدد واقعٍة خمصوصة ميكن احلديث فيها عن الضـرورِة ، ابن حنبل ال يُؤرخ حدثاً أو يُقدم رأياً أن ، إن مكمن اخلطر هنا
  وإمنا هو يُنظرُّ نظريًة ويؤصل حكماً ويشرّع تشريعاً له صفة التأبيد والدوام.، واإلكراه

أي جلــربوت الواقــع ، انــت النظريــة انعكاســاً للتــاريخ؟ وإىل أّي مــدى ك"الواقــع"فهــل يســهل علينــا أن نــرى إىل أّي مــدى بلغــت هيمنــة 
  السياسي املفروض بالقوة؟ وإىل أيِّ مدى كان النص يتأخر حني يُراد له أن يتأخر؟.

، ما يُؤكد الدور التشكيلي الطاغي للتاريخوهو ، النظرية للسلطة ليست أصيلًة يف نسيج النص اخلالص ئاملبادولذلك ميكن القول أن 
أو نظريــة اخلالفــة لــدى أهــل الســـنة ، أن النظريــة الســلفية يف اإلمامــةبــ ويقودنــا إىل القــول، السياســية علــى وجــه اخلصــوص تــاريخ الســلطة

أحاديـث وتعـد  وإمنا هي من صناعة التاريخ أو هي بعبارة أخرى من صناعة السلطة.، واجلماعة ليست نتاجاً مباشراً لنٍص إلزامٍي خالص
  :يُورد البخاري النص التايل فمثالً ، ى مدى استحكام السياسة يف النصدليل واضح عل الفتنة واملالحم



ا" واملعـىن كمـا هـو واضـٌح أن ، "قال أّدوا إليهم حقهم وسلوا اهللا حقكم قالوا فما تأمرنا يا رسول اهللا؟، إنكم سرتون أثرًة وأموراً تنكرو
و املعىن الذي سيتكرر بإحلاح يف أربعة من األحاديث اخلمسة الباقيـة وه، وحق احملكومني مؤجٌل إىل اآلخرة، حق احلكام معجٌل يف الدنيا

ـزام والقهـر املتواصـلني حيـال السـلطة، يف الباب فيجعلـون مـن حـق احلكـام الـذين ، ويأيت دور الشرّاح ليكرسوا يف العقل املسلم مفهوم اال
وسـلوا اهللا "بينما يُفسرون قولـه ، " اجلهاد عند التعيني وحنو ذلكوالنفس يف اخلروج إىل، بذل املال الواجب يف الزكاة"ينبغي أن يؤدى إليه 

  ."يلهمهم إنصافكم أو يبدّلكم خرياً منهم"بأن ، "حقكم
فهـل ُميكـن ، وإما بأن يبدّهلم اهللا تعاىل بقوته وجربوتـه، وهكذا ينحصر دور احملكومني يف الدعاء إما بأن يُلهم اهللا احلكام أن ينصفوهم

؟ كمـا يقـول عبـد اجلـواد ياسـني  يكون أصيًال يف الدين اإلسالمي؟ هل ُميكن هلذه السلبية أن تكون نـداء اإلسـالم إىل العـاملهلذا املعىن أن 
أو وهـــو يـــدعوها إىل جمافـــاة ، وهـــو يهيـــب باألمـــة أن تـــدعو إىل اخلـــري؟، هـــل ميكـــن لتلـــك الـــروح االنســـحابية أن توافـــق مضـــمون الكتـــاب

  .وهل ميكن لالستبداد أن جيد مناخاً أنسب من ذلك حىت يشتد ويقوى؟، هم؟االستبداد ليكون األمر شورى بين
أوضـاٍع خارجيـة وإقليميـة معظمهـا جمرد إىل  االستبداد املرتامي األطراف يف البالد العربية من الصعب إرجاعوبناًء على ذلك كله يكون 

بــل وتضــعها يف طــي ، يــة ال تتجــاوز هــذه األوضــاع فحســبظــاهرة االســتبداد متلــك جــذوراً اجتماعيــة وسياســية وتارخيف، حــديٌث وناشــئٌ 
ا دولة استبدادية وأن النمـوذج احلـديث للدولـة يف العصـر ، اإلمهال والنسيان م املستشرقون والباحثون الغربيون الدولة الشرقية بأ ولطاملا ا

  دولة احلديثة.احلايل إمنا يضرب جبذوره يف تاريٍخ قدمي شكَّل ما يشبه اخللفية املعرفية هلذه ال
سـهل علينـا الكشـف عـن املرجعيـات كمـا ذكرنـا تاآلداب السـلطانية  فـ، يكشف عـن الكثـري مـن ذلـكقراءة املنت السياسي يف اإلسالم و 

إىل بنــاء نظامهــا عــن طريــق اســتثمار رأمســال احلكمــة هــذه النصــوص قــد هــدفت ل، ياســي املعاصــرالفكريــة احملــّددة واملــؤطرة للخطــاب الس
واقـع التـاريخ  :يق ما ميكن تسميته بدولة اخلطاب التربيري الذي يهبها احلاضنة الضرورية لوجودها فتصبح جمسـدًة يف واقعـنيوالتاريخ لتحق

ــا،  وواقــع الكلمــات ــة الســلطة امللكيــة وجمــدها وطغيا ّ وتعمــل كــلَّ مــا يف اســتطاعتها لتســتمر  ، كلمــات اآلداب الســلطانية الــيت تعكــس أ
  .)9(ارخيية اليت عرفتها الدولة السلطانية عرب مراحل التاريخ اإلسالمي وخالل حقبه املتتابعةوواقع التجربة الت، كذلك

ــ اوبنــاًء علــى ذلــك فــإن خلطــاب اآلداب الســلطانية مظهــر  ــ اواضــح اتقني إنــه خطــاب يُعــىن بتفصــيل القــول يف تقنيــات املمارســة ، اوُمعلن
ـــه،  السياســـية ـــتم إنشـــاء اخلطـــاب وتشـــّكل العـــربة م، كمـــا يُعـــىن بالنصـــح والتوجي رمـــاه وذلـــك إلصـــالح وترتيـــب األوضـــاع السياســـية الـــيت ي
، ولذلك فاخلطاب السلطاين ال عالقة له بـالنظر الفقهـي الـذي يُعـىن حبقيقـة امللـك وانقسـامه إىل خالفـة وسـلطنة وواليـة وإمـارة، ملواجهتها

إن جمــــال اآلداب ، دة كمــــا بلورتــــه سياســــة الفالســــفة املســــلمنيوال بســــّلم الفضــــائل ومطلــــب اخلــــري والســــعا، وال يهــــتُّم ال باملدينــــة وآرائهــــا
ة امللكية إنـه ، وهـو جمـاٌل مـرتبُط مبـا هـو عملـي وواقعـي، يف كيفية احملافظـة علـى السـلطة القائمـة واسـتمرارها، السلطانية هو التفكري يف األّ

لـذلك ، ة اليت تكفـل هلـا مـا يرعـى دوامهـا يف كـلِّ األحـوالويتوخى بناء القناعات واملسّوغات السياسي، خطاٌب يُواكب سلطًة فعلية قائمة
وإبــراز حتميــة القهــر كخاصــيٍة ضــرورية لكـــل ســلطٍة يف التــاريخ ولــزوم الــوالء والطاعـــة ، فهــو يهــدف إىل تكــريس تصــورات معنيــة للســـلطة

  واليت هي أخالق العامة املطابقة إلرادة التاريخ ومقتضيات الزمن.، والصرب
أو الســلطان مث طبقــة  تبــدأ بامللــك، خ الســلطاين إىل ترســيخ مبــادئ معّينــة تتجلــى يف التأكيــد علــى مراتبيــة اجملتمــعوبــذلك يعمــد التــاري

فالطبقــة العليــا يف حاجــٍة إىل رأفــة ، كــلُّ طبقــٍة حباجــة إىل كيفيــة خاصــة يف تــدبري أمرهــا مبــا يناســب مكانتهــا،  الرعيــة الــيت تتعــدد إىل طبقــات
وبـــذلك تكـــون بنيـــة اجملتمـــع يف اخلطـــاب ، ففيـــه تنظـــيم أحواهلـــا، أمـــا الطبقـــة الســـفلى فلهـــا اخلـــوف، نصـــافهوالوســـطى ترغـــب يف إ، بامللـــك

مث اخلاصـــة الفاعلـــة يف ، وتتســـع القاعـــدة بالتـــدرج لتســـتوعب خاصـــة اخلاصـــة مـــن احملـــارم واألعـــوان، الســـلطاين هرميـــة يقـــع امللـــك يف قمتهـــا
  وهم قاعدة اإلنتاج املادي.، اجملتمع العريضة وموقعهم أسفل اهلرممث العامة وهم قاعدة ، مستويات التدبري املتنوعة



إذ يعمد هذا اخلطاب إىل تأصيل الشر يف اإلنسان وهذا يقتضي دور السـلطة يف احلـدِّ منـه ، أما املبدأ الثاين فيقوم على ميتافيزيقا الشر
ضي بدوره أيضـاً ويسـتدعي صـياغة مبـادئ مالزمـة للحـد وهذا يقت، وذلك من أجل عمارة الدنيا وحراسة الدين، عن طريق تأسيس امللك

فـال ثقـة يف ، وعلـى احلـذر كمظهـٍر مـالزم ملبـدأ احملافظـة علـى السـلطة، تقوم على احلزم كآليٍة سياسية، مبادئ تقنية وعملية، من هذا الشر
  .)10(اً لكلِّ بالءاليت حتتل يف هذا اخلطاب منزلًة ال حتسد عليها عندما تصبح معدناً لكلِّ شر وسبب، الرعية

حيث تتم مرادفة الدين بامللـك باألسـاس واألس ووظيفـة ، أما املبدأ الثالث فيقوم على ثنائية امللك والدين أو التشريع لالستبداد املطلق
ما توأماً ، إضافًة إىل االستعارة البيولوجية القرابّية، احلراسة إذ يتحول امللك إىل حارٍس ، كذلك مسألة اهلدم والضياع والعماد،  ممثلًة يف كو
  للدين.

ــة«تتكــون الصــوُر إذاً مــن مشــهد امللــك الــذي هــو  وهــي لــذلك ال تفكــر يف ميثــاق الســلطة وال تشــرتط لــه القواعــد » البهــاء والعــزة واأل
فامللـك كاإللـه واهـب ، إللـهوبـذلك تـتم املماثلـة بـني امللـك وا، ومتنـع الفتنـة، إنه صورٌة قائمة ترعى احلـدود، فامللك مكانٌة وموقع، والقوانني

وتســـتجيب لنظـــام الرتتيـــب القـــائم انطالقـــاً مـــن إرادتـــه وإشـــارته وأمـــره ، ووظائفهـــا تـــدور يف فلكـــه، وهـــي احلاصـــلُة بـــأمره، املراتـــب وحمـــدَّدها
  .)11(وتدبريه

بل تعكس ،  تشري إىل أمساٍء فقطوتبدأ الصور باألمساء اليت حتتكر كل الصفات الفضلى كالعزِّ والنصر والوالء واإلعانة والفخر.. إذ ال
ا ُتشكلُّ رسالةً ، حاالت و مواقف أما املشهد اآلخـر فعنـدما يتحـّول امللـك إىل امتيـاٍز ، وحتدد توجهاً معّيناً يف موضوع الوظيفة امللكية، إ

رطوشــي فيخصــص بابــاً كــامًال أمــا الط، فلــوال امللــوك ألكــل النــاس بعضــهم بعضــاً كمــا عــّرب الثعــاليب، إهلــي فهــو كالغيــث والشــمس والقمــر
والصـور يف اخلطـاب السـلطاين يسـمح لنـا باحلـديث علـى أن هـذا  إن اسـتعراض املشـاهد، للحديث عن حكمـة كـون السـلطان يف األرض

حيــث تــروم الصــور إىل إيصــال ، وهــذا مــا يستحضــر آليــة االنعكــاس، اخلطــاب حيصــر مشــاهده يف التفكــري بالصــور والتفّكــر مــن خالهلــا
  الية ُتربز درجة االمتياز القصوى اليت حيتّلها امللك يف سّلم البشرية.رسائل متت

بــل إنــه حــافظ الــدين وحــامي ، فامللــك هــو احلــارس األكــرب للــدين، وتســتكمل الصــور مشــهديتها مــع حتقيــق املماثلــة بــني امللــك واإللــه
، ىل رسم صورٍة مكّربة للنموذج اإلهلي وإسـقاطها علـى امللـكوترمي هذه املماثلة إ، البيضة وُمقيم احلدود وُحمّصن الثغور كما عرب املاوردي
حتمـل خمتلــف ، وهــي صـورٌة ُتضـيف إىل قداســتها املفرتضـة واملقــّدرة صـوراً ال حصـر هلــا، وذلـك كمـا حيفظهــا اخليـال الـديين الشــعيب ويرعاهـا

ــا القصــوى وكــذلك فهــو العــادل ، واملــوت واحليــاة، غيــانوالعــدل والط، فامللــك جيمــع عندئــٍذ بــني الصــفح والعقــاب، التناقضــات يف كماال
ــدف مــن ورائهــا إىل إخضــاع الرعيــة وإقناعهــا بوجــوب الطاعــة بوصــفها قيمــًة ... واجلبــار والواحــد القهــار إىل غــري ذلــك مــن الصــور الــيت 

ة يف تـاريخ اإلسـالم كمـا تشـهد وهذا مـا جعـل مفهـوم الطاعـة ُيشـكل املبـدأ السياسـي املـالزم للسـلط، ُخلقية ُمثلى على الرعّية االمتثال هلا
وذلـك مـن أجـل احملافظـة علـى املراتـب ، اليت تؤكد باستمرار على اإلعالء من شأن الطاعة ولزومها، على ذلك نصوص اآلداب السلطانية
ادة وهــي الطريقــة وهكــذا ُتصــبح الطاعــة يف هــذا اخلطــاب معقــل الســالمة ومتثــلُّ أرفــَع منــازِل الســع، اجملتمعيــة والقواعــد السياســية الســلطانية

ومـدبّرًة لشـؤون العامـة مبــا ، واألداة املناســبة السـتمرار السـلطة حارسـًة للـدين يف الــدنيا، وهـي العاصــمة مـن كـل فتنـة، املثلـى والعـروة الـوثقى
  يضمن االستقرار واألمن.

معاويـة  ف، ريقـة انتقـال اخلالفـة إىل معاويـةوط "الفتنـة"فـرتة ميكن العـودة مبجـل "فقـه التربيـر" الـذي أنـتج فيمـا بعـد اآلداب السـلطانية إىل 
متمـثًال يف رفـع ونسـخ ، كان اإلمام الشرعي األول الذي حلَّ التناقض اجلذري ملرحلـة صـدر اإلسـالم لصـاحل االجتاهـات التطوريـة اجلديـدة

  يد يتالءم مع التطورات االجتماعية.وتثبيت بناء فوقي سياسي وروحي جد، أولوية املنظومة القيمية والعرفية القبلية يف تدبري مصاحل األمة
ـــا، إذ جعـــل معاويـــة مـــن اخلالفـــة مؤسســـًة ســـلطوية فوقيـــة هلـــا ، واعيـــة لنفســـها، مفصـــولٍة عـــن االرتباطـــات القبليـــة، ذات كيـــان خـــاص 

ة؛ هـذه املصـاحل مستقلة يف قرارهـا ومالكـة جلميـع األدوات الالزمـة لتحقيقهـا بغـض النظـر عـن التوازنـات واملصـاحل القبليـ، مصاحلها اخلاصة



إذ كانــت إفــرازاً مباشــراً للفتوحــات ونتائجهــا مــن ، القبليــة الــيت أخــذت تعــّرب عــن ســلوكية جديــدة بعيــدة عــن أطــر ومعــايري النســب احملــض
ا لعبت دوراً ال ُيستهان به يف تقرير مصري احلركات السياسية واملواقـف احلزبيـة هلـذه املرحلـة مـن جانـٍب آخـر، جانب ضـًال ف، إضافة إىل أ

ـا املصـدر  اإلسـالميإذ ألول مـرة يف التـاريخ ، عن ذلك فإن سياسة معاويـة هـذه كـان هلـا خطـٌر كبـري يـتم نسـخ اجلماعـة أو األمـة عـن كو
، بـل علـى أنـه خليفـة اهللا علـى األرض يف عبـاده، فمعاويـة كـان ال يفهـم نفسـه علـى أنـه خليفـٌة للمسـلمني، األول لشرعية احلـاكم واحلكـم

ـا العامـة اجلمعيـةوبذلك فقد ك ، )12(ّفت األّمـة يف عهـد معاويـة عـن أن تكـون احلامـل والرافـع لشـرعية احلكـم مـن خـالل إمجاعهـا وإراد
  فمن أين يأيت هذا املصدر إذاً؟.، فإذا مل تعد األمة مصدر الشرعية

فـإن الطاعـة مفروضـٌة ، اخلالفة خالفة اهللا فإن كانت، آخر ال يقلُّ أمهيًة عن ذلك واستتبعت تلك الصياغة اجلديدة لشرعية احلكم أمراً 
ــذا يكــون معاويــة قــد نســخ طــابع العقــد االجتمــاعي للحكــم، والزمــٌة ســلفاً علــى املســلمني، مســبقاً  ، كمــا فهمــه ومارســه عمــر وعلــي،  و

النـاس إنــا أصـبحنا لكــم  أيهــا" :هــ حــني قـال53عـّرب عنهــا واليـه علــى البصـرة زيــاد بـن أبيــه يف خطبتـه ســنة ، وأّسـس لعالقــٍة سـلطويٍة فوقيــة
، فلنا عليكم السمع والطاعة فيمـا أحببنـا، ونذود عنكم بفيء اهللا الذي خّولنا، نسوسكم بسلطان اهللا الذي أعطانا، ساسة وعنكم ذادة

م ساستكم املؤدبون لكم، فادعوا اهللا بالصالح ألئمتكم... ولكم علينا العدل فيما ولّينا.   .".وكهفكم الذي إليه تأوون..، فإ
فـــإن عالقـــة اإلدارة السياســـية املركزيـــة بالقبائـــل أصـــبحت يف جوهرهـــا عالقـــة ، وإذا كانـــت مســـألة الشـــرعية قـــد حتولـــت إىل هـــذه الصـــيغة

ــا اجلماعيــة العامــة املشــرتكة، أي تــدبري الشــؤون العامــة لألمــة، حكــم وأصــبح قطاعــاً اجتماعيــاً خاصــاً ، وإدارة مصــاحلها وأمورهــا ومعامال
وانعكاســاً هلــذه السياســة ، ويتميــز متيــزاً واضــحاً عــن قطــاع العالقــات القبليــة العامــة، ال دخــل للقبائــل بــه، يات الدولــة وحــدهاتابعــاً لصــالح

الـــذي أصـــبح ، وفســـحت املكانـــة األوىل ملعـــايري النظـــام السياســـي اجلديـــد، العامـــة فقـــد أصـــبحت املعـــايري واالعتبـــارات القبليـــة ثانويـــًة متامـــاً 
  لقة يف تركيب أمور األّمة.صاحب األولوية املط

إذ يــرى أن ، آليــات الفكــر السياســي خــالل مراحــل التــاريخ اإلســالمي انعكــس علــى احليــاة اليوميــة املعاشــيةأن رودنســون  ولــذلك يعتــرب
نني وسـوف يعاقبـه اهللا علـى ظلمـه وجيـزي املـؤم، النصوص الشرعية توحي كقاعدٍة عامة باخلضوع لطاعة اإلمام حىت ولو كـان غـري عـادل«

طريقُة التفكري هذه خلقت لدى عامـة النـاس شـعوراً بالَغَلبَـة ، فاألمر إذاً معلٌق بورِع والة األمر وعدهلم وقيمهم األخالقية، »على طاعتهم
  .)13(والتواكل وعدم الرغبة يف التغيري

السـلطوية الـيت راجـت يف تلـك الفـرتة  غري أن البحث يف اجلذور السلطانية داخـل الرتبـة اإلسـالمية يسـتمد مشـروعيته مـن كـون املفـاهيم
وهــذا مــا يُؤكــده العديــد مــن املستشــرقني والبــاحثني الــذين يعتــربون أن الــرتاث اهليلنيســيت ، هــي خــارج ســياق الــنص القــرآين واحلــديث النبــوي

خيــالفهم يف  بــد اجمليــد الصــغريعإال أن ، )14(لعــب دوراً بــارزاً يف تســريب مثــل هــذه املفــاهيم إىل الثقافــة السياســية الســائدة يف تلــك الفــرتة
بــل وحتّولــت هــذه املفــاهيم إىل الضــابط الــذي يضــبط عالقــة اخلليفــة أو الســلطة ، ذلــك معتــرباً أن الــرتاث الفارســي كــان لــه التــأثري األكــرب

لــك أو السـلطان هــو مـا دام امل، هــذه العالقـة الـيت تقــوم علـى نفــي كـل ضــابٍط بـني احلـاكم واحملكــوم، بقاعـدة اجلمـاهري اإلســالمية احملكومـة
  .)15(وهذا ما جنده واضحاً يف أدبيات نصائح امللوك، ها وغايتهاؤ هو مبد، الدولة نفسها
وجعلتـه ، فإنـه نـدب نفسـه لتصـحيح املفـاهيم، وآليـة اسـتثماره لصـاحل السـلطان، طريقة استغالل النص الديين مبكراً  الشافعي لقد أدرك

إذ هـــي مفّســـرٌة لـــه وضـــابطٌة لتأويلـــه ، حة يف نفـــس مســـتوى ومرتبـــة الـــنص األول (القـــرآن)يُـــدافع حبـــرارة عـــن وجـــوب اختـــاذ الســـنة الصـــحي
بالتـايل علـى كـلِّ مـن ُيضـمر طموحـاً يف جـّر الـنص إىل تأييـد مواقفـه تأييـداً مطلقـاً وحتويلـه بـذلك ، ومفّوتٌة الفرصة، وملفاهيمه ومصطلحاته
وقــال  ﴾يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا اهللا وأطيعــوا الرســول وأويل األمــر مــنكم﴿ :ولنأخــذ مثــاًال علــى ذلــك قولــه تعــاىل، إىل نــٍص محّــال أوجــه

واتبـاع ، ولـزوم طاعتـه، فُنصـح اإلمـام«مـات ميتـًة جاهليـة).. ، خلـع يـداً مـن طاعـة (مـن فـارق اجلماعـة أو :-صلى اهللا عليـه وسـلم-النيب 
يــه إنَّ يف مثــل هــذا الكــرم املطلــق ، »وال يثبــت إســالٌم إال عليــه، إميــاٌن إال بــهوال يــتم ، فــرٌض واجــٌب وأمــٌر الزم، يف الســرِّ واجلهــر، أمــره و



فالطاعــة للســلطان جيــب أن تكــون ، وأخطــر مــا فيــه صــيغته املطلقــة البعيــدة عــن التقييــد والضــبط والبيــان والشــروط، حــول مفهــوم الطاعــة
ـــا ، )16(مـــا تنبهـــت رســـالة الشـــافعي إىل خطورتـــهوهـــذا بالضـــبط ، مطلقـــة مهمـــا كانـــت طبيعـــة أوامـــره وفروضـــه واختياراتـــه السياســـية وكأ

  قصدت مواجهته بتأسيس الكالم على البيان والعلم.
وإيالء عنايٍة كبرية للقواعد اللغوية وحتديـد ، )17(وهنا ينبع االهتمام الذي أبداه الشافعي باجلانب اللغوي يف التأصيل للسلطة العلمية

ــا علــى األحكــام واألوامــر يف ذلــك األصــوليون الــذي عملــوا علــى تقييــد تأويــل الظــاهر بشــروٍط وقــوانني لغويــة ومعنويــة إذا وتبعــه ، دالال
  فُقدت بطل التأويل.

مـا متثّـل يف عـزم اخلليفـة الوليـد ، ولعلَّ من النماذج الدالّة على إمكانية ذلك االستغالل السياسي للمفاهيم الشـرعية واألصـولية املتداولـة
بعـد أن عـرف إمجـاع فقهـاء عصـره علـى إبطـال مثـل تلـك ، إلـزام النـاس بالبيعـة البنيـه اللـذين مل يبلغـا احللـم هـ) على126ـ  88بن يزيد (

فأرسـل بـذلك رسـالًة إىل ، فلم جيد لتربير تدبريه السياسي هذا سوى اللجوء إىل ذات املفاهيم اليت طاملا أّكد عليها أولئك الفقهاء، البيعة
طاعـة اهللا هـي "ولكنها يف آن واحد تؤكد شديد التأكيد على معىن ، ج الفقهاء يف عدم البيعة لقاصراألمصار تتحاشى كلَّ رٍد على حج

هكــذا ســرعان مــا تتحــول الطاعــة إىل مفهــوٍم ، بعــد أن جتــرد ذلــك املفهــوم مــن كــلِّ قيــٍد أو ضــابط مــن ضــوابطه األصــولية "رأس احلكمــة
هـذا ، م أن يضيق بسرعٍة لينحصر يف طاعة اخلليفة يف تدبريه اجلديد بالتحديدمث ال يلبث املفهو ، فضفاض يتسع ليشمل طاعة أويل األمر

  .)18(وخسر دنياه وآخرته، التدبري الذي من ترك الطاعَة فيه أضاع نصيبه وعصى ربه
ارســـة وال بإبعـــاد رجـــل العلـــم عـــن مم، بـــل مل يكتـــف رجـــل السياســـة بتوظيـــف واســـتغالل املفـــاهيم والقواعـــد األصـــولية ووســـائلها الناجعـــة

، ولكنه هذه املرة استغالٌل لذات العامل حماوًال توظيف مسعته وصيته العلمي، نفسه بل إنه صار ُميارس االستغالل، سلطته داخل اجلمهور
  وُمبدياً حرصاً على تزيني جمالسه بالعلماء عامًال بذلك على إبعادهم عن جمال سلطتهم بني اجلمهور.

بــني رجــل السياســة والســلطة وبــني اجلمهــور والوفــاء ، ليزيــد عمقــاً شــعوُر العــامل بأزمــة الــوالء املــزدوجغــري أنَّ هــذا التقريــب مل يكــن إال 
وأنَّ رجــل الســلطة ال يتــأخر يف االســتنجاد بــه واللجــوء إليــه  ، خاصــًة بعــد أن أدرك أنــه مــراٌد فحســب لتــزيني اجملــالس، للمعرفــة الــيت حيملهــا

ا   لقواعدها ومؤّسٍس لشرعيتها مع كونه ممنوعاً من ممارستها.ومدبٍّر ، كمنظٍّر للسلطة وللسياسة ذا
طريقــًة تقــوم علــى ، إن وعـي الفقهــاء والعلمــاء ألزمـة الــوالء هــذه خلقــت لـديهم طريقــًة خاصــة يف التعامـل مــع مفــاهيم املقاصــد الشـرعية

وهو شـيٌء تشـرتطه وتتضـمنه ، لتدرج يف إلقاء األحكاممراعاًة لظروٍف حمّكمة واعتباراً ل، اإلضمار وإخفاء األهم وراء املهم أو األقلِّ أمهية
ا ، دائـراً بـني منطقـيت الشـعور والالشـعور، مما جيعل من أسلوب اإلضمار املشار إليه وكأنه ُيشـكل سـلوكاً فكريـاً ثابتـاً ، املقاصد الشرعية ذا

  ان فن إبراز مقاصد وإخفاء أخرى.وذلك حسب منطق املقاصد الذي يقضي بضرورة إتق، وممارساً لعملييت اإلظهار واإلخفاء
فهــو ، قــد جعــاله دون وعــٍي منــه خيــرج عــن منطقــه األصــويل ذاتــه "الفتنــة"وهلعــه مــن  "للظــروف احملكمــة"ويبــدو أن كثــرة مراعــاة الفقيــه 

إذ معهـا ، اخللـعحبكم منطق التعليل باملناسب الـذي َدرََج عليـه يف علـم األصـول يـربط ربطـاً ضـرورياً بـني جريـان العاهـات ووجـوب العـزل و 
  تفتقد وتُرفع املقاصد املنوطة باإلمام وال سبيل للجمع بني تلك العاهات وبني إقامة احلدود واستيفاء احلقوق ومحاية املسلمني.

أي جـّر العلمـاء املنظـرّين لتلـك ، وبذلك نتبني سـهولة جـّر املقاصـد العامـة يف السياسـة الشـرعية لتنقلـب إىل عكـس مقصـودها األسـاس
يُقـام أكثـر مـن جسـٍر واصـل بـني السياسـة ، ومن مث وحتـت ضـغوط املمارسـات السـلطانية، بدَل نقدها، صد إىل تربير السياسة القائمةاملقا

وكــأن املقاصــد الشــرعية ووســائلها الناجعــة قــد حتّولــت إىل جمــرد قوالــب فارغــة غــري ، الشــرعية وبــني سياســاٍت عقليــٍة خمتلفــة بــل ومتناقضــة
ويصـدق هـذا علـى مفهـوم اإلمجـاع أو املصـاحل ، وتوظيفهـا لتربيـر كـلِّ املواقـف واالختيـارات، ن ملؤهـا بـأيِّ حمتـوًى كـانُميك، مضبوطة اهلوية

، مثلمـــا يصـــدق علـــى خمتلـــف الوســـائل الناجعـــة األخـــرى كرفـــع احلـــرج ومراعـــاة الضـــرورات املبيحـــة للمحظـــورات، املرســـلة أو االستحســـان
بـل ، إخل... واألمـور مبقاصـدها، وعمـوم البلـوى واملشـقة جتلـب التيسـري، واجـب إال بـه فهـو واجـبوما ال يتم ال، وارتكاب أخفِّ الضررين



، الــدين :تُـذكر دائمــاً علـى الرتتيـب اآليت، حـىت حينمـا نقــرأ أن مقاصـد الشـريعة بُنيــت علـى مراعـاة املصــلحة يف احلفـاظ علـى أشــياٍء مخسـة
ا مبجرد زعم رجل السـلطة بـأن مصـلحة فُندرك كم هو سهٌل ال، املال، النسل، العقل، النفس تضحية باملصاحل األربعة األخرية رغم ضرور

وســوف يتكــرُر مثــل هــذا الــزعم بتكــرار أســبابه إبّــان عصــور االحنطــاط عنــد ازديــاد ضــغوط ، يف خطــر، الــدين وهــو املقصــد األول واألعــم
  الفرجنة على الدولة السلطانية.

ويُفســر تســامح القــائمني علــى الدولــة ، م بإقامــة جســوٍر قويــة بــني النمــوذج والواقــع املعــيشوهــذا مــا دفــع رجــل العلــم إىل عــدم االهتمــا
وذلــك اعتبــاراً لكــون املضــمون ، حــىت مــا كــان منــه مطبوعــاً بنزعــٍة راديكاليــة كمــا عنــد املعتزلــة، الســلطانية جتــاه مثــل هــذا األدب السياســي

أكثــر ممــا هــو مضــموٌن سياســي للتغيــري الفعلــي لــذلك ، مــن وطــأة الواقــع والتخفيــف، السياســي لــذلك األدب يكــاد يكــون سياســًة للحلــمُ 
قــد وجــدوا يف القواعــد العامــة للخطــاب األصــويل ويف وســائلها ، هــذا فضــًال عــن كــون رجــال العلــم ورجــال السياســة علــى الســواء، الواقــع

يف كــل  "املفســدة املرجوحــة"الوضــع القــائم أو لتوضــيح الناجعــة املطيّــة الــيت ركبوهــا مجيعــاً لتربيــر كــون املصــلحة الراجحــة تكمــن يف اســتمرار 
ملـا ، ولوال هذا الضمان الذي كانت دولة الواقع جتده يف ذلك األدب السياسي جبانـب القواعـد األصـولية واملقاصـد الشـرعية، دعوٍة لتغيريه

  مسحت للعلماء برتويج بضاعتهم ونشر مناذجهم السياسية.
فــإذا كانــت جتربــة الفقيــه السياســية قــد انتهــت بــه إىل ، "علم مقاصــد الشــريعة"ح إشــكالية القــول بـــليــأيت بعــد ذلــك زمــن االحنطــاط وليفــت
ســُرتغمه أن يعــّدل مــن ، فــإن ظــروف االحنطــاط وتــراكم أســبابه وتــزاحم مظــاهره، "مســتبداً عــادالً "القــول بشــرعية املتغلــب علــى أن يكــون 

حيـث أصـبح اإلحلـاح علـى ذلـك ، كييب الغريـب اجلـامع بـني االسـتبداد والعـدلموقفه وتضطره مرًة أخرى إىل الفصل بني ذلك الوصف الرت 
وطمعاً يف حماٌل ما دام اهلدف الذي صار َيطمح إليه اجلميـع ينحصـر يف جمـرد التـوفر علـى ، الوصف يف عصور االحنطاط ضرباً من اخليال

أمــا العــدل فــإن ظــروف ، داخليــاً وخارجيــاً ، ملتالحقــةالقــادر علــى حفــظ البيضــة ومواجهــة املخــاطر العســكرية ا» املســتبد«رجــل الســلطة 
  االحنطاط والرتاجع مل تعد تسمح باحلديث عنه كقاعدٍة سلوكية أو شرٍط ال يتخلف يف املمارسة السياسية.

ظهر للطاعة "املتغّلب"وانتقل معها والء الفقيه من والء للخليفة إىل والٍء للسلطان ، وبذلك انتقلت الشرعية
ُ
للمسـتبد "والٍء  مث إىل، امل

  وهو ما يعين على صعيد القيم االنتقال من الوالء للعدل املطلق إىل الوالء لالستبداد املطلق.، بإطالق "للمستبد"فوالٍء  "العادل
ة حبيث صار أكثر خنوعاً وقبوًال لألوضاع املعيشي، لقد خّلف هذا الفصل بني العدل والسلطان أثراً سلبياً على إنسان عصر االحنطاط

ـم مـن بـؤس"معتقداً مـع أيب حملّـي أن ، يائساً من اإلصالح، املرتدية قانعاً بأقل من لقمة العيش ، "ال حيلـَة ألحـٍد مـن اخللـق مـع مـا نـزل 
، ذلـك الفصـل بـني العـدل والسـلطان، علـى املسـتوى النظـري، يُـربَّر بـه "تأويـلٍ "وحيث ذلك فقد َعِمَل كثٌري مـن فقهـاء العصـر علـى إنتـاج 

ولعل يف هذا ما يفسر شيوع الدعوة إىل رفض التعامـل مـع السـلطان ، ُر به إمكانية وكيفية التعايش معه وقبوله على املستوى العمليويُفسَّ 
  .)19(والفرار وال سيما يف األدب الصويف

ـــا الشـــرعية ذا كانـــت املبـــادئ واملفـــاهيم فـــإ، جتلـــى هـــذا النشـــاط التـــأويلي الزائـــد يف ابتكـــار وســـائل التكيّـــف مـــع احملظـــورات وإجيـــاد تربيرا
ــا مل تُنجــز حبكــم الضــرورة مــن تــأويالٍت إســقاطية ابتعــدت كثــرياً عــن روح تلــك ، الفقهيــة واألصــولية مل تكــن غائبــة عــن هــذا العصــر إال أ

إال ، مفهـوم املصـاحلفعلـى الـرغم مـن أن مفهـوم املقاصـد الشـرعية ظـلَّ ُمتـداوًال رغـم صـورته الباهتـة جبانـب ، املفاهيم وقواعدها الضابطة هلا
ا املعـروف بتحويـل تلـك املقاصـد إىل جمـرد وسـائل  أن حتديد فقهاء عصر االحنطاط ألنواع تلك املقاصد واملصاحل كاد يُفرغها مـن مضـمو

  تستهدف يف النهاية النموذج املرغوب فيه يف هذا العصر.
فـإّن ذلـك مل يكـن يتضـمن يف ذاتـه تزكيـًة لنظامـه ، ل حكـم املتغلّـبفقهـاء السـنة إىل تربيـر املعـامالت يف ظـ بعض وإذا كّنا قد رأينا ميلَ 
يف حني أن اجلديد يف عصر االحنطاط أنّه كادت تغيُب فيه هذه التحفظات يف الوالء السياسـي بـل إنـه بعكـس ، أو تفضيًال له على غريه

واعتبار اخلروج عليه يف سائر األحوال مساوياً ، عليهذلك قد ُعِرَف ذيوعاً لتصوٍر حول رجل السلطة انتهى إىل إضفاء طابٍع من القداسة 



 "مشــكلة"واجلــدير بالــذكر هنـا أن ُرُســَل الســلطة القــاهر بســيفه يف هــذا العصـر مل يعــد كمــا كــان ســابقاً ُميثــل ، للكفـر وخروجــاً عــن املقــّدس
ومــا دام مفهــوم ، لعنــف املســتمر والشــاملمــا دام العصــر كّلــه قــد أصــبح يتــنفس ويتغــذى مــن التغّلــب والســيف وا، حتتــاج إىل تربيــٍر شــرعي

  الزمان نفسه قد صار معادًال ملعىن الرتاجع احلتمي واالبتعاد عن منوذج السلف الصاحل.
*******************  
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  التقييد والتقعيد في األنظمة والمناهج
  طفى اليف احلرازين*مص

أن ندخل إليه عناصـر مـن نظـام آخـر؟ ألن ذلـك مـن طبيعـة األمـور. هـذا مـا جييبنـا  )1(ملاذا جيب لكي يتمتع نظام لغوي ما بالكفاءة
ركـزه وأنـواع املمارسـات يف اإلسـالم القـدرَة علـى التشـّكل دون املـرور مب )2(به الفكر احمللي احلديث يف سياق حبثه عما يؤّمن لصـيغ اجلمـل

الذي يشهد من خالل املخزون اللغوي القرآين على تشّكل نظام السيادة الذي يعّطل نظام الشرعية القائم علـى اللغـة الصـناعية ويفّكـك 
  .)3(مفرداته

حـدات بـني اإلسـالم واحلداثـة مبـا هـو يف جـوهره حماولـة لتزويـد اإلسـالم بصـيغ قوليـة إشـارية وو  )4(ذا املعىن ُعـين هـذا الفكـر بالتقريـب
  فعلية مشّكّكة تنتمي إىل املخزون اللغوي احلديث فتتحقق عرب هذا التقريب ملفرداته الكفاءة وتتوّفر لدعوته املشروعية.

وإننا إذ ننطلق يف إجابتنا عن هذا السؤال االستفهامي من مبدأ "عدم املقايسة" كما صاغه بصـورة حامسـة بـول فايربنـد يف كتابـه "ضـد 
ة ولكــن يف ألعــاب لغويــة متباينــة لغيــاب األصــل أي عــدم ، )5(املــنهج" إمكانيــة العبــور بــني بعــض الــنظم الــيت تســتخدم منطوقــات متشــا

فإن هذا املبـدأ لـن يتمتـع بقـوة اإلقنـاع الفعليـة يف مواجهـة نظـام التقريـب احمللـي إالّ إذا اكتشـفنا -املوّحد بينها أو اليت ميكن أن ُحتمل عليه 
داثـة مـا يفّصـل حيثياتـه ويـدّعم بنـوده ويضـع قواعـده موضـع امـتالك الفّعاليـة الـذي يؤّشـر يف احلقـل اللغـوي مـن داخـل أنظمـة اإلسـالم واحل

املنهجي على تعسر التقريب وحتّوِل نظامه إىل جهاز تشويش هجومي يستهدف اإلسالم مبـا حتملـه هـذه الكلمـة مـن معـاٍن تطـال الـوحي 
  والتاريخ واملمارسات الراهنة.

ــار نظــام التقريــب وتعطّلــت قنواتــه؟ علينــا لإلجابــة عــن هــذا فمــا هــو هــذا الشــ يء الــذي إذا مــا اكتشــفناه ترســخ مبــدأ عــدم املقايســة وا
ـا مبـدأ عـدم املقايسـة يف فـتح حقـل تفّكـري دأب احمللـي  )6(السؤال أن نستفيد من الدعوة املنهجية اليت يطلقها فايربند بقوة ويستكمل 

  على إقفاله. 
العـروي وهـو يشـرح لنـا السـر الكـامن وراء  لفكـر احمللـي هـذا احلقـل التفّكـري؟ لنسـتمع مـن هـذا املنطلـق إىل عبـد اهللاولكن كيف يُقفل ا

انقالب حقل األقوال واألفعال يف الغرب ودخول مفرداته يف أنواع من اجلمل احلديثة هـي التعبـري احلـديث عـن قدرتـه علـى االنفصـال عـن 
ارية ممركزة ال تقبـل التحويـل إىل أي صـيغة أخـرى وال حتتـاج إلثبـات مشـروعيتها إىل التعبـري عـن أفعـال النظام القدمي الذي يظهر بصيغة عب

هدفـه ، ومهما كانت املـادة املعقولـة، أحدمها يهّم الفكر وحده :"ال مناص لنا من قبول التمييز واإلقرار أن العقل عقالن :البشر املتجددة
هدفـه النظـر يف ظـروف مطابقـة الوسـائل لألهـداف ، اين يهّم السلوك أو الفكرة اجملسدة يف فعـلوالث، النظر يف شروط التماسك واالتساق

، والثــاين عقــل الواقعــات، عقــل النطــق والكــون، عقــل احلــدود واألمســاء، عقــل الكائنــات اجملــردة، أيــاً كانــت. األول عقــل املطلــق، املرســومة
بــل هنــا حتــّل القطيعــة اجلوهريــة بــني القــدمي ، ومــن ال مييّــز بــني هــذه املفهــومنيأفعــال البشــر املتجــددة. يوجــد فــرق جــوهري بــني مــن مييّــز 

  .)7(واحلديث"
حنن هنا أمام نص يقّدم فرصة فريدة إليضاح ما جعلنا سـؤالنا حـول الفكـر احمللـي يـدور عليـه. وتكمـن هـذه الفرصـة بالضـبط يف أنـه إذ 

وغــري القابــل للتوســط أو  )8(ق" الــذي يبســط احلقــل التــداويل يف التواطــؤجيعــل يف حقــل الــدالالت مــن حمــاوالت اخلــروج علــى "عقــل املطلــ
فإنه يكشـف لنـا وبصـورة واضـحة اللحظـة الـيت تشـهد حتـّول الفكـر احمللـي إىل فكـر ، التشّكك يف أصل االنتقال إىل النسق الغريب احلديث

مــا يشــّكل أصــل هــذه اللحظــة  )9لحمــة املنطقيــة(خــالل مفهومــه عــن "الإقفــايل. وميكننــا منــذ البدايــة أن نكتشــف مــع إرنســت غلنــر مــن 
املعـرب بوصــفه قـوة كاشـفة تعــّدل ، انفـتح لنـا معـرب بــالغ األمهيـة، وهــو ُميـس فعليـاً يف الــنص الغلنـري ال بـل ُيكســر، ومفتاحهـا الـذي إذا ُمـس

  السياقات وتعيد تشكيل الدالالت.



الــذي أصــاب عــرب فكــر احلداثــة مفــردات القــول ووحــدات الفعــل مــن إنــه ينطلــق يف حتليلــه للتبــّدل الشــامل ، لنســتعرض هنــا كــالم غلنــر
نقطة مفاجئة جتعل من نص العروي كلمـا جهـد لتثبيـت نفسـه وتـدعيم سـبل حجاجـه يقـرتب مـن الالمعـىن وفقـدان الداللـة. مـا هـي هـذه 

ـــا اإلكـــراه مفصـــوًال عـــن أي إنيّـــة تتـــدخل يف احلقـــل اإلدراكـــي السياســـي لتفـــرض منطقهـــا "ولكـــن حـــني ينفـــّك  :نســـتمع إليـــهفل، النقطـــة؟ إ
يبـزغ ، اإلكراه عن القناعات الفردية وال يرتبط إالّ بـالنظم احملكمـة وقواعـد التفكـري النظاميـة وانـدراجها يف متكّونـات مـن العناصـر امللتحمـة

نــاظري وعلــى اجتمــاع أو طبيعــٍة تبــىن علــى مــا هــو بــديهي وعلــى توقّــع مــا هــو ت، اجتمــاع هــو مبثابــة نظــام تعاقــدي :أمامنــا إمكــان حــديث
  .)10(حيث املفاهيم متواطئة والبشر سواسية"

ــذا الــنص الغــين باإلشــارات والــدالالت أننــا نشــهد هنــا تفجــرياً مضــيئاً لفكــرة "احلــديث" الــيت تُعيــد  لــنلحظ قبــل أن نســتكمل التبّصــر 
مبـا هـي ثقافـة العـامل القـدمي أو أي نظـام  )11(فـة اإلرادةوبصورة خميالية جناح التقعيد يف الغرب إىل التمييز احلاسم بني ثقافة الشطارة وثقا

يت تنبــذ للجمـل اإلخباريـة والوحـدات املعلوماتيــة ال ميكـن التوسـط بـني أطرافــه. فهنـا يف النظـام الغلنــري مل تعـد اإلنيّـة احلديثـة تلــك اإلنيّـَة الـ
ــا مــا تنكشــف كنصــاب ســل، )12(اللغــات الســابقة عليهــا لتــتخّلص مــن أي ســابق طوي يواصــل اإلكــراه يف ســياقات متركــز مفرداتــه بــل إ

  وتُعيد صياغة مبدئه الذي يلحم مزاجه.
ة وتبعــاً لــذلك فــإن تعيــني اإلكــراه بفصــل ديناميتــه التأثرييــة الــيت تبــين التعاقــد علــى التواطــؤ يف املفــاهيم والتنــاظر يف املضــامني عــن اللحظــ

لتنــــاظر يظــــل رغــــم مــــا ُحتدثــــه هــــذه الديناميــــة مــــن تبــــّدالت كــــربى يف املعــــاين الــــيت تــــؤّمن فــــرض هــــذا التواطــــؤ وإمتــــام هــــذا ا )13(النظريــــة
غري مكتمل وال يتمتع بالكاشفية. ذلـك أنـه تعيـني ال يظهـر يف الـنص الغلنـري إالّ ليفـتح ثغـرة يف مـا يعتـربه الفكـر احمللـي  )14(والدالالت

دمي أو أيِّ متحركيـات تسـتكملها أو تعـّدهلا لينفصـل عـن "عقـل عرب النص العروي أصل احلداثة الذي يفصل التقعيد عن آليات العامل القـ
أي دون ما هـو ضـروري بذاتـه مبـا هـو أصـل الكفـاءة ، املطلق" الفارض لتلّفظ حتكمي حيول دون اكتشاف "عقل الفعل" وتثبيت التوسط

  ومعيار املشروعية.
حقـل يتـألف مـن وحـدات لغويـة عباريـة تفـرغ حقـول الكـالم  وال بد هنا إلدراك هذه الثغـرة مـن تصـور املتكـّون االجتمـاعي انطالقـاً مـن

ـا تـأيت مـن  )15(اإلشارية مـن طاقتهـا وتنشـئ حقـوًال جديـدة تقـوم علـى االتسـاق واآلمريـة. مـن أيـن تـأيت اللغـة العباريـة يف هـذا احلقـل؟ إ
حيــث ، يف الــنص الفيــربي والــدوركامييمفــاهيم ومتحركيــات الفكــر املنطقــي األرســطي مدّعمــة بنــواة التفكــر االجتمــاعي احلــديث الكــامن 

يف أصـل هـذه  )16(يدخل مفهوم "اللحمة املنطقية" مبعناه القائم على تأصيل أبنية القول وقنوات الفعل انطالقـاً مـن مبـدأ عـدم التنـاقض
  اللغة ويف صلب آليتها.
معــدوماً يف العــامل القــدمي الــذي يتحــّول يف  هــذا التشــّكل للحمــة املنطقيــة يتميّــز عنــد إرنســت غلنــر بأنــه مــا يظــل، غــري أن هــذا الــدخول

مفـــردات نصـــه إىل تعّلـــق "طقســـي" هـــو تشـــّكك إشـــاري ووحـــدات قوليـــة ســـياقية تـــدّمر اللحمـــة املنطقيـــة وتؤّســـس التقعيـــد علـــى اللحمـــة 
  .)17(االجتماعية

ذا املعىن متتـَع اإلكـراه بكاشـفية تتجـاوز ديناميتـه التأثرييـة يف سـياقات التق عيـد يف الغـرب لرتّكـز علـى مـا يظـل معطّـًال يف وإننا إذ نشهد 
فإننـا ، نظـم اإلكـراه القدميـة وهـو اللحمـة املنطقيـة الـيت تفّكـك حقـل الكـالم املرّكـب كـذاكرة إشـارية وتظهـر كهـدف للقطـع مـع هـذه الـنظم

"كيـف ميكننـا االنتقـال مـن  :ننتقل مع إرنسـت غلنـر إىل صـياغة سـؤال يتعلـق بالسـبل واآلليـات الـيت جتعـل مـن هـذه اللحمـة تظهـر وترتكـز
حيــث اللحمــة املنطقيــة بــأجلى صــورها ، جمتمــع يقــوم علــى اللحمــة االجتماعيــة ويتصــف قطعــاً بالتفّكــك املنطقــي إىل جمتمــع هــو جمتمعنــا

 . وهـو سـؤال يقودنـا مـع غلنـر إىل اكتشـاف النسـق الـذي مسـح بتعيـني)18(وليس اللحمة االجتماعية هي ما يتأّسس عليها هذا اجملتمع"
وهــو بالضــبط الــربوز احلاســم للثقافــة املتعاليــة حيــث التحــول الفّعــال الــذي ال ينفــّك عنهــا يتمثــل بتمأســس ، هــذا االنتقــال وحتديــد شــروطه

  .)19(اإلكراه ودخول مفرداته مع صيغ التقعيد اللغوي واملنطقي يف حقل من املهمات املتبادلة



راه والتقعيـد اللغـوي املنطقـي يف الغـرب يسـتدعي كمـا يكشـف لنـا غلنـر يف خطابـه غري أن الكالم عن آليات االنتقال واجلمع بـني اإلكـ
الـذي يـدخل يف حقـل التـداول األناسـي كنمـوذج يـؤّمن آليـة  )20(الكـالم عـن اإلسـالم عـرب مفهـوم "اإلسـالم املتعـايل"، التوقعي التدخلي

  لتحام السياسي والتماسك االجتماعي.فريدة لثبات القواعد وانعقاد الرابطة املنطقية القادرة على تأسيس اال
إىل مـــا بعـــد ونكتفـــي هنـــا مبـــا أحدثـــه الـــنص الغلنـــري مبـــا هـــو وحـــدات طاقـــة  )21(ولكننـــا نؤّجـــل الكـــالم يف هـــذا التقريـــب "املعكـــوس"

انشـــحذت اســـرتاتيجية قوليـــة وفعليـــة ال تنفصـــل عـــن متحركيـــات املمانعـــة واملنـــاجزة واإلحبـــاط والتعطيـــل آلليـــات اإلقفـــال الـــيت تكّونـــت و 
  العروي منوذجاً بارزاً هلا. وتراكمت يف املخزون الفكري احمللي واليت جتد يف خطاب عبد اهللا

ولنعد اآلن بعد هذا االستعراض خلطاب إرنست غلنر إىل السؤال الذي انطلقنا منـه والـذي يـدور حـول معيـار الكفـاءة يف نظـام لغـوي 
لي آخر حالة من عدم املقايسة. وكنا قد صغنا هـذا السـؤال بصـيغة أخـرى حـول املنحـى يتكّون من أقوال وأفعال بينه وبني نظام قويل وفع

واضــعاً بــذلك حــداً حملاولتنــا فــتح أفــق تفّكــري يُتــيح نظامــاً مــن الــدالالت واملفــاهيم ، اإلقفــايل للفكــر احمللــي الــذي يقــرأ الغــرب مبــا لــيس فيــه
تـؤّمن لـه فّعاليتـه يف مواجهـة نظـام التقريـب احمللـي. وميكننـا منـذ البدايـة أن نشـري وشروطاً كافية إلعطـاء مبـدأ عـدم املقايسـة مصـداقيته الـيت 

تقـّر بتشـّكل اللحمـة املنطقيـة كأصـل يتأّسـس  )22(إىل أننا ما نزال نواجه هذا املنحى اإلقفايل نفسـه ولكـن هـذه املـرة يف سـياق انشـقاقية
أي فعليــاً مبــا ينطلــق الفكــر احمللــي مــن تغييبــه بــرّده إىل ، ونبــذ اإلشــارات عليــه النســق احلــديث ويــؤدي إىل تفريــغ الســياقات وحصــر املعــاين

آليـــات العـــامل القـــدمي حيـــث الفّعاليـــة املقّننـــة جملمـــل حقـــول القـــول والفعـــل الـــيت تتمتـــع بالســـماكة اإلشـــارية ال تنفـــّك عـــن هـــذا التشـــّكل وال 
  تنضاف إليه وال هي دونه يف املرتبة الوجودية.

ا إذا كان األمر على هذا النحـو أن نعتـرب هـذه الـدعوات إقفاليـة؟ مـن أيـن يـأيت هـذا املنحـى اإلقفـايل؟ إن هـذا مـا ولكن ملاذا جيب علين
  .)23(سيتضح لنا يف قراءة سريعة لنظام ديفيد بلور التفّكري

ا القوليـــة و  الفعليـــة لتضـــطلع بوظـــائف ميّهـــد الكاتـــب لنظامـــه هـــذا باإلشـــارة إىل مـــا ينـــتج عـــن اســـتخدام املفـــاهيم املنطقيـــة خـــارج ســـياقا
"إن الفكـرة الـيت  :السلطة األخالقية من مفاعيل تأثرييـة تـدفع بـالتوازن الكـامن بتّشـك الكـالم وتعـّدد سـبل االسـتدالل حنـو الرتّكـز والثبـات

نطقــي املتمثلــة جتعــل مــن األحكــام املنطقيــة نفــس الســلطة األخالقيــة هــي فكــرة تعــّرض خلطــر اإلنكــار العناصــر األكثــر ديناميــة يف الفكــر امل
مبمانعــة التمركــز وتوزيــع ســبل االســتدالل بالتنــاظر والتعبــري عــن األوضــاع اإلشــكالية وإنتــاج تعريفــات تقــوم علــى التشــارك وتوســيع نطــاق 

ة أساسـية الفّعالية.. وعلينا أن نلحظ هنا أن الغفلة عن هذه العناصر إمنا تقودنا إىل فهم آلية اشتغال األحكام املنطقية انطالقـاً مـن فرضـي
حيث تُفرض هـذه األحكـام مفصـولة عـن أي لغـة جتعلهـا قابلـة للتشـكيك أو النقـد. ومـا نـود التأكيـد عليـه هنـا هـو أن السـلطة إذ حتـافظ 
ا ختلق توازناً يتصف بالثبات واجلمود وذلك يف مواجهة أي صيغة ممكنة لتوازن مرٍن ودينامي. وهكذا يصبح هـذا  على هذا االنفصال فإ

غري أن هذا الوضع نفسه يظل جمرداً من أي آليات جتعله راسخاً ويتمّيز ، سياقاً لفرض صيغة سلطوية تدّعم الثبات وتعّمم اإلكراهالتوازن 
  .)24(بالتماسك"

وعلينا قبل تفصيل ما يراه الكاتب سبيًال منهجياً يقـاوم يف حقـل إشـاري مـا يشـهده النسـق الغـريب احلـديث مـن بـروز وحـدات ُحكميّـة 
ــًة التــوازن مــن إطــار يقــوم علــى التنــاظر والتواصــل إىل حقــل منطقيــ ة متركــز القــدرة وتســتهلك يف ســبيل ذلــك طاقــة الوحــدات األخــرى حمّول

يلتحم بالسلطة أن نسأل عن لغة هذا التوازن. يف تعليقة مقتضية هي مبثابة نتيجة سريعة يتوصل إليهـا حـول جممـل رؤيتـه يعـرض الكاتـب 
"إن ما نستنتجه هنا هو أنه ال يوجد فكر مطلق حيث وجوب أن يقبل اجلميع باملبـدأ الـذي يغلّـب مـن حيـث  :هفلنستمع إلي، هلذه اللغة

قوة املقام املتكّون الكلي على املتكّون اجلزئي هو يف صلب هذا الفكر. فليس هنا للكلمات جلهـة مـا تنطـوي عليـه مـن معـاٍن أساسـية أن 
ا ال متلك نصاب التقرير الذي خيّوهلا رد ما هو مستجد وميثل انفالتاً من القاعدة إىل  تفرض أية استنتاجات أو أحكام مسبقة وذلك أل

القاعــدة نفســها. ولقــد قــاد هــذا النمــوذج يف ســياقاته االســتخدامية إىل تشــكيل فرضــية تــدعو إىل ضــرورة ضــبط مــا هــو مســتجد ومــا هــو 



كمـا أن سـبل احلكـم بأصـالة املسـتجد والعرضـي إمنـا تـتم ،  اً عن اإلكـراهأصيل بالقاعدة نفسها. غري أن الفرضية هنا هي شيء خمتلف متام
بآليــات اســتقرائية تنفــّك عــن اآلليــات االســتنباطية وال تتقــاطع معهــا. وإذا كــان مــن املالئــم أن نــتكلم عــن اإلكــراه فإنــه ميكننــا القــول بــأن 

مـــن اســـتخدام النمـــاذج املختلفـــة وغـــري املتقايســـة بصـــورة غـــري اجلـــوهر اإلكراهـــي للقاعـــدة الـــيت تظهـــر يف مـــنت نظـــام تقليـــدي مـــا إمنـــا تتـــأتى 
متكافئة. وإننا نواجه يف سياق الكالم عن اإلكـراه مبدلولـه املنطقـي األمـر نفسـه حيـث جنـد أنفسـنا مكـرهني علـى أن حنمـل علـى الصـواب 

  .)25(سلوكاً معيناً بينما حنمل على اخلطأ سلوكات أخرى"
، س عليهــا الكاتــب نصــه والــيت مل يكــن كالمنــا عــن لغــة التــوازن إالّ حماولــة إلزالــة الغمــوض عــن معناهــالنرّكــز هنــا علــى الفكــرة الــيت يؤّســ

وهي أن قوة املستجد الذي يعّرب يف سياقات التقعيد عما هو عرضي وطارئ تـأيت مـن حقـل فّعاليتـه الناجتـة عـن تشـّكله تشـكًال خمصوصـاً 
وإعـادة إنتـاج ، وقات الزائفة تأيت من تفكيكها وتوليد طاقة جديدة لـرأب احلقـل املشـّككفيما لغة التمييز بني املنطوقات الصحيحة واملنط

منطلقــاً مــن الــربط بــني مــا ال ، وهــو مــا حيــاول الكاتــب، وبنــاء املراتــب يف حقــل فّعــال ذي مساكــة عباريــة، لغــة تواطــؤ العالمــات والــدالالت
 تعــّرض صــيغ االســتدالل املتنوعــة حملــاوالت فعليــة للســيطرة عليهــا والقضــاء يظهــر يف احلقــل االســتداليل التلفظــي إالّ كتــوازن صــناعي وبــني

  التصدي له وذلك بإجياد املبدأ الذي يوّفر هلذا التصدي قاعدته ويؤّمن له لغته.، على تنوعها
تداللياً سـوف يـدخل "ألنـه ال يوجـد هنـاك تـوازن طبيعـي فـإن اجتاهـاً اسـ :لنستمع إىل ما يقوله الكاتب يف سياق كالمـه عـن هـذا املبـدأ

ــذا املعــىن اجتاهــاً معينــاً صــفة احلكــم غــري املقيّــد أو أن نضــفي عليــه خاصــية التعبــري  بالتأكيــد يف حقــل تنــازعي مــع اجتــاه آخــر. فـــأن نعطــي 
هـات الطبيعي هو بالضبط أن جنعل االجتاهات األخرى تضمر وتتقلص. وهو ما جيعـل مـن ضـرورة إضـفاء املشـروعية بالتسـاوي بـني االجتا

  .)26(االستداللية وبالتايل من ضرورة التفاوض خياراً ال ميكن جتنبه"
علينــا إذن شــرح مفهــوم التفــاوض الكتشــاف املتحركيــة الــيت متّكنــه مــن تعمــيم نصــاب املشــروعية وتــؤّمن لــه القــدرة علــى حفــظ احلقــل 

فلنلجـأ إىل الكاتـب ، التناظرية بلغة صادق/ زائـف العباريـةاالستداليل من مداخالت أية لغة منطقية ممركزة جتّمد التوازن وتستبدل أساليبه 
"هـاكم مثـاًال نوّضـح بـه هـذه النقطـة ونسـتعريه مـن الرياضـيات. ولنـذّكر يف سـياق  :الذي يكشف لنا يف نـص قصـري جـوهر هـذه املتحركيـة

صــاف األرقــام الصــحيحة إمنــا تشــتمل علــى مثالنــا هــذا بــأن الوجهــة الــيت تقــيم احلجــة علــى أن اجلــذر الرتبيعــي للــرقم اثنــني ال يرقــى إىل م
ولكــن مــن دون أن تُعطــى قطعــاً حــق التعبــري الطبيعــي ضــمن ، خطــوات ُتســّدد يف حقــل احلجــاج املنهجــي بوصــفها أحكامــاً غــري مقيّــدة

ايـة أو حـ د. وهـو اسـتنتاج سياقات الرياضيات املعاصرة. إن الربهان على زوجية رقـم مـا مث فرديتـه علـى التـوايل هـو مـا ميكـن تكـراره دون 
ن ال يتالءم يف الواقع مع تلك الفرضية اليت ترى أنه ال ميكن للرقم أن يكون مفـرداً ومزدوجـاً يف اآلن نفسـه. غـري أن حمصـلة النقـاش مل تكـ

ذلـك فـإن بأي حال مـن األحـوال مواجهـة جامـدة بـني هـاتني النظـرتني املتعارضـتني أو تغليبـاً تفضـيلياً إلحـدامها علـى األخـرى. وبـدًال مـن 
فيمـا هـو بالنسـبة للغـرب احلـديث متييـز بـني األرقـام الُعشـرية واألرقـام ، إنه بالنسبة لليونان متييز بـني الكتـل واألرقـام :متييزاً حامساً قد تشّكل

  .)27(الصحيحة"
ايز بـني النسـق اليونـاين وهو إذ يعّرب عن هذا التمييـز الـذي يتشـّكل كآليـة إدراكيـة رياضـية وميكّننـا مـن حيـث هـو كـذلك مـن تعيـني التمـ

، والفكر الغريب احلديث تعييناً دقيقاً فلكي يفتح حقًال من األساليب والنظريـات واآلليـات والتقنيـات ميّكنـه مـن اسـتكمال مـا يبحـث عنـه
ـذا املعـىن إىل أن إقامـة احلجـة علـى أن اجلـذر :أي ما هو جوهر التفاوض؟ فلنصغ إليـه الرتبيعـي للـرقم  "ختلـق املفاوضـات املعـاين. ولنشـر 

 اثنني ال يبلغ مرتبة األرقام الصحيحة إمنا هي نوع من األحكام اليت ال ُحتمل على آية مفاهيم نتحّصل عليهـا بالتفـاوض.. وهـو مـا جيعلنـا
وهــو مــا نفهــم ملــاذا ولّــد الفكــر اليونــاين ردوداً وإجابــات تظــل خمتلفــة كليــاً عــن تلــك الــيت ظهــرت وتشــّكلت يف الســياق الغــريب احلــديث.. 

ـــــة أخـــــرى ـــــاريخ الرياضـــــيات علـــــى حال ـــــه مرّكـــــزين مـــــن داخـــــل ت ـــــدي ، ســـــوف نبّين ـــــة اجلـــــوهر التولي ـــــا دون إخفـــــاء أو موارب ـــــة ُتظهـــــر لن حال
  .)28(للتفاوض"



إننا نصل مع الكاتب ومن دون أن نستكمل كالمه الذي يقودنا إىل حتليل متخصص يفوق قدرتنا هنا فضًال علـى أنـه ال يقـع مباشـرة 
مامنا إىل ما جيعل هذا التفاوض فّعاًال ويتمتع بقوة املمانعة يف مواجهة عقالنية "الكلي" اليت حتصر الداللة بالصـيغ واملفـردات يف جمال اهت

واألســـاليب الـــيت تتمتـــع بانتظـــام داخلـــي يعـــّرب يف كـــل مـــرة عـــن انتظـــام عـــام ال ميكـــن أليـــة لغـــة أن تنفـــك عنـــه أو أن تتحـــّول إىل منـــوذج ال 
ـــا يســتكمله أو حيـــول  دون تفصــيله. فمـــا حيــدث مـــن خــالل التفـــاوض/ التوليــد يشـــري إىل بــروز حتـــّوالت يف ســياقات املعـــاين تغلّــب دالال

، مصــطدمة يف ســبيل ذلــك بوحــدة اللغــة العباريــة، باحثــة خــارج اللحمــة املنطقيــة عــن ســبل لتأصــيلها، االحتماليــة علــى روابطهــا الضــرورية
أي علـى توليـد ، فاحتة من هـذه احليثيـة حقـًال تواصـلياً شـامًال قائمـاً علـى التعدديـة االسـتداللية، يمستبدلة العرضي باملنتظم واجلزئي بالكل

وليس على كسر التوازن وتعطيـل مفرداتـه بالـدعوة إىل التماسـك الـيت تفتقـد هـي نفسـها ملـا ُمياسـكها وجيعلهـا ، املعاين وتشكيك الدالالت
  .)29(املفردات النظرية بالنقالت الربناجمية والسياقات التارخييةقادرة على التشّكل كنسق تفسريي يضبط ويوّزن 

ــذا املعــىن فــإن مــا نتحّصــل عليــه بالتفــاوض هــو الفّعــال أمــا االنتظــام الــذي ينــتج عــن الفكــر الــذي ميركــز الكــالم وُيســقط الوجــود ، و
ي الـيت ال ختـرج يف حقـل اللغـة املفهوميـة الصـناعية عـن مبـدأ أ، فإنه حيصر الفّعالية باجلمـل الوصـفية/ التقريريـة، اإلنساين يف العباري واجملرد

وهــو مــا ال يــؤدي إالّ إىل ، )30(لـمرجعيــة احلقيقــة بصــيغته التنويريــة فيمــا ينزعهــا عــن وحــدات الكــالم اإلجنازيــة حبملهــا علــى هــذه اجلمــ
ميش هذا التوليد.   تقويض هذا التفاوض و
كـالم حـول التفـاوض والتوليـد مـن غبطـة تـوحي بالقـدرة علـى مواجهـة احلقـل املمركـز مبـا يـؤدي إال أنه ال ميكننا أن نؤخذ هنا مبا يثـريه ال

وهـــي غبطــة باتـــت جتـــذب إليهــا مـــن داخــل حقـــل التـــداول ، إىل ردع لغتــه عـــن االســتئثار بـــالتلفظ ومنعــه مـــن فـــرض صــيغ القـــول املكتملــة
أي إىل كــالم ، يث والعقلنــة املخــزون اللغــوي املــوحى إىل "خطــاب"الفكــري اإلســالمي نظمــاً تراثيــة تقليديــة حتــّول عــرب الــدعوة إىل التحــد

وإننا بدًال من ذلـك سنواصـل القـراءة لنعـّني بدقـة املنحـى ، )31(يتفرع عن عالقة أصلية بني سيادتني ذاٍت إهلية وذاٍت إنسانية مكّملة هلا
  من فكرة التفاوض نفسها. فمن أين نبدأ سبيلنا هذا؟ اإلقفايل الذي ميّيز هذه الدعوة الفكرية. وإننا سنعّني هذا املنحي انطالقاً 

علينا بداية أن نعّمق ما ذهبنا إليه يف سياق حبثنا عن وسيلة فّعالة ملواجهة نظام التقريب احمللي مبا هو سعي لضبط مبدأ الكفاءة 
لنشر إىل أننا سنلجأ يف سبيل ذلك إىل . و )32(وحتديد معيار املشروعية بفصل التقاليد بني أنظمة اإلسالم واحلداثة من عدم مقايسة

وذلك بإضاءة ما ، االنتقال من القراءة النصّية ألفكار ديفيد بلور إىل قراءة جديدة تلتقط ما تُقفل عليه هذه األفكار ومتنع املساس به
ط التفاوض بتشّكل جيري على أرض التفاوض من زاوية أخرى. وما نسعى إليه من خالل هذه الزاوية هو اكتشاف الصلة اليت ترب

كيف تنشأ   :النصاب السلطوي املهّيمن على حقول األقوال واألفعال. وهو ما سوف منّهد له من خالل طرح السؤال اآليت
إذا ما كان بإمكاننا البت بأن تفكيك اللحمة الداخلية لنظام  :ينفصل عن سؤال آخر مكمل له وهو؟ وهو سؤال ال )33(السلطة

يؤّمن آلية قاردة على ضبط السلطة واحليلولة دون تبلورها أو تركزها. غري أننا جند ، والعبور مباشرة بني وحداته لغوي ما بتقطيع أوصاله
أنفسنا هنا أمام ما يطعن بصدقية هذه األسئلة وهو من هذه احليثية استحالة اجلمع بني ما تعّرت عنه من أفكار تتسم بعدم التالؤم وعدم 

وأيضًا على بداهة الفكر الناقد ، ند هذه االستحالة على بداهة ما تردده عن نفسها وتنشره خارج حقلهاوخاصة عندما تست، املقايسة
  .)34(هلا

ا  )35(وإننا إلعطاء هذه األسئلة مصداقيتها اليت تؤّمن هلا كاشفيتها جند أنفسنا مضطرين إىل القيام بقفزة إىل رؤية أخرى نكمل 
وأيضًا إىل التساؤل عما ، جديدُا على ما هو جوهري يف احلداثة وال يقبل التحويل أو التعديل حماولتنا فتح حقل تفكري يلقي ضوءاً 

  جيمع يف ظل هذه الرؤية بني عناصر هذا احلقل حيث اإلشارات املتعارضة حتل مكان الدالالت واملفاهيم املتناسقة.
ما ميّكنه  )36(ا حول إذا ما كان للتفاوض كلعبة لغوية إشاريةما هو كنه هذه الرؤية؟ وما هي السبل واآلليات واملضامني اليت توفره

ؤية من تقوية املمانعة ضد متركز اإلنّية السلطوية؟ ال نود يف هذا املقام بالغ األمهية من كالمنا من مبدأ عدم املقايسة أن نطوي هذه الر 



 بسط تفاصيلها. وإننا نبدأ سبيلنا هذا بالتبّصر مبا يشكل مفتاح بل إننا سنرسم سبيًال يصل إليها عرب، بالقفز سريعاً إىل نتائجها النهائية
هذه الرؤية ومدخلها إىل التعبري عن نفسها يف نظام متكامل يدمج بني الوصف والتفسري والنقد ويُعيد طرح العالقة بني الفعل اللغوي 

  .)37(والفعل السلطوي على أسس جديدة
شارحًا هذا املدخل الذي يشري إىل حتّول لغة التقعيد يف الغرب عن نواة التنظيم  )38(فرانسوا ليوتار –وهاكم ما يقوله جان 

أي الرجوع إىل أصل لتظهر كهدف قابل لالختيار احلر ورّد هذا التحول إىل متحركيات ، حيث التماسك يتم بالتأصيل، األسطوري
جلمهوري احلديث واليت تشكل برأي ليوتار جوهر هذا اخلطاب الفكر التداويل مبا هي دورة حتّوالت األقوال واألفعال يف ظل اخلطاب ا

ال بل حتللها. وهو ال يدور حول ، "ال يقتصر اخلطاب اجلمهوري على الفصل بني السلطات. إنه يقتضي تشظي اهلوية الشعبية :وكنهه
ساحمًا هكذا بـ(التالعب) بني ، فيما بينها إنه من احليثية اللغوية تنظيم ألمناط اجلمل وأنواع اخلطابات يقوم على الفصل :التمثيل فقط

  .)39(هذا التنظيم أمسيه تداولياً"، أو إن شئت موفراً إمكانية إبراز ما هو حدثي من حيث هو عرضي وطارئ، أطرافها
ة فإنه إن هذا النصر إذ يكشف سر الفكر التداويل يف الغرب من حيث إنه تنظيم للجمل وأنواع اخلطاب بتفكيكها وتركها غري حمكم

اليت تطرح احلل التداويل يف حميط لغوي يقوم على إعجاز لغة القرآن  )40(يضع على بساط البحث جممل تفسريات الكتابة اإلسالمية
وهو ما سنتعرض له يف ، وال تتعداه إىل االهتمام مبسالك العبور ونظم اإلقفال بني حلول تتوّلد وتتبّدل وسط انعدام املقايسة فيما بينها

ذا املدخل الذي يظل أوليًا مبا كنا قد توصلنا إليه مع إرنست ما بع د. أما اآلن فلندقق انطالقَا من هذه األفكار املتحّصلة من التبّصر 
  غلنر والذي يبدو هنا وكأنه يتعّرض لثغرة ال يتمكن من جتاوزها.

إذ ، ما توصلنا إليه وما احتججنا به على صحة دعوانا ولذلك رمبا كان علينا لتمتني قراءتنا للنسق الغريب احلديث أن نقوم "بتكذيب"
فيما التالعب بني اجلمل ، األمر هنا على مستوى"اللحمة املنطقية" يبدو حمسومًا باجتاه فرض التواطؤ العباري وإلغاء التشّكك اإلشاري

هذا التالعب ومثرته اليت تأيت كتفصيل له  يقاوم هذا التواطؤ ويثبت هذا التشّكك ويفتح احلقل على التحاور مبا هو حبسب ليوتار نفس
  .)41(أو كتحديد الجتاه فّعاليته

ولكن إىل أي مدى يعترب "التالعب" الذي يستقر يف قلب التنظيم التداويل ويتعّني كممارسة للتفكيك اللغوي عن منطق اجلمل اليت 
ح هذا السؤال بصيغة أخرى وهي فيما إذا كانت اآلليات يتشّكل نسق احلداثة من تدافعها وتراتبها وتنازعها وانفكاكها؟ وإننا نطر 

اللغوية املنطقية تلعب فعًال دور النظام التأصيلي الشامل الذي يؤدي إىل دخول اجلمل يف تشكيالت متواطئة تقوم على تبديد آليات 
ي هلذا السؤال من خالل التفريق بني الوظيفة التمايز القائمة على االعرتاف مبرجعيات متعددة إلسناد الكالم؟ وال تبدو اإلجابة اليت تُعط

ا تضيف شيئاً  )42(التصويرية للغة ووظيفتها االنفعالية وضبط هذا التفريق مببدأ التحقق العباري ا ال تنفّك عن نظم ، أ ال بل إ
  التمويه والتغفيل احلديثة اليت تلغي التفّكر وتقضي على التأمل.

فهذا يفرتض ، ة ال متلك بالفعل ما ميّكنها من التحّكم جبميع اجلمل املبثوثة يف احلقل املعريف السياسيوإذا كنا نعترب أن اآلليات اللغوي
وهو ما سنحاول القيام به إليضاح ما ال يتوّضح هذا االكتشاف ، أن نكتشف وراء هذا االعتبار ما يرسخه وميّنت أو يبسطه على األقل

بحث عن الفّعالية اإليضاحية يقتضي البحث عن سبل حتليلية متلك القدرة على الداللة إال به. وعندما نصل إىل هذا احلّد حيث ال
وحتول دون أن يتحول الفكر إىل إغالقات منهجية. يبدو لنا أنه من الضروري أن نعود إىل ليوتار لنستكمل نصه ولنتبّصر انطالقًا من 

مبرجعية اآلليات اللغوية اليت تقوم عليها سيادة التنظيم التداويل  متس ةهذا االستكمال مبا يطرأ على هذا النص من تبّدالت جوهري
ا قنوات العبور واهلدم والتمويه اليت تقوم بني لغة التشكيالت القدمية ولغة املفاهيم ذات املشروعية احلديثة أو أية مفاهي م تنطلق وتتمّنت 

  .)43(يف حماولتها تعديل نصاب الفرض العباري من اآلليات نفسها



ما هي هذه التبّدالت اليت يظل سؤالنا حول موقع اآلليات اللغوية من جممل األساليب التقعيدية اليت يقوم عليها النسق الغريب 
ا؟ إن "لويتار" الذي نستند إليه يف إجابتنا ونستلهمه يف تشكيل مفاهيمنا يأخذنا هنا إىل مرتبة من التحليل ال تبدو  احلديث معلقًا 

فّعالة أو حىت مضيئة حيث "التشاكل" بني اآلليات اللغوية واجلمل اإلداركية يؤّمن هلذه اآلليات املشروعية وميّكنها من للوهلة األوىل 
  الظهور وسط التنظيم التداويل كنصاب تأصيلي يكتسب قوته من هذا التشاكل نفسه.

املوضوع  –يقوم ختصيصًا بني لغة االستنباط النقدية واللغة فلنستمع إليه جمددًا ولنّدقق مبا يدور يف هذه املرتبة التحليلية من تشاكل 
املوضوع الذي يعّرب  -"تتمّيز العالقة اليت تقوم بني املبادئ املتضّمنة يف لغة االستنباط الفوقية املتجهة حنو النقد واللغة :بصيغته اإلدراكية

علم مع ما ينتج عن استخدام التجربة من (معطيات) عينية. عنها هنا اخلطاب العلمي بالتشاكل مع تلك العالقة اليت توّحد لغة ال
 والواقع أنه ال ميكننا بأي حال من األحوال القول بأن هذا التشاكل إمنا يتناقض مع كون املتعايل هو املستوى الذي حيكم العالقة األوىل

ر لكانط حجية القول بتعذر استنباط املبادئ فيما ُتصاغ الثانية انطالقًا من امللموس واإلحساسي (..) هذا التشاكل هو الذي وف
بالرجوع مباشرة (إىل املصادر) وباستخدام التجربة كسبيل(..) إن اللغة الفوقية اليت هي مبثابة اخلطاب النقدي الذي ميكّن من استنباط 

ا مع اللغة بالعلم الذي هو مرجعها. هذا  املوضوع املخصوصة -مبادئ العلم وباألخص مبدأ السببية تظل متشاكلة على كافة مستويا
  .)44(التشاكل هو الذي جيعل االستنباط ممكناً"

أي إذا كان لالستنباط كآلية لغوية منطقية شرعيته املتأتية من تشاكله مع مجلة العلم اإلدراكية أو ، وإذا كان األمر على هذا النحو
فأي سبيل نضيفه هنا ويسمح لنا باإلجابة عما جيب علينا اإلجابة  )45(أي مجل ال تُبىن يف احلقل التلفظي إال بآليات التنظيم التداويل

  عنه؟
 وبالفعل ال ميكننا االستناد إىل ما يقوله ليوتار يف هذا النص الذي يبدو وكأنه يأخذنا بعيدًا عن هدفنا إال إذا تبّصرنا بالفصل الذي

برده إىل مرتبة اآلليات اللغوية مبا هي دورة تراتب املبادئ واملضامني اليت  يقيمه بني اجلمل مبعيار التمييز بني ما ال يتحقق إال بعد تأصيله
يتحصل منها هذا التأصيل وبني ما يتحقق بذاته خارج كل تأصيل. وتبعاً لذلك فإن ما يكسبه االستنباط من تشاكله هذا خيسره عندما 

فليوتار ينهي كالمه عن لغة االستنباط على الشكل ، ل والتالؤمنقرأه انطالقًا من هذا الفصل حيث التغاير والتباين حيل مكان التشاك
 - املوضوع اإلدراكية اليت هي موضع انتزاع املبادئ حني تتحّول اللغة -"وتغيب وضعية التشاكل بني لغة االستنباط النقدية واللغة :اآليت

بعيدًا عن كونه تنتظم على إيقاع مبدأ ، مل األمريةاملوضوع إىل لغة األمرية. وما نشهده من خالل احلجاج الكانطي يشري إىل أن اجل
ا اجلمل الوصفية، السببية هي نفسها السبب يف ما تولّده من أفعال. إن هذه السببية ذات الطابع احملض ، وبنفس الطريقة اليت تنتظم 

ا لغة األمرية ال تنتمي إىل عامل التجربة حيث إن ك ل ما هو معطى ال بد وأن ينتظم وفق سلسلة أو هذه اللحظة العشوائية اليت ختتص 
حىت لو اعتربنا أن علة هذا هي نفسها ما ينتج عن ذلك. وتبعًا لذلك فإننا جند أنفسنا هنا أمام حالة من  :ال تنتهي من العلل والنتائج

  .)46(ع املخصوصة باجلمل األمرية"املوضو  -عدم التشاكل أو التغاير تقوم بني لغة االستنباط الفوقية املتعينة باجلمل الوصفية واللغة
فلنعد إىل ما يقوله ليوتار ، هذا التغاير ال بد من مالحقته الكتشاف احلل اإلدراكي الذي يفتحه واكتشاف السر الكامن وراء حتققه

إال إىل الوقوع يف الدور  "ال تزد السلطة إىل أي شيء ُتستنبط منه. ذلك أن أية حماوالت لتشريعها ال تقود :ويكمل به حتليله هلذا التغاير
إذ السؤال الذي ينفتح مبحاولة حتديد السلطة اليت متلك حق التشريع امتالك ، (فأنا ال أملك سلطانًا عليك إال بقدر ما متّلكين إياه)

اية هلا (..) فهنا مرجعية ، األوىل (..) أي إىل املفارقة اليت تثريها مسألة العلة، السلطان يدخل يف سلسلة من األسئلة االرجتاعية اليت ال 
وهو تضاؤف تعارضي ال يفارق املشروعية. إنه مؤشر على كون مجلة متليك السلطة ، السلطة القائمة على االستنباط تقع يف التضاؤف

ا من مج ل ال ميكن أن تنبثق عن مجلة تكون عاكسة ألنظمة متنوعة. إنه مؤشر على عدم املقايسة بني اجلملة املعيارية وما دو
  .)47(أخرى"



حنن إذاً نقرتب وكأمنا فجأة من رسم صورة فعلية متّكننا من إعطاء سؤالنا حول قدرة اآلليات اللغوية على التدخل والتحكم وإخضاع 
ا التأصيلية بعدًا بالغ الداللة وشديد الكاشفية اء فما هو سبيلنا إىل بن، اجلمل اليت ال تتواطأ على تشكيل قويل وفعلي واحد اليقاعا

قطع احلقل االجتماعي عن  :)48(هذه الصورة؟ لنشر أوال وقبل كل شيء إىل أننا هنا أمام آليات تعكس ازدواج لغة التقعيد يف الغرب
 أي كالم ثابت ويتماسك بالتأصيل بالتحّول إىل الفكر التداويل الذي يبقى مبثابة الزاوية واألصل يف نظم التقعيد اللغوية اليت ال حتصل

وحتويل األساليب التقعيدية اليت تتم يف مرتبة اآلليات السياسية إىل نظام سلطوي بينه وبني هذه النظم حالة ، ا إال من وجودهمصداقيته
  من عدم املقايسة.

ا غري مألوفة كما توحي بذلك الكتابة احمللية ا ال تنف )49(ذا املعىن ال تعترب اآلليات اللغوية خالية من الفّعالية أل ك عن بل أل
حيث تُنبذ هذه اآلليات اليت تأخذ شكل ، هذا "االزدواج" الذي يشهد مع إرنست غلنر حماولة فعلية إلمتام أصوله اليت حتكم مساره

  الفعالة الداللية باألشياء املخيالية اليت يطويها الكنه غري الداليل للعامل وتنسخها اإلنّية السلطوية.
الذي ينطلق يف نقده  )50(على هذا الصعيد إال إذا تبصرنا برده على الفكر ما بعد احلداثيوبالفعل ال ميكننا تتبع خطوات غلنر 

الداللية" اليت تعرب عن نفسها خارج مفاعيل اإلحكام وقنوات  للتواطؤ العباري مبا هو مناط تشكل اللحمة املنطقية من لغة "اخلصائص
خطى باللجوء إىل هذا النقد اللغوي "التمازج بني العاصر اخلارجية (اإلكراه/ التعميم وضرورات التدليل وتبيانه أن هذا الفكر إمنا يت

اإلنتاج) ونظام املعاين الداخلي الذي جيعل اجملتمعات اإلنسانية ممكنة (..) حبيث ال ميكننا احلكم مسبقًا على هذا التمازج الدقيق 
ا تدفعنا إىل التدقيق مبا كنا قد قررناه  . وهو يف خطوة)51(والفّعال انطالقًا من سيطرة اخلصائص الداللية" بالغة األمهية من حيث إ

ا احلقل السياسي املعريف يف الغرب وتتمثل يف دورانه انطالقًا من مرجعية اللحمة املنطقية اليت تؤصل اإلكراه  حول الصيغة اليت يظهر 
ميله إىل النسبية واهتمامه بصورة مفرطة باخلصائص الداللية قد  يتهم الفكر ما بعد احلداثي ".. بأن، احلديث بقطعه عن صورته التارخيية

  .)52(أعمى بصره عن الوجه غري الداليل للعامل"
وألنه يتحول يف النص الغلنري على هذا النحو يسمح لنا االنطالق من هذا التحول تعيني اآلليات واملضامني اليت توصلنا إليها من 

يف إطار متحركية تنذر بوصول حماولتنا التساؤل حول قدرة اآلليات اللغوية على التحكم باحلقل  خالل قراءتنا لنظام ليوتار التفكري
ا. ايا   املركب كذاكرة سلطوية إىل كماهلا وبالتايل إىل 

ه مفهوم غري أننا ال نكاد نفرغ من حماولتنا هذه اليت تظل غري مكتملة وحتتاج إىل تفصيل ال نبدو جاهزين للقيام به اآلن حىت نواج
إذ سلطة الفرض العباري مبقتضى هذا املفهوم ، "اإلجنازية" الذي يبدو للوهلة األوىل وكأنه يدّك مواقع دعوانا وينزع عنها أية كاشفية

ا ال  الذي يدفع مبنطق التفاوض القائم على املعاجلات اللغوية والتقعيدات السياقية إىل حدوده القصوى ال تتبلور أو تتشكل ال بل إ
  .نشأ أصالً ت

وال ميكننا قبل تبيان احلقل اإلدراكي/التصوري الذي تأصل به هذا املفهوم والتبدالت اليت حيدثها وتطال مفهوم اللغة نفسه أن نوضح  
ائية من حماولتنا فتح أفق تفكري ميكننا من مالحقة االنشعابات املنهجية الراهنة يف الغرب والتنازع بني  كيف أننا ندخل هنا مرحلة 
آلياته الكتشاف اجلملة اليت حتتل داخل أنظمة اإلسالم واحلداثة نصاب التقعيد وأصل التشريع مبا يعود على مبدأ عدم املقايسة بصيغته 
اليت أشرنا إليها سابقًا بالتوضيح واإلبانة والتفصيل عرب التصدي لنظم اإلقفال املتشكلة حيث تغييب مجلة السلطة داخل النسق الغريب 

وينها هو كنه هذه النظم الذي يؤدي إىل حجب هذا النصاب/ األصل واإلقفال على مفرداته. ولنحاول اآلن ، )53(احلديث أو حىت 
بسط احلقل الذي يستمد منه مفهوم اإلجنازية أصله الذي يكسبه آليته ويؤّمن له متحركيته. فأين جند هذا احلقل؟ إن هذا ما سوف 

  اغماتية جون أوستني يف حتليله لوظيفة اللغة. إنه حتليل مستجد. فلنتتبعه.يتبني لنا مع مؤسس التداولية الرب 



بتبيانه فشل املقاربة اللغوية على أساس الوظيفة اإلخبارية  )54(يفتتح جون أوستني كتابه اهلام "كيف نصنع بالكلمات األشياء"
ذا املبدأ التطابقي فإنه وهو إذ حياول أن يصوغ نظ، القائمة على مبدأ احلقيقة التطابقية األرسطية امًا من اجلمل واملنطوقات ال ينضبط 

"ماذا ميكن أن ُنسمي هذا النوع من اجلمل واملنطوقات؟ إننا نقرتح تسميتها  :يطرح سؤاًال افتتاحيًا وجييب عنه على الشكل اآليت
ما معىن اإلجنازية هنا؟ فلنستمع إليه جمدداً ولنصغ إىل  . ولكن)55(باجلمل اإلجنازية أو املنطوقات اإلجنازية أو بصيغة خمتصرة باإلجنازية"

  .)56(بل هي بالضبط ما نفعله"، أو هي جمرد ذلك، ".. ليست املنطوقات اإلجنازية هي ما نقوله :ما يقوله ويوّضح به هذا املعىن
ذا املعىن يكف ، ة. هذا ما ينبئنا به جون أوستني من خالل مفهومه عن اإلجنازية التكلميّ )57(عندما نتكلم نفعل حيث التداول 

عن كونه وحدات لغوية عبارية تقوم على األمرية ليصبح سياقات تكمل فّعالية املتداولني وتقوم على نوع من التواطؤ بني القول والفعل 
من الدينامية االنشقاقية  وهو ما سوف يكون له نتائجه املنهجية احلامسة على فلسفة التشريع يف الغرب كما يتبني ذلك، وإرادة املتلفظني

ا وصيغها الراهنة ا تفرعا   .)58(اليت تتميز 
إنه يشري بوضوح إىل هذه الدينامية اليت جتد أعلى تعبريها يف ، )59(لنستعرض هنا ما يقوله فيلسوف التشريع الربيطاين هربرت هارت

"غالباً ما يشري احملامون الربيطانيون  :الذي تفتحه فكرة اإلجنازية احلكم بعدم إمكانية فهم األفعال القانونية خارج األفق اللغوي/ التلفظي
غري أن هذه الوظيفة العامة للغة اليت تنبسط يف حقل ، إىل اللغة كما لو كانت نظاماً استخدامياً يتكون من كلمات تتصف (بالعمالنية)
ربيطانيني بـ"الوظيفة اإلجنازية". وبالفعل يتميز االستخدام استخدامي واسع خارج لغة القانون نفسها هي ما يسميها غالبية الفالسفة ال

ا اللغة عندما نكون بصدد صياغة بيانات  اإلجنازي للغة داخل وخارج لغة القانون مبفاعيل خمصوصية متيزه عن الصيغة اليت تستخدم 
ا العامل. وما نعتقده هنا هو أن أي حماولة لفهم األفعال ال ) من حيث Rechtsgeschafteقانونية (صادقة أو زائفة َنصُف 

جوهرها وكنهها بفصلها عن فكرة االستخدام اإلجنازي للغة إمنا هي حماولة تفتقد إىل ما يربرها وجيعلها ممكنة. ولقد أبدى عدد من 
تغيري املؤسسات حيال إمكانية تشكيل اإللزام والتعبري عن احلقوق وبصورة عامة  Hagerstormفالسفة القانون وحتديداً هاغرستورم 

القانونية مبجرد استخدام اللغة موقفًا يتسم باحلرية والرتدد. فهذا االستخدام هو ما يرتاءى هلاغرستورم على أنه نوع من السحر أو 
غري أنه ليمكننا على الرغم من ذلك فهم هذا االستخدام وكل ما حنتاجه هنا هو أن نعرتف بأن للغة وظيفة ، اخليمياء القانونية

اخمص فإذا اعتربنا أن هاهنا حقًال مرجعيًا من القواعد والتقاليد اليت تنص على أن نطق شخص ما بكلمات معينة يستدعي  :وصية 
  .)60(فإن هذا ما حيّدد وظيفة الكالم أو يف نطاق أوسع معناه"، تشغيل بعض القواعد األخرى وإدخاهلا يف جمرى العملية

كهذا التعرض جململ الدقائق اليت حتكم حتّول اإلجنازية إىل سياقات قولية وفعلية تتأسس ويبدو مستحيًال يف إطار حبث مقتضب  
وهو ما يتطلب دراسة خمصوصة تتناول فيها باستيعاب نقدي ما توصلت إليه فلسفة التشريع يف الغرب بصيغتها ، عليها األفعال القانونية

من اإلعداد هلا بقراءة مفّصلة للتصنيف الذي يقيمه جون أوستني لألفعال  دراسة كان البد، "التحليلية" من مفاهيم وأساليب حجاجية
. وميكننا رغم ذلك املضي اآلن بنقاشنا ملا تذهب إليه هذه النصوص وهو أن مفهوم اإلجنازية يعطل السلطة وحيول دون )61(الكالمية

ّتنها يف مرتبة الفّعالية. إذ اإلجنازية مبعىن تواطؤ القول والفعل غري أنه ال يعطلها إال يف مرتبة التحليل فيما مي، تشكل آمريتها العبارية
املفصول عن أي نظام لغوي متكامل حيول دون بسط هذا التواطؤ يف حقل اإلنّية التكلمية الفردية وهي على هذا النحو عند أوستني ال 

  ا.بل وحىت على حتويلها إىل أصل من أصوهل، تعين عدم قدرة السلطة على استخدامها
غري أننا سنرتك هذا األفق التصوري الذي نبدو مستعدين مبا يكفي إلمتامه لنركز النقاش على حيثية أخرى هي مبثابة مفتاحه الذي 

  إذا توضح تبّني هذا األفق نفسه.
ذا احليثية هو بالضبط ملاذا يبدو االستخدام اإلجنازي للغة إقفاليًا رغم  ما يتمتع به من كاشفية والسؤال الذي يواجهنا اآلن ويتعلق 

من تدخل اإلنّية العلمية؟ ببساطة ألنه يّصور اللغة كحقل من  )62(تتمثل بتخليص الصيغ التلقيدية اخلُربية وأشكال التقعيد العرفية



ن أين تأتيها هذه وهو ما ال يتأسس إال على التغفيل. ولكن إذا مل يكن للغة فّعاليتها الذاتية فم، األقوال واألفعال يرسي فّعاليته بذاته
ا وحتّوهلا إىل نفس أوامرها.   الفّعالية؟ من السلطة/ املؤسسة اليت تتلّفظ 

ذا اخلصوص إىل بيار بورديو يف نص قصري ومقتضب ولكنه يتميز بلمعة ثاقبة ، "أن حناول لغويًا فهم قوة التعابري اللغوية :لنستمع 
كما ينبئنا ،  هو أن ننسى أن السلطة هنا هي ما تأيت إىل اللغة من خارجها، الفّعالية أو جنعل من اللغة نفسها مبدأ فعاليتها وآلية هذه

(..) يف حتليله للصوجلان (..) الذي ميسك به اخلطيب وهو يلقي خطابه. وعليه فإن فعالية الكالم  Benvenisteبذلك بنفنست 
ا ال شيء سوى ما متنحه هلذا الكالم ، إىل ذلك أوستني كما يذهب،  ال تكمن يف "التعابري التكلمّية" وال حىت يف اخلطاب نفسه إ

  .)63(املؤسسة من سلطان"
فهنا إذ يكشف هذا املعىن الذي يعطيه بيار بورديو للفعالية اللغوية ويستكمل به كالم ليوتار عن عدم التشاكل بني التأصيل اللغوي 

ية إكراهية أنه من غري املمكن ضب السلطة يف الغرب باستخدام والتأصيل السياسي وكالم إرنست غلنر عن اللحمة املنطقية كفعال
يار دعوة ديفيد بلور املنهجية إىل حتوهلا إىل لغة إقفالية، )64(التفاوض فإنه باملقابل يفسر لنا ملاذا ال يقّيد الفرض ، وهو ما يؤدي إىل ا

لتحاور بل بامتالء الكالم وثباته وترفعه عن أي تفاوض جبعله واإلرغام وفّعالية األمر بالقول يف حقل التداول اإلسالمي بالتفاوض وا
  مساحة األمر اليت ال يدخل فيها أي عنصر يتعني مبرتبة القول والفعل مبا مينع أي فّعالية من استخدامها.

ساسًا قراءة وهو تفسري يكسر وهَم التطابق الذي يقيمه الفكر احمللي احلديث بني حماوالت االستدالل على الشرعية مبا هي أ
"ناسوتية" للنظم التكلمّية وحماوالت تعطيل كالم اإلعجاز القرآين كمخزون لغوي ثابت ال يتبدل وال يتعني بأية إنّية إنسانية 

  .)65(مرتكزة
رض لنسرتجع اآلن الفكرة اليت انطلقنا منها يف استشكالنا حول معيار الكفاءة واملشروعية يف نظام لغوي ما وقادتنا إىل هذا الع

ا وهي أن لكل نظام لغوي مفاهيمه ، السريع واملختصر للمخزون اللغوي احلديث يف حماولة منهجية لتعيني أصوله اليت ال يقوم إال 
األصولية والفرعية اليت ال ميكن تقريبها من مفاهيم النظم األخرى ال لتميزها باخلصوصية "االجتماعية" داخل نظمها كما تشري إىل ذلك 

بل الختالف األصل الذي ميكن أن ُحتمل عليه هذه النظم نفسها. وكنا قد استندنا يف ، )66(اضية الكتابة املنهجية احملليةبصيغة اعرت 
وكنا أيضًا العتبارات تفكرية ، صياغة هذه الفكرة إىل مبدأ عدم املقايسة كما وضعه وطوره فيلسوف العلم الالسلطوي بول فايربند

حيث قدرة اإلسالم على التشكل ال تتم يف أدبيات الفكر ، النظم غري املتقايسة باإلسالم واحلداثة وجامعية راهنة قد خصصنا هذه
 احمللي إال بتحويل احلداثة اليت يتخلف عنها وال يبلغها إىل مصدر ملتحركيات قولية وفعلية متكنه من مواجهة أصوله العبارية الكامنة يف

  الكفاءة واكتساب املشروعية. لغة اإلعجاز القرآنية وبالتايل من حتقيق
وميكننا باالنتقال إىل عرضنا السابق أن نشري إىل ما حتصلنا عليه من خالل هذا العرض وهو يف هذا اإلطار نظام لغوي حتتل فيه 

يعة اجلملة السياسية السلطوية موضع األصل الذي يشهد على انكشاف وختّلع نظم اإلقفال الفكرية والسياسية يف الغرب حيث الطب
 املخصوصة اليت تؤّمن له هذه الفّعالية تتمثل يف تشّكله كحقل لتنظيم األقوال واألفعال انطالقاً من بديهية فرض القواعد وضرورة فرضها

  .)67(باإلكراه مبا هي ضرورة تأسيسية
هذا النظام تدرس انطالقاً وهذا يعين أن أشكال التقعيد أي أنظمة اجلمل وأنواع املمارسات وتشكيالت الصالحيات اليت تنتج عن 

وهذه املفاهيم السلطوية تتوسط بني حقل اللغة النظرية ، من مفاهيم سلطوية يتم تقريبها وتوصيلها لتدخل يف حقلها االجتماعي اجلديد
ل النظري دون أي أنه لن يكون باإلمكان االنتقال مباشرة من السرد والتحليل التارخيي إىل التأصي، والتحليل التارخيي هلذه األشكال

 .)68(العبور باملفاهيم السلطوية يف هذا النظام اللغوي احلديث

**************  
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  أويلـظاهريات الت
  قراءة في دالالت المعنى عند بول ريكور

  *حممد هاشم عبد اهللا
ا علـى اسـتيعاب إجنـازات  -م1913متتاز مسرية الفيلسوف الفرنسي املعاصر؛ بول ريكور (مولود سنة  وال يزال حيـاً) الفلسـفية بقـدر

فقــــد اســــتوعب صــــاحب املســــرية اجنــــازات ، يف ميــــدان "التأويــــل" وتطويعهــــا إلدراك األعمــــاق البعيــــدة آللياتــــه املختلفــــة الفلســــفة املعاصــــرة
بـل كشـف عـن أوجـه قصـورها يف ، إال أنه مل ينقد إىل أي منهـا انقيـاداً أعمـى، واستفاد منها، والفرويدية وغريها، والبنيوية، الفينومينولوجيا

ءة كاملــة. والواقــع أن نقطــة البــدء الــيت اختــذ منهــا ريكــور منطلقــاً لــه حنــو إقامــة مشــروعه الفلســفي متثلــت يف إضــاءة حقــل اهلرمنوطيقــا إضــا
ومــن أجــل هــذا عــارض كــل التــأويالت الــيت اســتهدفت رّد اللغــة إىل شــيء آخــر غــري حقيقــة ، "األنــا أفكــر" باعتبــار أنــه هــو "األنــا موجــود"

ـتم ببيـان غـرض "الكوجيتو"؛ فعارض على سبيل املثال؛ الفلس ا اهتمـت فقـط بـالتنظيم الشـكلي والسـياقي لألسـاطري ومل  فة البنيوية؛ أل
ا تنجح ، املعىن وثرائه وذلـك ، كذلك عارض ريكور معىن التأويـل عنـد فرويـد،  كلما كان هناك تنظيم أكرب ومعاٍن أقل  -يف رأيه–ولذا فإ

فرويد بكوجيتو مزيـف أطلـق عليـه "اسـم النرجسـية" ومـن ذلـك انتهـى ريكـور إىل  وفيه بّني كيف اهتم، يف كتاب كامل أفرده هلذا املوضوع
، مع شرح "األنا احلقيقية"؛ والفيلسوف يف رأيه هو الذي يقدم املعىن -ويف نفس الوقت–أن إذابة "الكوجيتو الزائف" جيب أن يتم قدماً 

   وهذا املعىن ال ميكن التوصل إليه إال يف آن واحد مع إذابة السراب.
  مفهوم التأويل

يــذهب ريكـــور يف كتابــه "صـــراع التــأويالت" إىل أن مفهـــوم التأويــل قـــد نشــأ يف بدايـــة األمــر يف إطـــار النصــوص "الدينيـــة" ومــن بعـــدها 
  اهلرمنوطيقا بوصفها علم قواعد التأويل. -يف الواقع–وهذا ما شكل ، النصوص "الدنيوية"

ذي ال تواجهـه إشـكالية املعـاين املتعـددة إال عنـدما يأخـذ الكـل بنظـر االعتبـار حيــث معـاين خمتلفـة للمـؤّول الـ -يف رأيـه–وحيمـل الـنص 
أي كمجموعــة دالليــة كليــة وهــذا هــو الــذي ، أو تارخييــة تتشــكل كنســق كلــي، تتبــني أحــداث وشخصــيات ومؤسســات وحقــائق طبيعيــة

لعصـر الوسـيط تتبـني املسـتويات األربعـة ملعـاين الكتـاب يسمح بتحويل املعىن مـن "التـارخيي" إىل "الروحـي"؛ ففـي "تعـدد املعـىن" يف تـراث ا
أو حـــىت مبعنـــاه ، . لكـــن إشـــكالية املعـــىن املتعـــدد مل تعـــد اليـــوم إشـــكالية التأويـــل مبعنـــاه "الـــديين")1(املقـــدس عـــرب وحـــدات نصـــّية عريضـــة

ا إشكالية ذات طابع ميـّس فروعـاً علميـة متعـددة، "الدنيوي" فقط ـا ظـاهرة دالليـة متّكـن تعبـرياً مـا مـن وذلـك حبكـم  ، وإمنا هي يف ذا كو
وهــي الوظيفــة "األليجوريــة" للغــة بــاملعىن احلــريف للكلمــة ، وبغــري أن تتعطــل الداللــة األوىل، ويعــين شــيئاَ آخــر يف آن واحــد، أن يقــول شــيئاً 

ال يتحقق إال مع النص   . ومن هنا رأى ريكور أن تأويل الرسالة)2(أي قول شيء عرب قول شيء مغاير) -Alle- gorie(الليجوري 
وهنـــا تكمـــن اإلشـــكالية. "فالتأويـــل" و ، أي مـــع جزئياتـــه، كمـــا أن التحليـــل العلمـــي "البنيـــوي" ال يتحقـــق إال مـــع وحـــدات الـــنص،  ككـــل

مـا يعمـالن علـى مسـتويني خمتلفـني -كما يعّرفهمـا ريكـور  –"التحليل"  ففـي طريقـة "التحليـل" تنكشـف عناصـر الداللـة ، ال يتالمحـان أل
تنكشـف وظيفـة الداللـة  Syntheseبل أن تكون هلا عالقة مبا يقال. ويف طريقـة "التأويـل" الـيت تعتمـد علـى "الرتكيـب" أو "التـأليف" ق

. ويشري ريكور يف هذا الصدد إىل أنه "ال توجد نظرية عامة أو قانون واحد للتأويل؛ بل )3(اليت هي "البالغ" ويف آخر األمر "الكشف"
، واملاركسـي، والبنيـوي، . فالتأويل الفينومنولوجي يف بُعده الوجودي يف صـراع مـع التأويـل الفرويـدي)4(دة ومتصارعة"توجد نظريات متعد

  وهكذا.، والنيتشوي...
والواقع أن دالالت التأويل عند ريكور قد اختلفت باختالف توجهاته الفكرية. فنجده يف بدايـة اهتمامـه "بالرمزيـة" يشـري إليـه باعتبـاره 

. وجنـده يف فـرتة اهتمامـه بالبنيويـة والفرويديـة يركـز علـى العالقـات اجلدليـة بـني )5(قواعد فـك الشـفرات اخلاصـة بلغـة الرمـوز الدينيـة" "علم
خمتلف التأويالت؛ أما يف الفـرتة األخـرية الـيت اهـتم فيهـا فقـط "بتأويـل النصـوص"؛ فنجـده يعلـن عـن أن نـوع التأويـل الـذي يدعمـه ويرعـاه 



، فة املعىن املوضوعي للـنص املسـتخلص جبـالء مـن القصـد الـذايت للمؤلـف. وهـذا املعـىن املوضـوعي لـيس شـيئاً خمتفيـاً يف الـنصيبدأ من معر 
وهلـذا فـإن مفهـوم "الـدائرة ، وما يـوحي بـه إلينـا، ولكنه شفرة موجّهة إىل القارئ. فالتأويل عبارة عن نوع من "الطاعة" ملا يطبعه فينا النص

تــربط "ذاتيــة املؤلــف" ، Inter- Subjectiviteاوز حــدود هــذا التحــول يف نطــاق التأويــل. إنــه عالقــة "بــني ذاتــه" التأويلــة" ال يتجــ
وذلـك ، وإىل أفقه اخلاص به، "خطاب النص" "خبطاب التأويل" ربطاً جدلياً حييل كًال منهما إىل اآلخر :"بذاتية القارئ". أو مبعىن أصح

ماذا يعـين تأويـل  :بأن جعلين أحل السؤال -هكذا يقول ريكور -لذي وّجه مسار تفكريي" اGadamerعلى حنو ما ذهب "جاداما 
مــاذا يعــين  :وأحــاول اإلجابــة عليــه يف كــل واحــد منهــا تقريبــاً وأعــين بــه، الــنص؟ حمــل الســؤال الــذي كنــت أطرحــه دومــاً يف أعمــايل الســابقة

ذا املسار. والواقع أن هذا التحـول الـذي مت داخـل اهلرمنوطيقـا والـذي مبوجبـه تأويل اللغة الرمزية؟ ولقد كان للبنيوية فضل كبري يف توجيه ه
ـــا جمـــرد اجتـــاه رومـــانطيقي يعتمـــد بالدرجـــة األوىل علـــى "املزاجيـــة" يف معاجلـــة مشـــكالت التأويـــل ـــا اجتاهـــاً أكثـــر ، انتقلـــت مـــن كو إىل كو

  .)6(بة احملصلة والثمرة هلذه املرحلة الطويلة مع البنيويـةموضوعية وانضباطاً يف املمارسة والتعبري إمنا يعد يف احلقيقة مبثا
، و"دلتـاي"، والواقع أننا نود أن نشري إىل أن ريكور مل يهتم بتنظيم التأويـل يف خطـوات واضـحة وآليـات حمـددة كمـا فعـل "شـلريماخر"

قـراءة مشوليـة ألهـم تيــارات الفلسـفة ، ئهفـأعطى مـن خاللـه ويف ضـو ، وإمنا اندفع إىل ممارسته بشكل علمـي، و"حسن حنفي"، و"جاداما"
م الفلسـفية، املعاصـرة وأعـين "بالتنـاص" ، علـى نصوصـها األصـلية Inter-textu aliteا" ـومـن مث كتــب "تناصـ، فقـام بتأويـل خطابـا

قـول بـأن ريكـور قـد ومـن هنـا ميكـن ال، وضع النص لنفسه يف عالقة تفاعلية مع نصوص أخرى خمتلفة. وقد جاء هذا التناص تأويلياً  :هنا
اســتخدم املفــاهيم واالبســتيمات اخلاصــة بتلــك املــذاهب كمراجــع تأويليــة لبعضــها الــبعض. واحلــق أن التـــأويل عنــد ريكــور يســتمد شــرعيته 

متعـاٍل  وإمنـا هـو منطـق، وهذا املنطـق ال يعـد يف احلقيقـة منطقـاً صـورياً ، ومن منطق "ثنائية املعىن"، ومربر وجوده من واقع "الفكر التأملي"
وليس يف نطاق الشروط اليت تؤسس "موضوعية" العلوم الطبيعية. ويف إطـار ، يؤسس نفسه يف نطاق الشروط املالئمة لرغبتنا يف أن نكون

هـذا املعـىن اخلــاص مبنطـق "ثنائيــة املعـىن" ميكــن وصـف التأويــل بأنـه تأويـل متعــال. ومـن هنــا ذهـب ريكــور إىل أن التأمـل وحــده هـو القــادر 
دف التأويل عنده فيتمثل يف غزو املسافة بني العصر الـذي ينتمـي إليـه على ترب  ير "السيمانطيقا" اخلاصة "بثنائية املعىن". أما فيما يتعلق 

وأن جيعـل ، ويتم ذلك يف رأيـه بـأن جيعـل املـؤول نفسـه معاصـراً للـنص بقـدر اإلمكـان حـىت ميكنـه أن حيـدد معنـاه، النص وبني املؤّول نفسه
وللعصـر الـذي كتـب فيـه. ، وبذلك يتم منو فهم املـؤول اخلـاص لذاتـه مـن خـالل فهمـه للـنص، فيه مألوفاً لديه ولدى القارئما هو غريب 

فهمـاً ذاتيـاً يـتم عـن طريـق وسـائل "فهـم اآلخـرين" واحلـق أننـا كمـا يقـول ، وهكذا ميكننا القول بأن كل تأويل يعـد بشـكل جلـي أو ضـمين
بصورة مسبقة وإمنا بصورة بعدية الحقة وذلك على الرغم من أن "رغبتنا يف فهـم أنفسـنا" هـي الـيت  أو، ريكور ال نعرف أي شيء مقدما
  تقودنا وتدفعنا إىل تلك املعرفة.

وإمنـا جيعلنـا ننفـتح علـى عـامل الوجـود ، وبناء على ذلك ذهب ريكور إىل أن "تأويل النص" ال حيصرنا يف مدار عامل املعىن املغلـق املثـايل
وإمنـا هـي ، رجع السبب يف ذلك إىل أن اللغة عنده تعكس كل ما كان موجوداً قبـل الـنص فهـي ليسـت جمـرد انعكـاس للكينونـةاملعاش. وي

ا اللعبة اليت نتشارك فيها مجعياً وال جند سواها متنفساً للتعبري عن أنفسنا وبناًء عليـه يصـبح ، عالقة شاملة تشكل عالقيت بالعامل أمجع. إ
لكن ليس بغرض فهم هذا املؤلف يف حد ذاته وإمنا ، ة السبيل إىل إعادة صريورة اخللق اليت أدت إىل وجود مؤلف النصفعل التأويل مبثاب

بغرض الوصول إىل التجارب والظروف املعاشة اليت تسبق لغة النص املؤلـَّف. وهـذا الـنص املؤلـف نفسـه ال جيـد اكتمالـه إال داخـل الـذات 
ا الفهـم لعالقــة الـنص برؤيــة الـذات هــو الـذي حيقــق الـرتابط والتكامــل بـني اهلرمنوطيقــا ككـل وبــني "فلســفة املؤّولـة. وقــد رأى ريكـور أن هــذ

التأمــل الــذايت" فمــن جهــة أوىل ميــر فهــم الــذات عــرب فهــم رمــوز الثقافــة الــيت تتوثــق الــذات داخلهــا وتتكــون. ومــن جهــة أخــرى مل يعــد فهــم 
ــا اخلاصــة داخــل ، الــذات بنفســها بــل أصــبح يتوســط عالقــة، الــنص ميثــل غايــة يف ذاتــه تلــك الــذات الــيت لــن تســتطيع أن جتــد معــىن حيا

  بل عن طريق الرموز والعالقات واآلثار الثقافية املكتوبة يف نصوص خمتلفة.، التأمل الذايت املباشر



ذلــك املســتوى الــذي ، وعنــد هــذه احلــدود تكــون الوظيفــة النقديــة للتأويــل قــد المســت بــدورها حــدود املســتوى الســيمانطيقي اخلــالص
  :تظهر حسناته أمامنا بوضوح على النحو التايل

ومــن مث ال يقــوم مبخــاطرة فصــل ، جيعــل املنحــى الســيمانطيقي التأويــل يف اتصــال دائــم مــع املنــاهج كمــا متــارس يف حقــل التطبيــق :أوالً 
  مفهوم"احلقيقة" عن مفهوم "املنهج".

كمـا تؤكـد الفينومنولوجيـا نفسـها يف إطـار التأويـل ،  التأويـل داخـل نطـاق الفينومنولوجيـا يؤكـد املنحـى السـيمانطيقي عمليـة توطيـد :ثانيـاً 
ومعلــوم لــدينا أن هوســرل مل يقبــل إطالقــاً فكــرة ، بواســطة نظريــة املعــىن وذلــك علــى حنــو مــا تطــورت يف كتــاب هوســرل "حبــوث منطقيــة"

تابه آنف الذكر. واحلقيقة أن هـذا هـو السـبب يف أن فينومنولوجيـا حبـوث إمكانية "تعدد املعىن" إذ استبعدها متاماً يف املبحث األول من ك
فــإذا أردنــا أن ننطلــق مــن هوســرل كمــا يقــول ريكــور فــإن ذلــك ســيكون يف الواقــع يف إطــار نظريتــه ، منطقيــة ليســت فينومنولوجيــا تأويليــة

  .Lebensweltظريته يف فينومنولوجيا "العامل املعيش" وتبدأ ن، اخلاصة بالتعبريات الدالة حيث يبدأ االحنراف عن نظرية املعىن الواحد
فــإن الشــعور بــالوقوف مــع "فلســفات احليــاة" و "التجربــة ، ميكــن القــول بأنــه عــن طريــق نقــل املناقشــة إىل مســتوى اللغــة، وأخــرياً  :ثالثــاً 

ريـات امليتالغويـة الـيت تأمـل يف أن تعيـد احلية" على أرض واحدة يصبح مؤكداً. وبـالطبع فـإن سـيمانطيقا التعبـريات املتعـددة تقـف ضـد النظ
والتعـــــارض هنـــــا يف احلقيقـــــة قـــــاطع بـــــالنظر إىل نظريـــــة هوســـــرل املثاليـــــة يف آحاديـــــة املعـــــىن ، صـــــنع اللغـــــة الوجوديـــــة طبقـــــاً لنمـــــاذج مثاليـــــة

Univoque وعلى الناحية األخرى يدخل هذا املستوى السيمانطيقي املتعلـق باملعـاين املتعـددة .Multivoque وار خصـب يف حـ
ا منذ كتاب "فتجنشتاين" "حبـوث فلسـفية" ومنـذ حتليـل اللغـة العاديـة يف األقطـار األجنلوسكسـونية إنـه  أي  –مع املذاهب اليت ارتفع شأ

" يعيـد ربـط التأويـل العـام باألعمـال السـابقة املتعلقـة بالتـأويالت احلديثـة للكتـاب املقـدس الـيت يعـّد "بولتمـان -هذا املستوى السيمانطيقي
ومدرسته (مدرسة تاريخ األشكال األدبية) آباء روحيني هلا. ويرى ريكور يف هذا اخلصوص أن هذا التأويل العام يعـد مبثابـة مسـامهة كبـرية 

، والتأويـــل، تصـــب يف تلـــك النوعيـــة مـــن "فلســـفة اللغـــة" الـــيت نفتقـــر إليهـــا اليـــوم. فبعـــد أن امتلكنـــا يف عصـــرنا الـــراهن علـــوم املنطـــق الرمـــزي
وبولوجيا والتحليل النفسي أصـبحنا قـادرين رمبـا وألول مـرة علـى تطويـق املشـكلة املتعلقـة بضـرورة تكامـل اخلطـاب اإلنسـاين. والواقـع واألنثر 

أن التقدم يف هذه النظمة املتباينة وإن كان يبدو جلياً إال أنه يعمل من زاوية أخرى علـى تشـويش هـذا اخلطـاب بسـبب الطبيعـة الصـراعية 
  ة هذه األنظمة ببعضها البعض. واحلق أن وحدة الكالم اإلنساين تعّد فيما يقول ريكور مشكلة املشكالت اليوم.اليت حتكم عالق

مهمة فلسفة التأويل ستظل منحصرة يف اكتشاف النمـاذج الكثـرية املعتمـدة علـى الـذات (أي  فإنه ميكننا القول بأن، ومن هذا املنطلق
ـــاحلفر و  ـــة ب ـــة املوحي ـــة أو املعتمـــدة أخـــرياً علـــى "املقـــدس" املـــوحي املعتمـــدة علـــى الرغب ـــة بالغائي راء املوضـــوع أو املعتمـــدة علـــى الـــروح املوحي

باآلخرة). واحلق أنه من خالل تطوير هذه األركيولوجيا وتلـك الغائيـة باإلضـافة إىل مـا يتعلـق بشـؤون اآلخـرة ميكـن للتأويـل يف إطـار ذلـك  
  كله أن يتجاوز نفسه باستمرار.

ايــة هــذا العــرض بأنــه إذا كــان ريكــور قــد رأى أن التأويــل قــد وضــع منــذ "دلتــاي" يف بُعــد التــاريخ والعلــوم والواقــع أنــه مي كننــا القــول يف 
فــإن املوجــود البشــري قــد صــار مبوجــب ذلــك كائنــاً تارخيانيــاً. وأصــبحت مهمــة التأويــل مبوجــب ذلــك أيضــاً منصــبة علــى دراســة ، اإلنســانية

ات" وذلــك مــن خــالل الفهــم األونطولــوجي هلمــا. وال يوجــد فهــم علــى ذلــك النحــو كمــا يقــول ريكــور إال يف العالقــة بــني "املعــىن" و "الــذ
  إطار توسط الرموز والنصوص بني الوعي والعامل.

 وهكذا على هذا النحو تعد األونطولوجيا يف نظر ريكور مبثابة "أرض امليعاد" بالنسبة للفلسفة اليت تتخذ من تأمل اللغة نقطة انطالق
ـذه األرض قبـل املـوت وقبـل االمـتالك  هلا. ولكن مثلما حدث للنيب موسى من قبـل فـإن موضـوع "الكـالم" و "التأمـل" ميكنـه أن يـوحي 

  احلقيقي هلا.



وهي دالالت توحي بكل قوة بالسـؤال ، هذه هي جممل الدالالت اليت ميكن إنتاجها من معىن التأويل يف إطار الظاهريات عند ريكور
كيـف ميكننـا مـن   :"املعاصـر" و "املـوروث" ويتمثـل يف الصـيغة اآلتيـة :نفسه اآلن يف حميط ثقافتنا العربيـة اإلسـالمية يف بُعـديها الذي يطرح

خــالل شــروط معرفيــة صــحيحة االنتقــال مــن "فقــه الــنص" إىل "فقــه الواقــع"؟ وهــو ســؤال أعتقــد أنــه ســيظل قائمــاً آلمــاد طويلــة رغــم تعــدد 
  وحتدي كل جيل.، ويرجع السبب يف ذلك بكل بساطة إىل أنه ميثل سؤال كل عصر، اإلجابات عليها وتنوعها

***********  
  الهوامش

  ر.ـكاتب وباحث من مص  *)
والـيت تبناهـا دانـيت فيمـا بعـد يف نقـده األديب ، يشري ريكور هنا إىل املستويات األربعة مـن املعـىن الـيت بلورهـا القـديس تومـا اإلكـويين -1
  :هي

  ريف أو التارخيي.املعىن احل -
 ..Allegorieاملعىن الرمزي أو اآللليجوري  -

  املعىن األخالقي. -
  املعىن الصويف. -
  يتكلم. – Agoreueinو ، مغاير -Allos" بني Allegorieجتمع كلمة "الليجوري  -2
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  دراسة قرآنية :ل اإلسالمالمجتمع العربي قب
  *عبد الرمحن حللي

كمـا أن ،  تعترب البيئة اليت شهدت ختم النبوة ذات داللة هامة حول عالقة الرسالة بالواقع والسياق اجلغرايف والتارخيي الذي بدأت فيـه 
ـذه البيئـة يكتنفـه الكثـري مـن ، معرفتها مهمة يف فهم طبيعة الرسالة اخلامتة وخصائصها الصـعوبات والغمـوض السـيما فيمـا خيـص واإلملـام 

ومـا وجـد منهـا ، إذ إن املراجع التارخيية حول هذه املرحلة ويف اجلانب الديين باخلصوص قليلة جـداً ، الواقع الديين الذي كان سائداً آنذاك
ف منـاطق ومراحـل تارخييـة أخـرى ال يفيد يف املوضوع إال إشارات ودالالت عامة ال تفسر العقلية والتفكري الديين الـذي كـان سـائداً خبـال

أمـا الـنص القـرآين ، )1(وهذا ما عاىن منـه خمتلـف املـؤرخني الـذين اشـتغلوا يف املوضـوع، حيث توجد حوهلا نصوص ونقوش مفصلة أحياناً 
حنـو املسـتقبل  فأسلوبه بشكل عام يبتعد عن التفصيل يف املواضيع التارخيية فيأيت بذكرها لتحقيـق هـدف خـاص هـو العـربة والنقـد والتوجيـه

لكن ما ورد فيه من نقد متواتر ملا كان سائداً مـن عـادات ، لذلك فهو غري صريح يف الداللة على ما كان سائداً ، واكتشاف السنة اإلهلية
بعض مـا وهذا ما سنتتبعه يف هذه املقاربة مستأنسني ب، )2(وتقاليد وأفكار ميكن أن يكون مرجعاً غري مباشر الكتشاف تلك البيئة املثرية

وقـد لـوحظ أن القـرآن يقـدم الـدين اجلـاهلي بصـورة ختتلـف متامـاً عمـا تقدمـه كتـب ، ورد يف الدراسات التارخيية املتخصصة يف تلك املرحلة
وبيئتـه قبـل البعثـة مـن الناحيـة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-السيما وأن تلك املصادر سعت إىل تقليل شأن عصر النـيب ، )3(التاريخ واألدب

وهي نظرة ختالف ما تلهمه نصوص القرآن عـن تلـك ، واألدبية واملدارك العقلية حيث تصفها بصفات اجلهل واالحنطاط والغلظة.. املادية
  .)4(الفرتة
  :بين البدو والحضر المجتمع 
ادر بـــني البيئـــة اخللـــط يف املصـــ، مـــن الصـــعوبات الـــيت نـــود أن نشـــري إليهـــا والـــيت مل يســـعف فيهـــا الـــنص القـــرآين وال الدراســـات التارخييـــة 

فمـا ورد عـن العـرب يف اجلزيـرة العربيـة يـتم ، احلضرية املكية اليت بعث فيهـا الرسـول وبـني عـادات وتقاليـد أهـل البـدو واملنـاطق غـري احلضـرية
ن بـواد فهل ما ورد كان خاصاً بأهل مكة من العرب أم يشمل ما جاورهم يف أصـقاع اجلزيـرة العربيـة مـ، )5(تداوله جممًال من غري تفصيل

وما يدعو إىل إثارة هـذا التسـاؤل مـا ميكـن مالحظتـه مـن تنـاقض ، وحواضر أخرى غري مكة وهي غري قليلة وعلى صلة مباشرة بأهل مكة
  .)7(بل إن بعض املستشرقني شكك يف مدينية مكة باعتبارها حمطة للقوافل، والقيم الواردة عنهم جمملة دون تفصيل، )6(يف العادات

وبينــت اآليــات بعــض أخالقهــم ، )9(الــذين يكونــون عــادة حــول القــرى )8(القــرآن جنــد إشــارات خاصــة إىل األعــراب وإذا تأملنــا يف 
م أشد كفراً وغلظة من أهل احلضـر م وكيفية تعاملهم مع الرسول مشرية إىل كو ممـا يـدل علـى تفـاوت يف قـيم التعامـل مـع ، )10(وعادا

مل يكونــوا علــى درجــة واحــدة يف تلقــي الرســالة  -كمــا تشــري اآليــات-أن األعــراب أنفســهم كمــا ،  الرســالة بــني أهــل القــرى وأهــل الباديــة
ومما يلح على ضرورة التمييز بني البدو احلضر هو ظاهرة تعميم حال البدو الرُّحَّل واعتبارهم مقياساً للثقافة العربية ، )11(وتعاملهم معها

  .)12(فيما قبل اإلسالم
وأنـه كانـت ، رة إعـادة االعتبـار للقرشـيني الـذين كـانوا أكثـر وعيـاً وذكـاء وإنسـانية مـن اجلمـوع البدويـةلكن بعض الباحثني الحظ ضـرو  

ا تكرست عرب حتول الشخصية ألنـاس كـانوا بـدواً يف املاضـي وذلـك بفضـل االسـتقرار ، هلم قدرات أخالقية وفكرية استثنائية ال يستبعد أ
وأن هذا الوضع اجلديد للقرشيني يف مكة أدى إىل دخول قيم جديدة بفضـل الثـروة ومـن ، )13(الذي ساعد عليه توطد التجارة يف مكة

وحيـاول هـذا التفسـري إبـراز حاجـة اجملتمـع إىل قـيم جديـدة ، هذه القيم النزعة الفردية وروح املنافسة مقابل املثل اجلماعية اليت كانت طاغيـة
  .)14(حتافظ على القبيلة

فإن من ميزات اإلسالم أنـه ، ختالف بني أهل القرى وأهل البادية وما كان سائداً بني كل من نُظٍم وقيمٍ أياً يكن األمر فيما خيص اال 
واألهم هو فهم هذا املنهج القرآين من خـالل ، )15(استطاع صهر اجملموعات البدوية واحلضرية يف نسق واحد ووجههم يف خط الرسالة



ااألفكار اليت نقدها القرآن جمملة من غري تفصي فمـا مل يكـن ، كما هو الشأن يف الكثري من القصص القـرآين،  ل بيئتها وخلفيتها وأصحا
والذي ميكن تلّمسه من خالل هذا العموم القرآين يف احلديث عما كان سائداً قبل البعثة هو الثراء ، التاريخ مؤثراً يف العربة والداللة يهمل

حــىت اعتـربت اجلزيــرة العربيـة خمتزلـة ألديــان ومعتقـدات العــامل ، لــيت كانـت ســائدة قبـل البعثـةوالتنـوع والتنـاقض يف القــيم واألديـان والعـادات ا
ويف هــذا اإلطــالق والتنــوع يف بيئــة جغرافيــة مركزيــة تشــهد حركيــة منقطعــة النظــري بــني خمتلــف املنــاطق مــن ، )16(الســماوي منهــا واألرضــي

، من هـذه البيئـة إىل العـامل إذ سـتأخذ طـابع البيئـة الـيت انطلقـت منهـا وهـو العامليـةالعامل داللة على احلكمة من كون الرسالة اخلامتة تنطلق 
  وهذا ما يدعونا إىل اكتشاف مكة يف عصر ما قبل البعثة وما أهَّلها الحتضان مبعث النبوة اخلامتة.

  :قبل البعثة مكة
، القواعــد مــن البيــت ونــداء إبــراهيم يف النــاس بــاحلج ورفعهمــا -عليهمــا الســالم-إذا ذكــرت مكــة تعــود الــذاكرة إىل إبــراهيم وإمساعيــل  

ويف هذه اإلشارة والعالقة بني إمساعيل وذريته والبيت احلرام داللة على التقابل مع إسحاق وتـوايل ، )17(ودعاء إبراهيم ألهل هذا البيت
فلـئن اخـتص نسـل إسـحاق باألنبيـاء فـإن ، واحملرمـةفكانت ذرية إبراهيم قـد شـرفت بالتـاريخ الرسـايل واجلغرافيـة املقدسـة ، األنبياء من ذريته

ائيــة تناســب الكونيــة الــيت  نســل إمساعيــل ارتــبط باملكــان الــذي أصــبح مركــزاً ومــآًال للرســاالت الــيت ختمــت بــه لتنطلــق إىل العــامل بصــيغة 
هـذه املركزيـة والعمـق التـارخيي  ،)19(الذي سيصبح مركز التـاريخ اإلنسـاين، )18(أول بيت وضع للناس، غدت حتتلها مكة وبيتها احلرام

  .)20(ملكة الذي يشري إليه القرآن يدعو ملعرفة أحواهلا وذلك لفهم األساس الذي قام عليه اإلسالم
مما حيمل داللة على حموريتها بني القرى األخرى اليت ترجع إليهـا وتقلـدها كعاصـمة توجـه  )21(يطلق القرآن على مكة اسم أم القرى 

ومما ال حيتاج إىل ، )23(قفها من أي قضية يؤثر مبوقف املناطق األخرى حىت إذا فتحت ودانت باإلسالم تبعها الناسفمو ، )22(املنطقة
إضـافة إىل مـا كانـت ، )24(تأكيد أن وجود الكعبة ومناسك احلج فيها كان العامل األكرب يف مكانة مكة واملركز املعنوي الذي تتمتع بـه

وممارسة أهلها للتجارة مع خمتلف ، موقعها على الطريق التجاري الربي بني اليمن وبالد اهلالل اخلصيب تتمتع به من حركية جتارية بفضل
والقرآن حيفل باآليات الدالـة علـى ذلـك فـالقرآن يسـتعمل تعـابري ماليـة وجتاريـة ، )25(وكذلك املهن املرتبطة بالتجارة، بقاع العامل براً وحبراً 

كمــا ذُكــرت الســفن واجلــواري واملنشــآت يف ،  احلســاب وامليــزان والقســطاس والــذرة واملثقــال والقــرض :لال بــد كانــت مفهومــة ومتداولــة مثــ
كمــا كانــت ظــاهرة االســتثمار بالربــا والقــرض ظــاهرة منتشــرة كمــا تــدل آيــات الربــا يف القــرآن. وســورة ،  وتــردد فيــه ذكــر جتــارة البحــر، البحــر
والسـور املكيـة حتفـل مبـا يـدل علـى ، لربية وما كان يعقد فيها من اتفاقيات وعالقاتواضحة الداللة على الرحالت التجارية ا )26(قريش

م الطائلــة م)27(ثــروا . كــل ذلــك يــدل علــى املكانــة )28(يف اســتقبال القوافــل التجاريــة بقيــت مســتمرة ملــا بعــد اإلســالم . كمــا أن عــادا
ذا الدور.ويستتبع هذه املكان، التجارية اليت كانت حتتلها مكة قبل البعثة   ة مستوى من الوعي الضروري الذي أهَّلهم للقيام 

إذ شــكل موسـم احلــج فيهـا ســوقاً ، هــي العامـل األساسـي يف جناحهــا التجـاري )29(هـذا واملكانـة الدينيــة الـيت حتتلهــا مكـة منــذ القـدم 
عوامــل األمــن الطبيعيــة فجــاء أمنهــا مــن قدســيتها واألهــم مــن ذلــك مــا وفــره احلــرم مــن أمــن ملكــة تلــك املدينــة الــيت ال متتلــك ، جتاريــاً ســنوياً 

، ﴾َأوَملَْ يـَـَرْوا أَنـَّا َجَعلنَـا َحَرًمـا آِمنًـا َويـَُتَخطـَُّف النَّـاُس ِمـْن َحـْوهلِِم﴿واحرتامها عند الناس وقد أشار القـرآن إىل هـذا اجلانـب يف األمـن املكـي 
ـْن َهلُـم َحَرًمـا آِمنًـا ُجيْـَىب ِإلَيـِه َمثَـرَاُت ُكـلِّ َشـْيءٍ َوقَاُلوا ِإْن نـَتَِّبع اهلَُدى َمَعَك نـَُتَخطـَّْف ِمـْن أَ ﴿ بـل هنـاك آيـة قرآنيـة صـرحية يف ، ﴾ْرِضـَنا َأوَملَْ ُمنَكِّ

اْحلَـرَاَم َواْهلـَـْدَي  َجَعـَل اللَّـُه اْلَكعبَـَة الَبيـَت احلَـرَاَم ِقَياًمـا للنَّـاِس َوالشَّـهرَ ﴿العالقـة بـني الكعبـة وموسـم احلـج وبـني التجـارة الـيت فيهـا قـوام احليــاة 
  .)30(﴾َواْلَقَالِئدَ 

ــا  ، وهــي وظــائف متداخلــة، قدســية مكــة ومكانتهــا هــذه فرضــت بعــض الوظــائف الدينيــة واالجتماعيــة لــدى أهــل مكــة الــذين شــرفوا 
ا ودينية مـن حيـث ارتباطهـا بالبيـت احلـرام ورعايتـه الوظـائف الـيت أشـار القـرآن ومـن هـذه ، فهي اجتماعية باعتبار عالقة األقوام والقبائل 



ا والسـقاية وعمـارة املسـجد احلـرام ، )31(النسيء وهو حتديد مواعيد األشهر احلرم من كـل عـام مبـا يتناسـب مـع مصـاحلهم :إىل قيامهم 
  .)32(ورعايته

ـا مدينـة متتلـك مـن مقومـات النظـام مـا يؤهلهـا لقيـادة مـا   بـل ، حوهلـا مـن احلواضـرهذه الصورة العامة لواقع مدينة مكة تـدل علـى كو
ولـــئن كــان غامضــاً طبيعــة النظــام الـــذي كــان ســائداً فــإن هنـــاك ، وتنظــيم العالقــات واللقــاءات بــني خمتلـــف القبائــل والوفــود القادمــة إليهــا

ـا ا النـاس مـن ذلـك ظـاهرة النـوادي الـيت كـان جيتمـع فيهـ، إشارات قرآنية عديدة إىل بعض اآلليات اليت كانـت سـائدة يف إدارة مكـة وقياد
إضافة إىل العديـد مـن املفـردات الـيت مت تـداوهلا يف القـرآن والـيت تـدل علـى وجـود ، )33(ويتداولون الشأن العام وقد أشار القرآن إىل ذلك
كـل ،  أولـوا األمـر..، السـجن، احلـبس، املأل، اإلثبات واإلخراج من مكة، اجلند :من ذلك، مالمح الشوكة والسلطة واحلكم يف تلك البيئة

ومنها ما هو مباشر خيص أهل مكة ومنهـا مـا يـدل السـياق علـى ، ذه املفردات تدل على مفهوم السلطة وقد استعملت يف آيات مكيةه
ا ومعانيها ا –ونفس األمر بالنسبة للقضاء فهناك آيات ومصطلحات ، )34(علمهم مبضمو تـدل علـى  -أبرزها مفردة احلكـم ومشـتقا

ا الوجهاء، وكانت تستند إىل التقليد والعرف، حتل النزاعات بني الناسوجود منط من السلطة القضائية    .)35(وتتم باالختيار، ويقوم 
أما الشرائح السكانية اليت كانت تقطن يف مكة فهناك آية تشري إىل وجود بعض األجانب إىل ، هذا عن املعامل العامة ملكة قبل البعثة 

ا من أهل الكتاب يعيشون مع العرب يف مكة  )37(ةلكن هناك آيات مكية كثري ، )36(جانب العرب تدل على وجود جالية ال بأس 
. أمـــا جـــذور وتـــاريخ اليهـــود يف اجلزيـــرة العربيـــة فلـــيس هنـــاك مـــن النصـــوص التارخييـــة مـــا )38(وأكثـــرهم مـــن النصـــارى وفيهـــا بعـــض اليهـــود

م إىل احلجـاز إ، يتحدث عن وجودهم قبل امليالد . )39(ثـر ظهـور الـروم علـى بـالد الشـام وفـتكهم بـالعربانينيأما بعـده فقـد ثبتـت هجـر
أمـا ، وقد دخـل بعـض العـرب يف النصـرانية، )40(أما النصرانية فقد دخلت احلجاز عن طريق التبشري والنساك والرهبان الذين قدموا إليها
علــى الصــلة بــني ، علــى اإلطــالق، (بــين إســرائيل) اليهــود فقــد كــانوا أقليــة يف مكــة وانتشــروا يف املدينــة أكثــر ويــدل اخلطــاب القــرآين هلــم بـــ
م غري عرب م طارئني على احلجاز وأ   .)41(معاصري عصر الرسول وأسالفهم وعلى كو

إضـافة إىل الوفـود السـنوية مـن خمتلـف املنـاطق الـيت تفـد إىل مكـة يف ، هذه اجلالية األجنبيـة املقيمـة مبكـة مبـا حتملـه مـن أفكـار وعـادات 
كل ذلـك سـيكون لـه دوره يف الـتالقح الفكـري الـذي مـن الطبيعـي أن يكـون لـه أثـره ،  لقوافل التجارية اليت متر عرب طريقهاموسم احلج أو ا

وفضًال عن هذا اجلانب فإن حلضور هذه اجلاليات داللة على كون مكة فضاء مفتوحاً وكون املكيـني علـى ، يف أفكار ورمبا عقائد املكيني
ــا مكــة ممــا أّهلهــا ،  علــى اتصــال دائــم مبــا حــوهلمإحاطــة مبــا جيــري يف العــامل و  كــل هــذه املعطيــات تؤكــد املكانــة احلضــارية الــيت كانــت متتــاز 

  الحتضان الرسالة اخلامتة اليت ستنطلق إىل العامل املختزل يف عامل مكة األرخبيلي.
ـا فـإن ، ةلكن احملور األهم يف حياة املكيني هو األفكار والعقائد اليت كانت سائدة قبل البعث  ولئن كان القرآن املكي يشـتمل علـى بيا

ولــيس مـن الضــروري أن تكـون األفكــار املطروحـة للنقــد هـي أفكــار أهــل ، السـياق القــرآين يعـاجل هــذه األفكـار خــارج إطـار الزمــان واملكـان
ممـا يقتضـي اتبـاع السـياق ، خارجهـامكة باعتبار أن الدعوة كانت تنطلق إىل مجيـع النـاس حـىت الوفـود الـذين يـردون إىل مكـة أو القـاطنني 

ويؤكـد أمهيـة ذلــك مـا أشـرنا إليــه سـابقاً مـن تـداخل أفكــار أهـل البـدو مــع ، القـرآين وتنـاول تلـك األفكــار خـارج السـياق التــارخيي واجلغـرايف
  أهل احلضر دون متييز.

إليها القرآن وذلـك بغـض النظـر عمـن كـان يتبناهـا هلذه االعتبارات سنتناول األفكار والعقائد اليت كانت سائدة قبل البعثة واليت يشري  
  املهم حضورها يف عصر الرسول.، واملكان والتاريخ الذي كانت منتشرة فيه

  :األفكار والعقائد/ البيئة الدينية والفكرية قبل البعثة
آيـة  479آيـة مكيـة و 1096منهـا ، آيـة1575حيتل اجملتمع اجلاهلي مساحة كبـرية مـن آيـات القـرآن إذ بلغـت اآليـات الـيت تناولتـه  
 :وقـد توزعـت القضـايا العقديـة فيهـا علـى ثالثـة حمـاور، ومعظمهـا مكـي، من اآليات %54وتشكل عقائد اجملتمع اجلاهلي نسبة ، مدنية



هذه املعطيات العددية إن دلت على شيء فإمنا تدل علـى أمهيـة تلـك املرحلـة ، )42(69إنكار الوحي=، 282البعث=، 514الشرك=
ا الرسالة اخلامتةوضرورة  والرتكيز القرآين على جمموعة من العقائد املركزية يشـري إىل ، معرفتها ملا هلا من أثر يف تصور اإلضافة اليت جاءت 

  أمهيتها يف مضمون الرسالة اجلديدة.
ع اإلحالـة علـى أمـاكن سنحاول استكشاف احملاور الرئيسية لألفكار والعقائد اليت كانت سـائدة مسـتلهمني ذلـك مـن آيـات القـرآن مـ 

األفكــار والعــادات العامــة وســنجمل فيهــا مــا ســاد مــن عــادات وتقاليــد  :وســنركز علــى ثالثــة حمــاور، تفصــيلها يف كتــب اختصــت باملوضــوع
  مث نثين بالعقائد الدينية اليت كانت سائدة ونتبع ذلك بالطقوس الدينية املنتشرة.، اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية بشكل عام

  :األفكار والعادات العامة -1
فهـو وصـف نسـيب ، )43(يوصف اجملتمع الذي سبق البعثة باجلاهلية وهو وصف وارد يف القرآن على بعض اجلوانب يف ذلـك اجملتمـع 

فلــم يكــن ، )44(ينطبــق علــى اجلانــب العقــدي ومــا يــرتبط بــه وبعــض العــادات االجتماعيــة وال تصــح هــذه التســمية مــن الناحيــة الثقافيــة
إذ كــان لــدى ، مــا قبــل البعثــة كمــا تصــوره الكثــري مــن املصــادر جمتمعــاً معــزوًال عــن العــامل أو ال يعــرف مــن العلــوم شــيئاً بــل العكــس جمتمــع

فضــًال عمــا تقتضــيه احلركــة التجاريــة الــيت كانــت ، وكانــت لــديهم معــارف باألنســاب والتــاريخ والفلــك، العــرب أدب ولغــة يف غايــة التطــور
هـذا ، )45(والـدالئل كثـرية علـى إملـام العـرب بـالقراءة والكتابـة وانتشـارها بيـنهم، لم باالقتصـاد واحلسـاب والكتابـةسائدة يف املنطقة من ع

ـا جمتمعـات حضـرية متقدمـة ورمبـا  ا الرسل مـن قبـل والـيت كانـت تتميـز بكو التقدم احلضري الذي سبق البعثة يذكرنا بالبيئات اليت بعث 
هــذا اجلانــب املــادي عنــدما يطغــى علــى اجلانــب األخالقــي يســود الظلــم ويصــل بــاجملتمع إىل مــأزق ، املــاديبلغــت شــأواً يف العلــم والتقــدم 

م واإلميــان بــاهللا الــذي يقتضــي العــدل وإعــارة ، روحــي فيــأيت التــدخل اإلهلــي عــرب إرســال األنبيــاء لتصــحيح مســرية النــاس وردهــم إىل فطــر
ادي ال يســتلزم رقيـاً دينيــاً أو روحيـاً بــل رمبــا كـان عائقــاً أمـام انتشــار القـيم واملثــل الــيت فالتقــدم املـ، اجلانـب الروحــي مـن حيــاة اإلنسـان حقــه

  وهذا ما كان عليه حال اجملتمع الذي سبق بعثة الرسول.، حيافظ عليها قلة يف اجملتمع
ا من طـرق النكـاح فمن العادات االجتماعية اليت كانت سائدة يف ذلك العصر التمييز ضد املرأة املتمثل يف خمتلف اجل  وانب املتعلقة 

وإن كانـــت هنـــاك شـــرحية مـــن النســـاء يف نفـــس اجملتمـــع تأخـــذ دوراً اجتماعيـــاً متميـــزاً ينـــافس الرجـــل كالتجـــارة ، والطـــالق إىل اإلرث والـــوأد
، )46(يـذائهن الرسـولوقد حكى القرآن مناهضة مناذج من نساء ذلك العصـر الـدعوَة اجلديـدة وإ، واملشاركة يف الدفاع عن اجملتمع وقيمه

ــا ســبَّة وعــاراً ومتاعــاً وبــني ممارســتها لــدور قيــادي يف اجملتمــع حيمــل إحــدى داللتــني إمــا تنــوع  :وهــذا التفــاوت يف دور املــرأة املــرتاوح بــني كو
وقــد حكــى ، الواحــد املوقــف مــن املــرأة واختالفــه بــني احلضــر والبــدو أو بــني القبائــل أو بــني املنــاطق أو بــني أصــناف مــن النســاء يف اجملتمــع

والداللـة الثانيـة ، القرآن مجيع الصور اليت كانـت موجـودة بإمجـال دون تفصـيل مـع تقوميهـا وتصـحيحها ودعـم مـا هـو صـواب وإجيـايب منهـا
ـا أمـر واقـع وقـانون اجتمـاعي ينبغـي الرضـا بـه وقبولـه دون أن مي نعهـا احملتملة أن املرأة كانت تتعامل مع تلك القيم الـيت تضـطهدها علـى أ

وهـذه العـادات املتعلقـة بـاألحوال الشخصـية والعالقـة مـع املـرأة إمنـا هـي عـادات اجتماعيـة ال تـرتبط ، من ممارسة دور ما يسمح بـه اجملتمـع
  بالدين اجلاهلي إال يف بعض اجلوانب منها سنشري إليها الحقاً.

من الناحية القيمية هو ظاهرة الوالء والعصبية بني أفراد  اجلانب اآلخر الذي كان سائداً من العادات والذي كان حيمل أكثر من وجه 
وكان هذا اجلانب ميثل رابطة العقد السياسي الذي ينظم اجملتمع ويقوده ويضمن فيه األمـن واحلفـاظ علـى ، القبيلة ومن يدخل يف حلفهم

التــآلف والتــآزر ومســاعدة  :إلســالم ورعاهــا مثــلوقــد أورثــت هــذه العــادة بعــض اجلوانــب اإلجيابيــة الــيت اســتثمرها ا، احلــوزة ووحــدة القبيلــة
لكــن اجلانــب اخلطــري هلــذه العــادات هــو مــا تورثــه العصــبية العميــاء مــن ظلــم واعتــداء وســفك للــدماء وذلــك بالثــأر ، ..الضــعيف واجلــوار

  .)47(فجاء اإلسالم يصحح هذه املظاهر ويقومها، ومناصرة القبيلة سواء كانت على حق أو باطل



ـا ممارسـوها وقـد حـارب اإلسـالم ، منتشرة عندهم ه العادات كانت ظاهرة الطبقية والرقإضافة إىل هذ  لكن العتق كان مكرمة ميتدح 
  .)48(هذه الظاهرة وشجع على مكرمة العتق اليت كانت منتشرة كفضيلة بني الناس

ة ومــا أحلنــا عليــه مــن مراجــع يغــين عــن هــذه هــي أهــم العــادات الــيت كانــت ســائدة أوردنــا جمملهــا مــن غــري تفصــيل ألن تفاصــيلها كثــري  
ـــة هلـــذه العـــادات ـــا اإلشـــارة إىل الطـــابع املـــزدوج مـــن الناحيـــة القيمي وكيـــف تعامـــل القـــرآن معهـــا مســـتثمراً اإلجيـــايب منهـــا ، التكـــرار إمنـــا أردن

  يف الفقرة التالية. وهذا املسلك القرآين مع العادات سيتكرر مع اجلانب الديين الذي سنتناوله، ومصححاً للجانب املظلم منها
  :الفكر الديني قبل البعثة - 2
اليهــود والنصــارى والصــابئون واجملــوس  :تطالعنــا آيــات القــرآن بأمســاء أديــان كانــت معروفــة ومتداولــة هلــا معتنقوهــا يف ذلــك العصــر وهــم 

، ن بيـــنهم حـــوار وتـــأثر متبـــادلممـــا جيعـــل مـــن الطبيعـــي أن يكـــو ، وقـــد كـــان هلـــذه األديـــان حضـــور وتواصـــل بـــني أتباعهـــا، )49(واملشـــركون
  وسنعرِّف بكل فريق منهم يف إطاره الزماين واملكاين.

وقد اعتنق بعـض ، وكان هلم حضور أكرب يف املدينة، أشرنا قبل قليل إىل وجود جالية من اليهود والنصارى يف مكة :اليهود والنصارى
وقـد تـأثر ، جتـري بيـنهم وبـني املشـركني حـوارات وجـدل يف قضـايا خمتلفـةوكانت ، وكان لبعضهم مكانة متميزة يف اجملتمع، العرب النصرانية

ــم العــرب وتعلمــوا مــنهم بعــض الفنــون والقصــص وأخبــار األنبيــاء واألمــم الغــابرة فكــان لعلمهــم بالكتــاب متيــز علــى العــرب الــذين كــانوا 
وكان هلم تأثري يف أفكار العـرب الدينيـة لكـن دون ، )50(ينتظرون نبياً يبعث فيهم بينما كان أهل الكتاب يدَّعون أن النيب سيبعث منهم

أن يتمكنوا من اكتساح الوثنية اجلاهلية ففضًال عن كون اليهودية ديانة قومية ال تسـعى إلدخـال النـاس فيهـا فـإن أفكارهـا ال تناسـب بيئـة 
ــا كــذلك املســيحية مل تكــن لتقنــع العــريب الــذي و ، العــريب الــذي يســعى للحصــول علــى الغنــائم مــن احلــروب بينمــا حتــرم اليهوديــة االنتفــاع 

لكــن ذلــك مل مينــع مــن انتشــار النصــرانية بــني ، )51(حيــب الثــأر أن يــدير خــده األيســر ملــن ضــربه علــى خــده األميــن كمــا تــدعو املســيحية
هم أحيانــاً كمــا ســيتم وقــد كــان ألفكــار اليهــود والنصــارى أثــر يف تطــور الفكــر الــديين العــريب الــذي تقــدم علــي، )52(بعــض القبائــل العربيــة

خبـالف اليهـود الـذين  هذا ويتميز النصارى على اليهود حبسن عالقتهم مع املسلمني وتعـاملهم السـلمي مـع الـدعوة اجلديـدة، اإلشارة إليه
ارى آمنـوا ورغم ذلك كان هناك فريق من اليهود والنص، )53(قاوموا الدعوة ومارسوا خمتلف ألوان املكر والدس يف حماربة الرسول والدعوة

وحيفـل القـرآن مبـا جـرى مـن جـدل بـني الرسـول واليهـود والنصـارى وذلـك يف إطـار أداء الرسـول مهمتـه يف التصـديق ، )54(واتبعوا الرسول
  .)55(واهليمنة ملا بني يديه من الكتاب

فــدل ، )56(قــرآن عَلمــاً لــدينوقــد وردت لفظــة اجملــوس يف ال، يقصــد األخبــاريون بــاجملوس القــائلني باألصــلني النــور والظلمــة :المجــوس
ــم رمبــا وجــدوا عــن ، وال يســتبعد وجــود نفــر مــنهم يف مكــة واملدينــة والطــائف وغريهــا، علــى وقــوف أهــل احلجــاز علــى خــربهم ومعــرفتهم 

لبحــرين ومل يــرد دخــول قبائــل عربيــة يف اجملوســية وهلــذا كــان معظــم جمــوس جزيــرة العــرب مــن الفــرس املقيمــني يف ا، طريــق التجــارة أو الرقيــق
. وأياً ما يكـن األمـر ففـي ذكـرهم داللـة علـى صـلة العـرب باألديـان الشـرقية )58(ويروى أن اجملوسية كانت يف متيم، )57(واليمن وُعمان

  مما سيكون له أثر يف أفكارهم وعقائدهم.
ـم د، ذُِكر الصابئون يف القرآن ثـالث مـرات :الصابئون يانـة الصـابئة املختلـف يف عقائـد وقـد اجتـه معظـم املفسـرين إىل جعـل املقصـود 

ــم ُعبَّــاد املالئكــة أو الكواكــب أو الشــمس ــم مــن اجملــوس أو أ ا بــني قائــل أ ــم فريــق مجــع بــني خمتلــف األديــان، أصــحا ومــن هــذه ، أو أ
صـارى ذوي األصـل وكل هذه التفسريات مستبعدة نظراً لذكرهم مع اجملـوس وتصـنيفهم مـع اليهـود والن، )59(العقائد ما طرأ بعد اإلسالم

م أقرب إىل التوحيد ، )60(وتـدل لغويـاً علـى امليـل واالحنـراف، إضـافة إىل أن الكلمـة متداولـة بـني العـرب بكثـرة، التوحيدي مما يرجح كو
ذا املعىن أطلقوها علـى مـن أسـلم واتبـع الـدين اجلديـد. وكانـت تطلـق ع، وقد استعملها العرب ملن احنرف عن دين القوم وعقائدهم لـى و

ممـا يـرجح إطالقهـا يف عـرفهم علــى ، وقـد أطلقـت علـى الرســول وأصـحابه، كمـا كانـت تســتعمل يف مقـام احلنفـاء،  مـن تـرك عبـادة األصـنام



وهــم يف التعبــري القــرآين غــري املســلمني وغــري اليهــود والنصــارى وغــري ، املوحــدين الــذين نبــذوا األصــنام قبــل البعثــة واحنرفــوا عــن ديــن قــومهم
م ، م معهودون بني العـرباجملوس كما إ الشـرتاكهم يف  -املسـلمني علـى التسـمية  رغـم اعـرتاض -وقـد ُسـِلك العـرب املسـلمون يف زمـر

وال يــزال ، )61(ولعلهــم هــم نفــس احلنفــاء الــذين كــانوا يف اجلاهليــة، االعــرتاض علــى ديــن قــومهم واحنــرافهم عــن تقاليــده وقــوهلم بالتوحيــد
وأرى أن هــذه التســمية القرآنيــة رمبــا لتميــز ، )62(شــائكة الــيت حــريت املفســرين والبــاحثني قــدمياً وحــديثاً مفهــوم الصــابئني مــن املفــاهيم ال

  احلنفاء الذين أسلموا من الذين استمروا منهم على ما هم عليه ومل يدخلوا يف اإلسالم.
م مـن كـانوا علـى ديـن إبـراهيم مـن اجلـاهليني :الحنفاء  م أحـداً ومل يـدخلوا يف يهوديـة ، عرف احلنفاء بني املسلمني بـأ فلـم يشـركوا بـر

ـا، وال نصرانية ـا. وعلـى العمـوم فـإن ، ومل يقبلوا بعبادة األصنام ديناً بل سفهوا تلك العبادة والقائلني  وكانـت هلـم عـادات خاصـة متيـزوا 
ـم أولئـك الـذ، املصادر ال تساعد على رسم صورة واضحة للحنفـاء فلـم يكونـوا مـن ، ين رفضـوا عبـادة األصـنامفمـا ورد يف القـرآن يؤكـد أ

م إبـراهيم. ، فلـم يكونـوا يهـوداً وال نصـارى، وهـو فـوق توحيـد اليهـود والنصـارى، بل كانوا يـدينون بالتوحيـد اخلـالص، املشركني وكـان قـدو
وما ميكـن مالحظتـه أن احلنفـاء  ، ينيةأما املصادر التارخيية فإن معظم ما ورد فيها عنهم خيص الناحية األخالقية أكثر مما خيص الناحية الد

م يف رفــض عبــادة ، فقــد كــانوا نفــراً مــن قبائــل متفرقــة مل جتمــع بيــنهم رابطــة، كــانوا علــى رأي واحــد ال كطائفــة واحــدة إمنــا اتفقــت فكــر
ســتوى اجلزيــرة العربيــة ويــرى الــبعض أن التيــار احلنيفــي كــان حيمــل مشــروعاً دينيــاً سياســياً علــى م، )63(األصــنام ويف الــدعوة إىل اإلصــالح

  .)64(لكن اإلسالم قام بالطموحني فانتفى الشرط التارخيي لظاهرة احلنفاء
واسـتمرار احلنفـاء عـرب ، خلصنا مما سبق إىل أن ما جيمع الصابئة واألحنـاف هـو األصـل التوحيـدي ونبـذ عبـادة األصـنام واتبـاع إبـراهيم 

م و  وما يشري إليه ذلك التيار هـو تطـور الذهنيـة ، ما كونوه من تيار دون الدخول يف اإلسالماإلسالم وانفراد الصابئني ببقائهم على عادا
ومل تفلــح ، الدينيــة عنــد بعــض العــرب قبــل اإلســالم وشــعور شــرحية مــنهم بضــرورة البحــث عــن الــدين احلــق الــذي يــتالءم مــع العقــل والفطــرة

م تنسجم مع  مالعقائد السائدة يف إقناعهم فطوروا عقيدة خاصة  هذا الطابع الذي كان سائداً حيمل الطابع اإلبراهيمـي وهـو ال ، فطر
وجمـرد انتشـار الفكـر الكتـايب بـني بعـض العـرب ال يـدل ، ميت بصلة إىل التفكري اليهودي املسيحي الذي نشأ مع احلركة النبوية اإلسـرائيلية

ودوا أو تنصروا بـل   كـانوا علـى مسـافة مـن الكتـابيني ومـن الـدين اجلـاهلي الـذي كـان على صبغة يهودية أو مسيحية للحنفاء وإال لكانوا 
م   .)65(سائداً قبل البعثة إىل أن جاء اإلسالم منسجماً مع تطلعا

ا من التنوع والكثرة واالختالف مـا ال حيـيط بـه اسـم ديـن أو  :الدين الجاهلي  من يتتبع ما ورد عن عقائد اجلاهليني يف القرآن جيد أ
ة يف بعض األشياء والرموز وخمتلفة يف البعض اآلخروهي عقائ، عقيدة لكن القـرآن يـورد مسـمى واحـداً يتكـرر مـع ذكـر خمتلـف ، د متشا

ا حبيــث ميكــن اعتبــار هــذه التســمية تعبــرياً عــن العقيــدة العامــة الــيت كانــت تســود يف بيئــة عصــر ، هــذه العقائــد هــو مفــردة الشــرك ومشــتقا
ا ال تعين نوعاً حمدد، البعثة ا كانت عامة ميكـن أن ينطـوي فيهـا عقائـد متنوعـة، اً من العقائدوأ وقـد تكـون أحيانـاً خمتلطـة ومتـداخًال ، وأ

ولـئن كـان تعبـري الشـرك عَلمـاً علـى ، )66(جيمـع بينهـا ضـابط عـام هـو إشـراك مـا دون اهللا مـع اهللا أيـاً كـان هـذا الـدون، بعضها مـع بعـض
ونظــراً هلــذا التنــوع يف ، )67(ت كمــا تشــري الســياقات هــو علــم علــى اآلهلــة املزيفــة لعقيــدة الشــركالــدين اجلــاهلي العــام واملتنــوع فــإن الطــاغو 

العقائــــد والعــــادات والشــــعائر والطقــــوس الــــيت تنــــدرج حتــــت وصــــف الشــــرك والــــيت أشــــري إليهــــا يف القــــرآن ســــنتناوهلا ضــــمن تصــــنيف مجلــــي 
  احملرمات.، الطقوس والشعائر، الغيب، اإلله :نستكشف من خالله التصورات والعقائد اليت تشمل

حيفــل القــرآن بــذكر عــدد مــن أمســاء اآلهلــة اجلاهليــة الــيت كانــت منتشــرة يف مكــة أو خارجهــا والــيت كــان  :تصــور اإللــه عنــد الجــاهليين
علـــى ومل يقتصـــر أمـــر الشـــرك ، كمـــا ورد ذكـــر األصـــنام واألوثـــان واألنصـــاب واألزالم وغريهـــا ممـــا كـــان يعبـــده اجلـــاهليون،  يعبـــدها العـــرب

م للمالئكة واجلن والشمس والكواكب والدهر وغري ذلك ومل حتدد جغرافية هذه اآلهلة وأماكن ، )68(املصنوعات املادية فقد ذكر عباد
ا تدل فيما تدل عليه من ورودها جمملة على التنوع الذي كـان سـائداً  ورمبـا يكـون مـرده حصـول تطـور يف الفكـر ، انتشارها وتارخيها إال أ



وذلـك بفضـل االحتكـاك والتعـرف علـى عقائـد أهـل ، العريب أدى إىل االنتقال يف تصور اإلله من معبودات ماديـة إىل رؤيـة جتريديـةالديين 
م إذ يالحظ من خـالل املصـادر التارخييـة أن العـريب تـوهم احليـاة يف كـل شـيء فكـان يـرى يف اجلمـاد واحليـوان ، الكتاب والبيئات احمليطة 

ــا غــم قلــة املعلومــات فــإن هنــاك إشــارات عديــدة تــذكر عبــادة عديــد العــرب للحيوانــات وكــذلك اجلمــاد واألحجــار ور ، شخصــية خاصــة 
. وحتـــــت تـــــأثريات داخليـــــة وخارجيـــــة اختـــــذ التصـــــور الـــــديين العـــــريب صـــــيغة أكثـــــر جتريـــــداً فـــــربزت عبـــــادة الكواكـــــب واألجـــــرام .واألشـــــجار
  جلن كمخلوقات غيبية غري مدرَكة.ويف خطوة متقدمة جند عبادة املالئكة وا، )69(السماوية

م كانوا يعتقدون أنه خـالق السـماوات واألرض  )70(وأياً تكن صورة الشريك فإن اآليات القرآنية  تشري إىل قدم إميان العرب باهللا وأ
م تطــور هــذا الفكــر لكــنهم رغــ، ومــدبّر الكــون وأنــه امللجــأ وأنــه يكشــف الضــر وأنــه الــذي يرســل األنبيــاء وينــّزل املالئكــة ويــوحي بالكتــب

لـذلك كـانوا يعتقـدون ، التجريدي لديهم عن اهللا مل يكونوا قد وصلوا إىل استسـاغة االكتفـاء باإلميـان بـاهللا إميانـاً غيبيـاً مـن غـري رمـز مـادي
يك ودوره يف أنه هو الذي أمرهم بعبادته والتقرب إليه عن طريق الشركاء أو الشفعاء أو األولياء أو الشهداء حسب طريقة تصـورهم للشـر 

هــذا التنــوع ، )71(العالقــة مــع اهللا. وهــذه التنويعــات يف التســميات واألدوار تشــري إىل اخــتالف وتطــور يف درجــات التفكــري الــديين بيــنهم
  بالغيب. يقودنا إىل أرقى ما تطور إليه الفكر الديين العريب وهو اإلميان

، عــن عــامل الغيــب يف بيئــة كانــت تعــري احملسوســات أمهيــة يف تفكريهــاكــان للفكــر الكتــايب دور يف إدخــال أفكــار   :الغيــب عنــد العــرب
ولعـل ، لكن التطور الذي وصل إليه أصحاب هـذه البيئـة مل يكـن ليسـمح بتبـين تلـك األفكـار كمـا هـي السـيما مـا خيـص منهـا تصـور اهللا

وة هللا يشـري إىل التـأثر مـن جهـة واحملاكمـة مـن جهـة املقارنة بني تصـور النصـارى لبنـوة اإلنسـان هللا ومـا تبنـاه املشـركون العـرب مـن فكـرة البنـ
، فــإذ أدرك اجلــاهليون وجــود كائنــات غيبيــة كــاجلن واملالئكــة وهــي يف تصــورهم أقــرب إىل اهللا مــن حيــث طبيعــة تصــورها التجريــدي، أخــرى

  .)72(وكان األنسب يف ذهنيتهم أن يكون اختاذ اهللا للولد من املالئكة
د املالئكــــة وهلــــم تصــــور خــــاص عــــنهم وعــــن صــــلتهم بــــاهللا وأن اهللا كــــان يرســــلهم إىل مــــن يشــــاء مــــن إذاً كــــان العــــرب يؤمنــــون بوجــــو  
م بنات وأن اهللا اختذ منهم ولداً ، )73(عباده وقد عبد بعض العرب املالئكة وقـد ورثـوا هـذه العقيـدة عـن ، -كما أشرنا-وكانوا يتصورو
باعتبــار املالئكــة غــري مــاديني رمبــا اختــذوا مــن األصــنام رمــوزاً وهياكــل للمالئكــة و ، ورمبــا تطــورت لتصــبح املالئكــة جمــرد شــفعاء، )74(اآلبــاء

ولعل ما ورد يف القـرآن مـن أوصـاف للمالئكـة وعالقـتهم بالبشـر وبصـيغ تقريريـة يـدل علـى تبـين العـرب هلـذه ، )75(الذين هم يف السماء
  وغيبية عاملها. التصورات عنهم فكان السياق القرآين تأكيداً لتصورهم مسوَّ املالئكة

وكانـــت ، )77(وجعلـــوا مـــنهم شـــركاء هللا، )76(وال خيتلـــف األمـــر كثـــرياً بشـــأن تصـــور العـــرب للجـــن إذ جعلـــوا بيـــنهم وبـــني اهللا نســـباً  
م باجلن واسعة النطاق م للجـن كانـت بـدافع اخلـوف مـنهم إذ يـرون فـيهم ، كما كانوا يؤمنون بصـالت بيـنهم وبـني اإلنـس،  عقيد وعبـاد

ـم عناصر شر وقـد كـان للجـن يف أذهـان العـرب حيّـز  ، )78(وفزع خبالف املالئكة الذين كانوا يرون فيهم عناصر خـري وبـر يستشـفعون 
م على اخلوارق حىت ذكروا يف معرض حتدي القرآن وتقرير عجز اإلنس ولو استعانوا باجلن م وقدر   .)79(كبري من حيث قو

بأنــه  -صــلى اهللا عليــه وســلم- ن لكــن مــا ورد يف القــرآن مــن وصــف املشــركني الرســولولــيس هنــاك مــا يشــري إىل تصــورهم ملاهيــة اجلــ 
رمبــا يعــين قصــدهم كــون مــا يــرد إليــه إمنــا هــو مــن اجلــن إذ ال ميكــن أن يكــون منطقيــاً يف تصــورهم وصــف الرســول بأنــه جمنــون مبعــىن ، جمنــون

عيه من الوحي ليس من املالئكة اخلريين الذين طلبـوا منـه إثبـات فيكون قصدهم أن ما يد، فقدان العقل إذ عرف بينهم باالتزان واحلكمة
مة الرسول باجلنون بأن القرآن تنزيل من اهللا بواسطة امللـك، إنزاهلم عليه والسـيما ، )80(وما يؤيد هذا املعىن للجنون إجابة القرآن على 

هــذا ومعظــم مــا ورد يف القــرآن عــن اجلــن ، )81(الســحرةوأن العــرب كــانوا يتصــورون اتصــال اجلــن مــع اإلنــس الســيما الشــعراء والكهــان و 
  .)82(وإبليس والشيطان السيما ما ورد بأسلوب تقريري يف سياق العربة والعظة والتذكري يشري إىل كونه مما هو معلوم عند العرب



ونظـراً ملـا حيتلـه مـن ميـارس ، شـعرهذا ولعامل اجلن دور هام يف حياة العرب إذ كانوا يف تصورهم هم مصدر التنبؤ والكهانة والسحر وال 
وهـذا اجلانـب مـن احليـاة العربيـة  ، )83(هذه األشياء من مكانة فقد كانت مصدر تنافس بني القبائل مما ساعد على انتشار هذه الظـاهرة

قام به رجال من وما كان عليه احلال قبل البعثة هو نتيجة لتطور مستمر دام آالف السنني ، كان كأي جانب آخر عرضة للتطور والتغري
وهــذه املقاربــة العربيــة للغيــب ، أهــل اجلاهليــة إمــا بشــعور ذايت أو بتــأثر خــارجي مــن خــالل اتصــال متعــدد األشــكال مــع العــامل اخلــارجي

 هـذا، )84(وحماوالت املتنبئني تذكرنا بتاريخ النبـوة عنـد العـرب ومـا ذكـرهم بـه القـرآن مـن نبـوة هـود وصـاحل باعتبـارهم معـروفني مـن قـبلهم
صـلى اهللا - وما حيمله العرب من تصور للنبوة والنيب وما ينبغي أن يكون عليه من تأييد وقدرات خارقة كان ممـا دعـاهم لـرفض نبـوة حممـد

  .)85(اليت مل تأت باخلوارق اليت مسعوا عنها مما جاء به األنبياء من قبل -عليه وسلم
فكانـت ، أورثـت عنـدهم تطلعـاً إلرضـائها والتقـرب إليهـا خوفـاً أو رغبـة هذه التصورات لآلهلة وللغيب علـى مـا ينطـوي عليـه مـن تنـوع 

  لديهم بعض الطقوس و العادات واحملرمات.
كل عقيدة تفرض على معتنقيهـا طقوسـاً وتعـاليم متيزهـا عـن غريهـا يفرضـها مصـدر الـدين أو يـتم تشـكلها عـرب   :الطقوس والمحرمات

  االجتماعي كما ميكن أن تتطور العادات واملواسم لتصبح طقوساً دينية. الزمن وقد تتأثر بالعقائد األخرى أو املوروث
وتشـري ، )87(إىل وجود طقوس الصالة بـني اجلـاهلني لكـن لـيس هنـاك مـا يـدل علـى طريقـة هـذه الصـالة )86(تشري اآليات القرآنية 

ــا مــن وال يســتبعد بعــض املــ، آيــة فــرض الصــوم إىل قــدم هــذه الفريضــة علــى مــن ســبق مــن أهــل الكتــاب ؤرخني وجودهــا بــني العــرب أو كو
وكــذلك االعتكــاف كعبــادة دينيــة ورياضــة روحيــة كــان ممارســاً قبــل البعثــة وقــد أشــار القــرآن إىل االعتكــاف يف ، )88(بقايــا شــريعة إبــراهيم

مــا عبــادة احلــج فــال أ، )90(واســم يــوم اجلمعــة يــدل علــى اجتمــاعهم فيــه ورمبــا اعتبــاره مشــتمًال علــى خصوصــية دينيــة، )89(البيــت احلــرام
ا من العبادات اليت كانت سـائدة  )92(لكن اآليات القرآنية )91(توجد أخبار مدونة عن مناسكه وشعائره عند اجلاهلني صرحية يف كو

أمــا عــن كيفيــة ، بــل إن مكــة ارتبطــت بفريضــة احلــج الــيت أصــبحت مقومــاً مــن مقومــات مكانــة مكــة، )93(قبــل البعثــة ومنــذ عهــد إبــراهيم
ـااحلج  ولعـل يـوم احلـج األكـرب الـذي وردت فيـه الـرباءة مـن ، عندهم فقد أشارت اآليات إىل وجود أشهر خاصة باحلج وكانوا يتالعبـون 

وكــذلك شــّبه القــرآن بعــث اجلــاهلني بعــد املــوت ، املشــركني هــو يــوم عرفــة إذ التســمية معروفــة عنــدهم وقــد جــاءت الــرباءة يف نفــس اليــوم
ــا يف أثنــاء طــوافهم بــالتزامهم النصــب ممــا يشــري م يلتزمو كمــا أُمــروا بــرتك مــا كــان يف اجلاهليــة واإلفاضــة مــن حيــث أفــاض ،  )94(إىل كــو

ــذه الصــورة يكــون اإلســالم قــد ، وكــذلك الســعي واهلــدي والقالئــد وحرمــة الصــيد ممــا كــان ســائداً يف مراســم احلــج يف اجلاهليــة، النــاس و
هـذا ومـن الشـعائر الـيت كانـت سـائدة ، )95(مـع قـيم اإلسـالم الوثنيـة ومـا ال يـتالءمصحح احلج الذي كان وخلصـه مـن شـوائب الشـرك و 

ـدي احلـج أو مسـتقًال عنـه وقـد وصـل ببعضـهم ، )96(يف اجلاهلية كما هو الشأن يف سـائر األديـان تقليـد القربـان سـواء مـا كـان متصـًال 
وبــذلك تكــون هــذه ، )97(آليــات إىل اقــرتان ذلــك بالشــركتقــدمي القربــان البشــري وهــو أحــد أســباب وأد البنــات عنــدهم وتشــري بعــض ا

هـذا وباإلضـافة للشـعائر كانـت لـدى اجلـاهلني بعـض احملرمـات منهـا ، )98(الشعرية من بقايا الشعائر الدينية اليت كانـت سـائدة يف القـدمي
وقـد ، احليـوان ومـا يؤكـل منهـا ومـا ال يؤكـلما هو مرتبط باحلج كما أشرنا فيما خيص األشهر احلـرم ومنهـا مـا هـو مـرتبط بالقربـان أو أنـواع 

وقـد اختلـف  ، )100(وما أطلقوه عليها من أمساء كالسائبة واحلام والوصيلة والبحـرية )99(أشار القرآن إىل ما ابتدعوه من هذه احملرمات
انوا يراعون هذه األمور مراعاة شديدة كثرياً يف تفسري هذه األمساء وال ميكن اجلزم مبعناها لكن األهم هو ما تشري إليه من أن اجلاهليني ك

  .)101(وهلم فيها قواعد وأحكام ترجع إىل تقاليد قدمية حافظوا عليها إىل أن منعها اإلسالم
، أوردناه من كيفية إشارة القرآن ملا كان سائداً من أفكار وعقائد وأعراف وعادات وتصحيحه هلا وإقرار مـا كـان صـحيحاً منهـا إن ما 

يدل على ، اإلسالم حىت إن أهم مصطلحات الدين احلالل واحلرام كانت سائدة قبل، صطلحات كانت سائدة وتطويرهابل واستعماله مل
وعلــى الصــعيد األخالقــي فقــد كانــت املــروءة عنــد اجلــاهليني  ، )102(وجــود فكــر ديــين وقــانوين كــان حيكــم مســرية العــرب قبــل اإلســالم



الق يف الرجـل فكـان هلـا دور يف تكـريس الشـجاعة واملسـاواة واألرحييـة والكـرم وغريهـا كالدين عند املسلمني فهي أقصى ما يكون من أخـ
  ).103(من القيم األخالقية اليت أقرها اإلسالم

هــذه التفاصــيل القرآنيــة الــيت أوردناهــا حــول اجملتمــع العــريب قبــل اإلســالم الســيما فيمــا خيــص اجلانــب الــديين تــدل علــى أن العــرب مل  
عبــادة موحــدة ومل يكونــوا يعبــدون إهلــاً واحــداً أو أصــناماً معينــة كمــا مل يكونــوا مجيعــاً علــى صــورة واحــدة يف التفكــري  يكونــوا متفقــني علــى

فقـد كانـت اجلزيـرة العربيـة متثـل اختـزاًال ملـا كـان يسـود الكـون مـن أفكـار وأديـان ، )104(فلم يكن االحنطاط الديين عاماً للجميـع، الديين
ــع لــه صــلة مبــا يســود الفكــر الــديين يف  أهَّلهــا يف العــامل آنــذاك وذلــك مــا لتكــون مهــداً لرســالة عامليــة ختاطــب العــامل وختــرج مــن وســط جتمُّ

  عصرها.
فلـئن سـاد يف ، هذه املقاربة إن بدت موغلة يف التاريخ فإن جوهرها وما طرحته من رؤية حول تلـك الفـرتة لـه صـلة حباضـر العـامل اليـوم 

املفارقـة يف املقارنـة بـني زمنـني خمتلفـني ومفارقـة  :وبدا ذلك متناقضاً مـن نـاحيتني، ضي وصف العامل باجلاهليةالفكر اإلحيائي يف القرن املا
واألنبياء إمنا كـانوا يبعثـون ، فإن ما تفيده مقاربتنا أن اإلنسان أحوج ما يكون للدين عندما يكون متقدماً وعاملاً ومتطوراً ، مضمون املفهوم

لذلك فإن عامل اليوم املتقدم والدول ، والقيم األخالقية حيتاجها الغين أكثر من الفقري والقوي أكثر من الضعيف، يف بيئة حضرية متقدمة
ـا األنبيـاء ويفـتح أفـق اإلنسـان لتصـحيح  املتعملقة علـى أكتـاف الضـعفاء إمنـا حتتـاج إىل بعـث جديـد حييـي فيهـا قـيم اإلنسـانية الـيت جـاء 

فتحـول الكـون إىل ، قـوم كمـا وجهتـه الرسـالة اخلامتـة عنـدما بعـث حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم يف أم القـرىالتاريخ وتوجيهـه حنـو الـيت هـي أ
  قرية اليوم يشبه أحوال مكة أم القرى عند البعثة حيث امتزاج األفكار واألديان واألعراق وحمورية العامل حوهلا.

فحاضــر اليــوم لــيس إال نتيجــة مــا فعــل بــاألمس ، يــة املســتقبل رؤيــة بعيــدةويبقــى التــاريخ مصــدراً حضــارياً وملهمــاً أساســياً ملــن يبتغــي رؤ  
  .َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِديالً  ، والغد ليس إال نتيجة ما نفعله اليوم

*********************  
  الهوامش

  باحث وأكادميي من سورية. *)
وقــد أشــار إىل عــدم وجــود أي نــص مــن تلــك الفــرتة يتعلــق ، 19-11ص، 5ج:تــاريخ العــرب قبــل اإلســالم، جــواد علــي :انظــر -1

صــاحل  :وانظـر أيضــاً ، كمـا ال توجــد كتــب كتبهـا يونــان أو التــني أو سـريان أو غــريهم عــن أسـاطري العــرب يف اجلاهليــة،  بـأمور دينيــة مباشــرة
  .24ص، اإلسالم، دومينيك سورديل، 205ص، تاريخ العرب القدمي والبعثة النبوية، أمحد العلي

استطاع حممد عزة دروزة من خالل ما ورد يف القرآن أن يبين صورة متكاملة عن بيئة عصر الرسول عند بعثته وذلك بتتبع اآليـات  -2
وكـــذلك مـــن خـــالل املفـــاهيم واملصـــطلحات القرآنيـــة ، املتعلقـــة بنقـــد أفكـــارهم ومـــا ورد مـــن تشـــريعات تصـــحح أو تنســـخ مـــا كـــانوا عليـــه

وقد أمسى كتابه املتميز يف موضوعه (عصر النـيب عليـه السـالم وبيئتـه قبـل البعثـة) ، يدل على إملامهم مبضامينهااملستعملة بلغتهم يف سياق 
م وقــد صــدر عــن دار اليقظــة 1964وأعــاد تنقيحــه ونشــره يف طبعــة ثانيــة عــام ، م1946م ونشــره أول مــرة عــام 1940وقــد كتبــه عــام 

 حالة عليه.العربية يف بريوت وسنعتمد على هذه الطبعة يف اإل

 .206ص، م.س، أمحد العلي صاحل :انظر -3

 .7ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر -4

فـاعترب كـل مـا ورد مـن عـادات ونظـم سـابقة لإلسـالم نظمـاً ، قام بعض الباحثني باخللط التام بني احلضـر والبـدو حـىت يف العنـاوين -5
 157ص ، تـاريخ العـرب القـدمي، اإلسالم وعرب التاريخ (صاحل أمحد العليوالحظ أن أثرها استمر يف ، ودرسها حتت هذا العنوان، بدوية

  الذي كان سائداً يف احلضر والبدو أدى إىل هذا اخللط. ولعل مفهوم القبيلة، وما بعدها)



  .60ص، جدلية القرآن، خليل أمحد خليل :انظر -6
  .51ص، م.س، دومنيك سورديل :انظر -7
 رة مرات.ورد ذكر األعراب يف القرآن عش -8

 .120آية، التوبة ﴾بِأَنُفِسِهْم َعْن نـَْفِسهِ َما َكاَن ِألَْهِل اْلَمِديَنِة َوَمْن َحْوَهلُْم ِمَن اْألَْعرَاِب َأْن يـََتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّه َوَال يـَْرَغُبوا ﴿- 9

  .14آية ، . احلجرات19-11اآليات ، . الفتح12-97اآليات ، سورة التوبة :انظر -10
 .49-44ص، م.س، حممد عزة دروزة، انظر حول األعراب يف القرآن وطبائعهم -11

 .56ص ، القرآن والنيب، حممود عبد احلليم :انظر -12

اهللا ، كـــارين أرمســـرتونغ،  28ص، ولـــه أيضـــاً يف الســـرية النبويـــة، 138ص، الشخصـــية العربيـــة اإلســـالمية :هشـــام جعـــيط :انظـــر -13
  .143ص، واإلنسان
  .144ص، م.س، كارين أرمسرتونغ  :انظر -14
  .54ص، م.س، دومنيك سورديل :انظر -15
 .340ص، االرتباط الزمين والعقائدي بني األنبياء والرسل، احلاج حممد وصفي:انظر -16

 .129 -126 :اآليات، سورة البقرة :انظر -17

َة ُمَبارًَكا﴿ -18   .96آل عمران  ﴾َوُهًدى لِْلَعاَلِمنيَ  ِإنَّ َأوََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكَّ
 .21:ص 1982/ 4:عدد، 12:جملد، جملة عامل الفكر، القرآن والتاريخ، عبد العزيز كامل :انظر -19

  .129ص، م.س، صاحل أمحد العلي :انظر -20
َنا ِإلَْيَك قـُْرآنًا َعَربِيًّـا لِتـُْنـِذَر أُمَّ اْلُقـَرى َوَمـْن حَ ﴿ -21  ﴾ْوَهلَـا َوتـُْنـِذَر يـَـْوَم اجلَْْمـِع َال َريْـَب ِفيـِه َفرِيـٌق ِيف اْجلَنَّـِة َوَفرِيـٌق ِيف السَّـِعريِ وََكَذِلَك َأْوَحيـْ

ــا جمتمــع األقــوام (انظــر .7الشــورى  ، الــرازي :والقريــة هــي جمتمــع القــوم الــذين يبعــث إلــيهم الرســل ويــدخل حتــت هــذا اللفــظ املدينــة أل
  ).150-14ص ، التفسري
 .179-4ص، البحر احمليط :انظر له، ن أن من حوهلا يشمل مجيع األرض وليس ما خيص جزيرة العربيرى أبو حيا -22

)َفَسـبِّْح ِحبَْمـِد َربـَِّك 2)َورَأَيْـَت النَّـاَس يَـْدُخُلوَن ِيف ِديـِن اللَّـِه أَفْـَواًجـا(1ِإَذا َجـاَء َنْصـُر اللَّـِه َواْلَفـْتُح(﴿:هذا ما تشري إليه سورة النصر -23
 .﴾)3ْغِفْرُه ِإنَُّه َكاَن تـَوَّابًا(َواْستَـ 

 .32ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر -24

 .138 -131ص، م.س، صاحل أمحد العلي :انظر -25

يـــَالِف قـُـــَرْيٍش(﴿ -26 ـــَتاِء َوالصَّـــْيِف(1ِإلِ ُجـــوٍع َوآَمـــنَـُهْم ِمـــْن  )الَّـــِذي َأْطَعَمُهـــْم ِمـــنْ 3)فـَْليَـْعبُـــُدوا َربَّ َهـــَذا اْلبَـْيـــِت(2)ِإيَالِفِهـــْم رِْحَلـــَة الشِّ
  .﴾َخْوفٍ 
 وما بعدها. 34ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر -27

َهـــا ﴿أشـــار القـــرآن إىل ذلـــك يف ســـورة اجلمعـــة ومـــوقفهم عنـــدما تركـــوا الصـــالة لقـــدوم التجـــارة  -28 ـــوا ِإلَيـْ َوِإَذا رََأْوا ِجتَـــاَرًة َأْو َهلـْــًوا انَفضُّ
ُر الرَّازِِقَني(َوتـَرَُكوَك قَاِئًما ُقْل َما ِعْنَد  ٌر ِمْن اللَّْهِو َوِمْن التَِّجاَرِة َواللَُّه َخيـْ وهذا يدل أيضـاً علـى اسـتمرارية التجـارة بيـنهم بعـد ، ﴾)11اللَِّه َخيـْ

  اهلجرة ألن سورة اجلمعة مدنية.
صـاحل  :قدسـيتها (انظـر أي املقدسـة ممـا يـدل علـى قـدم فقـد ذكرهـا بطليمـوس باسـم مكرابـو، يرجع تاريخ مكـة إىل عهـود قدميـة -29

  ).314ص، م.س، حممد عزة دروزة :) كما أن هناك آيات كثرية تدل على قدم حرمة مكة (انظر138ص، م.س، أمحد العلي



 .97 :املائدة، 57 :القصص، 67 :العنكبوت -30

َـا النَّ ﴿ :وقـد أشـري إليـه يف سـورة التوبـة، ومـا بعـدها 148ص ، م.س، صاحل أمحـد العلـي:انظر -31 ِسـيُء زِيَـاَدٌة ِيف اْلُكْفـِر ُيَضـلُّ بِـِه ِإمنَّ
َة َمـــا َحـــرََّم اللَّـــُه فـَُيِحلُّـــوا َمـــا َحـــرَّ  َم اللَّـــُه زُيِّـــَن َهلـُــْم ُســـوُء َأْعَمـــاهلِِْم َواللَّـــُه َال يـَْهـــِدي اْلَقـــْوَم الَّـــِذيَن َكَفـــُروا حيُِلُّونَـــُه َعاًمـــا َوُحيَرُِّمونَـــُه َعاًمـــا لِيـَُواِطئُـــوا ِعـــدَّ

 .345-344ص، م.س، حممد عزة دروزة :وحرمة األشهر احلرم قدمية عند العرب. انظر ﴾)37رِيَن(اْلَكافِ 

َأَجَعْلـُتْم ِسـَقايََة اْحلَـاجِّ َوِعَمـاَرَة اْلَمْسـِجِد ﴿ :وقـد أشـري إىل ذلـك يف سـورة التوبـة، وما بعدها 150ص، م.س، صاحل العلي:انظر -32
 .﴾)19يَـْوِم اْآلِخِر َوَجاَهَد ِيف َسِبيِل اللَِّه َال َيْستَـُووَن ِعْنَد اللَِّه َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلمـَِني(احلَْرَاِم َكَمْن آَمَن بِاللَِّه َوالْ 

ٍة  )نَاِصــيَ 15بِالنَّاِصــَيِة( َكــالَّ لَــِئْن ملَْ يـَْنَتــِه لََنْســَفَعن﴿، 357ص، م.س، وحممــد عــزة دروزة، 146ص، م.س، صــاحل العلــي :انظــر -33
  العلق. ﴾)19)َكالَّ َال ُتِطْعُه َواْسُجْد َواقْـَرتِْب(18)َسَندُْع الزَّبَانَِيَة(17(نَاِديَه)فـَْلَيدُْع 16َكاِذبٍَة َخاِطَئٍة(

 وما بعدها. 357ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر - 34

 وما بعدها. 372ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر حول ما يدل على ذلك من القرآن -35

ـَــا يـَُعلُِّمـــُه َبَشـــٌر ِلَســـاُن الَّـــِذي ﴿ :واآليـــة يف املشـــار إليهـــا ومـــا بعـــدها 157ص، م.س، دروزة :انظـــر -36 َوَلَقـــْد نـَْعَلـــُم أَنـَُّهـــْم يـَُقولُـــوَن ِإمنَّ
 النحل. ﴾)103يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِيبٌّ ُمِبٌني(

، 108-107:اإلســــراء، 43:النحــــل، 43- 36:الرعــــد، 94:يــــونس، 157:ألعــــرافا، 114-20:األنعــــام :انظــــر مــــثالً  -37
 .65-63 59-57:الزخرف، 47-46 :العنكبوت، 55-52:القصص، 34:احلج، 37-34:مرمي

 .171-169، 165-164ص، م.س، انظر حول معامل أهل الكتاب يف مكة من خالل اآليات حممد عزة دروزة -38

 .10-6ص، قبل اإلسالم تاريخ العرب، جواد علي :انظر -39

 .55-6ص، م.س :انظر -40

وال مينع ذلك كون بعض اليهود يف احلجاز آنذاك مـن األميـني الـذين اعتنقـوا ، 177، 172ص، م.س، حممد عزة دروزة :انظر -41
ــا إال أمــاين عــن طريــق األحبــار، اليهوديــة ُهْم أُمِّيُّــوَن َال يـَْعَلُمــوَن َوِمــنْـ ﴿ :وهــم فيمــا نــرى مــن أشــارت إلــيهم اآليــة، ومل يكــن هلــم علــم بكتا

 .78:البقرة ﴾اْلِكَتاَب ِإالَّ أََماِينَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ 

املعهـد األعلـى ألصـول  –أطروحـة دكتـوراه مرحلـة ثالثـة ، 83ص، اجملتمع اجلاهلي من خـالل القـرآن الكـرمي، نبيل العالين :انظر -42
 .1996تونس  –الدين 

محيـة اجلاهليـة/ الفـتح ، 33تـربج اجلاهليـة/األحزاب ، 50حكـم اجلاهليـة / املائـدة ، 154ظن اجلاهلية / آل عمران الظن باهللا  -43
26.  

هــذا ومفهــوم اجلاهليــة املســتخدم يف القــرآن مســتمد مــن اجلهــل مبعــىن الســفه ، 60ص، جدليــة القــرآن، خليــل أمحــد خليــل :انظــر -44
بـني  التطـور الـداليل، عودة خليـل أبـو عـودة :فهي جاهلية مقابلة للحلم (انظر، د العلموالطيش واإلعراض وليس من اجلهل الذي هو ض

 ).150 -146ص، لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي

وال تــالزم بــني عــدم ، 585-418ص، م.س، نبيــل العــالين، 483-438ص، م.س، حممــد عــزة دروزة :انظــر حــول مــا ذكــر -45
جممـوع ، ابـن تيميـة، ومـا بعـدها 192، 189ص، دالالت األلفاظ، إبراهيم أنيس :انظر، م انتشار العلومانتشار الكتابة آنذاك وبني عد

  .438-17/437ص، الفتاوى
نبيــل  :وحــول وضــع املــرأة والعــادات واألحــوال الشخصــية الــيت كانــت ســائدة انظــر، ذكــر القــرآن امــرأة أيب هلــب يف ســورة اللهــب -46
  .186-171، 185ص، م.س، صاحل أمحد العلي، .267-219ص، م.س، حممد عزة دروزة، وما بعدها 344ص، م.س، العالين



، صـاحل العلـي، 404-384ص، م.س، العـالين، 304-268ص، م.س، دروزة :حول ظـاهرة العصـبية والقبليـة والـوالء انظـر -47
 .196-187ص، م.س

  .427-405ص، م.س، العالين، 387-379ص، م.س، دروزة :انظر -48
 ومادة الشرك يف القرآن متواترة مبا يغين عن العزو إليها.، 17:احلج، 69:املائدة، 62:البقرة -49

وا َكَفُروا فـََلمَّا َجـاَءُهْم َمـا َعَرفُـوا َكَفـرُ   َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذينَ ﴿ -50
 البقرة. ﴾)89َعَلى اْلَكاِفرِيَن( ِبِه فـََلْعَنُة اللَّهِ 

  .184-181ص، حضارة العرب يف عصر اجلاهلية، حسني احلاج حسن :انظر -51
ا لـ -52   سلوى بلحاج صاحل العايب.:حول انتشار املسيحية بني العرب انظر كتاب املسيحية العربية وتطورا
يَن قَـاُلوا ِإنـَّا َنَصـاَرى َذلِـَك َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُنوا اْليَـُهوَد َوالـَِّذيَن َأْشـرَُكوا َولََتِجـَدنَّ أَقْــَربـَُهْم َمـَودًَّة لِلَّـِذيَن آَمنُـوا الـَّذِ  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاسِ ﴿ -53

ُهْم ِقسِّيِسَني َوُرْهَبانًا َوأَنـَُّهْم َال َيْسَتْكِربُوَن(  املائدة. ﴾)82بَِأنَّ ِمنـْ

ِجنيــلِ الَّــ﴿ -54 َهــاُهْم َعــْن اْلُمنَكــِر  ِذيَن يـَتَِّبُعــوَن الرَُّســوَل النَّــِيبَّ اْألُمِّــيَّ الَّــِذي جيَُِدونَــُه َمْكُتوبًــا ِعْنــَدُهْم ِيف التـَّــْورَاِة َواْإلِ يَــْأُمُرُهْم بِــاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
ُهْم ِإْصـَرُهْم َواْألَْغـَالَل الـَِّيت َكانَـْت َعلَـْيِهْم فَالـَِّذيَن آَمنُـوا بِـِه َوَعـزَُّروُه َوَنَصـُروُه َواتـَّبَـ َوحيُِلُّ َهلُْم الطَّيَِّباِت َوُحيَرُِّم َعَلْيِهْم اْخلََباِئَث َويَ  ُعـوا النُّـوَر َضـُع َعـنـْ
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  نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة
  *املصطفى تاج الدين

  :اللغة والهوية
ذا ميكن تأسيس الكيانات وهل، واملقصود باهلوية هنا هوية الفرد وهوية اجملتمع، )1(يرى علماء اللسانيات أن اللغة واهلوية شئ واحد

ومن هنا تأيت خطورة املكون اللغوي يف حتقيق أو زعزعة االستقرار السياسي ، االجتماعية والسياسية على أساس لغوي
  . ولقد كانت اللغة عامًال حامساً يف التمييز بني العدو والصديق حني احلروب.)2(للمجتمعات

والذي ال يبعد كثرياً عن املسالة اللغوية حيث حيصل ، عاصر تلك املتعلقة بالصراع العرقيولعل من أكرب املشاكل السياسية يف العامل امل
 يف املخيال اجلمعي لألمم متاه خطري بني العرق والوحدة اللغوية. وحنن متفقون مع العامل اللغوي "فيشمان" بأن مشكلة العلوم اإلنسانية

نشأت يف سياقات عامية أو سياسية أو قل مجهورية باملعىن الفلسفي دون أن ومنها اللسانيات هي يف اقرتاض واستعمال مصطلحات 
 .)3(ختضع لدراسة أكادميية متخصصة ومن هذه املصطلحات العرق والقومية والشعب واجلنسية

ثًا كبرياً وهلذا السبب نالحظ انبعا، وإمنا يعين انقراض أمة وضياع ثقافة، إن مسألة انقراض اللغات ال يعين ذهاب جهاز اتصايل
ا العوملة واليت ال تعين هيمنة اللغات الغالبة ، للهويات اللغوية حيث حماوالت كثرية وشجاعة ملواجهة حتدي الواحدية اللغوية اليت تبشر 

ن كادت ظروف وإمنا تعين يف النهاية هيمنة النموذج الثقايف املختزن يف رموز االتصال. فاللغة البيالروسية تريد العودة إىل احلياة بعد أ
واللغة الكورية اليت واجهت ضربات اللغة الصينية ورفسات اليابانية لن تستسلم للهيمنة الناعمة للغات ، العصر خترجها من عامل التداول

من أجل كما أن هناك إحساسًا يف العامل العريب بضرورة محاية العربية إىل جانب جهود األكراد واألمازيغ واألتراك يف العمل ،  األوروبية
م وتقوية نفوذها.   محاية لغا

ا من قلة االهتمام حيث تشري بعض الدراسات إىل ، ومن املفارقات اهلائلة يف صلة اللغة باهلوية أن لغة كالعربية واليت تعاين يف أوطا
م اجلامعية يف ختصص لصيق باللغة لدى العرب داخل تعد لغة مهمة وأساسية ، عزوف عام لدى الشباب العرب عن متابعة دراسا

ا هنا تعد عنواناً على بقاء اهلوية واستمرار اجلماعة ، حيث جند إقباًال كبرياً على حصص العربية، م يف إسرائيل1948حدود  والسبب أ
  .)4(اللغوية يف الوجود

 السياسة اللغوية

ح القيام مبسؤولية اإلدارة والرعاية للجماعة وتفيد يف االصطال، السياسة يف أصل التداول العريب تدور حول معاين الرعاية واملصلحة
ا تعين حسب "إجلني"، السياسية مبا جيلب هلا املصاحل ويدرأ عنها املفاسد " املواقف الرمسية اليت  :وحينما تقرتن السياسة باللغة فأ
أو كانت ، القوانني أو متويل الربامجسواء كانت هذه املواقف مدعومة بالفعل كإقرار ، تتخذها احلكومات جتاه استعمال اللغة ورعايتها
 .)5(مدعومة باخلطب والقرارات املنمقة على الورق"

وإذن فإن السياسة اللغوية هي عبارة عن نوع التعامل الرمسي ألجهزة الدولة مع اللغة أو اللغات املستعملة داخل كيان سياسي معني 
عراق مع عدم منح اللغتني األمازيغية والكردية املرتبة نفسها يدخل يف إطار السياسة وهو الدولة. فاعتبار العربية لغة رمسية يف اجلزائر أو ال

ا يف ،  اللغوية كما أن اعتماد املالوية من قبل احلكومة املاليزية لغة رمسية للبالد مع السماح للمكونات اللغوية األخرى باستعمال لغا
نذهب إىل أنه ليس من الضروري أن تكون السياسة اللغوية منصوصا عليها يف  مدارسها اخلاصة يعد من قبيل السياسة اللغوية. ولعلنا

فإن مثة  )6(القانون حىت تعد سياسة لغوية بل يكفي العرف املتداول يف دولة ما لتحديد نوع السياسة املتبعة. وحسب دينيس أجري
  :من السياسات اللغوية أنواع



وألجل حتقيق هذا يتم الرتكيز على لغة ، الوطنية والوفاق االجتماعينوع يركز يف تصوره وأهدافه على ضرورة الوحدة  -1
، وعادة ما تقوم هذه السياسة على قيم مثالية كالوطنية والقومية، واحدة لتصبح هي اللغة الرمسية وما عداها تبقى على هامش التداول

والتأكيد على ضرورة محاية اللغة من العدو سواء  ، عاثهاويف سبيل حتقيق هذين اهلدفني يتم قهر اللغات األخرى والسعي إىل مواجهة انب
  كان حقيقياً أم متخيًال.

إال أن ، نوع يتميز باعتماد تصور أرحب ملفهوم الوفاق االجتماعي حيث االعتقاد بأن قوة اجملتمع يف تنوعه وفسيفسائيته -2
وهنا تتحول ، الكيانات اللغوية يف اجملتمع على أشدها حيث تبقى املنافسة بني، مثل هذا التصور يبقى عادة معلقًا يف مساء النظرية

 السياسة اللغوية إىل فلسفة يتم إعماهلا لتحقيق التوازن بني اجلماعات اللغوية املتنازعة.

  السياسة اللغوية من منظور تاريخي
باره شكًال ما من أشكال السياسة فإن هذا ميكن اعت، )7(حينما ذهب اليونانيون إىل أن املتكلمني بغري اليونانية برابرة متوحشون

ا وتلحق مجيع ، اللغوية القائمة على بعد تداويل أصيل يف الثقافات اإلنسانية وهو بعد التفضيل حبيث تتمحور الثقافات حول ذا
ا وتكيل النقائص لغريها ا أفضل اللغات وأن املتكلم ، الكماالت  م على أ ا أفضل ممن يقصر وكذلك نظر السريان والعربانيون للغا

ألن املواقف اللغوية تؤثر بشكل بالغ يف السياسات  :ولقد أدخلنا هذه املواقف يف إطار السياسة اللغوية أوالً ، باعه عن استعماهلا
هلم عادة  ملا ينتج عنها من نزوعات للهيمنة السياسية واللغوية على الشعوب الناطقة بغري لغة األقوياء والذين ينظر :. وثانياً )8(اللغوية

م أقل إنسانية وأقرب إىل البهائم منهم لإلنسان. ومل خيل التاريخ اإلسالمي من هذا التصور وإن مل يصل إىل مستوى جتريد  على أ
  األعاجم من إنسانيتهم بفعل قيم اإلسالم السمحة.

غري أن الصراع اللغوي ظل من أهم ، ملويف التاريخ األورويب يصعب حتديد مىت بدأ الوعي بضرورة وضع سياسات لغوية واضحة املعا
يمن  جماالت الصراع بني القوميات األوروبية. ففي وقت هيمنة النورمانديني على السلطة يف بريطانيا حدث نوع من التخطيط لكي 

، )9(لى رأسها اإلجنليزيةيف إطار سياسة استعمارية واضحة لتنافس من خالهلا الفرنسية اللغات احمللية وع، اللغة الفرنسية على اإلجنليزية
بقاء  وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية وهي لغة األقلية لغة النخبة املستعملة يف احملاكم واحملافل الرمسية والدينية واإلدارات. وعلى الرغم من

يمنة الفرنسية على جمال التواصل ا، أغلبية السكان على لغتهم األم لرمسي. وفيما بعد حدث إال أن السياسة الرمسية للدولة قد قضت 
، وبقيت الالتينية لغة للعلم والدين، نوع من التوازن بني اللغات املختلفة يف بريطانيا حيث هيمنت الفرنسية على لغة احملاكم والقانون

ا لغة ال تصلح للكتابة والتوثيق، بينما كانت اإلجنليزية هي اللغة الدارجة بني عامة الناس غري أن التاريخ  ، )10(وكان ينظر هلا على أ
كان ال بد للطبقة النورماندية يف بريطانيا إما أن تعود إىل   -وبعد ضم "النورماندي" إىل فرنسا-كان يسري يف صاحل اللغة اإلجنليزية واليت 

زية لغة رمسية مع بقاء فرنسا أو أن تبقى لتفقد بعد ذلك كثريًا من اجلاه والسلطة يف اجملتمع اجلديد. وبعد هذه املرحلة مت اعتماد اإلجنلي
الفرنسية لغة مهمة تدل على سعة ثقافة متكلمها وحتضره ألن اللغة الفرنسية يف القرن الثالث عشر كانت لغة الثقافة واحلضارة إىل درجة  

ا غة للمحاكم والوثائق . هكذا أصدر امللك إدوارد الثالث مرسومًا أقره الربملان باعتماد اإلجنليزية ل)11(كانت تنافس فيها الالتينية ذا
غري أن هذا مل يكن سهل التطبيق إذ مل تستطع اإلجنليزية فرض نفسها يف اجملال القانوين والقضائي بصفة كاملة إال يف القرن ، القانونية

  ومن هنا ميكن فهم التأثري الكبري للغة الفرنسية على اللغة اإلجنليزية يف جمال االصطالحات القانونية.، الثامن عشر
  لتعدد اللغويا

وعلى كل سياسة لغوية رشيدة أن تعمل على ، فالتعدد اللغوي أمر واقع، من الصعب أن جتد دولة أو جمتمعًا يتحدث بلغة واحدة
والذين يعملون من أجل القضاء على اللغات األخرى مهما كان ، )12(تأكيده بدل حماربته. فموت اللغة خسارة ال ميكن أن تعوض

والذاكرة التارخيية املختزنة يف رموز اللغة. ولعلي ال أخطئ إذا نظرت إىل لغات ، قوميًا ال يعرفون قيمة التعدد يف األلسنالدافع دينيًا أو 



ا آثار شاهدة على وليس من ، تاريخ ومعامل لو درست بعمق لتحدثت بقصص فيها عرب ملن ألقى السمع وهو شهيد الناس على أ
فاألمر يتعلق مبذحبة حقيقية إن ، وهو عصر اإلمربيالية والعوملة أكرب عملية ملوت اللغات وانقراضها الغريب أن يشهد هذا العصر احلاضر

وتتحول فيه إىل ، مل نسع إليقافها لضاع خري كثري. لقد ختيل اللساين "دافيد كريستال" الزمن الذي ستهيمن فيه اإلجنليزية يف العامل أمجع
  .)13(هذا سيكون أكرب كارثة عرفتها البشرية عرب التاريخ واستنتج بأن، اللغة الوحيدة للتواصل

فهذا ، ولعل اإلسالم قد أكد على قيمة التعددية اللغوية حينما ربط القرآن الكرمي بني اختالف األلسنة ومعرفة إعجاز اهللا يف اخللق
"وال ندري أي  :ول ابن حزم يف اإلحكاماالختالف آية من آيات اهللا وليس هناك من مربر علمي وال خلقي لتفضيل لغة على لغة. يق

ا أمت اللغات كلها، لغة هي اليت وقف آدم عليها أوالً  وقال ، وقال قوم هي اليونانية، وقد قال قوم هي السريانية... إال أننا نقطع على أ
لغة ، لعربية هي لغة مضر وربيعة ال لغة محريإال أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقينًا أن السريانية والعربانية وا، قوم هي العربية واهللا أعلم

ذه العربية ، وإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعربانية معاً ... واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها واملستفيض أن أول من تكلم 
هي لغة إبراهيم صلى اهللا عليه وعلى والسريانية بال شك ، فهي لغة ولده والعربانية لغة إسحاق وهي لغة ولده -عليه السالم-ل ـإمساعي

معربًا عن األفق ، . وذهب ابن حزم مذهبًا جتاوز به تلك األنظار الطفولية للغات واليت كانت سائدة قبله ويف عصره)14(نبينا وسلم"
  :يقول، الرحب الذي وصل إليه الفكر التعددي يف األندلس خصوصاً ويف احلضارة اإلسالمية عموماً 

ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غريهم ، ولعل هذا إمنا هو اآلن فإن اللغة يسقط أكثرها، إن اليونانية أبسط اللغات"وقد قال قوم 
. )15(عليهم يف مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختالطهم بغريهم فإمنا يقيد لغة األمة وعلومها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم"

ا غري وقد حيصل التفاضل من جهات خارجة عن اللغة كقوة املتكلم ونشاطه وتشجيعه ، موجود وال معقول فالتفاضل بني اللغات لذا
ا ا أفضل ، للغته وإبداعه  وهلذا فتفضيل لغة على لغة بدون سبب خارجي وهم من األوهام عند ابن حزم فقد "توهم قوم يف لغتهم أ

وال جاء نص يف تفضيل لغة على لغة ، هي بعمل أو اختصاص وال عمل للغة وإمنا، اللغات وهذا ال معىن له ألن وجوه الفضل معروفة
إن لغة اليونانيني أفضل  :وقد غلط يف ذلك "جالينوس" فقال، ﴾وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليّبني هلم﴿ :وقد قال تعاىل

وهذا جهل شديد ألن كل سامع لغة ليست لغته  :حزمقال ابن ، اللغات ألن سائر اللغات إمنا تشبه إما نباح الكالب أو نقيق الضفادع
  وال يفهمها فهي عنده يف النصاب الذي ذكره جالينوس وال فرق.

ا كالم اهللا تعاىل :وقد قال قومٌ  فبكل لغة قد نزل كالم اهللا تعاىل ... وهذا ال معىن له :قال ابن حزم، العربية أفضل اللغات ألن 
بالسريانية  -عليه السالم-وكلم موسى عليه السالم بالعربانية وأنزل الصحف على إبراهيم ، ل والزبوروقد أنزل التوراة واإلجني، ووحيه

  )16(فتساوت اللغات يف هذا تساوياً واحدا"
 "وأما لغة أهل اجلنة وأهل النار فال علم عندنا إال ما جاء يف :إن اللغة العربية لغة أهل اجلنة :ويضيف ابن حزم يف الرد على من قال

وآخر دعواهم أن ﴿ :النص واإلمجاع وال نص وال إمجاع يف ذلك. وقد اّدعى بعضهم أن اللغة العربية هي لغتهم واحتج بقول اهللا تعاىل
م قالوا :فقلت له ﴾احلمد هللا رب العاملني ا لغة أهل النار لقوله تعاىل عنهم أ سواء علينا أجزعنا أم صربنا ما لنا من ﴿ :فقل إ

وقد أدى هذا الوسواس العامي اليهود إىل أن ... ﴾لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السعري﴿ :م قالواوأل... ﴾حميص
العربانية فال يكتبون  وادعوا أن املالئكة الذين يرفعون األعمال ال يفهمون إال، استجازوا الكذب واحللف على الباطل بغري العربانية

  .)17(عليهم غريها"
  الحقوق اللغوية

ولذلك جيب احلفاظ عليها ورعايتها وتطويرها حتقيقًا ملقصود اهللا من االختالف يف األلوان ، ن أساسي من مكونات اهلويةاللغة مكوّ 
ولعل التنوع اللغوي شبيه إىل حد ما ، واأللسنة. وتشري اإلحصاءات إىل أن ما يقرب من نصف اللغات يف العامل مهددة باالنقراض



كما أننا ،  عندما نعرف مثًال أننا سنأكل طعامًا ما ملدة أسبوع ولعلنا نصاب باجلزع، أو بتنوع املآكل واملشارب، بتنوع الغطاء النبايت
سنصاب حتما باالكتئاب إذا كنا نتنزه يف بستان مملوء بشجر من نوع واحد. ومع ذلك فإننا ال نصاب مبثل هذا اجلزع حينما نساهم 

  ء العامي والساذج بأن لغتنا أفضل اللغات أو أن اللغة الواحدة تعين الوطن الواحد.يف القضاء على لغات عديدة باالدعا
  موت اللغات في زمن العولمة

ا التواصل جارياً ، يرى بعض علماء اللغة أن اللغة متوت كما ميوت اإلنسان ولعّل ابن حزم كان حمقًا حينما ربط ، فهي حتيا ما دام 
ا ال تصح وال ينبغي أن تصح يف اجملال انقراض اللغات بفقدان السلطان.  إال أن هذه الفكرة وإن صحت يف جمال التنافس والصراع فإ

اإلنساين الرحب جمال حقوق اإلنسان يف بقاء تراثه وتارخيه. والعوملة مبا هي مزيج من القهر النفسي والرمزي والعسكري واالقتصادي 
  وتشري إىل ضعف عام يف اإلحساس جبماليات االختالف.، ر النموذج ذاتهعلى اتباع النموذج املتفوق حضارياً تعّرب عن فق

أي أن ، غري أن العوملة يف اعتقادنا ليست سوى ظاهرة موضوعية أملتها الظروف االقتصادية والتطور الرهيب يف جمال اإلعالميات
ا ختضع لإلرادة العوملة ليست فلسفة أو أيديولوجيا حىت نقف منها موقف الرفض السطحي. فالظواهر امل وضوعية هي يف حد ذا

أي أن إرادتنا ميكن أن حتول الظواهر كالعوملة مثًال إىل حيث ختدم الناس وتقودهم إىل مزيد من الرفاهية واإلشباع. فاحملافظة ، اإلنسانية
  :ينعلى اللغات ومحايتها ينبغي أن تتحول إىل اسرتاتيجية عاملية تستفيد من إجنازات العوملة على صعيد

   .صعيد التقنيات اإلعالمية املتطورة- 1
  صعيد عوملة قيم محاية حقوق اإلنسان ومنها احلقوق اللغوية.  - 2

ا حىت وإن بقيت حمفوظة يف الكتب أو مسجلة على األشرطة، واملقصود مبوت اللغة أن يتوقف استعماهلا ، وينعدم من يتواصل 
وأن كثريا ، )18(لغة 7000و 6000ات احلية املوجودة يف العامل اليوم يرتاوح ما بني وتشري اإلحصائيات األكثر دقة إىل أن عدد اللغ

ا كما أن لغات أخرى يف طريقها إىل ذلك إذا مل نقم بفعل ،  من اللغات يف الشرق والغرب قد انقرضت فعال بوفاة آخر من يتكلم 
  شيء حلمايتها.

  دور المسلمين في حماية اللغات
ني غائبون متاما يف اجلهود املبذولة حلماية الرتاث اإلنساين. ولعل اليونسكو وهي منظمة غربية الفلسفة والنشأة من الواضح أن املسلم

تقوم جبهود مشكورة يف هذا اجملال. والعجيب أن الغرب وهو منشأ االستعمار والعوملة هو أيضا منشأ اجلمعيات واملؤسسات العاملة يف 
  جمال محاية اللغات.

تعمل جادة حلماية بعض اللغات اإلسالمية اآليلة ، وأحيانا حكومي، وبتمويل غريب، ات أن املؤسسات البحثية يف الغربومن املفارق
واليت رمبا مل يسمع بوجودها مسلم بله العمل على محايتها. ومن أمثلة ذلك لغة األمجت وهي لغة املسلمني باألندلس بعد ، لالنقراض

اللغة عبارة عن لغة عربية مسبوكة يف قالب حنوي وصريف إسباين. وتفسري ظاهرة ازدواجية القيم يف  أن هيمن عليها املسيحيون. وهذه
الغرب راجع إىل الطبيعة العصرية للعامل الغريب والذي مل يعد غربا واحدا كما نتخيله. إن صورة الغرب املسيحي ينبغي أن تطوى يف 

فليست هناك رؤية واحدة للعامل ، املذاهب والرؤى املتعارضة واملؤسسات املتشعبة فالغرب اليوم عبارة عن خليط من، دواليب التاريخ
كما مل يعد هناك إطار نظري واحد يلم شتات الفلسفات الرائجة يف الغرب. وعليه فإن اإلدعاء بأن ،  ميكن أن نطلق عليها الرؤية الغربية

يوازي يف خلطه التعميمي االدعاء املقابل بأن الغرب يريد نشر الغرب يريد القضاء على اخلصوصيات الثقافية عن طريق العوملة 
  الدميوقراطية.

والسؤال املطروح هنا هو أين املسلمون وأين املؤسسات اإلسالمية يف جمال محاية الرتاث اإلنساين؟ يبدو أن هذا الغياب ميكن تفسريه 
ا الوحيدة املهددةمن الناحية السوسيونفسية وهو أن احلضارات الضعيفة عادة ما تنكفئ  هكذا فإن املسلمني ، على نفسها معتقدة أ



م الداخلية وال يرون فائدة يف دعم األحباث املتعلقة حبماية تراث اآلخرين. وكيف حيمي املسلمون تراث ، اليوم مهتمون أكثر بشؤو
  اإلنسانية وتراثهم يعاين من تقصريهم يف العناية به؟

  إطاللة على بعض النماذج :سالميالسياسة اللغوية في العالم اإل
حينما نتحدث عن العامل اإلسالمي يف جمال السياسات اللغوية فإننا نقصد تلك الدول اإلسالمية اليت تعاين من وجود صراع طائفي 

  ولن نتحدث هنا عن الدول ذات التعددية اللغوية املتعايشة.، ذي نزوع لغوي
نماذج اليت تتوفر حوهلا معطيات كافية خللق تصور متوازن عنها. وميكن تعميم بعض ولعل الباحث مضطر إىل االقتصار على بعض ال

  نتائج هذه الورقة على دول مل نتحدث عنها مع أخذ خصوصيات كل بلد بعني االعتبار.
ويف العراق ، ةال شك أن أغلب دول العامل اإلسالمي دول متعددة األلسن. ففي املغرب العريب لغتان حمليتان "األمازيغية" والعربي

ويف ، ويف تركيا خليط من اللغات فهناك الرتكية والكردية والعربية واألذرية وغريها، وسوريا العربية والكردية وبعض اللغات األخرى
، ماعيةويف أفغانستان "الفارسية واألوردية". هذا الفسيفساء اللغوي والقومي يف ظل غياب العدالة االجت، باكستان "األوردية والبنجابية"

ديد األمن القومي فاستقالل ، وزعزعة االستقرار. ولقد حدث هذا فعالً ، والوعي احلضاري الوحدوي ميكن أن يكون عامًال من عوامل 
وشكل هذا ضربة ، بنغالدش عن باكستان كان راجعًا يف جزء مهم منه إىل قرار "حممد علي جناح" جبعل األوردية اللغة الرمسية للبالد

قومي لسكان البنغالدش الذين يتكلمون اللغة البنغالية. كما أن اجلزائر ال زالت تعاين سياسيًا وأمنيًا من املشكل اللغوي لإلحساس ال
أما العراق فقد اتسع خرقه على الراقع ، بني سكان منطقة القبائل ذوي "اللسان األمازيغي" والدولة اليت أقرت العربية لغة رمسية للبالد

كما أن أوضاع هذا البلد جتعلنا على وعي بأمهية وضع سياسات لغوية معتدلة ،  ون اللغوي يف التحول السياسيوظهرت أمهية املك
  ورشيدة من خالهلا نستطيع تشجيع الوحدة من خالل التنوع والتنوع من خالل الوحدة.

  السياسة اللغوية في شمال إفريقيا نموذجا
فلسان املنطقة األصلي هو األمازيغية وليس الرببرية كما هو ، ولعل أمهها اللغة يضم مشال إفريقيا شعوبًا جتمعها خصائص مشرتكة

شائع يف التداول ملا فيها من التحقري لألمازيغ أو األحرار. وهي لغة كنعانية تنتمي إىل األسرة اللغوية السامية. ولعلها كانت لغة 
ن أوروبا مبا يف ذلك إسبانيا وفرنسا. ويشري ابن خلدون إىل أن الشعب الشعوب الكنعانية اليت استوطنت مشال إفريقيا وجزءًا كبريًا م

،  ويكفي أن تكون حواضر الشمال اإلفريقي مراكز للعلم والتجارة يف عصور ما قبل امليالد وبعده، األمازيغي شعب ذو حضارة عظيمة
ذوي أصول أوروبية كما يّدعي كثري من مؤرخي كقرطاجة وطنجة وموغادور أو الصويرة احلالية. وسواء كان سكان الشمال اإلفريقي 

فإن الراجح أن احلضارة "األمازيغية الكنعانية" مل تتوقف عند حدود ، أو كانوا كنعانيني كما تؤكد ذلك دراسات تارخيية أخرى، الغرب
ومالقة وغريها. وبسبب ، وباريس، كليون،  أفريقيا بل جتاوزت ذلك إىل أوروبا. ولعل أمساء املدن يف فرنسا شاهدة على أصلها الكنعاين

قصة شعب ال ، أو قرطاجة أو طنجة، وحيكي تاريخ الكنعانيني يف صور، هذه احلضارة العظيمة رفض أهل املغرب أي سيطرة أجنبية
املغرب  وحىت املسلمون مل يستطيعوا إخضاع، وهلذا فشل الرومان وقبلهم الوندال يف إحكام السيطرة على املنطقة، يقبل أن يهيمن عليه

إال بعد منحهم السيادة على أنفسهم. ويالحظ أن املغرب األقصى مثًال ظل مستقًال عن كل اخلالفات اإلسالمية املتعاقبة حبيث مل 
خيضع لألمويني وال للعباسيني وال للعثمانيني. وهو ما يعين أن قبول أهل املغرب لإلسالم والعربية كان نابعًا من إحساس كبري 

قد استمر هذا اإلحساس وال زال مستمراً يف أشكال ثقافية مقنعة ولعل أمهها املنافسة املغربية املشرقية يف جماالت الثقافة ول، باخلصوصية
  واإلبداع.

  حركة التعريب في شمال إفريقيا -1



حبيث مل ، اللغة العربية من أهم األسئلة املطروحة يف جمال عربية املغرب السؤال املتعلق بسبب بقاء اللغة "األمازيغية" قوية إىل جانب
ا وثقافتها لصاحل الثقافة  حيدث يف املغرب ما حدث يف مصر والشام حيث جنحت حركة التعريب الشامل للمنطقة لتموت بذلك لغا

من كما مل حيدث يف املغرب ما حدث يف بالد فارس وما وراءها من أسلمة بدون تعريب؟ ولعل اإلجابة تك،  الغالبة وهي الثقافة العربية
باإلضافة إىل تضاريس املغرب األوسط واألقصى وهي تضاريس جبلية ، يف ما سبق وأن أشرنا إليه من قوة األنا احلضارية عند األمازيغ

  وهو ما يفسر جناح التعريب شبه الشامل يف تونس.، حافظت على نوع من االستقالل اجلغرايف واللغوي للسكان األصليني
والالتينية هي لغة ، فاألمازيغية هي لغة العامة، كانت املنطقة تعرف نوعًا من االزدواجية اللغوية،  غرببعد وصول العرب الفاحتني للم

يف الوقت الذي ، النخبة من املتعاملني مع الرومان. ومل تستطع الرومنة حتقيق أي جناح يذكر نظرًا للعداء املستحكم بني الرومان والرببر
  ي.جنحت فيه عملية التعريب بشكل تدرجي

ال ويبدو لنا أن الرببر قد قبلوا اإلسالم ولكنهم مل يقبلوا اهليمنة العربية إال يف وقت متأخر جداً حينما أسس الرببر ممالك قوية يف مش
م ، يلتبدأ بذلك رحلة التعريب املوفقة واخلالية من مشكل التنافس القوم، إفريقيا واألندلس واختاروا راضني أن يكون اللسان العريب لسا

وهكذا فإن الوضعية اللغوية للمغرب العريب يف العصر احلاضر تعكس االنسجام التارخيي بني العرب والرببر ظهرت يف التزاوج والتساكن 
وقبائل أمازيغية تعربت بالكامل وظهر هذا االنسجام التارخيي يف مواجهة الظهري الرببري الذي ، بل إن هناك قبائل عربية متزغت بالكامل

  به اإلدارة االستعمارية التفريق بني العرب واألمازيغ.حاولت 
  السياسة اللغوية ومشكل توحيد اللغة -2

إال أن الوضع ، وإن ظل اللسان األمازيغي حاضرًا بقوة، ال شك أن عملية التوحيد اللغوي يف مشال إفريقيا قد جنحت بالكامل
ا العوملة اليت  النفسي لإلنسان األمازيغي يشري إىل انتمائه احلضاري والقومي لألمة العربية. إن فكرة التوحيد اللغوي تشبه يف خطور

تنادي بتوحيد أمناط احلياة ومعرية القيم وفقا لتصورات األقوياء. ومع أن دول املغرب العريب وخصوصًا املغرب قد فطنت جلدوى اعتماد 
  :يف السياسة اللغوية باملغرب واجلزائر. ونذكر منها ومع ذلك فإننا نالحظ أن مثة أخطاء ميكن جتاوزها، سياسة لغوية منفتحة

ومن هنا ميكن ، باستثناء املغرب الذي ظلت السلطة فيه تؤكد على البعد الديين للعروبة، اإلصرار على البعد القومي للعروبة -
ف الصلة بالدين نظرًا للطابع تفسري شدة التالحم بني العرب والرببر يف املغرب مقارنة باجلزائر اليت كان البعد القومي فيها ضعي

  اإليديولوجي لسلطة ما بعد االستقالل.
انعدام أي إشارة إىل اللغة األمازيغية والثقافة احمللية يف الدستور. مما جعل تأسيس اجلمعيات ذات اخللفية اإلثنولغوية تواجه  -

 عراقيل متعددة.

زائرية واملغربية جتاوز هذا املشكل بتبين مشروع تدريس ولقد حاولت احلكومة اجل، غياب أي تشجيع رمسي للغة األمازيغية -
 األمازيغية يف املدارس.

 الربط امليكانيكي والسطحي بني املناداة باحلقوق اللغوية وتفتيت الوحدة الوطنية. -

  :ولتجاوز هذه املشكالت نقرتح ما يلي
  تدريسها وتطويرها.االعرتاف باحلقوق اللغوية لألمازيغ وحريتهم يف استعمال لغتهم وكتابتها و  -
 تشجيع اجلمعيات األمازيغية ذات البعد الثقايف. -

ديد األمن القومي للدول ، عدم تسييس املسألة األمازيغية ملا يف ذلك من خلق الشقاق بني مكونات اجملتمع العريب - وكذا 
 العربية.

 سألة األمازيغية ألغراض غري ثقافية.تشجيع البحوث األكادميية يف هذا اجملال لقطع الطريق أمام من يريد استغالل امل -



 التسلح بالشجاعة الفكرية وفتح نقاش جدي حول إعادة النظر يف مكونات اهلوية الثقافية للمغرب العريب. -

  المسألة الكردية
م ذو أصول إيرانية ومن قائل إن أصوهلم عربية ولكنهم  :فمن قائل، ختتلف الدراسات اإلثنوغرافية حول أصول األكراد نزحوا إىل إ

وهذه األطروحة ال ختتلف من حيث أهدافها عن أطروحة عروبة األمازيغ ونزوحهم إىل مشال إفريقيا من اجلزيرة ، )19(اجلبال فاستوطنوها
كما أن هناك أطروحة مفادها أن األكراد من ،  )21(ومن املؤرخني املسلمني من أشار إىل األصول الفارسية لألكراد، )20(العربية

هلندوأوروبية. وأيا ما كان أصل األكراد فهم بال شك شعب مميز بسمات خاصة جتعل هويته ذات وجود واقعي. ولعل اللغة الشعوب ا
الكردية من أهم هذه السمات وأوضحها. ولقد تعرض النسيج القومي لألكراد إىل نوع من التمزق العشوائي بني هويات قوية تارخيياً 

وهلذا وبعد انفراط عقد اخلالفة اإلسالمية وتأسيس الدول القطرية وجد ، هلوية الفارسية مث اهلوية الرتكيةاهلوية العربية وا :وثقافيًا وهي
  األكراد أنفسهم مقسمني بني دول قطرية كربى كإيران والعراق وتركيا وإىل حد ما سوريا ولبنان.

دأ يظهر نوع من النزوع حنو حتديد القومية الكردية حيث ب، ولعله ميكن التأريخ للوعي القومي الكردي ببداية القرن التاسع عشر
فإن إحساسه القومي باملعىن احلديث للقومية ، ومع أن الشعب الكردي شعب طاعن يف التاريخ من حيث الوجود، وضبط معامل هويتها

مانية إعادة ضم أقاليم كردية إىل مل يظهر إال يف مراحل متأخرة يف التاريخ وحتديدًا يف القرن التاسع عشر. فحينما حاولت الدولة العث
نفوذها عد هذا خرقاً للمعاهدة اليت وقعها األمري الكردي شرف الدين البدلسي مع اخلليفة العثماين سليمان القانوين. كما أن االشتغال 

ومع أن ، )22(م1883ام الفعلي للوعي القومي الكردي ميكن عزوه إىل ثورة عبيد اهللا النهري يف مشال كردستان واليت انتهت مبقتله ع
ا عّبدت الطريق أمام ثورات كردية مل تتوقف طوال القرن العشرين ولعّل من أواخرها انتفاضة  م 1992هذه الثورة مل حتقق أهدافها إال أ

الشعب العميق  ضد احلكومة العراقية واليت أدت إىل إنشاء املنطقة اآلمنة مشال العراق. ولعلنا نستطيع اإلدعاء بأن الشعب الكردي وهو
وميكن تفسري منو احلس القومي واالنفصايل لدى األكراد ، يف تدينه وإسالمه مل يكن مندفعًا أشد االندفاع حنو تأسيس القومية اجلغرافية

  :مبا يلي
أنظمة سياسية وثانيًا بتأسيس ، فاألول انتهى أوًال باالنفصال عن اخلالفة العثمانية، قوة املد القومي العرويب والرتكي والفارسي -

، عروبية ذات إيديولوجية قومية كالعراق وسوريا. والثاين انتهى بتأسيس الدولة الرتكية احلديثة بعيداً عن أي أساس إسالمي أو عمق ديين
فمن املستغرب حقًا أن يطالب هذا الشعب ، وهلذا فإذا كان من الطبيعي أن يندمج األكراد يف كيان سياسي ذي بعد ديين شامل

وع لقوميات غري دينية ال متتاز بشيء عن قوميته اخلاصة. ومن هنا كانت الصحوة القومية الكردية رد فعل طبيعي على االنبعاث باخلض
  القومي يف مناطق اجلوار.

وهذا ، وحاولت تعليب كل اإلثنيات يف بوثقة القومية الغالبة، خضوع األكراد ألنظمة قومية مارست نوعًا من القهر السياسي -
فإن األمازيغ يف املغرب ، ففي حني يرزح األكراد حتت أنظمة مشولية، سر اخلالف اجلوهري بني األكراد واألمازيغ يف مشال إفريقياما يف

م مل خيضعوا ألنظمة استبدادية شبيهة ببعض األنظمة يف املشرق ، واملدافعون عن قيم العروبة، العريب هم محلة لواء التعريب والسبب أ
 العريب.

  الكردية في السياسة اللغوية في العراق اللغة
واللتني بدورمها ، كورماجني وسوراين  - :وتتفرع إىل هلجتني أساسيتني )23(تعد اللغة الكردية من فروع عائلة اللغات اهلندو أروبية

جحة حيث ظلت اللغة تتفرعان إىل هلجات حملية متعددة. واملالحظ أن سياسة التعريب اليت اتبعت يف املنطقة الكردية مل تكن نا
ا لغة التخاطب الرمسية أو لغة التعليم أما أن تتحول العربية إىل اللغة األوىل ، الكردية لسان األكراد ومل تتجاوز اللغة العربية مستوى كو



ريب أن ينال لألكراد فلم حيصل هذا إال يف بعض األوساط الكردية املدينية ذات الصالت الواسعة بالعرب. ولقد كان باإلمكان للتع
  :حظاً من النجاح لو مت انتهاج سياسة لغوية عادلة تقوم على ركنني

كما ،  حيث يعرتف لألكراد حبقوقهم املساوية لغريهم من العرب، االعرتاف باحلقوق اللغوية ضمن مفهوم شامل للوحدة الوطنية -
وحتويلها إىل لغة ، هذا تشجيع تعليم اللغة الكردية يعرتف األكراد حبق وطنهم يف البقاء موحدًا يف إطار سياسي منسجم. ويلزم عن

  رمسية للدولة جنباً إىل جنب مع اللغة العربية.
ألن حتويل القومية الكردية إىل إيديولوجيا سياسية ستؤدي ، االبتعاد عن إعطاء بُعد تبشريي للقومية سواء من جهة األكراد أو غريهم

ا بعد سواء األكراد أم غريهمإىل انقسامات سياسية كبرية مل يستعد أحد ل كما أن حتويل القومية العربية أو الرتكية إىل ،  تحمل تبعا
  إيديولوجيا من قبل الدولة سيؤدي ال حمالة إىل االستبداد واهليمنة.
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  بين العولمة والعالمية اإلسالمية
  *نبيل علي صاحل

ينطلـق مـن ، يقدم اإلسالم نفسه للناس مجيعاً وعلى اختالف أزمنتهم وأمكنتهم على أساس أنه مشروع تغيريي حضاري وإنساين كبري
ة بامتــداد الوجــود اإلنســاين يف احلاضــر موقــع الثقافــة والفكــر ليصــل إىل مواقــع السياســة واالجتمــاع. أي أنــه ميتــد يف ســياق رؤيتــه التغيرييــ

  واملستقبل على املستويني احلضاري واجلغرايف.
وهذا ما حيـتم عليـه (علـى اإلسـالم) كـدين مسـاوي خالـد سـلوك طـريقني أساسـيني األول طريـق التواصـل واالحتكـاك ورمبـا االشـتباك مـع 

وعـدم االنسـحاب مـن سـاحة املواجهـة ، والثـاين طريـق التحـدي والثبـات أو املناقضـة لـه.، باقي احلضارات واملذاهب واألفكار املتوازية معه
  أو احلوار واملنافسة احلضارية.، والدفاع

وتواصـله معهمـا) ضـرورة ذاتيـة وموضـوعية ، ويف هذا اجملال تشكل القضية األخـرية (قضـية انفتـاح الفكـر اإلسـالمي علـى احليـاة والعصـر
، اً ونوعياً هائًال جملموعة من املعطيات واملضامني الفكريـة الذاتيـة اخلاصـة بالـدين اإلسـالمي نفسـهباعتبار أن هناك وجوداً كمي، ن معاً آيف 

مـن موقـع ذاتيـة ، وانفتاحهـا املـدروس عليـه، اآلخـرال ميكنها النمو والتصاعد يف حركتها املوضوعية اخلارجيـة مـن دون تفاعلهـا املتـوازن مـع 
وذلـــك بكـــل مـــا يعنيـــه هـــذا االنفتـــاح ... مـــن موقـــع موضـــوعية التحـــدي واالســـتجابة فحســـب ولـــيس، وعموميـــة املعـــىن واهلـــدف، االنتمـــاء

تتمثـل يف كيفيـة إجيـاد سـبل ، وقضايا عصـرية راهنـة وأخـرى مسـتقبلية، والتفاعل من اصطدام املشروع الثقايف اإلسالمي مبشكالت جديدة
راته العلمية واملعلوماتية والتكنولوجية احلديثة (جمتمعـات الثـورة من خالل ثو  اآلنالذي بات يفرض نفسه علينا  اآلخرالتخاطب مع ثقافة 
ــا الثقافيــة واحلضــارية علــى مســتوى العــاملاملعلوماتيــة) الــيت عمّ  وخصوصــاً ثقافتنــا وذاتنــا احلضــارية ، وعلــى حســاب بــاقي ثقافاتــه، مــت ذا

ميشها، يؤدي إىل تشتيت قواها احلضاريةاألمر الذي ، اإلسالمية عدمية الفاعليـة واجلـدوى يف العمـق واالمتـداد. األمـر الـذي وجعلها ، و
وإبـداع القواعـد ، يتطلب من املشـروع الثقـايف اإلسـالمي هلـذه احلضـارة اسـتيعاب الواقـع املوضـوعي اجلديـد املـرتبط بعنصـري الزمـان واملكـان

فيمــا يتعلــق باليــات التنمــيط الثقــايف ، وراتخصوصــاً وأن هنــاك تــأثريات عمليــة ســلبية ال بــد أن تــنجم عــن تلــك الثــ، النصــية اخلاصــة بــه
  يف عمله الدائم على فرض منوذجه احلضاري على الثقافات احلية األخرى. اآلخرواحلضاري القسري اليت يستخدمها 

ثـل يف من هنا حنن نعتقد أن التحديات األساسية احلاضرة اليت تواجه فكرنا اإلسالمي املعاصر (علـى مسـتوى دوره النـوعي الكبـري املتم
مــا يــؤدي إىل إحقــاق احلــق ، ومعــامل الرســالة الســماوية الشــاهدة علــى النــاس والرســاالت، عملــه الــدائم علــى قضــايا بنــاء الــذات املســلمة

، واهلويــات الثقافيــة، وهــي العوملــة، ودفــع الباطــل والظلــم عــن البشــرية مجعــاء) تنحصــر يف ثالثــة مظــاهر حضــارية روحيــة وماديــة، والعــدل
ولذلك فإنه مـن الضـروري جـداً بالنسـبة لفكرنـا اإلسـالمي الـراهن (الـذي يشـكل القاعـدة األساسـية للمشـروع ... املعلوماتية وجمتمع الثورة

ا، وحتليلها، ودراستها، واالجتماعي) وعي هذه الوقائع اجلديدة على اعتبار أن هناك ظروفاً مستجدة خمتلفة ، واختاذ املواقف الفعالة بشأ
وطــرح ، وتقييمــه، وتــؤثر يف صــياغة املشــهد الثقــايف اإلســالمي املســتقبلي علــى مســتوى ضــرورة نقــد الفكــر اإلســالمي، حتكــم تلــك الوقــائع

حبيــث يــؤدي ذلــك إىل إعــادة التأســيس اجلديــد ... رؤى وأفكــار جديــدة ترتــب أولوياتــه وخطــوط عملــه يف املــدى الــزمين القريــب والبعيــد
الــدين اإلســالمي ذاتــه كمشــروع ثقــايف مركــزي يف حركيتــه الثقافيــة واحلضــارية املتجــددة  لنهضــة األمــة اإلســالمية مــن خــالل اعتمادهــا علــى

  دائماً بتجدد األيام والدهور.
من هذا املنطلق وبالنظر إىل ضرورة التأسيس العملي حلضور الثقافة اإلسالمية األصـيلة بشـكل فاعـل ومـؤثر يف سـاحة احليـاة اإلنسـانية 

وخصوصــاً الثقافيــة منهــا باعتبارهــا املرجــع األساســي النظــري والعملــي ، ســة تلــك التحــديات املعرفيــة والعلميــةفإننــا جنــد أنفســنا ملــزمني بدرا
وتنـري ، وعنـاوين الوجـود واالمتـداد الـيت توضـح هلـا الـدروب، ومنظومـات املعـىن، وأنظمـة التفكـري، الذي يقدم لإلنسان واألمـة معـايري القـيم
ا لألسـس الثقافيـةمـة تفتقـد هلـا املسـالك والطـرق املتعـددة. وكـل أ ـا لـن تسـتطيع بلـورة شخصـية كيانيـة مسـتقلة لـذا ا فإ كمـا ،  يف حضـار



وضها وارتقائها يف سلم احلضارة اإلنسانية ا ستلغي إمكانيات  األمر الذي سيخرجها من دون أدىن شك من دائـرة الفعـل والتـأثري ... أ
ا وقواها املادية واملعنوية.، لهاوبالتايل ستخسر مستقب، يف حركة الزمان واحلياة   وتضيع طاقا

فإننـا سـنجد أن احلضـارات ، وتتبعنـا بدقـة أسـاليب تطورهـا احلضـاري فكريـاً وروحيـاً ، ولو أننا عدنا إىل واقع احلضـارات البشـرية السـابقة
ا التارخيية هي تلك احلضارات اليت ك انت تعتـز بشخصـيتها الثقافيـة وجـذورها املتألقة اليت حققت لنفسها قفزات متقدمة واسعة يف مسري

ويتهـــا احلضـــارية املســـتقلة. أي أن وعيهـــا بشخصـــيتها وثقافتهـــا كأمـــة كـــان شـــرطاً أساســـياً الزمـــاً ، وأصـــالتها الواضـــحة، التارخييـــة وتفخـــر 
  لتقدمها وتطورها.
ن حالــة االحتكــاك والتلقــي الســليب إىل مــا هــي الســبل وطــرق العمــل الكفيلــة بــإخراج املشــهد الثقــايف اإلســالمي املعاصــر مــ :وهنــا نســأل

  ة؟!حالة الفعل والتأثري اإلجيايب؟! مث ما هي واجبات املثقف اإلسالمي امللتزم جتاه تلك التحديات واملتغريات والتطورات العاملية اهلائل
يف املســتقبل القريــب أو البعيــد. وتنــذر بعواقــب غــري محيــدة ، ال ريــب يف أن األحــوال الراهنــة جملتمعاتنــا اإلســالمية تــدعو إىل قلــق شــديد

ولألسف فإننا مل نصل إىل هذه النتيجـة املأسـاوية اخلطـرية إال بعـد أن وقفنـا علـى حالـة الضـعف واليـأس واإلحبـاط العامـة الـيت تطبـع واقـع 
جمتمعاتنـا تنطـوي علـى خل. فاحلصـيلة العامـة ملسـرية األحـداث والتطـورات الـيت وصـلت إليهـا إ...هذه األمة السياسـي والثقـايف واالجتمـاعي

وتشكل يف الوقت نفسه صدمة نفسية عنيفـة لكـل أصـحاب الطموحـات واملشـاريع ، وحمطمة للنفوس، لآلمالمظاهر ونتائج سلبية خميبة 
  النهضوية العربية واإلسالمية.

ا الواســع والشــامل الــذي يــنعكس األبــرز للحــال الراهنــة يف العــامل اإلســالمي تتمثــل أكثــر يف مــأزق التنميــة الثقافيــة مبعناهــ وصــفولعــل ال
علـــى واقـــع األمـــة االقتصـــادي واالجتمـــاعي والسياســـي مـــن خـــالل الفشـــل الكامـــل يف بنـــاء وإجنـــاز مشـــروع سياســـي تعـــددي تـــتحكم بـــه 

  .)وتعرب أفضل تعبري عن اإلرادة احلرة جلماهري األمة، ليات عمل عصرية حتظى بالشرعية األّمتية (نسبة إىل األمة الصحيحةآمؤسسات و 
ســنا للطريــق الصــحيح الواضــح الــذي جيــب أن نتحــرك عليــه لنصــل إىل غاياتنــا وتطلعاتنــا املســتقبلية يف اســتكمال مشــوار حتريــر إّن تلمّ 

وإقامـة جمتمعـات إسـالمية حـرة تنشـد ، وتصـفية مظـاهر الفقـر ومواقـع اخللـل والتخلـف املرّكـب فيهـا جبميـع مظـاهره، الذات مـن االسـتكبار
ومبتكراتــه العلميــة واملعرفيــة ال بــدَّ أن ينطلــق أوًال مــن خــالل حتديــد ، وإبداعاتــه، وتتنــاغم مــع اجتاهــات العصــر، ملتــوازنالتحــديث والتطــوير ا

وإبــراز مــا هــو رئيســي وجــوهري مــن حتــديات وقضــايا نابعــة مــن احلاجــات احلقيقيــة ملشــروع التنميــة الثقافيــة اإلســالمية (ومــن مث االقتصــادية 
  لة.خل) الشامإ..، والسياسية

  حتدي العوملة :أوالً 
قــدم  :والثــاين، حداثــة املصــطلح :األول، يف إطــار تطورهــا التـارخيي بــني أمــرين أساســيني، جيـب أن نفــرق يف بدايــة وصــفنا لظــاهرة العوملــة

ا التارخييـــة يف املنطقـــة العربيـــة واألوروبيـــة الـــيت نشـــأت عليهـــا يف الغا، »كواقـــع عـــاملي«الظـــاهرة  لـــب معظـــم حيـــث كانـــت تتحـــرك إرهاصـــا
» الطابع العاملي للثقافات واحلضـارات«وشكلت مبجملها نزوعاً مبكراً باجتاه إنشاء وتأسيس النزعة أو ، اإلمرباطوريات الكربى يف التاريخ

روبـا. وخلقـت وأو ، وأفريقيـا، آسـياواتسـاع (مشوليـة) الثقافـة واحلضـارة اإلسـالمية الـيت امتـدت يف ، والثقافـة اهليلينيـة، كاإلمرباطورية الرومانيـة
ــا احلضــارية بــالرغم مــن وجــود إمرباطوريــات كــربى يف الوقــت نفســه، أنســاقها السياســية والثقافيــة كمــا كــان عليــه احلــال يف ،  وأســاليب حيا

ذا الشكل أو األسلوب. ا إىل العامل    الصني مثًال اليت مل خترج يف دعو
» مشــروع نــزوعٍ «الــة ســكون حضــاري ختتــزن يف داخلهــا نزوعــاً أو وحــىت عنــدما تكــون يف ح-ومــن املعــروف بــأن أيــة حضــارة منتصــرة 

ار باجتــاه العامليــة والكونيــة يف الــدعوة إىل مبادئهــا وأنســاقها املعرفيــة احلضــارية. لكــن هــذا النــزوع يصــبح نوعــاً مــن القهــر والضــغط واالســتعم
. وقـد اتبعـت اآلخـرأسـاليب العمـل واحليـاة علـى يف فـرض منـط وحيـد للفكـر والثقافـة و ، عندما تنطلق مفاعليـه علـى شـكل سـلوك عـدواين

هــذا األســلوب يف تعلقهــا وتشــبثها بفكــرة  اآلنمعظــم الــدول واإلمرباطوريــات املســتعمرة علــى امتــداد الســاحة التارخييــة منــذ القــدمي وحــىت 



مث شكلت الواليات ، لقرنني املاضينيكما أكدته األدبيات السياسية والفكرية األوروبية خالل ا» التاريخ الكوين الشمويل«أو ، »املركزية«
  املتحدة األمريكية بعد ذلك البديل األسوأ له يف املنتصف الثاين من هذا القرن.

، واالسـتكبار، واهليمنـة، والقتـل، والعدوان، لقد كان من الطبيعي جداً أن تنحدر البشرية إىل هذا املستوى اخلطري من شيوع قيم الظلم
طاملـا أن ، وإلغاء حضارات بأكملها حتت شعارات إنسانية براقـة خادعـة ومزيفـة، باآلخروعدم االعرتاف ، مريوممارسة أبشع أساليب التد

  بقيت تتحكم بسلوك اإلنسان عرب معظم املراحل التارخيية.» املركزة«ونزوع ، اآلخرثقافة اهليمنة وإلغاء 
ـــا إىل احلـــروب والـــدمار والقتـــل ، أمـــا يف قرننـــا احلـــايل الـــذي مارســـت فيـــه البشـــرية عمومـــاً أبشـــع القـــيم وطبقـــت أســـوأ املبـــادئ الـــيت قاد

فقـــد وصـــلت فيـــه األصـــولية االســـتعمارية واإلمربياليـــة العامليـــة إىل أعلـــى درجـــات ، خلإوتكـــديس األســـلحة النوويـــة واجلرثوميـــة والكيماويـــة...
ا السياسي واإلعالمي واالقتصادي يف حماولتها صياغة عامل جديد ا وطغيا صناعة حضارة بشرية جديدة وفق مزاجها احلضاري و ، جربو

  الالإنساين.
، وسـيل جـارف مـن املتغـريات غـري املضـبوطة يف الشـكل، إىل وجود صريورة وحركـة دائمـة متدفقـة» العوملة«من هذا املنطلق تشري كلمة 

ا كذلك فال نستطيع أن نعترب مدلول كلمة ، أو العنوان شكل والنشأة كما ذكرنا. بـل إن لـه بـدايات حديث الت» العوملة«أو اجلوهر. وأل
وبروز ظـاهرة االسـتعمار بنوعيـه القـدمي واحلـديث يف ، تارخيية أولية قدمية انطلقت منذ عصر االكتشافات اجلغرافية يف القرن السادس عشر
تواصـلها مـن خـالل زيـادة حركـة وعملـت علـى زيـادة ، القرن التاسع عشر. لقد جعلت الكشوفات اجلغرافية القدمية أرجاء املعمورة معروفة

كـــان ذلـــك التواصـــل والتفاعـــل ،  التجـــارة وتبـــادل الســـلع بـــني خمتلـــف البلـــدان واألمصـــار. ومـــع تقـــّدم وســـائل التواصـــل واالتصـــال احلضـــارية
اإلعـالم  خر حىت وصل حالياً إىل أعلى أشكاله وأمناطه من خالل هذا الكم اهلائل املتـدفق مـن وسـائلالبشري يتزايد ويتعمق من حني آل

يات ومعـايري معقـدة جتعـل مـن السـوق آلوالتواصل التقنية احلديثة املعاصرة اليت تأسست على قاعديت التبادل التجاري والتبادل املعلومايت ب
  العاملية ساحة مفتوحة لكل من ميتلك املال لشراء األسهم واملستندات واملعلومات يف دقائق معدودة.

ا دورة كونية جديدة يف الك ا املتشـابكة. وهـذا األمـر ينطبـق متامـاً ، أو أية دولة، م والكيف. ومل يعد بإمكان أي فردإ التحكم مبسـارا
الــيت  "اإلنرتنــت"املعروفــة اختصــاراً باســم » شــبكة املعلومــات الدوليــة«أعــين بــه ، علــى أحــد أهــم جتليــات العوملــة بوجههــا العلمــي احلــديث

  ين يستفيدون (سلباً أو إجياباً) من املعلومات اليت توفرها هذه الشبكة كل حلظة.يشارك فيها مئات املاليني من البشر الذ
ـا كمـا شـبهها أحـد املثقفـني مثـل النهـر املتـدفق الـذي تغذيـه  لقد أصبحت العوملة حالياً واقعاً مفروضاً على اجملتمعـات البشـرية كلهـا. إ

  سواء كان شخصاً أو مؤسسة أو دولة.، ن أن يتحكم فيه أحد مبفردهويتفرع منه ماليني الروافد يومياً من دو ، ماليني الينابيع
ــا ظــاهرة واقعيــة تفــرض وجودهــا يف شــكلها الــراهن غــري املكتمــل علــى البشــرية مجعــاء وال ميكــن ، مــن هنــا يصــح القــول عــن العوملــة بأ

مـا مل يـتم ، ن حتـديات مجـة علـى الصـعد كافـةللدول الفقرية واملستضعفة حتقيـق أي اسـتجابة جديـدة ونافعـة علـى مـا تثـريه هـذه الظـاهرة مـ
ــا مــن أجــل اســتنهاض قــوى وإمكانــات الواقــع احمللــي  ا وتطلعا البــدء الفــوري بإحــداث اســتجابات علميــة إجيابيــة تناســب واقعهــا وحضــار

ت املسـتبعدة حاليـاً عــن يف أن تتحـول احلضـارا، والتــأثري القـوي يف جمريـات الواقـع احلضـاري العــاملي، املسـتقبل آفـاقعلـى طريـق استشـراف 
ال أن تبقى جمرد حضارات هامشية ليس هلا من احلضارة ، إىل حضارات صانعة وفاعلة منتجة للفكر والعلم والتقنية، ساحة التأثري الدويل

ـا ودوائـر تأثريهـا مـن خـالل ظـاهرة العوملـ، إال امسها ة يف سـياق تعيش على موائـد وفتـات احلضـارات األخـرى الـيت تسـعى إىل تعميـق هويا
ا علــــى األســــواق الدوليــــة، احتكارهــــا للعلــــم واملعرفــــة العلميــــة احلديثــــة ، اإلعــــالموالســــيطرة شــــبه املطلقــــة علــــى وســــائل ، وإحكــــام ســــيطر

ا الباطنة وفـرض منظومـات ثقافيـة عامليـة جديـدة متثّـل احلامـل ، واحتكارها أسـلحة الـدمار الشـامل، واالستنزاف اجلائر ملوارد الطبيعة وثروا
اية املثقف).، واحلداثة الثالثة املعلوماتية، وصراع احلضارات، اية التاريخ :لظاهرة العوملة (مثل إلعالميا   و



  حتدي اهلويات الثقافية العوملة يف بعدها الثقايف :ثانياً 
وحراكـه ، وجـوده االجتمـاعيتشكل اهلوية الثقافية احلضارية ألي جمتمع مـن اجملتمعـات اإلطـار النفسـي والفكـري العـام الـذي يعـّرب عـن 

ا نتيجة طبيعية للتفاعل احلاصل بني جمموعة من العوامل الفكرية واملعرفية اليت حتكم سلوك أعضائه ، ه حركتهمتوجّ ، السياسي العلمي. إ
  د هلم مساراته املتعددة يف احلياة.وحتدّ 

م عـن الكـون ، وطبـائعهم وأمـزجتهم، ووعـيهم، ـموعلى ضوء ذلك ميكن أن نعتـرب اهلويـة احلضـارية تعبـرياً عـن النـاس عـن إراد وتصـورا
ونظــام القــيم ، ومعــايري الســلوك ووســائل املشــروعية، يف ســياق حتديــدها لطبيعــة العالقــات االجتماعيــة الســائدة فيمــا بيــنهم، والوجــود احليــاة

  أو بعامل ما فوق الطبيعة.، واجب االتباع. أو عالقتهم ببيئتهم
ــا عــن غريهــا مــن اجملتمعــات غــري اإلســالمية مــن خــالل وجــود نــوعني مــن واجملتمعــات اإلســالمية مت تلــك هويــة حضــارية خاصــة تتميــز 

  :العناصر
العناصـــر الثابتـــة. وقـــد أوجـــدها انتمـــاء اجملتمعـــات إىل الـــدائرة احلضـــارية والتارخييـــة اإلســـالمية وهـــي تشـــتمل علـــى انتمـــاء  :النـــوع األول

  .-صلى اهللا عليه وسلم-والنيب الكرمي حممد ، للقران الكرمي واتباعهم، املسلمني إىل دائرة اإلسالم
العناصر املتحركة (املتغـرية) الـيت تتشـكل نتيجـة ملـا تكتسـبه اجملتمعـات اإلسـالمية مـن خصـائص ومزايـا ثقافيـة بفعـل عوامـل  :النوع الثاين

ض بكـل مـا حيتويـه الواقـع مـن عناصـر ومعطيـات يساهم تفاعلها مـع بعضـها الـبع، ذاتية وموضوعية من داخل هذه اجملتمعات أو خارجها
، متغــرية ومتحولــة ومــع العناصــر الثابتــة يف إنضــاج وتكــوين اجلانــب املتغــري (النســيب) مــن اهلويــة الثقافيــة للمســلمني. وطاملــا أن األمــر كــذلك

، لـذايت واملوضـوعي علـى عناصـر الثبـاتوالتأكيـد ا، جانب خاص ميثل أداة اهلوية الذاتية، ميكن أن نقول بوجود جانبني للثقافة اإلسالمية
  يف سياق حركة املتغريات. اآلخروجانب عام تشرتك فيه الثقافة مع 

ـــا أســـئلة ثقافيـــة ملّحـــ ـــا تطـــرح العوملـــة علين ـــاً ، ةمـــن هن ـــة ، تتعلـــق بالعالقـــة القائمـــة حالي أو الـــيت جيـــب أن تقـــوم بينهـــا وبـــني اهلويـــة الثقافي
ا املتعــددةللمجتمعــات الــيت صــدمتها العوملــة بتحــديا مــا هــو تــأثري  :والســؤال الــذي يــربز هنــا... ومنهــا جمتمعاتنــا اإلســالمية، ا وتعقيــدا

قي العوملة على الثقافة اإلسالمية؟! وهـل متتلـك هـذه الثقافـة الوسـائل واإلمكانيـات اخلاصـة الـيت تؤهلهـا للقيـام بالتفاعـل واالنفتـاح علـى بـا
وليس من موقع الصراع واالستالب؟! وهـل صـحيح أن الثقافـة الـيت تسـعى العوملـة إىل تروجيهـا ، الثقافات من موقع الندية والتكافؤ واحلوار

  اإلسالمية؟! بالثقافةستمحو اخلصوصية واهلوية احلضارية ، وتعميمها يف العامل كله
احلضــاري املعــريف  مــن املعــروف أن الصــراع والتصــارع بــني احلضــارات والثقافــات حيــدث عنــدما حتــاول إحــدى الثقافــات فــرض منوذجهــا

. وهذا هو يف حقيقة األمر كربىعليها أن تدور حول الثقافات ال، وباقي الثقافات صغرى، واعتباره ثقافة عظمى، اآلخروالسلوكي على 
ـــا الثقافـــة الغربيـــة الـــيت تضـــع نفســـها يفآواقـــع حـــال الثقافـــة الغربيـــة جتـــاه الثقافـــات األخـــرى يف أفريقيـــا و  ،  املركـــزســـيا وأمريكـــا الالتينيـــة. إ

  والثقافات غري الغربية يف األطراف.
عندما استلم زمام املبـادرة يف هـذا اجملـال. حيـث وضـع الثقافـة العظمـى يف ، »مركزية الثقافة«وقد ساعد االستشراق على ترسيخ مقولة 

حبيـث أصـبحت حقـائق ، األطـرافوالثقافات األخرى يف وضع املراَقب. وتضاعفت الصور النمطية اليت صـاغها املركـز عـن ، موقع املراِقب
وضــعف وســائل وأدوات ، بديلــة. وأســدل ســتار مــن النســيان علــى املاضــي التــارخيي للثقافــات الصــغرى نتيجــة لســطوة وســائل إعــالم املركــز

  وأصبح احلاضر مقضياً عليه.، إعالم األطراف
حيــث مــن املفــرتض أن تســتثري يف داخلنــا ، رجــةتطــرح علينــا كمســلمني أســئلة ح، إن حتــديات العوملــة يف اجملــال الثقــايف علــى اخلصــوص

الصـاعدة يف حماولتهـا فـرض النمـوذج الثقـايف  اإلعالميـةاهلمم والطاقات ملواجهتها بسبب عملها الدائم على االستفادة من اإلمرباطوريات 
تقوم فيه ثقافتنا اإلسـالمية علـى ركيـزة وتزيينها لقيمه ومنط حياته وعاداته وتقاليده. ففي الوقت الذي ، واحليايت الغريب على الشعوب كلها



والتفكـري بشـؤون الـدين والـدنيا ليقـوم ، واآلخـرةوالسعي الصادق يف احلياة لنيل رضاه يف الدنيا ، وااللتزام بدينه احلنيف، اإلميان بالّله تعاىل
وال تنسـى نصـيبك مـن الـدنيا  اآلخرةاللَّه الدار  اكآتوابتغ فيما ﴿الكرمية  اآليةبذلك التوازن العادل والرائع بني الروح واملادة الذي جتسده 

نستسلم وننهـار أمـام طغيـان عـامل املـادة  الّ يراد لنا أ ﴾وأحسن كما أحسن اللَّه إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اللَّه ال حيب املفسدين
خلاصـــة مـــن دون أيـــة مراعـــاة لقـــوانني احليـــاة ونـــذهب إىل حضـــيض املـــادة والتنـــافس الوحشـــي علـــى املكاســـب واملنـــافع املاديـــة ا، واالبتـــذال

والطبيعــة اإلنســانية الــيت نفهمهــا حنــن كمســلمني يف إطــار جمموعــة مــن التكــاليف وااللتزامــات الشــرعية املقدســة الــيت طلــب اللَّــه تعــاىل أن 
ا ديها يف أداء متكامل وواعٍ ، نعمل    متاهات وانفالت الغريزة. وال يؤدي إىل التهلكة واالنزالق إىل، خرةال يفسد اآل ونسري 

إننـــا نتصـــور أن جنـــاح ثقافتنـــا العربيـــة اإلســـالمية يف التوفيـــق املـــذكور ســـابقاً كشـــرط أساســـي الســـتعادة دورهـــا احلضـــاري الرائـــد بـــني أمـــم 
قيقيـة. وذلــك وثقافـات العـامل يكمـن يف العمـل الـدؤوب علــى إجيـاد املنـاخ الصـحي الـالزم إلعـادة التــوازن الثقـايف اإلسـالمي إىل طبيعتـه احل

على ضوء معطيات  صياغتهاوإعادة ضبطها أو ، من خالل القيام مبراجعة شاملة وواعية ملنظومة القيم واملعايري الناظمة حلركة هذه الثقافة
ا، وطبيعة التغريات املتسارعة احلاصلة يف القاعدة االجتماعية، الواقع املعاصر ومنو القـوى ، يدةمنو التقنيات واملعارف العلمية اجلد :أعين 

وتفتح ثقافتنا األصلية يف أجواء العوملة الثقافية الراهنة بصـورة حتفـظ التـوازن ، االجتماعية واالقتصادية. وبذلك ميكن احملافظة على استقرار
  وتضمن حتقيق متطلباته يف الواقع العام.، االجتماعي األساسي

فية ال بد مـن تأسـيس هـذا البنـاء علـى املعطيـات الـيت تسـاهم يف إدمـاج الثقافـة وتفتح هذه اهلوية الثقا، وهنا بالذات ومن أجل استقرار
وهدايتها. واهلوية اليت ال تتوفر فيهـا هـذه ، وتوجيهها، ورفع وتائر مشاركتها يف بناء احلضارة البشرية، اإلسالمية األصلية يف احلركة التارخيية

النــاس  آمــالول بســرعة إىل خيــاالت وأوهــام وأحــالم ورديــة ســرعان مــا تــتحطم عليهــا تتحــ، العناصــر الدافعــة واحملركــة للبنــاء احلضــاري العــام
ا   وتدفعهم حنو خيارات مغايرة هلا متاماً.، املؤمنني 

ء بالتحديات واألشواك من دون توافر شروط ومقدمات ضرورية خاصة بالثقافة طبعاً هذا األمر لن يتحرك يف خط الواقع العملي امللي
وهــي باحلــد األدىن أن تلعــب هــذه العوملــة دورهــا الطبيعــي يف اعرتافهــا بتنــوع وتــوازن الثقافــات ، اً (ثقافــة العوملــة األمريكيــة)املســيطرة حاليــ

والسـعي لالسـتفادة ، ولـيس مـن موقـع الفـرض واهليمنـة واإللغـاء، للنـد ودفعها باجتاه إجياد حوارية هادئـة ومتوازنـة مـن موقـع النـدّ ، اإلنسانية
واالبتعــاد عــن إلبــاس الثقافــة اإلنســانية املتنوعــة رداءاً واحــداً يُعــرب عــن أســلوب التنمــيط ، يف اجملــاالت كلهــا اآلخــرينات مــن جتــارب وخــرب 

  القسري (املفروض حالياً).
رديــة وإمنــا هــي تعبــري عــن الواقــع احلضــاري اخلــاص بالذاتيــة الف، إن العلــم نتــاج عــاملي إنســاين مشــرتك. أمــا اهلويــة الثقافيــة فليســت عامليــة

وقــادرة علــى العطــاء ، كلمــا كانــت متميــزة،  وكلمــا كانــت (تلــك الثقافــة) متينــة يف التعبــري عــن ارتباطهــا جبــذورها وتراثهــا وقيمهــا، والقوميــة
  والنفاذ من النطاق اإلقليمي إىل النطاق العاملي.، واإلنتاج

وإمكانيــات  آفاقــاوممارســات تفــتح ، ريــة وحضــاريةوتوازنــات (وتوجهــات) فك، لــذلك طاملــا أن الثقافــة بشــكل عــام معــادالت اجتماعيــة
فيجـب علـى ثقافتنـا ، وترسم معاملها األساسية حسب بعد وعمق وأصـالة التوازنـات الـيت ختلقهـا، جديدة لالنفتاح والعمل تتعني حدودها

، هـــا الـــذايت يف داخلهـــافيـــات تفاعلهـــا مـــع الواقـــع الـــراهن أي أن تبـــدع وســـائل تكيّ آلاإلســـالمية أن توجـــد عناصـــر جديـــدة خاصـــة بطـــرق و 
  فها مع اجملتمع الدويل ككل.ووسائل تكيّ 

وحماولــة حتقيقــه علــى أرض الواقــع. ألن الظــروف الســائدة ، إن هــذا الشــرط النــوعي حيتــاج إىل ظــروف جديــدة مؤاتيــة كــي يــتم العمــل بــه
ا ظروف ومشـكالت حالياً يف بيئتنا السياسية واالجتماعية العربية ال تسمح لألسف بإظهار اجتهادات واعية  ومسؤولة يف هذا اجملال. إ

خل. وهذه املشـاكل ليسـت ناجتـة عـن التخلـف الـذي إيم التعصب والعدوانية واخلرافة والتقليد والفوضى...هائل من قِ  وتعقيدات وجود كمّ 
ولكـن السـبب األساسـي ... بوال نقـل علـم الغـر ، أيضـا وال بسبب التاريخ والتمسـك بـالرتاث والفكـر اإلسـالمي، نعيش يف أجوائه حالياً 



عقليــة النخبــة القائــدة واملخططــة واملنظــرة للتحــول والتحــرر ، لوجــود تلــك القــيم الســلبية املهرتئــة يعــود إىل طبيعــة العقليــة الســلطوية الســائدة
هــذه ... لــى األقــلالثقــايف. أي السياســة الثقافيــة الــيت أخــذت علــى عاتقهــا حتقيــق مهمــة النهضــة والتقــدم والرقــي منــذ بدايــة هــذا القــرن ع

إىل خرافــة أيضــاً. أي قتلــت روحــه النقديــة » العلــم الغــريب«كمــا أدت إىل حتويــل ،  »واخلرافــة«السياســة هــي الــيت أدت إىل اســتمرار اجلهــل 
، حولتـه مـن حبـث وتـدقيق إىل مسـبقات عقائديـة أيديولوجيـة، املنهجية لتجعل منه سحراً ودواءاً جاهزاً ووصـفات وقوالـب وعقائـد جامـدة

وبالتــايل تكــوين سياســة ، ومــن طريقــة يف العمــل واملنهجيــة والدراســة (مفتوحــة االحتمــاالت) إىل وســيلة لفــرض موقــف أو مــذهب أو فكــر
دف إىل إجياد أرضية صاحلة لتكوين خنبة مستلبة ضـائعة ومعزولـة عـن الشـعب واألمـة وبعيـدة كـل البعـد عـن حتقيـق ، ثقافية رمسية واحدة 

وتعميــق تواصــله الــواعي مــع تــاريخ األمــة ، لــى صــعيد وضــع املســتوى الثقــايف والسياســي العــام للشــعب وتوحيــدهأي هــدف ثقــايف لألمــة ع
  ومشاعرها النفسية ونسيجها العقائدي االجتماعي اإلسالمي كشرط مسبق لتحقيق أي مشروع أو مركب حضاري للنهضة.

ة مـع العوملـة الثقافيـة تأخـذ بقـيم االنفتـاح ال االنغـالق إىل تعميـق من هنا فإننا حباجة ماسـة يف جمـال البحـث عـن عالقـة متوازنـة وطبيعيـ
مــن أجــل حتديــد املســؤوليات ، احلــس الثقــايف النقــدي ملفاصــل االهــرتاء احلضــاري والسياســي القائمــة يف داخــل تركيبتنــا السياســية واحلضــارية

ــذا الــوعي النقــدي يتقــدم اجملتمــعيــة يف اســتدعاء احللــول اجلديــدة املناســبواملباشــرة اجلدّ ، السياســية والثقافيــة ، وتتكامــل الثقافــة والفكــر، ة. 
وبـه أيضـاً ميكـن أن نواجـه ثقافـة العوملـة بـوعي وثبـات وحتليـل ونقـد موضـوعي هـادف ينطلـق ، وتتقدم السياسة واالجتماع السياسي املـدين

ل الثقـايف أو باجملـال السياسـي (األهـم يف نظرنـا) أو ذلـك ألنـه سـواء تعلـق األمـر باجملـا، ء من داخل ثقافتنـا اإلسـالمية نفسـهاقبل كل شي
ا ساحتنا الداخلية ملـا اسـتطاع الفعـل اخلـارجي ، بغريمها فمن املؤكد أنه لوال وجود مظاهر الرتاخي والكسل والضعف الداخلي اليت تضج 

  كيان واهلوية والرتاث.أن ميارس تأثريه البالغ بالصورة اليت جتعل منه خطراً ماحقاً (يف نظر الكثريين) يهدد ال
واالبتعــاد عــن معطيــات العصــر ، إن جناحنــا حنــن املســلمني ال يكمــن يف اهلــروب مــن العوملــة أو العــامل واالنغــالق علــى أفكارنــا ورســالتنا

مـن كـل حـدب وصـوب. ولـن نكـون ، وتعقيداته. ألنه بكل بساطة وقوة يقـتحم أجواءنـا بـدون اسـتئذان، ومهومه، وجتنب مواجهة حتدياته
ونتعامـل مـع معطياتـه بنجـاح. ، فاعلني فيـه مـا مل نشـارك يف بنـاء حضـارته ونتحمـل مسـؤولياتنا فيـه (خصوصـاً الثقافيـة منهـا) بإجيابيـة تامـة

ما، واإلميان، وسبيلنا إىل ذلك العلم يا معشر اجلن واإلنس إن اسـتطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار السـماوات ﴿ :ر قوله تعاىلوتدبّ ، والعمل 
وهــو أيضــاً ضــرورة العمــل علــى تطبيــق ، والربهــان، واحلجــة، . فالســلطان هنــا هــو العلــم واملنطــق﴾فانفــذوا ال تنفــذون إال بســلطانواألرض 
  حسب قوانينه اليت تبقى اكتشافاً لقدرة اخللق وقوانني الكون الذي يدبره بقدرته وحكمته.، معطياته

وحتـديات البنـاء احلضـاري اإلسـالمي املتـني جيـب أن تنطلـق أساسـاً مـن األنظمـة ، إن املبادرة األساسية يف عملية مواجهـة خمـاطر العوملـة
  .مهيمنة على القرار السياسي والثقايف واإلعالمي وصفهاالسياسية احلاكمة يف بلداننا العربية واإلسالمية ب

لية جديــدة ختــوض غمــار مواجهــة إن املطلــوب هــو أن نســتخرج أفضــل وأهــم مــا ختتزنــه ذاتنــا الثقافيــة. وأن نؤســس لثقافــة إســالمية أصــ
وأنظمته املغلقة اليت تعمل علـى إفسـاد وهـدم الثقافـة نفسـها مـن خـالل عملهـا علـى أن ال يكـون هلـا ، الواقع السياسي االستبدادي القائم

أن خنـوض يف مقابل سلطة األنظمة نفسها اليت أسست على العصبية والقبلية والعشائرية. ومـن خـالل ذلـك ميكـن ، سلطة على اإلطالق
والعصــر بتحدياتــه ، ونواجــه ســلبيات املرحلــة الراهنــة بإنتــاج ثقافــة خاصــة تعتــرب اإلســالم مصــدرها األول» التحــدي ورد التحــدي«أجــواء 

وتنوعاته مصدرها الثاين. فهل جنرؤ على مواجهـة ذاتنـا كشـرط مسـبق ملواجهـة حتـديات العوملـة واهلويـات الثقافيـة يف عمـق جمتمعـات الثـورة 
  اتية؟!املعلوم

ألن اإلســالم كمــا هــو معــروف ديــن عــاملي قبــل أن  ؛إن فكــرة العامليــة الــيت ختتلــف عــن العوملــة ستســاعدنا كثــرياً علــى حتقيــق هــذا اهلــدف
ا ال تريد لإلنسان أن حيصـر جهـده ووعيـه وحركتـه ، »العوملة«ينشأ مصطلح  وعقيدة اإلسالم متثل دعوة ونزوعاً حنو العاملية اإلنسانية. أل



قــل يــا أيهــا النــاس إين رســول اللَّــه ﴿ :يقــول تعــاىل... بــل تريــد لــه أن ينطلــق إىل رحــاب اإلنســانية كلهــا، اســة والثقافيــة يف دائــرة مغلقــةالسي
  ).158 :(األعراف ﴾إليكم مجيعاً 

علــى عامليــة رســالة  يــدل، إن كــون تعــاليم القــران الكــرمي معتمــدة علــى مقتضــى الفطــرة اإلنســانية الــيت فطــر اللَّــه عليهــا بــين البشــر كلهــم
فـال وجـه ، ألن احلكم كما يقول أحد املفكرين املسلمني إذا كان موضوعاً على طبق الفطـرة اإلنسـانية املوجـودة يف مجيـع األفـراد ؛اإلسالم

ة يف والنعـرات الطائفيـ، ن اإلسالم نفسه حارب العصـبية القبليـة والعشـائريةإحيث ... الختصاصه بإقليم دون إقليم أو شعب دون شعب
وإميانــه العميــق بضــرورة احلفــاظ علــى ، ووحــدة اجلــنس البشــري. أي الــدعوة إىل التوحــد والوحــدة يف ظــل التنــوع، ظــل إميانــه بوحــدة األمــة

بــل تــرى أن العــامل يتغــذى مــن ، التنــوع ضــمن دائــرة الوحــدة. وهــذا يتضــح مــن خــالل تشــريعات اإلســالم الــيت ال تلغــي اخلــاص أمــام العــام
ا أن يتحرك اإلنسان يف العـام مـع االسـتفادة مـن غـىن اخلـاص ولذلك حنن، اخلاص ، نفهم العوملة إسالمياً فيما لو استطعنا حتريكها وإدار

إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن ﴿ :لتكــون هنــاك وحــدة عامليــة إنســانية يف التنــوع. الحــظ قولــه تعــاىل
إن اللَّـه أذهـب عـنكم خنـوة ، أيهـا النـاس« :-صـلى اهللا عليـه وسـلم-وقول الرسـول الكـرمي ، )13 :احلجرات( ﴾أكرمكم عند اللَّه أتقاكم

أو ، إما أخ لـك يف الـدين... فإن الناس صنفان« :وقول اإلمام علي ». من طني وآدم، آدمأال إنكم من ، بآبائهاوتفاخرها ، اجلاهلية
  ».نظري لك يف اخللق

م لإلســالم بصــرف النظــر عــن اللغــة لكــن العامليــة علــى الــرغم  ــا صــفة عمليــة لإلســالم تتحــرك علــى طريــق توجيــه النــاس ودعــو مــن كو
ــا حتتــاج إىل اإلمكانيــات والســبل الــيت تكفــل هلــا التجــذر واالمتــداد يف ســاحة احليــاة كلهــا وتؤهلهــا للمضــي قــدماً يف ، واللــون واجلــنس فإ

العـاملي. لــذلك ال يكفـي يف هـذا اجملــال أن نعلـن ونصـرح علـى املــأل بـأن اإلسـالم ديــن سـبيل حتقيـق خصوصـيتها الذاتيــة علـى أرض الواقـع 
  بل جيب أن نؤسس جيداً لتحقيق هذا اهلدف.، عاملي

ة وجتــاوز الكثــري مــن اخلطــوط احلمــراء الثقافيــة القدميــة قــد بــات يشــكل حاليــاً حاجــة ثقافيــة إســالمية ملّحــ، إن ســلوك طريــق التجديــد
والسـرد التـارخيي ، هو رد فعل على سكون ومجود احلالة الراهنة للثقافة العربية واإلسالمية اليت غلب عليها طابع النقلوضرورية. والتجديد 

  .اآلخراحلريف عن املاضي وعن 
، وحنن نعتقد أنه ميكن لثقافتنا اإلسالمية أن تقدم هلذا اإلنسان كل إمكانيات ووسائل متكينه من بناء حياة فاعلة على األرض

وعلى سواه من عناصر الطبيعة واحلياة. والفكر اإلسالمي املعاصر حقق على هذا ، لتصرف عليها بوصفه األمني واملؤمتن على نفسهوا
ووضع مشاريع إجابات ، وأساليب التنظيم املعاصرة، الصعيد الكثري من التقدم. حيث استطاع استيعاب منجزات العلم احلديث

، والكشف عن إقرار اإلسالم بالتعددية الثقافية واحلضارية، واآلخرات فقهية لصيغ التعامل بني األنا إسالمية واعية مبنية على اجتهاد
  .؟واعرتافه بشرعية التنوعات بني األقوام واجلماعات البشرية املتعددة

*********************  
  *) باحث وكاتب من سورية.



  
  ...إحسان عباس

  في نّص غير منشور
  *باسع معبد الحليعباس 

فتحقيق ، عربية وغربية على حد سواء، ال يزال احلديث عن حتقيق تراث العرب املخطوط له مكانته يف األوساط األكادميية والعلمية 
ومشروعهم الفكري. لقد ُعين نفر من كبار ، املخطوطات هو املدخل الذي نلج من خالله إىل معرفة حقيقية ملنجز العرب احلضاري

وما ينبغي على ، وما يتطلبه مالحقة نسخ املخطوط من جهد، ذه املهمة من صعوباتهلا الرتاث وإبرازه برغم ما احملققني بإخراج هذ
  احملقق أن يبذله من الوقت واملال قبل أن خيرج املخطوط بصورة عمل علمي ميكن قراءته واإلفادة منه.

، وحممد وحممود شاكر، هارون معبد السالألجالء أمثال لقد عملت كوكبة من مشاهري احملققني العرب من العلماء واألساتذة ا 
وال ، على إخراج جزء كبري من املكتبة العربية إىل النور… ومحد اجلاسر وإحسان عباس وغريهم ، وشوقي ضيف، وصالح الدين املنجد

م املخلصني يعملون على إكمال الرسالة املؤسسات العلمية واجلهات  ومتابعة املسرية.. فضًال عما تقدمه، يزال عدد من تالمذ
  ومركز مجعة املاجد وغريمها من دعم متواصل هلذه اجلهود.، املختصة كمعهد املخطوطات العربية

ومــن جهــة أخــرى فقــد كــان للمستشــرقني دوراً بــارزاً وكبــرياً يف حتقيــق املخطوطــات ونشــر النصــوص العربيــة القدميــة يف ، هــذا مــن جهــة 
ومل يكن جهـدهم العملـي هـو الوحيـد يف هـذا املضـمار بـل راحـوا ينظـرون تنظـريات منهجيـة تتنـاول ، املعرفةخمتلف جماالت العلوم وميادين 

(حماضــرات  :ولعــل مــن أبــرز تلــك األعمــال، وأّلفــوا الكتــب، فأنشــأوا بــذلك احملاضــرات املتخصصــة، اآلليــات الصــحيحة للعمــل التحقيقــي
والـيت مت طرحهـا يف كتـاب ألول مـرة عـام ، يف أصـول نقـد النصـوص ونشـر الكتـبم 1931برجسرتاسر) جبامعة فـؤاد األول بالقـاهرة عـام 

. واسـتمرت )1"(فيمـا خيـص تراثنـا العـريب املخطـوط فكانت "أول حماولة منهجيـة تعمـل علـى إرسـاء قواعـد علـم النشـر والتحقيـق 1969
م وأهـدافه م املتنوعـة. وقـد تسـاءل بعـض الدارسـني حـول جهود املستشرقني ترتى بصـرف النظـر عمـا أثـري مـن شـكوك وأقـوال حـول غايـا

عقـدت مكتبـة الكـوجنرس مـؤمتراً دوليـاً  م1990ففي الثامن من نـوفمرب عـام ، وضع املخطوط واملطبوع يف احلضارة العربية اإلسالمية اليوم
ا املـؤمتر أننـا مـا زلنـا نعـيش بعـض ملناقشة وضع الكتاب ودوره يف إثراء احلضارة يف العامل اإلسـالمي. رأى بعـض البـاحثني املشـاركني يف هـذ

مظاهر املرحلة االنتقالية من املخطوط إىل املطبوع "ولسوف تسـتمر هـذه العمليـة يف املسـتقبل املنظـور ألن أعـداداً هائلـة مـن كتـب الـرتاث 
نتهــي فيــه العــامل ولــيس مــن احملتمــل أن يــتم طبعهــا وحتقيقهــا يف وقــت قريــب. ومــن الصــعب حتديــد تــاريخ ي، اإلســالمي مــا زالــت خمطوطــة

اإلسالمي من التحّول من عصر املخطوطـات إىل عصـر الطباعـة. وكـل مـا يسـتطيع أن يأملـه املـرء هـو أن حيكـم هـذا االنتقـال علمـاء ذوو 
. مبعـىن )2"(ناصـون يبحثـون عـن الكسـب أو الشـهرةال ق، خربة أوسع ومعرفة أكرب بأساليب النسخ وإنتاج الكتب يف عصر املخطوطـات

ويف مقـدمتهم إحسـان عبـاس الـذي أقـر العـارفون بـه بأنـه "سـادن عظـيم مـن ، الذين ذكـرت آنفـاً  –ة إىل جهود خملصة كالعلماء أننا حباج
كما يف غـريه واحـد مـن الـرهط القليـل أويل العـزم ،   مبا أسداه إليه من خدمات. وهو يف التحقيقوحام كبري من محاته الُغُري ، سدنة املوروث

بـل عمـًال وجهـداً منهجيـاً (يـتم عـن موسـوعية العـامل وثقتـه بنفسـه ، 3ال قوًال وجعجعة وادعاء وهرفاً من غري معرفـة الذين نافحوا عنه فعالً 
، وعاصــروه عــن قــرب، كمــا أشــار كثــريون ممــن درســوا جهــد إحســان التحقيقــي،  4وخــربة مميــزة بالنقــد)، ثقــة مرّدهــا معرفــة عميقــة بالتــاريخ

من خالل ورقة قدمها السيد يف مؤمتر دويل عن إحسـان ، ر إيل عناية إحسان الفائقة يف التحقيقومنهم الدكتور رضوان السيد حيث أشا
  األمر الذي جيعله حجة يف حتقيق النص ومرجعاً يقطع بكلمته قول كل خطيب.، عقدته وزارة الثقافة األردنية صيف هذا العام

علماء العـرب الـذين أخـذوا علـى عـاتقهم مهمـة خدمـة تـراث األمـة  وإذا كانت هذه صورة موجزة لنموذج من هؤالء النفر القالئل من 
فكــان لكثــريين مــنهم ، فإننــا ال ننكــر دور نفــر آخــرين مــن املستشــرقني ممــن قضــوا ســنوات وســنوات يف خدمــة املخطــوط العــريب، ومعارفهــا



طباعتهــا ونشــرها. ولعــل مقالــة إحســان عبــاس الفضــل يف إخــراج كثــري مــن املخطوطــات العربيــة مــن خزائنهــا يف أوروبــا أو يف العــامل العــريب و 
، مناهج استشراقية يف نقد النصوص وحتقيقها) تكشـف لنـا طبيعـة جهـد أولئـك األسـاتذة والعلمـاء يف التعامـل مـع تراثنـا املخطـوط(التالية 

لعمــل التحقيقــي مــن ولــيكن واضــحاً أن عاملــاً كإحســان عبــاس أقــدر مــن غــريه للحــديث عــن مثــل هــذه القضــية حبكــم خربتــه الواســعة يف ا
  ومن مث صلته العميقة بدوائر االستشراق وكبار أعالم املستشرقني من جهة أخرى.، جهة
والنص موضع احلديث هو ورقة حبث قدمها املرحوم الدكتور إحسان عباس مشاركة مبؤمتر النقد األديب الرابع الذي عقدته جامعة  

برغم احملاوالت اليت متت ، يف حياة كاتبها تح هلذه الورقة أن جتد طريقها إىل النشرومل ي، م1992مبدينة إربد / األردن عام ، الريموك
  جلمع مقاالته وأحباثه املتفرقة بني دفيت كتاب.

  :نص الدراسة
  مناهج استشراقية في نقد النصوص وتحقيقها

وفيما كنا حناول ، كتاب حيققه  عرض له يف، قبل سنوات طلب مين أحد أصدقائي من املستشرقني أن أساعده يف قراءة نص صعب 
سرح ذلك الرجل ، وعلى الفهم معاً لكثرة ما أصابه من حتريف وتصحيف، أن نفك معاً معّميات ذلك النص الذي استغلق على القراءة

ل مكان أن لو كان األمر إّيل لنصحت املستشرقني يف ك :مث قال وكأنه اهتدى لتّوه إىل حكمة كانت حمجوبة عن عينيه، بنظره يف األفق
ا، يكفوا عن مزاولة التحقيق للنصوص والكتب العربية ا.، ألن تلك مهمة لن يستطيعوا االضطالع    أو الوفاء مبتطلبا

، وسكت صاحيب وهو يدرك متامًا أنه وضعين يف موقف حرج. نعم كنت أعرف بعض احلوافز اليت أملت عليه اَجلهر بذلك الرأي 
إن املسألة ليست يف نظري مفاضلة بني عريب  نفسي أتراه حياول أن يستخلص مين اعرتافًا ُمطمِئناً؟ولكين تساءلت فيما بيين وبني 

وأضاف ذلك إىل ما يتميز به من صرب ودأب فإنه جدير بالتفوق يف هذا ، فالثاين منهما إذا توفر له االطالع الضروري، ومستعرب
كالمها أعجز من أن يصنع حمققاً. وختفيفًا لوطأة ،  قواعد النظرية يف التحقيقإذ حمض االنتساب إىل اللغة مثل حمض إتقان ال، اجملال

إذا ، أعتقد أن التحقيق صعب على العريب كما هو صعب على املستشرق :إحساس صاحيب باحلاجة إىل معني يف هذا امليدان قلت له
اية مل يتزود كل منهما بضروب خمتلفة من الزاد الضروري الذي يؤمِّن سلوك هذا ال طريق الوعر املليء بالعقبات واالستمرار فيه إىل 

فنسبة ، مهيأون له، هو أن الذين حياولون هذا النشاط من املستشرقني، ولعل الفرق الكبري بني املستشرقني والعرب يف هذا اجملال، الشوط
وصف بالقدرة أو حبسن االستعداد له أو بلزوم أما العرب فإن قلة منهم هي اليت تستحق أن ت، العجز بينهم فيه معدومة أو نادرة جداً 

  املثابرة عليه.
أثار ، وبدًال من أن يوحي يل أنه صادر عن تواضع العامل، ويتسلط على تفكريي، وحني افرتقنا ظّل هذا الذي قاله صاحيب يالحقين 

رخييتني أوالمها أن املالحظة اليت أبداها ذلك وارتبط ذلك االستغراب حبقيقتني تا، يف نفسي استغرابًا إىل درجة الدهشة يف بعض حاالته
مث نشر أدب  )توراتية(الصديق جتاوزت قرنني أو أكثر من جهود العلماء بالغرب لنشر النصوص الكالسيكية من يونانية والتينية و

القواعد عن طريق  ومتحصت تلك، وأن تلك اجلهود أسفرت عن وضع قواعد أساسية لنقد النصوص، شكسبري وغريه من األدباء الكبار
والبحث الدائب عن النسخة املعتمدة أو اجلديرة ، اجلدل الطويل حول أحسن املناهج وأقدرها على مواجهة صعوبات التحرير والتحقيق

ا تستطيع أن تكفل ما مساه احملققون "املقاصد الرئيسية النهائية" اليت كانت ختامر فكر املؤلف األصلي. وكان من نت يجة باالعتماد أل
مث ما طرأ عليه من تعديالت ملواجهة أنواع خمتلفة من النصوص.  (Lachman Methodذلك ظهور ما مسي بـ "منهج المخان" 

، نعم مل أكن أجهل أن القواعد اليت تنطبق على نقد النصوص الكالسيكية والتوراتية ليس من الضروري أن تالئم النصوص العربية
مل يكن من العسري إجراء حتويرات يف تلك القواعد حبيث تصبح صاحلة لنقد النصوص العربية اليت  ولكن، لفروق دقيقة بني احلالتني
  تنتمي إىل ميادين خمتلفة.



واحلقيقة الثانية اليت ارتبطت بذلك االستغراب هي أنين وأنا أستعيد صورة املاضي ابتداء من حوايل منتصف القرن التاسع عشر  
اليت كان للمستشرقني الفضل األول يف حتقيقها ونشرها. فهل من املعقول أن يكون قد ، فل الكتب العربيةأخذت تتوافد أمام خميليت قوا

غاب عن صديقي ذلك الدور الطويل الذي قام به املستشرقون قبل أن يتنبه العرب إىل تراثهم ويولوه االهتمام الالئق به؟ لقد مرت على 
وكان ال ، ولوالها لتأخر إجناز تلك الدراسات، ية اليت أصبحت معتمدًا لنا يف دراساتنالوحة الذاكرة عشرات من أمهات الكتب العرب

مادية كانت الصعوبات أو علمية. وتأملت كيف كانت ، يستطيع القيام بعبئها إال من يصرب على صعوبات الرجوع إىل املخطوطات
التارخيية حمققة ومطبوعة مزودة بالفهارس الضرورية مثل تاريخ  حالنا يف ميادين االطالع والبحث لو مل جند بني أيدينا أهم املصادر

) وتاريخ اليعقويب حتقيق هوتسما) والكتب اجلغرافية م1871-1851الطربي بتحقيق دي خويه) والكامل البن األثري بتحقيق نورنربغ 
واألعالق النفيسة ، واملمالك البن خرداذبه كمختصر ابن الفقيه واملسالك(اليت تضم ما أصدره دي خويه من أجزاء املكتبة اجلغرافية 

) والقسم اخلاص بإفريقية م1891-1884صفه جزيرة العرب حتقيق داود ميلر (و، وأحسن التقاسيم للمقدسي وغريها)، البن رسته
بقات والرتاجم حتقيق دي سالن) وكتب الط، ) وتقومي البلدان أليب الفدام1866نزهة املشتاق حتقيق دي خويه ود وزى (واألندلس من 

) وعيون األنباء م1903أخبار احلكماء للقفطي حتقيق لربت () و1903البن سعد حتقيق سخاو ورفاقه  ىالكرب الطبقات (من مثل 
وهذان الكتابان األخريان مع ظهور الفهرست البن ، )م1884امرئ القيس ابن الطحان (البن أيب أصيبعة حتقيق أوغست مللر أو 

اليت  ةكما أن املكتبة العربية األندلسي،  ) يضعان األساس للتاريخ الفكري العلمي عند املسلمنيم1872-1871الندمي حتقيق فلوجل 
  .عين بنشرها بعض املستشرقني اإلسبان مثل ريبريا وأكثرها يف الرتاجم األندلسية فتحت اجملال واسعاً لدراسة التاريخ واألدب األندلسيني

ا املستشرقني لدى عرض  –ومن الطبيعي أن جند   أكثر االهتمام متجهًا منذ  –ذلك الشريط الطويل من املنشورات اليت قام 
ألن التوجه حنو املصادر الفقهية ، فاملستشرق جيد راحته يف هذا االجتاه، البداية حنو التاريخ واجلغرافيا وما كان يسّمى علوم األوائل

ها يتطلب منه ثقافة خاصة سلة مرتابطة متداخلة من الثقافات. كذلك من الطبيعي أن جند بني املستشرقني أو سل، واحلديثية وما شا
وتالمذته ورفاقه يعد متميزًا إذا حنن  "سخاو"يف التاريخ واجلغرافيا وما أجنزه  "دي خويه"فما أجنزه ، أنفسهم تفاوتًا يف الضبط واإلتقان

ذلك أن هذا املستشرق الدؤوب قام بتحقيق وفيات األعيان البن خلكان ، "فردناند وستنفيلد"قارناه باألعمال الكثرية اليت أصدرها 
، ومعجم ما استعجم للبكري، وآثار البالد وعجائب املخلوقات للقزويين، ومعجم البلدان لياقوت احلموي، وأخبار ملكة لألزرقي وغريه

على الرغم ، وفيات األعيان مليئة باألخطاء واألوهامولكن نشراته وخباصة معجم البلدان و ، واالشتقاق البن دريد، والسرية البن هشام
  نه نسخ بعضها خبطه ونشرها بطريقة الليثوغراف.إحىت ، مما كان يبذله من جهد خملص يف إصدارها

حني أراد أن يعيد حتقيق معجم ما استعجم يف  -رمحه اهللا-وأمسح لنفسي بأن أقتبس هنا ما قاله أستاذنا الشيخ مصطفى السقا  
) صاحب 1899–1808(د ـرق وستنفلـ"أما املستش :يقول، عة وستنفلد وخمطوطات أخرى جديدة مل تقع للمحقق األولضوء طب

معجم ما استعجم) راح جيمع له (الفضل على املكتبة العربية مبا نشر من نفائسها وذخائرها. فإنه حني اجتهت عنايته إىل نشر املعجم 
سخ املفرقة يف مكتبات ليدن وكمربدج ولندن وميالن. واستخلص باالعتماد على هذه النسخ الوثائق ويقابل نسخته اليت كتبها بالن

فقد بذل وستنفلد قصارى جهد العامل الضليع … األربع صورة كتبها خبطه وأذاعها مبطبعة احلجر يف جملدين كبريين من القدر املتوسط 
اف إىل الكتاب فهرسة شاملة للمواضع اليت وردت قصدًا يف أماكنها وأض، يف الضبط والتحري ومقابلة النسخ واالستيثاق من األصول

حىت ولو كانت نتائجه غري مشمولة بالتوفيق ، وإمنا أورد هذا االقتباس ألدل على تقدير اجلهد العلمي، )3(وعرضًا يف غري أماكنها
ولكين حني أنظر إىل معجم البلدان ، نعطفعند كل م –على الرغم منا  –ولست هنا مبعرض املفاضلة اليت قد تفرض نفسها ، الكلي

مهما يكن حجم األخطاء اليت وقع ، يزداد تقديري لذلك احملقق اجملتهد "وستنفلد"فأراه على حاله دون حتسني كثري على ما خلفه 
  فيها.



اً على مرحلة معينة يف تاريخ قول قد يكون مقصور ، على أن القول بأن املستشرقني اهتموا بالتاريخ واجلغرافيا أكثر من العلوم األخرى 
إذ جند مثًال أن اهتمامهم بعلوم اللغة والنحو وبالدواوين الشعرية مل يتخلف كثرياً عن اهتمامهم باملصادر املهمة يف ، اهتمامهم بالتحقيق

م وجدوا يف الشعر وبعض كتب األمثال وبعض كتب اللغة مادة م ساعدة يف الدراسات اجملاالت السابقة. ولعلهم إمنا فعلوا ذلك أل
) م1850() واملعلقات السبع لسبزج م1847-1828(ومن مث اهتموا بتحقيق محاسة أيب متام بشرح التربيزي بون ، التارخيية

وتوالت على حتقيقه جهود خمتلفة. وقام ، ) ووجه اهتمام خاص إىل ديوان اهلذلينيم1920(واملفضليات بشرح ابن األنباري بريوت 
) ومن قبل ذلك نشر هذا املستشرق نفسه دواوين الشعراء الستة من مجع األصمعي لندن م1902(ن ـمعيات برليآلورد بنشر األص

) وظهر ديوان طرفة فيها أيضاً م1837() وتصدى بعضهم لنشر دواوين منفردة فظهر ديوان امرئ القيس يف باريس م1870(
واهتم اليل ، )1903) وأشعار املتلمس ليبزج م1863(كه جوتنجن ) وديوان عروة بن الورد مع ترمجة أملانية بقلم نولد م1901(

، وليست هذه سوى أمثلة قليلة متباعدة يف توارخيها .)4()م1913(بديوان عبيد بن األبرص فنشره مع ديوان عامر بن الطفيل ليدن 
  امليدان.إذ ليس يعنيين هنا أن أرصد كل ما أجنزه املستشرقون يف هذا ، واجملال يضيق عن االستقصاء

نظرة من ال حيفل كثرياً بطبيعته ومداه ومبلغ ما ، نظر إليه من قريب أو بعيدا، كان من املمكن أن يبقى عامل املخطوطات مبنأى عين  
"حياة الشعر العريب يف  :صحيح أن حاجيت إليه بدأت ُملّحة حني سجلت رساليت للماجستري بعنوان، قد يتكشف عنه من أسرار

فقلت لعّلي أجد ضاليت يف مصادر ما ، بعد اختياري هلذا املوضوع أن مصادري املطبوعة عن صقلية اإلسالمية قليلة واكتشفت، صقلية"
وعلى الرغم من أنين وجدت يومئذ يف دار الكتب املصرية ويف معهد املخطوطات باجلامعة العربية عددًا غري قليل من ، تزال خمطوطة

وما تفتحه أمامي من آفاق ، فإين مل أحاول أن أجتاوز ما متّدين به من معلومات ومالحظات، )5(املخطوطات اليت تفيدين يف دراسيت
وهي لذة جتذب الناس إىل ارتياد  –أن يتوىل حتقيقها ونشرها؛ حىت لذة الكشف  –من بعد  –وتركت لغريي ، يف بناء الدراسة نفسها

  مل تستطع أن تلف حويل شباكها. –ذلك العامل اجملهول 
ومها ، كان هلما أثر بعيد يف حيايت وفكري،  مل ميض إال وقت قليل حىت عرفتين مالبسة الدراسة إىل رجلني من أفذاذ الناس ولكن 

ويتقاربان كثريًا يف احلدة والذكاء وصفاء اجلوهر وسعة املعرفة ووضوح الرؤية وعمق ، يلتقيان يف نفسي على رابطة التفرد فيما حيسنان
فقد  ، ود حممد شاكر الذي تعلمنا من جمالسه أكثر بكثري مما ثقفناه من الكتب ونشأنا يف ظل مكتبته العامرةأحدمها هو حمم، الفكر

والثاين هو ابن حزم األندلسي الذي وقعت يف ، وقدرته الباهرة على أن يفك كل نص عسري، كان يدهشنا بتنوع ثقافته وحضور جوابه
يف أغلب  –واستنتاج قوي سديد ، بًا مبا فيها من أصالة فكرية ومنهج حمكمفأخذت أقرؤها معج، يدي بعض رسائله املخطوطة

ووجدتين أمام هذين العلمني الشاهقني ، واهتداء إىل األصول الصحيحة يف بناء املعرفة واستقالل يف النظرة وبعد عن التقليد، األحيان
  والزاد وافر أمامه.، تلميذاً صغرياً ُمِقالّ من الزاد

على ولوج دنيا  –صراحة–خي حممود حممد شاكر الذي توثقت روابط الصداقة بيين وبينه على مر الزمن قد شجعين ال أذكر أن أ 
، )6(نستشريه يف حتقيق "جوامع السرية" البن حزم –وصديقي الدكتور ناصر الدين األسد  –التحقيق. ولكين حني تقدمت منه أنا 

ونلجأ إىل رأيه وتوجيهاته حني ال تسعفنا املصادر. ومل يكن "جوامع السرية" كتابًا يستثري  ،وأذن لنا أن نعيش يف مكتبته، ُسّر باالقرتاح
وكانت ، مكتفيًا باملعلومات الضرورية اليت البد أن يتقنها الطالب، وحياول اإلجياز، يعتمد سرد األمساء، إذ كان هيكًال جمرداً ، املتعة

ا على كل ما وجدناه من مؤلفات يف السرية، التصحيفالنسخة اليت اعتمدناها وحيدة كثرية التحريف و  وكانت ، وهلذا قمنا بقراء
ومع ذلك فال ، ألن املنهج الذي سلكناه كان يستغرق الزمن الطويل الذي ال يكفل إال احلصول على نتائج قليلة، امتحانًا لنا عسرياً 

وأن نثبت ألنفسنا أن آالم ، ا حنرص عليه أن نفوز بثقة أستاذ كبريإذ كان من أهم م، أعرف أن شيئاً من اليأس أو الرتدد خامرنا يومئذ
  إذا هي توجت بتحقيق الغاية املبتغاة.، املصاعب سرعان ما تنسى



ومتشى معها اعتقادي بأن إطالع اآلخرين على هذا الكشف أمانة علمية ال جيوز ، بعيد هذه الرحلة استقوت متعة الكشف لدي 
ا. وروي تسرب إىل نفسي االعتقاد بأن البحث العلمي ال ميكن أن يتطور إال مبتابعة الكشوف. مها عمليتان ، داً رويداً أن يستقل املرء 

ا ما كان من قبل ، كتاب يصدر حمققاً   :متساندتان ا ما كان من قبل خمتًال أو يقوي  وحبث جيد يف الكتاب مادة جديدة يصحح 
  .)7(ومكما هو حادث الي،  ومل يكن أحد يتنبأ بأن الوضع سينعكس، واحملققون قليلني جمرد احتمال أو فرض. وكان الباحثون كثريين

فلماذا أنتمي إىل الفريق اآلخر الذي يهمه تقدمي املزيد من املصادر ، نفسي يف العكوف على البحث رضالكن ما دمت أجد  
هل أنا حقًا قادر على أن أقوم  :ي أن أجيب عن سؤال آخرقبل اإلجابة عن هذا السؤال أجد لزامًا عل احملتجبة ليفيد منها الباحثون؟

 )8(ورمبا يف إعداد كتاب آخر أندلسي)(هل تكفي احملاولة اليت بذلت يف إعداد "جوامع السرية"  :أو بعبارة أخرى، مبتطلبات التحقيق
  :أروي قصتها فيما يلي، ةوإمنا أثارته ظروف مستجد، لتكفل يل موضعاً بني احملققني؟ لست أنا الذي أثري هذا السؤال

ولشد ما سررت حني أنبأين صديقي الدكتور حممد يوسف جنم أن ، قررت أن أقضي إجازة الصيف يف بريوت م1959يف عام  
وأنه يقرتح أن أحضر أنا ، اجلامعة األمريكية ببريوت قد دعت املستشرق األملاين هلموت ريرت إللقاء حماضرات يف مناهج حتقيق النصوص

فشكرت ، فمن اخلري أن نبين معرفتنا على منهج سليم، فنحن وإن كنا قد قمنا ببعض احملاوالت يف ذلك االجتاه، تلك احملاضراتوإياه 
  وأخذنا حنضر "مسنار" األستاذ ريرت بانتظام.، لصديقي تلك املبادرة

"إنك ال حتسن  :يل بصراحة مألوفة منه قال، وحني عرف ريرت أنين أحد الشخصني اللذين اشرتكا يف إصدار "فصل املقال" للبكري 
دوء، التحقيق" قاهلا وكأنه يرسل حكما ال ينقض ما يف الكتاب من أخطاء  تصحيح إنين ال أستطيع، اهللا املستعان يا سيدي :فأجبته 

ابيًا واقرتح بعض وقد قدم الكتاب قبل طبعه إىل أستاذنا العالمة حممود حممد شاكر لريى رأيه فيه فكتب عنه تقريرًا إجي، سواي
أو على األقل ملا أوصى ، ولو كانت هذه األخطاء كلها موجودة فيه قبل الطباعة ملا تركها ذلك األستاذ اجلليل على حاهلا، التصويبات

  بطبع الكتاب نفسه. مث إنين أقر حباجيت إىل التعلم وها أنا قد جئت إليك لتلك الغاية.
فهو كتاب أنفق تلميذه رودلف زهلامي ، رك سببًا آخر لنقمته على ُحمَقَّقي "فضل املقال"وكنت أد، سكت ريرت غري مقتنع مبا قلت 

أن البد له من أن يتوقف من أن  "زهلامي"وحني صدرت طبعة اخلرطوم وجد  –دون أن يكون لدينا علم بذلك  –وقتاً طويًال يف حتقيقه 
فكان بعض غضب ريرت جزءًا من االنتصار ، كثريًا من سيئات طبعتنا  وكتب إىل أستاذه بذلك وبّني له، يتوقف عن العمل يف الكتاب

إذ كان بطبعه أيضاً رجًال غضوباً. أما ملاذا اخرتت أن أنتمي إىل الفريق الذي يقوم بتقدمي مصادر ، ووجدت له العذر يف قسوته، لتلميذه
افسببه اجتاهي حينئذ إىل دراسة األندلس وتارخي ؟جديدة يفيد منها الباحثون واعتقادي أن ما نشر من آثارها ال يكفي لتلبية ، ها وأد

   وأن ما بقي منها غري منشور يستحق العناية.، هذه احلاجة
وعرف ، طالعه على املخطوطات كان منقطع النظري فقد عاش سنوات كثرية يف تركياان إ :أن أقول "هللموت ريرت"من اإلنصاف  

ا  derوبدأ منذ عهد مبكر بالتحقيق واإلشراف على سلسلة النشريات اإلسالمية وحترير جملة  ،وصور أهم الكتب فيها، خبايا مكتبا

Islam)( ، وأنه كان يتقن العربية والرتكية والفارسية)(ويستطيع أن ينتقل بني آداب هذه اللغات باحثاً ، إىل جانب األملانية واإلجنليزية
 يكن يعيبه أن جيعل جمال حتقيقه كتابًا يف التصوف مث ينتقل منه إىل كتاب يف علم وأنه مل، وموجهًا لتالمذة كثريين، وناقدًا للنصوص

الكالم ويعكف بعده على كتاب يف علم الصنعة مث على رابع يف البالغة وهكذا. وكان يشغل باله يف تلك احلقبة البريوتية كتاب يف 
ولكن نسخة ذلك الكتاب كانت حتتقب عيوباً خاصة ، متعددة وللنسخة الواحدة عيوب، التصوف. مل يعثر منه إال على نسخة واحدة

وتلك فاحتة ثقة ال ميكن ، وبعد أن زالت من نفسه حدة اللقاء األول حكى يل قصة تلك النسخة وأنه يود لو أوفر وقتاً أقرؤها معه، ا
وخالل تأمل قليل اكتشفت أن عيب ، عنها وبدأت أقرأ نص الكتاب وهو يتابع القراءة على نسخة مأخوذة، للمرء أن يعتذر عن قبوهلا

وأن الناسخ لقلة معرفته كان يكتب أحياناً كلمتني منفصلتني أو أكثر يف صورة كلمة ، النسخة ناجم عن أن شخصاً أمالها على الناسخ



احتكم إىل طبيعة  إىل أخطاء يدركها املرء إذا هو، كتبها الناسخ "منعسل" وهكذا  –مثًال  –فإذا قال اململي "من عسل" ، واحدة
ا قال يل ريرت، السياق واملوضوع دون فصل بينهما. وحني قرأت أول عبارة من قبيل اخلطأ األول  :وحللت األلفاظ املتصلة إىل مفردا

، وكثر استيقافه يل لدى القراءة، كيف استطعت أن تقرأ العبارة على هذا النحو؟ فأفهمته أين اكتشفت سر اخلطأ لدى الناسخ،  قف
بل إنك حتسن التحقيق  :-وكأنه يعتذر عما قاله يل أول لقاء  –وقال يل ، واىل تعجبه من سهولة احلل ملا كان يظنه أمراً بالغ التعقيدوت

  بأكثر مما كنت أتصور.
بني غري أن هذا الكتاب الذي كان سببًا يف تغيري نظرته إىل قدريت على التحقيق كان هو السبب نفسه يف تكبري مسافة اخلُلف  

وكنت أقرأ احلكاية وأشفعها أحياناً ، فقد كان الكتاب مليئًا بقصص احلب واالستشهاد يف سبيله، نظرتينا إىل بعض شؤون احلياة
، وجيد يف نظريت بعداً عن واقع احلياة، أو أعلق على ما جاء فيها متندراً. فكان يثور لذلك، بالضحك الساخر من تلك القلوب املنخوبة

وأين ال ، فكنت أجيبه بأن النادر ال يقاس عليه، هنالك عشرات من الفتيان والفتيات يف أملانيا ميوتون بسبب احلب :ل يلوكثريًا ما قا
فإنين ال أعرف أحداً قتله احلب. ، وليعذرين يف ذلك، أصدق أن احلب وحده يفعل ذلك بل البد من أن يقرتن مبرض أو انتكاس نفسي

  وكل ما حيمله التصوف من أوهام.، ولكين كنت وما أزال بعيداً عن التصوف، لومل أكن بذلك أحاول إغاظة الرج
والنسخة ، مل حياول هلموت ريرت أن يضع هذا الكتاب الذي حتدثت عنه بني أيدي طالب "السمنار" ألنه كان ميثل نسخة وحيدة 

ولعل هذا الكتاب كان ، واثقاً من قدرته على قراءته مث ألنه مل يكن هو نفسه، للتدريب على التحقيق –يف البداية  –الوحيدة ال تصلح 
فهو ال جيب أن يعرف اآلخرون به قبل أن يستوي حمقًا لئال تشره نفس أحدهم إىل اختطافه منه. وهلذا ، حيتل مكانة خاصة يف نفسه

، جلزء األول) فصّورها للطالبإذ عمد إىل مثانني صفحة من كتاب احليوان للجاحظ ا، جلأ إىل طريقة تعليمية كانت مضمونة الفائدة
وجعلنا نقارن بني النسخ ، -رمحه اهللا- هارون  معبد السالاألستاذ ، وأحضر ما يقابلها يف أربع نسخ خطية مل يطلع عليها حمقق الكتاب

ا ، وكثرياً ما وقفنا مستغربني لكثرة الفروق بني النصني، اخلطية وبني النص املطبوع دون أن يشري ، قلم احملققوكثرة التغيريات اليت جرى 
ألنه مل يطلع على ما يف النسخ األربع املشار إليها. وكنت أنا أكثر الطالب استغرابًا ال تنزيهاً ، ولعلها مل تكن تغيريات، إىل أصوهلا
يف الكلية العربية إذ على أثر انتهاء دراسيت ، كان قد دخل يف النسيج الثقايف الذي اخرتته لنفسي  "احليوان"ولكن ألن كتاب ، للمحقق
تصحيح ما  –قدر املستطاع  –) عثرت على طبعة قدمية منه سبعة أجزاء يف جملد واحد) وأخذت أقرؤها حماوًال م1941(بالقدس 

، وجهدًا واضحاً ، فوجدت فيها علمًا مجاً ، ولكنها ظلت تتحداين إىل أن ظهرت طبعة األستاذ هارون، أجده من اضطراب يف نصها
إمنا كان ميثل "ضربة معلم" ، كتاب احليوان لتمرين الطالب على التحقيق  "ريرت"وهلذا قدرت بيين وبني نفسي أن اختيار وفائدة حمققة. 

  وجعلنا حنجم عن أخذ أي شيء مأخذ القبول التسليمي.، وشككنا يف براءته من اخلطأ، إذ عمد إىل واحد من أبرز احملققني بني العرب
ولكنه عمليًا كان يتبع ، ول مترسه بالتحقيق ينتمي يف ما خيتاره نظريًا إىل مدرسة املستشرقني القدامىوقد كان ريرت على الرغم من ط 

، يثبت ما فيها يف املنت، شديدي التشبث باختاذ إحدى النسخ أماً  –مثًال  –قواعد من ميكن أن نسميهم اجملددين. كان القدامى 
، وكان هؤالء يرون أنه ليس من حق احملقق أن يتدخل يف النص بتقسيمه إىل فقرات، ويثبت يف احلواشي ما ختالفها فيه النسخ األخرى

وأن الصواب هو الذي يثبت يف ، وباستعمال الرتقيم فيه. ولكنه بعد مناقشات طويلة أقر بأن النسخة األم ليست متيسرة يف كل حالة
وأن هذا ، ن النص يقرؤه العامل املتخصص والقارئ العاديأل، وأن كل ما نزل عن درجة الصواب فالبد أن يدرج يف احلواشي، املنت

وأقر أن قسمة النص إىل فقرات وتزويده ، وقد ال يعبأ مبا يرد يف احلاشية أبداً ، الثاين ال يستطيع أن يبحث عن القراءة الصائبة يف احلاشية
لنص غفًال من كل ذلك أشد خطرًا من الرتقيم وأن ترك ا، بالنقط والفواصل وغري ذلك من أدوات الرتقيم أمور مسعفة على الفهم

ورمبا مسح بإثبات البحر الشعري يف املنت ، وإثبات اإلحاالت القرآنية، بل أباح للمحقق أن يدخل على منت النص األرقام، املناسب
  أيضاً.



فال تثقل احلواشي بالتعليقات ، غري أن القاعدة الذهبية اليت مل يتسامح فيها مطلقًا هي أن التحقيق جيب أن يقوم على االقتصاد 
وقصر التعريف على غري ، واألماكن باألعالموعلى االقتصاد يف التعريف ، وال تكون جماًال إلشباع رغبة التعامل عند احملقق، والشروح

د ذلك الفصل ومل يتحدث عن رأيه يف ختريج الشعر واحلديث) أو لعله حتدث ونسيت أنا ما قاله يف هذا الصدد. وبع، املشهور منها
فوجدت أنه أعطى لنفسه حرية ، 1954وكان قد صدر عام ، الصيفي املفيد حصلت على كتاب أسرار البالغة للجرجاين من حتقيقه

واألسفل لتخريج الشعر ، األعلى للمقارنة بني النسخ :وأنه قسم احلاشية يف قسمني، ويف التعريف باألعالم، واسعة يف ختريج الشعر
واستخدم تلك ، وسار على نسق خاص يف هذا الكتاب حني رقم كل األبيات فيه ترقيمًا متسلسالً ، ال واألماكنوالتعريف باألعم
  كما جعل أرقام السطور ذات صلة باهلامش املخصص لفروق القراءات.،  للتعريف والتخريج، األرقام يف احلواشي

برد البيت إىل  ان الكتاب الذي حنققه ذا أجزاء فإن االكتفاءفإذا ك، ويبدو يل أن ريرت كان يرى أن األحكام اليت وضعها نسبية 
وأن أسرار البالغة يصلح أن يكون ، وأين يسهب وأين يوجز، وأن موضوع الكتاب هو الذي حيدد للمحقق جماله، ديوان قائله يكفي

وذلك يف حد ذاته خيدم ، ومصطلحات ومعرضًا ملا رددته تلك الكتب من أشعار، حمورًا لكل كتب البالغة والتشبيهات والنقد األديب
والصرب والدأب وصنع ، وهلذا يعد "أسرار البالغة" منوذجًا لسعة االطالع، غاية ال ميكن أن يسعف على حتقيقها مبدأ االقتصاد

  ضافية باإلجنليزية تتحدث عن أهم معامل الكتاب يف ست وعشرين صفحة.إالفهارس املتنوعة وكتابة مقدمة 
وكان باعث ذلك رغبة النفس ، استقوى التنبه لدّي جتاه كل ما كتب من قواعد يف ما يتصل بالتحقيق "لموت ريرته"بعد حماضرات  

  :)9(وأمدتين املكتبة بأربعة "أدلة" هي حسب تاريخ صدورها، وهل هو األصلح أو أن غريه أصلح منه، يف احلكم على منهج ريرت
يف أصول نقد النصوص ونشر  م1932-1931جامعة القاهرة) (ىل رتاسر جبامعة فؤاد األو سحماضرات املستشرق برج -1

  بإعداد وتقدمي الدكتور حممد محدي البكري). م1969ولكنها مل تطرح للتداول العام إال سنة (، الكتب
وقد نقلها إىل العربية (، م1953باريس ، قواعد حتقيق املخطوطات العربية وترمجتها من وضع رجييس بالشري وجان سوفاجيه -2

  ).م1988جبامعة دمشق سنة ، لدكتور حممود املقدادا
  .م1954القاهرة ، حتقيق النصوص ونشرها لعبد السالم هارون -3
 –اجمللد األول ، وقد نشر مبجلة املعهد، قواعد حتقيق النصوص للدكتور صالح الدين املنجد مدير معهد املخطوطات عندئذ -4

  .336 -317 :) صم1955 :القاهرة(القسم الثاين 
ا احملقق ابتداء من مجعه ، ا إشارات سريعة إىل أهم القواعدإقارب الثالث األخرية من حيث وتت  يف مجيع اخلطوات اليت مير 

حىت كتابة املقدمة وصنع الفهارس. ومن الواضح أن للمستشرقني اجلهد الراجح يف هذه الكراسات شارك يف وضعها اثنان ، للنسخ
وذلك ، السكسونية) وقد ركزت املدرسة األوىل على الرتمجة(الالتينية) وواحد ينتمي إىل املدرسة األملانية (ينتميان إىل املدرسة الفرنسية 
بينما قام جهد املدرسة األخرى على ، )10(وبنت املدرسة األوىل قواعدها على جمموعتني من النصوص، شيء أمهلته املدرسة الثانية

ين خمتلفة. وما تزال املدرسة الفرنسية تلح على اختيار نسخة واحدة إذا وجدت نسخ عدد متنوع من املصادر اليت تنتمي إىل مياد
ومع مواقف متزمتة هنا وهناك لدى هذه ، )11(أي أن هذه املدرسة تستبعد التلفيق من النسخ، وتتخذ واحدة منها معتمدة، متضاربة

ا ، إذ تنصح بإمهال أخطاء الناسخ الفردية، املدرسة فإن فيها اقرتاحات جيدة تقلل من "شكالنية" اجلهاز النقدي اليت ال فائدة من إثبا
كما توصي باستبعاد ،  )12(وترى أنه إذا جاء التفسري ألحد النصوص طويًال مسهبًا فمكانه الصحيح هو امللحق، يف توجيه النص

  .)13(طول حولت إىل امللحق كذلكوإذا كانت النصوص املدسوسة بالغة ال، النصوص املدسوسة يف املنت وحتويلها إىل احلاشية
وأشده اتساعًا وعمقًا وإثارة الحتماالت جديدة ، أكثر ما كتب يف املوضوع فائدة "رتاسرسبرج"وتظل الكراسة اليت تضم حماضرات  

ا ال تكتفي بوضع القواعد اجملردة ا املؤلف نفسه أو عرفها لدى حمققني ، أل آخرين. وال بل تؤسس القواعد على جتارب عملية مّر 



فإن مل يفعل فذلك يعين أن الرجلني كانا ، قد اطلع عليها لشدة التقارب بني آرائه وما ورد فيها من قواعد "ريرت"يستبعد أن يكون 
رتاسر كثريًا إىل تفاوت النصوص يف طبيعتها وما يستدعيه ذلك سيفيئان إىل فهم مشرتك لدى أبناء املدرسة األملانية. وقد تنبه برج

كليلة "وكتب األمثال على ألسنة احليوانات مثل  "ألف ليلة وليلة"فكتب احلكايات مثل ، وت من استعمال معايري متباينة يف نقدهاالتفا
ومن املستحيل ، وهلذا فمن املستحيل تقسيم النسخ إىل "أسر"، وهذا يعين تفاوتًا شديداً بني النسخ، زيادة وحذفاً ، عرضة للتغري "ودمنة

كما هي احلال يف املؤلفات اليت ظل املؤلف يتوالها بالتغيري والتعديل. وهلذا   –أي اإلصدارات) (التفاوت يف اإلبرازات االحتكام إىل 
ذلك ألن غايته ليست إصدار ، ويكتفي بوصف سائر النسخ، جيوز حملقق كتاب احلكايات واألمثال أن يبين حتقيقه على نسخة واحدة

ائية" لدى مؤلف معني يراعيها احملقق يف كل خطوة ، وجود له فاألصل ال، شيء مقارب جدًا لألصل ومن مث فليست هناك "غاية 
ا   .)14(ويبين حتقيقه على مقاربة صور

فالقراءة الصحيحة تعتمد ، أن يتكئ احملقق على خمزون وافر من الشك إذا شاء أن يصل إىل القراءة الصحيحة "رتاسرسبرج"ويفضل  
ولكنه يضيف أنه ال يليق بنا أن نعتمد على ما يقوله الشارح ، وخاصة يف الشعر –رمبا َيسََّرُه شرح الشارح  والفهم، على فهم السياق

ألن الشراح ليسوا منزهني عن اخلطأ. ويستمر هذا الشك فيشمل الروايات النثرية اليت  ؛دون أن ننقد قوله كما ننقد النص نفسه
رتاسر يف أن حيث الناقد على أن يوجه إىل تلك سوال يرتدد برج، ادث اليت قيل فيها الشعرتصاحب الشعر لشرح املناسبة أو لتبيان احلو 

وواقع احلال أن ، وبعضها مستقل يوهم إيراده يف موضعه أن له صلة بالشعر، ألن بعضها مأخوذ من الشعر نفسه، الروايات نقداً قاسياً 
فواضعها يتسمح يف تغيريها إذا ، ا أن بعض أبيات الشعر إمنا وضعت للغناءإحدامه :مث إن الشعر قد تعرتيه آفتان، )15(ال صلة هنالك
فال يستبعد أن جيروا فيه التغيري الذي ، والثانية أن الغاية الكربى لدى اللغويني والنحويني من الشعر اختاذه شواهد، احتاج إىل ذلك

  .)16(ليحلو هلم االستشهاد به، يكفل هلم إحلاقه بالشواذ
ومع ذلك فقد أثبتت التجربة ، ويبدو ألول وهلة أن النسخة القدمية أفضل من احلديثة، ي أن تتفاضل النسخ فيما بينهاومن البديه 

وأن نسخة ، كما يف حال كتاب عيون األنباء الذي قام بتحقيقه أوغست ميللر وكثري غريه من الكتب) أن أقدم نسخة منه سيئة للغاية(
بل البد ، دم النسخة ليس وحده سببًا كافيًا لتفضيلهافقِ ، نقولة عن أصل جيد) جاءت قليلة اخلطأم(أخرى كتبت بعدها بثالثة قرون 

ا أن ننظر إىل األعالم الواردة فيها، )17(من وجود أسباب أخرى فإذا  ، ومن املعايري املعتمدة يف احلكم على جودة النسخة أو رداء
  .)18(الثقة كان التحريف فيها قليًال استحقت تناوهلا بشيء من

ا   –وتبدو عملية التحقيق   فالسيطرة على الكتاب الذي يراد ، يستهلك وقتًا متطاوالً ، أمرًا مرهقاً  –كما يصف برجسرتاسر متطلبا
  :إخضاعه للتحقيق ال تتم إال بإحدى طريقتني

ديه إىل اكتشاف النظا، طريقة عرضية وهي أن يقرأ احملقق الكتاب عدة مرات -1 واللجوء إىل ، ئر واألشباه يف بنيتهلعل كل قراءة 
  :واألحسن أن يعتمد الطريقة الثانية وهي، وهي طريقة غري مضمونة النتائج، املقايسة بني األمور املتوازية

الطريقة النظامية وهي وضع فهارس شاملة للكتاب تتضمن ما يستحق االهتمام فيه من مفردات وتراكيب وعروض وحنو وغري  -2
  .)19(مث جيعل تلك الفهارس مرجعه لرؤية طبيعة الكتاب ومميزاته وعالقة أجزائه بعضها ببعض، فهرس مبوضوع ذلك حبيث يستقل كل

ولكنه يف انتحاله ، سائر واضعي قواعد التحقيق بأن املبدأ اجلوهري هو قيام التحقيق على اإلجياز واالقتصاد عويلتقي برجسرتاسر م 
القراء مل يعتادوا ذلك يف املشرق "ألننا يف نشر الكتب القدمية األوروبية نقصد إىل الغاية  نإ :إذ يقول، هلذه الدعوة أشدهم واقعية

فال نضع نقطة وال قوسًا إال ولكل منهما فائدة ال ، وجند فيها كل حاجتنا، فنستغين عن الكالم ونكتفي بالرموز، القصوى من اإلجياز
وهلذا فال يستحسن هنا استعمال ، يس فيها استعداد الستعمال تلك الرموزيضاف إىل ذلك أن املطابع الشرقية ل…" يستغىن عنها 

  .)20(اإلجياز الزائد عن احلد



  :ومن تلك األمور، رتاسر إىل أمور جزئية ولكنها ذات أثر بعيد يف إتقان التحقيقسوينبه برج 
  أن نصحح أخطاء النساخ بينما ال حيق لنا أن نصحح ما ارتكبه املؤلف من اخلطأ. -1
كالزيادة للتوضيح) وإسقاط عبارة أو (حندد طبيعة األخطاء اليت ميكن أن يقع فيها الناسخ بسبب السهو أو التغيري العمد أن  -2

ا من األصل، أكثر عند تشابه النهايات واجلهل الذي يؤدي إىل الوقوع يف األخطاء النحوية ويف ، وإدخال حاشية يف النص ظنًا أ
  حتريف الصواب.

  ألن سهولته قد تكون خادعة.، وهذه قاعدة حتذرنا مما يسهل فهمه، النص األصعب هو الصحيحاالستئناس بأن  -3
دون اإلشارة إىل ما نغريه ونعتمد إصالح األخطاء ، فنتبع اإلمالء احلديث، ويرى أن نصرف النظر عن اختالف اإلمالء -4

  البسيطة دون إشارة إىل ذلك أيضاً يف احلواشي.
  للناشر هي تصحيح النص واجتناب مزج الروايات.ويقرر أن الوظيفة العليا  -5
  ويتفق مع ريرت يف أن الصحيح هو الذي يثبت يف املنت. -6
  بل قد يكون أشد ضرراً من إمهاله مجلة.، ألن اإلسراف فيه قد جير إىل اخلطأ ؛وال يلح كثرياً على الرتقيم -7
  ويوصي برسم الفهارس وتنويعها حبسب ما يتطلبه املوضوع يف كل كتاب. -8
رتاسر يقرر ولكن دون ضياع يف التفصيالت كثريًا من املعارف اليت جيب على املرء أن يتقنها قبل أن يتصدى سوأخريًا فإن برج 

والقدرة على ، وإتقان املصطلح العلمي الالزم يف جمال دون آخر، واالطالع على أنواع اخلطوط، فاملعرفة بطبيعة املصادر، للتحقيق
أمور ضرورية جدًا لكي تعني احملقق على ، وغري ذلك كثري، وإدراك التفاوت يف التواريخ واألمكنة، الَعروضوإتقان ، الرتجيح اللغوي

، رتاسر وال غريه من واضعي القواعد التقريبية يستطيعون أن يعلموا شخصاً كيف يقرأ قراءة صحيحةسولكن ال برج، االنطالق يف مهمته
  يت متيز الصواب ال من اخلطأ وحسب بل مما هو أقل منه صواباً.وال ميكنهم أن يضعوا يف يده املعايري ال
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  التراث تحقيـق
  ف؟ـوكي اذاـلم

  *يوسف بّكار
  "التحقيق العلمي لن يكون خمذوًال ما دامت تتواله أيٍد أمينة"
  (إحسان عّباس)
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ــ ــٍة تقــدر مــا فــإن إحيــاء الــرتاث وحتقيقــه ضــرورة علمي ــة إنســانّية لكــّل أُم وحتــاول أن تفيــد منــه يف ، منــه بالتقــدير والنفــع هــو قمــنية قومّي

  احلاضر واملستقبل.
يف ، كمــا هــو اآلن (تقريبــاً)،  واألمــر ال ميكــن أن يبقــى، إن االهتمــام بــه "لــيس تارخييــاً ماضــوياً بقــدر مــا هــو عمــل حيــايت مســتقبلّي...

إنــه ، والوفــاء ألنفســنا مــن خاللــه...، يف االنتفــاع بــه، أو قبــل ذلــك، وإمنــا هــو كــذلك، ة العاطفيّــة بــه...حــدود الوفــاء النظــري لــه واإلشــاد
  )1(ولون من كسب الثقة بالنفس..."، ولكنه قبل ذلك نوع من اإلعداد، وليس تباهياً وإدالالً ، ولكنه سالح...، ليس زينة

؟ أو نعيـد قـراءة الـرتاث نفسـه وحنـاوره حـواراً معّمقـاً يفضـي إىل )2(إلسـالميةالفكـر العـريب واحلضـارة ا، أنستطيع أن نفهم دون كل هذا
  .)3(ما يستحق القبول والرفض والتجديد والعرض عرضاً معاصراً 

ا، أوَمل يصــل اآلخــر الغــريب اآلن  ــا وهويــة أصــحا ا ومناخا ، الــذي نتكــئ عليــه كثــرياً ونلهــو بنظرياتــه ومفاهيمــه مفصــولة عــن ســياقا
وبإحيـاء ، )4(دميه بتحقيق اآلثار اليونانية والرومانية قبـل أن ينقـل املستشـرقون عنـه "صـناعة" التحقيـق إىل تراثنـا ويتعهـدوها قبلنـاحديثه بق

يف حـني عّمـق األكثـرون منّـا ، )5(وبعـثهم تـراث "أرسـطو" وتطـويره وجتديـده واإلفـادة منـه كثـرياً ، نقاده الكالسّية القدميـة يف األدب والنقـد
املعرفيـــة مـــع موروثنـــا وأمهلـــوه بـــدعوى "العصـــرنة" مـــن حداثـــة ومـــا بعـــدها دون فهـــم حقيقـــي هلمـــا ســـوى عـــدوى اللحـــاق بـــاآلخر  القطيعـــة

  وتبعيته؟!
مـا يف أذهـان ، إىل حدٍّ بعيـد، حوارين ومهيني ميثالن، حبكم وجوده يف الغرب ومعرفته الوطيدة به، على الرغم من هذا فثّمة من يفرتض

رب وبـالعكس. ففـي حـني يـتلخص موقـف الباحـث العـريب عمومـاً يف هـذا التسـاؤل "ومـا للغـرب والدراسـات العربيـة علماء الشرق عن الغ
مكـرر معـاد ال قيمـة لـه  –باسـتثناءات معروفـة  –يرد الباحـث الغـريب "إن معظـم مـا يصـدر عـن البـاحثني العـرب واملسـلمني ، اإلسالمية؟"

ث يف احلقل الذي يدرسه. ولذلك فإن قراءة أعمال هؤالء البـاحثني توشـك أن تكـون إضـاعة وال يفيد يف تقدم البح، من الناحية العلمية
م يف حتقيق املخطوطات؛ فهذه مفيدة للوقت؛ والوقت أمثن وهي ، من أن يهدر فيما ال كثري جدوى من ورائه". بيد أنه يستثين "منشورا

غــم أن بعــض هــذه التحقيقــات ليســت يف املســتوى املطلــوب مــن ناحيــة تضــع بــني أيــدينا النصــوص الــيت ننطلــق منهــا حنــن يف أحباثنــا. ور 
ــا ال تفقــد قيمتهــا فقــداناً تامــاً؛ إذ يظــل أســهل علينــا أن نــرى الــنص مطبوعــاً أمــام أعيننــا مــن أن نســافر تطلبــاً لــه ، التــدقيق أو الطباعــة فإ

  .)6(خمطوطاً يف مكتبات العامل املتباعدة"
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وأقفـز عـن التفصـيل يف املسـتلزمات األساسـية املعروفـة فيـه ، راً طويًال يف التحقيـق وحققنـا مكاسـب مجّـةوإن سرنا مشوا، أنطلق من هذا
ـا مــن مقابلـة ودقـة قــراءة وختـريج وعـدم اإلســراف يف التعليقـات واحلواشـي؛ ومــن معرفـة احملقِّـق وخربتــه  مـن أصـالة املخطوطـات ومــا يـرتبط 

ودرايتــه مبوضــوع الكتــاب أو الــديوان ، لواســع علــى الفهرســة العربيــة يف الكتــب واملخطوطــاتباملخطوطــات وخطوطهــا ومعايريهــا واّطالعــه ا
  :هي، أقفز عن كل هذه املسائل ألنّبه على أخرى مهمة، الذي حيققه وما يدور يف فلكه

   :أوالً 



حيــاء يف شــيء إعــادة "طبــع  وحتقيقــه بــاملعىن الــدقيق ملفهــومي اإلحيــاء والتحقيــق ألنــه لــيس مــن اإل، لــيس "كــل مــوروث جيــب إحيــاؤه"
كتــاب اصــفّرت أوراقــه يف كتــاب ابيّضــت فيــه تلــك األوراق" أو نقــل "املــادة" مــن "خمطــوط" إىل كتــاب "مطبــوع" دون النظــر إىل "قيمــة" 

 وإىل اهلــدف منــه حبيــث "خيــرج قارئــه ودارســه بــروح، )7(أوًال وقبــل أي شــيء مــن حتقيقــه ونشــره، املخطــوط والفائــدة الــيت ميكــن أن جتــىن
ا أن تعقـد األواصـر بينـه وبـني السـلف الـذي أحيينـا ، ليبثها يف حناياه، يستمدها مما قرأ أو درس فإذا هـو مصـطنع لنظـرة جديـدة مـن شـأ

قــراءة إحيــاء جيــب أن خيــرج منهــا وقــد ، مــثالً ، حــىت لــو وقــف مــن مضــمون إرثــه موقــف الناقــد أو املشــكك". فالقــارئ لــديوان املتنــيب، تراثــه
الـيت أسـبغت عليـه كرامـة ، وقـارئ "فكـر املعتزلـة" جيـب أن خيـرج منـه "إنسـاناً يعتـد بإرادتـه احلـرة، ربياء هذا الشاعر القدميسرت يف عروقه ك

ــا ألقــت علــى كتفيــه تبعــات اإلنســان". إن هــذا النــوع مــن القــراءة اإلحيائيــة ال حيــول بأيــة حــال يف أن نقــف مــن شــعر املتنــيب ، اإلنســان أل
  .)8(قف الناقد البّناء املوّجهومن الفكر املعتزيل مو 

لصــاحب "حلبــة الكميــت" مشــس الــدين  )9(وممــا ال يســتحق اإلحيــاء والتحقيــق والنشــر مــثًال كتــاب "مقدمــة يف صــناعة الــنظم والنثــر"
  النواجي من (لقرن التاسع اهلجري) من حتقيق الدكتور حممد بن عبد الكرمي.

ومـن الفـروع الضـعيفة الـيت ، وأنه مما نشر وكان حقـه التـأخري أو اإلمهـال، ياؤه"أحسب أن هذا الكتاب "من املوروث الذي ال جيب إح
من أوله إىل آخره ال يضيف جديداً إىل ما تعارف عليه النقاد قبله يف (صـناعة) الشـعر والنثـر معـاً. بـل يكـاد ، قدمت على األصول؛ ألنه

يف املوضـــوعات الـــيت يطرقهـــا. وهـــذا مـــا أغـــرى احملقـــق ، أو يشـــري إليـــهتلخيصـــاً آلراء أكثـــرهم دون أن يـــذكر أيّـــاً مـــنهم ، وهـــو كـــائن، يكـــون
ا اُألول وتــدوين أكثرهــا ورمبــا لزيــادة عــدد ، وشــجعه علــى اإلكثــار مــن احلواشــي التوضــيحية للتــذكري بأصــول هــذه املوضــوعات عنــد أصــحا

  صفحات الكتاب الذي مل يزد مع هذا كله ومع الفهارس املختلفة على مئة صفحة.
وكالمــه علــى "أوقــات الــنظم وحاالتــه" وعلــى "املبــدأ" ، النــواجي للشــعر وحديثــه عمــا يــرتبط بــه مــن وزن وقافيــة ولفــظ ومعــىنفتعريــف 

"صـحيفة" بشـر بــن  :و"التنقـيح" و"الروايــة" و"احلفـظ" ال خيـرج يف شـيء عمــا يلقانـا هنـا وهنـاك وهنالــك يف مثـل، و"املخلـص" و"املقطـع"
، و"عيــار الشــعر" البــن طباطبــا العلــوي، ومقدمــة "الشــعر والشــعراء" البــن قتيبــة، ر" لقدامــة بــن جعفــرو" نقــد الشــع، املعتمــر يف البالغــة

  و"كتاب الصناعتني" أليب هالل العسكري.، و"العمدة" البن رشيق
وأنواعــاً  وينســحب األمــر انســحاباً تامــاً علــى القســم اخلــاص بــالنثر مــن الكتــاب الــذي مل يتطــرق املؤلــف فيــه إال إىل "الســجع" تعريفــاً  
  وإىل عرض آراء العلماء والبالغيني قبله من غري أن يضيف إىل قدميهم شيئاً.، وأمثلة
إمنــا راح يـــدّون دون ، أمــا احملقــق املولـــع "بصــنع" احلواشـــي ولوعــاً عجيبــاً فلـــم يكتــِف حبواشـــيه "التوضــيحية" الــيت أشـــرت إليهــا حســـب 

بعــد أن قطعنــا مســافات طويلــة يف ، ال تضــيف إىل الكتــاب إال "ورمــاً". أفرتانــا اآلن حســاب أكداســاً مــن احلواشــي "التعريفيــة" الزائــدة الــيت
عمــر بــن اخلطــاب واحلســني بــن علــي مــن أعــالم  :ميــادين التحقيــق واإلحيــاء يف حاجــة إىل "حــواٍش" تعــّرف بــاملعروفني املشــهورين مــن مثــل

لكميت ابـن زيـد وأيب نـواس وأيب العتاهيـة وابـن املعتـز وأيب متـام والبحـرتي اإلسالم؛ وزهري بن أيب ُسلمى والنابغة الذبياين واحلطيئة وجرير وا
وأيب علــي ، واملتنــيب والصــنوبري مــن الشــعراء؟ وبأمثــال بــديع الزمــان اهلمــذاين واحلريــري والصــاحب بــن عبّــاد والقاضــي الفاضــل مــن الكتّــاب

ـؤالء وأمثـاهلم مـن املشـهورين املعـروفنيالفارسي وابن جين من النحاة واللغويني؟ أحنن يف حاجة حقاً إىل التعر  ؟ وهـل مـن لـوازم )10(يف 
ـــا  التحقيـــق وضـــرورات اإلحيـــاء أن يعمـــد احملقـــق أيضـــاً إىل ابتكـــار "حـــواٍش" أخـــرى يـــدون فيهـــا "حبـــر" البيـــت أو األبيـــات الـــيت استشـــهد 

ا، املؤلف   والكتاب ليس ديواناً أو جمموعاً شعرياً؟!.، ويذكر أنواع أعاريضها وأضر
، كأهـل الكتــاب الــذي لـو جــّرد منهــا لتضــاءل عـدد صــفحاته إىل الثلــث أو أقــل،  بأنواعهــا املختلفــة، لقـد أثقلــت حواشــي احملقـق الزائــدة

  يف واحدة من اجملالت اليت تعىن بإحياء الرتاث ونشره ودراسته ونقده.، إن كان يستحق النشر، وألتاحت للمحقق نشره
  :ثانياً 



ا حقق. فمـا دام اهلـدف هـو خدمـة موروثنـا بكـل ضـروبه املعرفيـة ِملَ تبـدد اجلهـود يف إعـادة آثـار بعينهـا إن مل مثة مسألة إعادة حتقيق م 
  ؟.)11(تكن مثة حاجة ومسوغات إىل اإلعادة؟! أَوليس "التوافر على نشر ما يزال مطوياً من الرتاث أجدى من إعادة حتقيق ما نشر"

إال يف حــاالت قــد يكــون مــن ،  خدمــة الــرتاث وحتقيــق مــا مل حيقــق وهــو قمــني بــالتحقيقاإلعــادة غــري املســوغة حتــول دون االتســاع يف
  :أمهها
بل يطالـه مـا اصـطلح عليـه بــِ "الطبـع" أي ظهـور كتـاب ، أن يكون "األثر" مما مل حيقق حتقيقاً علمياً وفقاً لألصول املتعارف عليها -1
  ما تعورف عليه بالطبعات أو النشرات التجارية.وهو ، )12(أو "النشر" مبعىن أن الكتاب ليس حمققاً ، ما

كـالعثور علـى خمطوطـات جديـدة ،  ")13(أن تكون مسوغات اإلعادة علمية مقبولة تنضوي يف ما يطلق عليه "التحقيق غري التام -2
ـــدواوين أو اجملـــاميع الشـــعرية، أدق وأوىف ـــا نشـــ، ومجـــع أشـــعار أخـــرى غـــري الـــيت يف ال رت يف جمـــالت يصـــعب ونفـــاد األعمـــال األوىل أو أ

املرحـوم إحسـان عبـاس علـى إعـادة حتقيـق ، مثالً ، احلصول عليها أو كثرة أخطاء حمققيها ومزالقهم. وقد محلت هذه املسوغات أو أكثرها
، )15(وناصـر الـدين األسـد علـى إعـادة حتقيـق ديـواين قـيس بـن اخلطـيم واحلـادرة، )14(دواوين لبيد بن أيب ربيعة وُكثّري عزّة وابن محديس

و"اإلشارات اإلهليـة" ، )16(ووداد القاضي على إعادة حتقيق كتايب أيب حيان التوحيدي"البصائر والذخائر" الذي حققه إبراهيم الكيالين
"كــان اإلقــدام علــى حتقيــق كتــاب البصــائر  :)18(مســوغة األول بقوهلــا، )17(الــذي حقــق املرحــوم عبــد الــرمحن بــدوي اجلــزء األول منــه

ويف التحقـق مـن ، وذلك ملا كنت أجده من عسر يف فهـم بعـض مقـاطع هـذا الكتـاب، يان التوحيدي أمنية من أماّين...والذخائر أليب ح
ويف التيقن من معاين الكلمات املشروحة لغوياً فيـه؛ وكـان يبـدو يل أن أبـا حيـان نفسـه مل يكـن ليـرتك عملـه ناقصـاً ، األعالم املذكورين فيه

عن تقصري يف طبيعة النسخ اليت اعتمدت  –بالتايل  –وأن اخللل املوجود يف الكتاب ناتج ، ثيف فاضحيشيع فيه اخلطأ والوهم بشكل ك
وهـو ، نقـد لنشـرة الكـيالين، كمـا هـو واضـح،  ويف مدى العناية اليت بذلت يف إخراجه مطبوعاً للقـراء والدارسـني". هـذا الكـالم، يف حتقيقه

أن تــدعم هــي نفســها كالمهــا بأمثلــة مــن النشــرة الســابقة ،  مل تــذكر احملقــق الســابق بامســهالــيت، إمنــا كــان علــى احملققــة، لــيس كافيــاً وحــده
  و"املعاين املشروحة" اليت أرادت "التيقن منها".، تكشف فيها عن "عسر بعض املقاطع" و"األعالم" الذين كانت تبغي التحقق منهم

وخمطوطـة ، خمطوطة كمربدج :الكيالين اعتمد ثالث خمطوطات فقطعن أن ، بدءاً ، بيد أن املوازنة بني عملها وعمل الكيالين تكشف
يف حـــني اعتمـــدت هـــي علـــى ســـت خمطوطـــات فيهـــا املخطوطـــات الـــثالث الـــيت اعتمـــدها احملقـــق ، وخمطوطـــة اســـتانبول (فـــاتح)، مانشســـرت
  .)19("رامبو" اهلندية ومل توفق يف احلصول على خمطوطة، اآلخر

ا علـى ولعدد النسخ أثـر يف هـذا عـ، كما تكشف ن صـدق مقولتهـا وعـن جهـدها ودقتهـا يف حتقيـق الكتـاب يف كـل األمـور الـيت أخـذ
ا الكثرية يف التخريج واإلحالـة إىل مصـادر األخبـار وتـراجم األعـالم ا متتاز بإضافا وشـرح األلفـاظ الـيت حتتـاج إىل ، النشرة األخرى. فنشر

اوالتدقيق يف أمساء األعالم والتوسع يف الرتمجة هل، شرح وكـان ، املخرمـي "أوصـى :م. ومـن األمثلـة علـى بعـض مـا ذكـرت مـا جـاء يف نشـر
  .)21(وهو يف النشرة األخرى "أوصى اجملنون"، )20("...ما تكتب؟ :فقيل له، ذا يسار

ق مـن وحسب أي حمقق الحق أن بني يديه كتابـاً قـد ُحقـ، فإن للدكتور الكيالين فضل السبق يف حتقيق الكتاب وإخراجه، مهما يكن
  ففي هذا عون على التجويد وجتنب املزالق.، قبل

وكــل مــا ذكرتــه عنــه "أمــا مــا خالفــت فيــه هــذه ، أمــا كتــاب "اإلشــارات اإلهليــة" مــن حتقيــق بــدوي فأشــارت إليــه ورمــزت لــه بـــ"املطبوعة"
ـا هنـا أيضـاً مل تضـرب أمثلـة مـن هـذه فـإنين مل أشـر إليهـا يف احلواشـي إال يف القليـل النـادر". إ –وهـي كثـرية جـداً  -املطبوعة من قراءات

  القراءات.
يف حـني اعتمـدت هـي ، وهي املخطوطة الوحيـدة للجـزء األول الـذي أخرجـه، لقد اعتمد بدوي على خمطوطة املكتبة الظاهرية بدمشق

ـــة نفســـها ـــة الدولـــة بربلـــني. ، علـــى خمطوطـــة الظاهري ويف هـــذه النســـخة وعلـــى خمطوطـــة امللخـــص مـــن اإلشـــارات اإلهليـــة املوجـــودة يف مكتب



فنشـرة القاضـي تضـم ، مـن هنـا جـاء الفـرق بـني النشـرتني، وملخصات لعدد من رسائل اجلزء الثـاين، ملخصات لبعض رسائل اجلزء األول
. املوازنـة بـني النشـرتني تكشـف عـن حقيقـة "القـراءات" )22(وهي ملخصات لعشر رسائل، إىل اجلزء األول بعض ملخصات اجلزء الثاين

  :وهو من أهم املسوغات اليت محلتها على إعادة حتقيق الكتاب. ومن أمثلة هذا مثالً ، فيها القاضي ما يف نشرة بدوياليت خالفت 
  )47نشرة بدوي (ص   نشرة القاضي

  وطمعاً يف رمحتك    )1وطمع يف رمحتك (ص 
  وإن كانت أعمارنا    )1وإن كانت أعمالنا قاصرة (ص 
  ىل منا ألنك أو    )2ألنك أوىل بنا منا (ص 
  وحط حالنا    ) 2وُحّط رحالنا معك...(ص 

فنظرة على استدراكات املرحوم أمحد راتب النفاخ على الطبعـة األوىل منهـا ، بيد أن هذا ال يعين أن نشرة القاضي هي األكمل واألوىف
ا ا أثبتتها مجيعاً ذيًال للطبعة الثانية من نشر   .)23(تؤكد هذا. وحيسب للمحقِّقة أ

ا لتثبت أنه لـه،  حيسب للمحققةومما  ومـن حيـث ، كذلك مقدمتها الضافية عن الكتاب من حيث نسبته للتوحيدي واألدلة اليت أورد
مل يعـرض هلـا بـدوي يف ، مـا عـدا نسـبة الكتـاب، عنوانه وتاريخ تأليفه ومـن ألـف لـه وبنـاؤه وتركيبـه ومنزلتـه يف األدب الصـويف.هذه املسـائل

  مقدمة نشرته.
 )24(وكتبــت حبثهــا القــيم "الغريــب يف إشــارات التوحيــدي"، وداد القاضــي أفــادت مــن حتقيــق "اإلشــارات" ومعايشــتها لــه الالفــت أن

كمـا ،  ال "الغربة عن الـوطن" بـل "الغربـة داخـل الـوطن". فـأغرب الغربـاء، الذي تتبعت فيه تتبعاً علمياً دقيقاً موضوع الغربة عند التوحيدي
  وأبعد البعداء من كان بعيداً يف حمل قربه".، اً يف وطنهمن صار غريب :يقول التوحيدي

ثُـل والنمـاذج القصـرية ، لقد تتبعت "إشارة" الغريب وقسمتها "دورات " ثالثاً هي يف حقيقتها "رسائل" ثالث
ُ
وجعلت تضرب عليها امل

ــا جب، الدالــة دون أن تغــرق البحــث يف جلــج االستشــهادات والنقــول الطويلــة هازهــا املعــريف يف علــم الــنفس احلــديث ال مســتعينة يف تعليال
، وهــو جيلــي "الفصــام" يف نفــس الغريــب الــذي يكــون، ســيما يف أســلوب "الضــديّة" الــذي ارتضــاه التوحيــدي أكثــر مــن األســاليب األخــرى

  ....وهكذا، ومستفِهماً "بكسر اهلاء" ومستفَهماً "بفتح اهلاء"، أو ناهياً ومنهياً ، آمراً ومأموراً  :مثالً 
فأحرى باحملقق اجلديد أن يصـرف جهـده إىل أثـر تراثـي آخـر. وإذا مـا كـان يعمـل علـى ، إذا مل يكن مثة من مسوغات أصيلة مهمةأما 

ويكتفـي ، أن يتوقـف إن رأى أنـه مسـتوف الشـروط أو أكثرهـا، علميـاً ، حتقيق كتاب أو ديوان ما وأصدره غريه قبل أن يتّمه هـو أحـرى بـه
  واطن الزلل والقصور دون أن يبخسه حسناته.مبراجعة ونقد له ينبه على م

وإذا بـــــه يصـــــدر حمققـــــاً مـــــرتني ال ، فلقـــــد كنـــــت أعـــــددت نفســـــي لتحقيـــــق كتـــــاب "حتفـــــة الـــــوزراء" املنســـــوب إىل أيب منصـــــور الثعـــــاليب
ا، )25(واحــــدة "قــــراءات  مث ســــلكتها يف كتــــايب، )26(يف جملــــة "املــــورد"، بــــدءاً ، فانصــــرفت عنــــه مكتفيــــاً مبراجعــــة نقديــــة للثانيــــة نشــــر
  .)27(نقدية"

،  فانصــرفت عنـــه، الـــذي كنــت قــد أجنــزت قســماً كبــرياً مــن حتقيقــه، أمــا كتــاب "املهــّذب" فيمــا وقــع يف القــرآن مــن املعــرَّب للســيوطي 
 )28(إذ صــدر يف القــاهرة، بعــد أن ألفيــت أن عبــد اهللا اجلبــوري قــد حققــه. غــري أن الكتــاب حقــق بعــد ذلــك أربــع مــرات أخــرى، كــذلك

وفقــاً التفاقيـة بــني ، )29(وصــدر بـاملغرب، م مـن حتقيــق الـدكتور إبــراهيم حممـد أبــو سـكني دون أيــة إشـارة إىل عمــل اجلبـوري1980عـام 
مث ، من حتقيـق الـدكتور التهـامي الراجـي اهلـامشي الـذي مل يـذكر أيـاً مـن اإلصـدارين السـابقني، املغرب واإلمارات العربية املتحدة (أبو ظيب)

ا "جاءت ، الذي ذكر نشريت بغداد والرباط فقط دون أن يذكر احملققني، ية مسري حسني حليببعنا )30(صدر ببريوت فوصف األوىل بأ
ا مجيعا مطبعية وقـال ، كما افتقرت إىل الدقة يف النقل عن املخطوطة الوحيدة اليت اعتمـد عليهـا احملقـق"،  مملوءة باألخطاء اليت ال أسلم أ



وإن كان صاحبها يويل عناية شديدة بتتبـع األلفـاظ يف اللغـات األخـرى كالعربيـة ، ب إىل املنهج العلميوأقر ، عن األخرى "فهي أكثر دقة
وزعـم أنـه مجـع "بـني مزايـا الطبعتـني السـابقتني" وأضـاف ، والتعليقـات املطولـة" كما يكثر مـن روايـة القـراءات املختلفـة لأللفـاظ،  واإلغريقية

  .)32(من حتقيق الدكتور حممد التوجني 1995وصدر عام  .)31(إليهما بعض األطر األخرى املفيدة
  :أخيراً 

مبــا يطلــق عليــه أهــل هــذه الصــناعة "خدمــة  -أي حمقــق-. فلــيس بكــاٍف أن يكتفــي احملقــق)33(مثــة مــا يعــرف بـــِ "مكمــالت التحقيــق"
اكن الــيت هــي يف حاجــة إيل الــنص" خدمــة علميــة حقيقيــة مــن حيــث تــوخي الدقــة والضــبط والشــرح والتخــريج والتعريــف بــاألعالم واألمــ

  ومن حيث التصويب والتعليق والتذييل.، تعريف
وجتعلــه "شــريكاً" كفــؤاً ملؤلفــه. وهــذا ال يتســىن ، البــد إذاً مــن املكمــالت الــيت تعلــي مــن ســهمة احملقــق الفاعلــة يف الكتــاب الــذي حيققــه

بــل يتحقــق مبقـــدمات وافيــة ضــافية عــن املؤلفـــات ، وطة"وهــو مــا أمسيـــه "الدراســة املضــغ، مبقــدمات أو متهيــدات ســريعة عــن املؤلـــف وأثــره
ا يتّحمل احملققون ـا وأدرى ، أمانتهـا بعـد أن خربوهـا جيـداً وعركوهـا وسـربوا أغوارهـا، مـا وسـعهم اجلهـد، والدواوين وأصحا فغـدوا أعلـم 

دمتيــه الضــافيتني الثــريتني عــن ابــن كمق،  يف جــّل مــا حّقــق مــن كتــب ودواويــن، مــثالً ، مــن ســواهم. كــان هــذا ديــدن املرحــوم إحســان عبــاس
ومتهيداته/الدراسـات لـدواوين لبيـد وكثيّــّر عـزّة والصـنوبري وابـن محـديس ، خلّكان وكتابه "وفيات األعيـان" وعـن يـاقوت و"معجـم األدبـاء"

جت النهج نفسه يف إخراجي جملاميع الثالثة الشعراء .)34(والرُّصايف البلنسي واألعمى التَّطيلي ) 35(عيل بن يسار النسـائيإمسا :وقد 
، ) 37(ويف ترمجة رباعيات اخليام ملصـطفي وهـيب التـل (عـرار)، وربيعه الّرقّي من العصر العباسي، من العصر األموي) 36(وزياد األعجم

  .)38(ناهيك بقصيدة الناشئ األكرب يف مدح النيب ونسبه
، وتعيـــني األوزان، ليقـــات واالســـتدراكات والزيـــادات والتخرجيـــاتالتـــذييالت والتع، الســـيما يف حتقيـــق الشـــعر، ومـــن املكمـــالت أيضـــاً  

وعمل الفهارس كافة. وكلها مكمالت يتفاوت احملققون يف إجنازها ، واألرقام املتسلسلة ألبيات النصوص بغية اختصار احلواشي وتيسريها
ا  .)39(وإتقا
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  تراث العرب والمسلمين
  في العالقات الخارجية

  *انفيصل احلفي
قــد حتــول إىل قاســم مشــرتك تتمحــور حولــه كثــري مــن ، ومــا يــدور يف فلــك هــذا املعــىن وذاك، يبــدو أن حــوار احلضــارات وقبــول اآلخــر

 11وخباصـة بعـد أحـداث ، (املطبوعـات) علـى امتـداد األرض العربيـة واإلسـالمية، واإلصدارات، النشاطات الثقافية (املؤمترات والندوات)
  سبتمرب.

فبـدًال مـن أن يتجـه رأسـاً إىل مسـائل احلـوار والقبـول باحثـاً يف ، اث العرب واملسلمني يف العالقات اخلارجية" كان خمتلفـاً لكن كتاب "تر 
ا احلاضـرة وقضـاياها املرتبطـة بالعصـر وتـداعيات ذلـك كلـه يف إطـار اآلن خـرج مـن إسـار ذلـك كلـه ميممـاً باجتـاه ، ظواهرها الراهنـة وأسـبا

ا العرب واملسلمون مع غـريهم مـن األمـم ، يف حماولة جادة للبحث عن اخلربة الغابرة، لرتاثقاصداً صوب ا، املاضي والطرائق اليت تعامل 
واملبـادئ الـيت أقّرهـا الـدين الـذي انتشـر يف العـامل كلـه بأسـرع ممـا يتصـور العقـل البشـري ، اعتماداً علـى الرؤيـة اإلسـالمية لآلخـر، والشعوب

  ويدرك.
واملنظمة اإلسالمية ، للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ممثلة جبهازها املتخصص (معهد املخطوطات العربية) الكتاب حصيلة ندوة
  م.2003وقد صدر عن املعهد عام ، م2002يف ديسمرب من العام ، للرتبية والعلوم والثقافة

العلــوم السياســية احلديثــة بفروعهــا املختلفــة انشــغاًال أكادمييــاً شــارك يف النــدوة الــيت اســتمرت يــومني خنبــة مــن األســاتذة الــذين مجعــوا إىل 
أمحـد صــدقي ، مصـطفى منجـود، ومـنهم املستشـار طـارق البشـري، وباملعرفـة السياسـية فيـه خاصــة، جـاداً بـالرتاث العـريب واإلسـالمي عامـة

، حوريـة جماهـد، ماهر عبد القادر، ملاجدحامد عبد ا، علي مجعة، نصر حممد عارف، سيف الدين عبد الفتاح، نادية مصطفى، الدجاين
أميــن فــؤاد ، حممــود علــي مكــي، أمحــد عبــد الــونيس، رضــوان الســيد، هبــة رؤوف، كمــال عرفــات نبهــان،  يوســف زيــدان، حميــي الــدين قاســم

  عصام حممد الشنطي.، سيد
  وقفة للتأسيس

ممـا ، ادة الرتاثيـة الـيت تعكـس صـورة اآلخـر يف ذاكرتنـا الثقافيـةوإذا كان عبد احلميد اهلرامة ممثل املنظمة اإلسالمية قد لفت إىل اتساع املـ
فـــإن فيصـــل ، ودعـــا إىل االهتمـــام بالوثـــائق إىل جانـــب املخطوطـــات، يشـــري إىل أن الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية مل تكـــن منغلقـــة علـــى نفســـها

ــا أن العــرب واملســلمني اليــوم يعيشــون حالــة حضــارية  مشــرياً إىل، احلفيــان منســق بــرامج املعهــد قــد ركــز علــى تبيــان فلســفة النــدوة ومنطلقا
ألــزم مــا يكــون يف  –أي التأســيس  –وجــزء مهــم مــن هــذا التوقــف ينبغــي أن يكــون للتأســيس. وهــو ، وثقافيــة ينبغــي التوقــف عنــدها مليــاً 
العالقـات  :ارجيـة. وبلغـة العصـرواجلـزء املتعلـق مـن هـذا الفكـر بالعالقـات اخل، الفكر السياسي عامـة، التعامل مع أبرز جتليات هذه احلالة

  جتاوز احلالة احلضارية والثقافية املتأزمة اليت حنياها.، الدولية. مثل هذا التأسيس البد منه ملا ميكن تسميته "التجاوز"
أو  وكيــف ننطلــق منهــا، فمــاذا يقــول هــذا الــرتاث؟ وكيــف نفيــد مــن مقوالتــه، ولــن يتحقــق "التأســيس" إال بــالعودة إىل الــرتاث السياســي

  ويصورنا على أننا مصدر الشرور واآلثام على هذه األرض.، . يف التعامل مع اآلخر الذي ينعتنا اليوم باإلرهاب.نوظفها أو
  فقه النظر وفقه الواقع

ومـن هنـا جيـب ، هـي طريقـة التعامـل مـع نصـوص الـرتاث وفهمهـا، ملس طارق البشري بوصفه مفكرًاَ◌ وقانونياً ملـس نقطـة مهمـة للغايـة
أو ، فكـل حكـم أو قاعـدة أو نـص وراءه حادثـة، ويف الوقت نفسـه الـربط بينهمـا، وما يسمى فقه الواقع، ييز بني ما يسمى فقه النظرالتم

مـــن أن نضـــع مـــا وراءه يف ، والبـــد عنـــد التعامـــل مـــع هـــذا احلكـــم أو الـــنص والرغبـــة يف إســـقاطه علـــى الواقـــع املعاصـــر، أو مناســـبة، ظـــرف
مبعـىن أنـه كتـاب ، ذا الفهم ديوان للمسلمني ال يقل أمهية عن الشعر العـريب الـذي وصـف بأنـه ديـوان العـرباحلسبان. والفقه اإلسالمي 



م وما جرى فيها. هذا الفقه أيضاً تعبري عن واقـع واسـتجابة ألحـداث وأسـئلة ووقـائع عاشـوها وعايشـوها. وعلينـا وحنـن نتعامـل مـع ، حيا
  هذا النص. نصوصه أن ننظر إىل ما وراءها فهي جزء من

والســالم مــع إســرائيل ، وحــرام، ففوائــد البنــوك مــثال حــالل، ونبــه البشــري إىل مــا نشــاهده ونســمعه مــن فتــاوى تصــل إىل حــد التنــاقض
ا األسئلة، حالل ا األمور.، وحرام! وأرجع هذا التناقض إىل الطرائق اليت تصاغ    والكيفية اليت تعرض 

  إشكالية الدولة
يـار االحتـاد السـوفييت ، (أستاذ العلوم السياسية جبامعة القاهرة) فقد توقف عند إشكالية الدولة يف أيامناأّمامها مصطفى منجود  بعد ا

اية التاريخ، النظام الدويل اجلديد والشرعية الدولية :وانتهاء احلرب الباردة وما صاحب ذلك من دعاوى والعوملـة. كـل ذلـك كـان وراء ، و
، تـارة باسـم اإلنسـان العـاملي، بـل شـر جيـب حتجيمـه متهيـداً إلسـقاطه والعلـو فوقـه، ند بعضهم شـراً البـد منـهتعرية الدولة حىت أصبحت ع

وثالثــة باســم مقتضــيات العوملــة. وباملقابــل ارتفعــت أصــوات مــن دول اجلنــوب تــدعو إىل إعــادة االعتبــار ، وأخــرى باســم اإلقليميــة اجلديــدة
ي الــبعض باملرابطــة علــى الثغــور القدميــة يف إعــادة النظــر ملــا جــرى للدولــة تأصــيًال وحركــة ففــي حــني ينــاد، لكــن اآلراء انقســمت، للدولــة
يرى فريق ثاٍن أن احلل يف فـتح األبـواب املعاصـرة وإن حتطمـت القيـود الرتاثيـة وجتـاوزت أصـوهلا التشـريعية والدينيـة. ويـذهب فريـق ، وممارسة

  نفتاح على املستجدات العصرية.واال، ثالث إىل الوسطية باستدعاء الثوابت الرتاثية
ا كأنـــه احنـــاز ،  وقـــد أعلـــن "منجـــود" انتصـــاره للـــرتاث السياســـي اإلســـالمي املســـتهدي باألصـــول املنزلـــة يف بنـــاء الدولـــة وحـــل مشـــكال

وظيفـــه وناحيـــة كيفيـــة ت، ناحيـــة فهـــم الـــرتاث وحـــدوده ومصـــادره :ففـــي رأيـــه أن املرابطـــة ظلمـــت كثـــرياً مـــن عـــدة نـــواح، للمنـــادين باملرابطـــة
وناحية عدم التفرقة بني تقديره وتقديسه. وانطالقاً مـن ذلـك حـّدد عـدداً مـن اإلشـكاليات املنهاجيـة يف دراسـة ، واستدعائه يف بناء الدولة

ومفهـوم هـذه ، وبعض مداخل البحث عن الدولة يف األصول املنزلـة واملصـادر الرتاثيـة، وبناء الدولة كوحدة للعالقات اخلارجية يف اإلسالم
  واالختصاص اإلقليمي.، واالختصاص البشري، واالختصاص السياسي يف ممارسة السلطة، واالختصاص العقدي هلا، الدولة ودالالته

فاإلســالم ديــن ال سياســة فيــه. وهنــا ، ولعــل أهــم اإلشــكاليات الــيت حبثهــا تلــك الــيت تقــول خبلــو اإلســالم مــن أي حــديث عــن السياســة
للرد على هذا الفهم املغلـوط واجلاهـل واملشـوه حلقيقـة ، وعليه فالبد من حترير وحتقيق مفهوم اإلسالم، نياانتصر ملقولة أن اإلسالم دين ود

مث النصـوص الرتاثيـة الـيت قامـت ، وهـو مـا تفيـده النصـوص املنزلـة، الدين اإلسالمي. وال شك أنه بذلك يقـول مبـا يـذهب إليـه اإلسـالميون
  ألحداث اليت شهدها التاريخ اإلسالمي منذ اليوم األول النطالق اإلسالم.كما تؤيده الوقائع التارخيية وا،  عليها

وخيلـص ، إشكالية طبيعـة الدولـة اإلسـالمية يف التعامـل اخلـارجي، وإذا كان األمر كذلك فإن من الطبيعي أن يسوق اإلشكالية األخرى
فرتبهـا علـى اإلجابـة علـى تسـاؤل ، ية؟ وكانـت اإلجابـة صـعبةهـل الدولـة القوميـة الـيت حنيـا يف ظالهلـا إسـالم :منها إىل إثـارة تسـاؤل خطـري

وأيهمــا حيكــم اآلخــر  ، والدولــة القائمــة يف حيــاة املســلمني، مــا العالقــة بــني الدولــة اإلســالمية يف البنــاء والتصــور والســرية :آخــر أكثــر أمهيــة
  كنموذج قياسي؟

ــا تســاؤالت مــن الصــعب اإلجابــة عليهــا ــا مرتبطــة بواقــع تضــرب جــ، إ وآفــاق مســتقبلية ، ذوره يف تربــة مــا يزيــد علــى قــرن مــن الزمــانأل
  وأمور كثرية متشابكة ومعقدة تعقيداً شديداً.، ميسك بزمامها قطب وحيد

على أن ذلك مل مينع الباحث من أن يثـري إشـكالية أخـرى متعلقـة بكيفيـة اسـتدعاء الـرتاث السياسـي اإلسـالمي يف بنـاء الدولـة كوحـدة 
مـــا هـــو الـــرتاث الـــذي سيســـتدعى؟ ومـــا هـــو املـــنهج يف ذلـــك؟ وعنهمـــا تتفـــرع أســـئلة  :وأثـــار يف هـــذا الســـياق ســـؤالني ،للعالقـــات اخلارجيـــة

  عديدة.



هـل إىل تنسـيق بـني فكـر الدولـة وحركتهـا  :خـتم بثالثـة أسـئلة، وعلى كل حال فإن "منجود" الذي أثار كثـرياً مـن األسـئلة يف ثنايـا حبثـه
ملصـادرنا الرتاثيـة يف إبـداع هــذا التنسـيق مـن سـبيل؟ وهـل إىل وعــي بقضـييت التنسـيق ورد االعتبـار مــن  مـن سـبيل؟ وهـل إىل إعـادة االعتبــار

  سبيل؟
ــا اإلســالمي مــن ضــعة وضــعف وهــوان ، خالصــة القــول أنــه قــد آن األوان لتــدارك مــا أصــاب الدولــة يف اجلنــوب ويف القلــب دول عاملن

أو بفعل ضغط اآلخر واالستجابة لدعاواه ولو كانت زيفاً. البـد مـن ، والكبت واهلدر وتبديد للدور والوظيفة واملكانة إن بفعل االستبداد
وإمــا ، فإمــا جتديـد واجتهــاد حيـافظ علــى مـا تبقــى مـن اختصاصــات، فاملسـألة مل تعــد اختيـاراً ، إعـادة النظــر يف فقـه الدولــة داخليـاً وخارجيــاً 

  إعالن استسالم بعد ارتضاء اجلمود والسكون واملوت البطيء.
  القراءات الحفرية واإلحيائية

، ديب) دخـل رأسـاً يف إشـكاليات تـراث العالقـات اخلارجيـة –سيف الدين عبد الفتاح (أسـتاذ العلـوم السياسـية يف جامعـة الشـيخ زايـد 
وللتوظيـف ، وللتصـنيف تعقيداتـه، وللتوصيف امتداداته، التعريف والتصنيف والتوصيف والتوظيف. وللتعريف إشكاالته :وحددها يف أربع

والتصــنيف مييــز جــوهر التصــنيف والقــيم الكامنــة فيــه وعناصــر التغــري والتبــدل ، والتوصــيف يرســم اخلــرائط، متطلباتــه. التعريــف يقــدم احلــدود
 ويتم من خالله التحرك حنو الـرتاث وبيئتـه والواقـع ومقتضـياته يف تفاعـل يـؤدي إىل، والتوظيف يقوم على اإلدراك الواعي، املوجودة بالواقع
  وداعماً للمستقبل.، وجعله جزءاً من نسيج احلاضر، إحياء هذا الرتاث

أمـا األوىل ، وتكـرس ثقافـة القبـور، اليت حتـنط األفكـار، أكد "سيف" أمهية أن حتل القراءات اإلحيائية هلذا الرتاث حمل القراءات احلفرية
وعرفــوا ، فصــبغت أعمــاهلم مجيعــاً ،  اعتمــدها الســلف الصــاحلوهــي الــيت، فهــي الــيت تتعامــل مــع األفكــار وهــي يف حالــة احلركــة ال الســكون

بـل ، الشريعة كاجلملة الواحدة. واستمرار النهج احلايل يف التعامل مع الرتاث سيؤدي إىل أن تصـبح القطيعـة معـه لـيس جمـرد موقـف فكـري
ا. ا ومآال   حالة واقعية يستحيل االنفكاك من أسرها أو االنعتاق من تصورا

ا قد جتاوزت ذلك الرتاثإن لغة العال فكيف ميكننا أن حنقق التواصل والوصل واالتصال الرتاثي من خالل فهـم ، قات الدولية ومفردا
  تعريفاً وتوصيفا وتصنيفاً وتوظيفاً؟، اإلشكاليات

وهـذه القـراءة هـي الـيت ، ولكن يف طبيعة قراءتنا لـه، فاملشكلة ليست يف الرتاث، يبدو أن "سيف" ينطلق هو اآلخر من اإلميان بالرتاث
وتكـون النتيجـة القطيعـة ، وتشـويه لـه، وتنـاف معـه، وإغفـال لـه، وجتهيل به، وانفصال عنه، توطن النظرة السلبية له مبا تعنيه من انفعال به

، واصــطفاء، كامــلوتكافــل وت، وبنــاء للــذاكرة، واتصــال، ووعــي، مبــا تعنيــه مــن نظــرة علميــة منهجيــة، املعرفيــة. أو تــوطن النظــرة اإلجيابيــة لــه
  وتكون النتيجة التواصل املعريف والتوظيفي للرتاث.

، واالحنـدار، قـراءة التسـيس :فقـد عـّد "سـيف" عشـرين قـراءة، والنظرة السلبية للرتاث أو القراءة السلبية له ليست نظرة وال قراءة واحـدة
، واالنــدثار، واالنكســار (الواهنــة)، واملــؤامرة، واالجــرتار، اإلهــدارو ، واالفتخــار، واألكفــان أو القبــور، واهلــدم، والتبــين والتغــين، واالســتظهار

  والظاملة.، السائرة، والقراءة اآلنية، واألماين واالنتظار، والتجين، والتحميل والتحيز، والتبديد والتقليد
والفحــص ، ســياق (املســار) واالفتقــاروال، قــراءة التأســيس :كمــا أن النظــرة اإلجيابيــة أو القــراءة اإلجيابيــة أيضــاً متنوعــة (عشــرون قــراءة)

، والتجـــدد واالســـتمرار، والنباهـــة، والعـــزة واالنتصـــار، والســـنن، واالستحضـــار، واالســـتثمار، واإلنـــذار، والعمـــران، والتـــأين (القـــراءة الفارقـــة)
  االسرتاتيجية واحلضارية.و ، والعاملة، والناقدة والكاشفة، والقراءة البانية، واملستقبل، والتحدي، والتأصيل والتفضيل، والتجديد

ــا واختالطهــا وفوضــاها وحــال العــرب واملســلمني الــذي وصــل إىل ، إن العالقــات الدوليــة يف عاملنــا املعاصــر وتشــابكها وتعقيــدها وحري
  ألخرى.ونبتعد عن املنظومة ا، كل ذلك جيعل من الالزم أن نلجأ إىل منظومة القراءات اإلجيابية له،  أدىن مستوى عرب تارخيهم الطويل



ولكنهــا قــراءات ، واحلــق أن هــذه القــراءات الــيت أطنــب "ســيف" يف تفريعهــا وتوصــيفها ليســت مرتبطــة بــرتاث العالقــات اخلارجيــة وحــده
فنجـد أن حتتهـا عـدداً ، ولنبـدأ بإشـكالية التعريـف، فلنعـد إىل اإلشـكاليات األربـع، مـع الـرتاث كلـه، مطلوبة أو منبوذة، حممودة أو مذمومة

ومفهـــــوم األمـــــة ، ومفهـــــوم العالقـــــات اخلارجيـــــة، ومفهـــــوم العالقـــــات الدوليـــــة، تعريـــــف السياســـــي والعالقـــــات الدوليـــــة :ياتمـــــن اإلشـــــكال
  والنظام الدويل والعوملة.، والدولة القومية، والعالقة بني الداخل واخلارج، ومفهوم العامل اإلسالمي، واإلسالمية

، والقـيم وتصـنيف التوجهـات (املثاليـة والواقعيــة)، احلـرب) –العالقــة (السـلم  وتأسـيس، تصـنيف الـدور :أمـا إشـكالية التصـنيف فتحتهـا
  والتصنيف املقاصدي (تصنيفات العلم).، والضغوط احلضارية، وكثافة العمران وكثافة الدمار الشامل، والتعدد والوحدة

وخريطـة املصـادر املباشـرة وغـري املباشـرة ،  املصـادروصف احلقل املعريف والعالقات البينية بـني :فإذا انتقلنا إىل إشكالية التوصيف وجدنا
  والرؤى االستشراقية.، والدين والرتاث، والقيم والرتاث، وفقهنة العالقات الدولية يف اإلسالم والضغوط الرتاثية، بني التوسعة والتضييق

وحقـوق اإلنسـان واملـدخل ، ت تأهيـل الفكـروحتليل النصوص وضرورا، رؤية العامل والعالقة بني احلضارات :ويف إشكالية التوظيف نرى
والـــذاكرة احلضـــارية والتحــــديات ، والفتـــاوى الرتاثيــــة والفتـــاوى املعاصـــرة (اســـتدعاء الـــرتاث)، املقاصـــدي (توظيـــف املصـــادر غـــري املباشـــرة)

  البناء املفاهيمي.وعملية ، ومنهجية التوظيف ومقتضيات التجديد، واإلسالم والغرب، وهجرة العقول والرتاث احلضاري، املعاصرة
وهي مجيعا اليت تتيح لنا التعـرف ، أو النظر إىل بعضها وإمهال بعضها اآلخر، ليس باإلمكان فصلها، هي إشكاليات عديدة متشابكة

ر مبـــا حيقـــق فهمـــاً حقيقيـــاً للماضـــي واحلاضـــ، وهـــي يف حالـــة انفتـــاح كاملـــة علـــى متغـــريات اخلريطـــة الدوليـــة املعاصـــرة، علـــى اخلريطـــة الرتاثيـــة
  واملستقبل معاً.

أمــا عالقــة  :وقــد ينــازع الــبعض :إذ يقــول، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن "ســيف" خيــتم بســؤال يبــدو يل بعــد كــل مــا قــال يف غــري موضــعه
أظــن أن هــذه املنازعــة تنبــع لــيس فقــط مـن اختــاذ موقــف ســليب مــن الــرتاث ومــن  :تـراث حقبــة قــد مضــت باخلريطــة الدوليــة املعاصــرة وجييـب

وتــأثري املعاصــر علــى الــرتاث وذاكرتــه ومقدراتــه. وينبــع ذلــك مــن عــدم ، وإمنــا تنبــع مــن عــدم فهــم لتــأثري الــرتاث يف املعاصــر، تعــددةقراءاتــه امل
  إحسان القراءة للخريطة الرتاثية واخلريطة الدولية على حد سواء.

ن بنــوا ســدوداً جتعــل مــن املســتحيل مــن الــذي –بــال شــك  –ألن هــؤالء الــبعض مــن الســائلني هــم ، ســؤال يف غــري موضــعه :وإمنــا قلــت
ولـذلك أسـباب لـيس هـذا مـوطن ، أو ترى فيه شـيئاً ذا بـال يف معـرتك احليـاة العصـرية، بل أن تتواصل مع هذا الرتاث، حلواسهم أن تتصل

  تفصيلها.
  المصادر المباشرة وغير المباشرة

) يف حبثـــه مـــن املصـــادر املباشـــرة وغـــري املباشـــرة لـــرتاث ديب –واقـــرتب "نصـــر عـــارف" (أســـتاذ العلـــوم السياســـية يف جامعـــة الشـــيخ زايـــد 
فأكد أن الواقع وتغريه هو األساس الذي أدى إىل بروز مسائل وقضايا كثـرية جـداً سـعى العلمـاء لإلجابـة ، العالقات اخلارجية يف اإلسالم

العلـم مت يف ظـل ظـروف معينـة وحمـددات  وهـذا يعـين أن تشـكل أو تشـكيل هـذا، ومن خالل الرتاكم والتفكري املنهجـي نشـأ العلـم، عليها
ا، فكريـة ومنهجيـة وواقعيـة معينــة ، حـىت نسـتطيع اســتيعاب العلـم مـن ناحيــة، وهـذا بـدوره يعــين بداهـة ضـرورة فهــم هـذه الظـروف واســتيعا

  واإلفادة منه يف واقعنا املعاصر من ناحية أخرى.
ملستشـار البشـري مـن ضـرورة التمييـز بـني فقـه النظـر وفقـه الواقـع مـن وهو يعيـدنا إىل مـا سـبق أن أشـار إليـه ا، وال شك أن هذا صحيح

علـى أنـه ال جيـوز أن يغيـب أن الظـروف الواقعيـة واحملـددات الفكريـة تـرتبط باحلركـة أو "التكتيـك" ، والربط بينهما من ناحيـة أخـرى، ناحية
ـا متثـل أسسـاً ، اليت ال جيوز حتويرها أو تلوينهـا أو اختزاهلـابعيداً عن دائرة الغايات أو االسرتاتيجيات أو الثوابت ، أو العمل اإلجرائي إذ إ

  ال تقبل العبث.



أن هـذا الـرتاث هـو فكـر قـوة  :فنجـد أن "نصـر" رصـد منهـا، نعود إىل احملددات اليت نشأ تراثنا عنها يف العالقات اخلارجية بتوجيه منها
 :وأنه مل يعرف غري شكلني من أشـكال التعامـل، ومستوى الشعوب، لمستوى الدو  :وأنه فّصل بوضوح يف تعامله بني مستويني، عظمى
وأن مفهـوم احلـرب كـان ، فلم تكن العالقات كمـا هـي اليـوم شـديدة التعقيـد تشـرتك فيهـا كـل النشـاطات البشـرية، أو املعاهدات، احلروب

فلـــم يكـــن هنـــاك نظـــام دويل متعـــدد ، ائيوأن العالقـــات كانـــت تـــتم يف إطـــار ثنـــ، أمـــا الســـلم فقـــد كـــان حالـــة ســـلبية ألكثـــر، هـــو الســـائد
أو بـني الصـياغة القائمـة علـى ، وأن فكر العالقات اخلارجية كـان يـدمج بـني التنظـري والتثـوير، وأن املشروعية العليا كانت للدين، األطراف

مـا يفسـر لنـا غلبـة املصـادر املتعلقـة بعيداً عن التناول األكادميي اهلـادئ. وهـذا ، أسس شرعية وقانونية والصياغة العاطفية احملركة للجماهري
  باجلهاد على غريها.

ــا ، يعــد فهمهــا ضــرورة لفهــم هــذا الــرتاث، هــي ســبعة حمــددات أساســية ومــن مث التعامــل معــه واإلفــادة منــه والــوعي بــالطرق الــيت ميكــن 
وهـي أن ، ن أن تكـون يف احلسـباناستدعاؤه دون إفراط أو تفريط. وأحسب أن هذه احملددات مسبوقة أو تقوم على أرضـية عامـة البـد مـ

وجـاء مفهـوم احلـرب ، "رسـالة" أوًال وأخـرياً. ومـن هنـا جـاء الفصـل بـني الـدول والشـعوب، ومنها العالقـة مـع اآلخـر، احلركة يف احلياة عامة
  بالرؤية اإلسالمية.

أفضـلية للمباشـر علـى  –مـا رأى نصـر ك  –والفصـل ال يعـين ، إن تراثنا يف العالقـات اخلارجيـة مـوزع علـى مصـادر مباشـرة وغـري مباشـرة
، وخباصــة املوســوعية، والفقــه، وكتــب الســرية النبويــة، وشــروح احلــديث الشــريف، وهــذا األخــري يشــمل تفاســري القــرآن الكــرمي، غــري املباشــر

 :خالصـة القـولو  :لـذلك قـال، وأدب الرسائل والرحالت. ويبدو أن نصر مـدرك أن مـا عـّده لـيس كـل شـئ، واخلراج، والدواوين، والتاريخ
حيـث تعتمـد علـى بعضـها الـبعض بصـورة جتعـل مـن بـاقي ، إن املصادر غري املباشـرة قـد تتعـدد لتشـمل العديـد مـن فـروع العلـوم اإلسـالمية

  العلوم مصادر غري مباشرة لكل علم على حدة.
سـالمي يشـغل مسـاحة مهمـة وهي صنف رئيس يف التأليف العـريب اإل، وأحسب أن املسكوت عنه يدخل فيه كتب املوسوعات العامة

ومنها "عيون ، كما يدخل فيه كتب األخبار،  "صبح األعشى يف صناعة اإلنشا" للقلقشندي :ومنها على سبيل املثال، من خريطة املعرفة
  وهي أيضاً صنف من التأليف له طابعه واستقالليته.، هـ) 276األخبار" البن قتيبة (ت 

فـإن مـن الضـروري أن ال ننسـى كتـب األدب ، وهـي مظنـة قريبـة للعالقـات اخلارجيـة، لـرحالتوا، وإذا كان نصر قد ذكر أدب الرسائل
ا قـد تغيـب عـن البـال ،  ومنهـا تلـك الـيت تقـرب مـن كتـب األخبـار الـيت سـلفت اإلشـارة إليهـا، فمنهـا املوسـوعات األدبيـة، وهـي أنـواع، أل

، هـــ) 808ويف هــذا اإلطـار نــذكر مقدمــة ابـن خلــدون (ت ، تمـاعكمـا ال ننســى تلـك الكتــب الــيت تـدخل يف مــا يسـمى اليــوم بعلــم االج
مث هـوبز ، مـروراً بالفـارايب وابـن رشـد وابـن خلـدون، فنحن نعلم أن الفالسفة بدءاً من أفالطون وأرسـطو، وأخرياً وليس آخراً كتب الفلسفة

م السياســية الــيت حــاولوا فيهــا وضــع1831م) وهيجــل (1704م) ولــوك (1679( وأهــداف ، أســس للتنظــيم السياســي م) هلــم تــأمال
ورمبـا جتـاوزوا ذلـك إىل وضـع أسـس ، ويـدخل يف ذلـك بـالطبع التأمـل يف عالقـة اجلماعـة الـيت ينتمـون إليهـا مـع اجلماعـات األخـرى، الناس

  ن.وصوًال إىل السعادة اليت هي غاية اإلنسا، يف السلم واحلرب، عامة مثالية (طوباوية) لعالقات الناس مجيعاً مع بعضهم
بـل التعسـف يف ، أما املصادر املباشرة لرتاث العالقـات اخلارجيـة فقـد الحـظ "نصـر" أن احلـديث عنـه تشـوبه درجـة عاليـة مـن االفـرتاض

ا وحتليلها، ألن معظمها هو عبارة من عناوين مت رصدها وتتبعها يف املصادر، التصنيف صـحيح أن العنـاوين ، مث تصـنيفها، ومل يقم بقراء
  لكن ذلك ليس الزماً.، حتتهاقد تعرب عما 

وحبـث لـه ، متكئاً على خربته، وذيليه للبغدادي، لقد اعتمد "نصر" يف حصر املصادر املباشرة على قراءة كشف الظنون حلاجي خليفة
ارجيــة كتــب) تنظــيم العالقــات اخل  8األســس العامــة للعالقــات اخلارجيــة ( :صــنفها علــى النحــو التــايل، كتابــاً)  79ســابق. وكانــت الثمــرة (

  كتاباً).  40اجلهاد (، كتاباً)  14تاريخ العالقات احلربية (، كتب)  9تنظيم العالقات احلربية (، كتب)  8وقت السلم (



كتلــك الــيت أعــدها مــن قبــل للــرتاث ،  إن هــذه القائمــة احلصــرية الــيت أعــدها "نصــر" تعــّد نــواة لببليوجرافيــات شــارحة وشــاملة إىل حــد مــا
كمــا أن هنــاك فهــارس وببليوجرافيــات ،  واســتدركت عليهــا، أن مثــة كتبــاً أخــرى أمتــت كشــف الظنــون وذيليــهفــنحن نعلــم ، السياســي عامــة

  ومصادر متنوعة البد من العودة إليها يف هذا الصدد.
تها عن على أنه ال ينبغي أن ننتقل إىل نقطة تالية قبل أن نشري إىل أن املصادر غري املباشرة اليت سبقت اإلشارة إىل بعض ما يندرج حت

بــل إنــه ال ، أو الفلســفة، أو الفقــه، فثمــة مصــادر يصــعب أن تــدرجها يف إطــار علــم مــا كالتــاريخ، علــوم ومعــارف رئيســة ليســت كــل شــيء
-ميكن أن تنطوي حتت ما يسمى باملوسوعات. ونضرب مثًال على ذلك بـ "ختريج الـدالالت السـمعية علـى مـا كـان يف عهـد رسـول اهللا 

هــذا الكتــاب ، هـــ789املتــوىف ، مــن احلِــرف والصــنائع والعمــاالت الشــرعية" لعلــي بــن حممــد بــن مســعود اخلزاعــي -صــلى اهللا عليــه وســلم
، واألوزان، وأصـول الفقـه، والفقه، اعتمد على التفاسري وأحكام القرآن وكتب احلديث وشروحها وكتب الغريب وضبط األمساء واألنساب

وكتب أخـرى. صـحيح أن املوضـوع يتنـاول ، واألشعار، واألدب، والعربية، واللغة، والتواريخوالسَري ، والتصوف والوعظ، واألكيال الشرعية
فهــو ، لكــن طريقــة املعاجلــة والعــرض والتنــاول ال تدخلــه يف ذلــك، ممــا قــد يشــري إىل أن املوضــوع اجتمــاعي، احلــرف والصــنائع والعمــاالت
ا ا نشاطاً اجتماع، يعرض للحرف مما يتصل  ولكن من زوايا عديـدة لغويـة وخربيـة وتارخييـة ودينيـة وحديثـة..! ويف ، ياً ليس من زاوية كو

يف بعـث الرسـول يف  :ومن ذلـك بـاب فيـه سـتة فصـول، والعالقات اخلارجية خاصة، هذا السياق يورد أبواباً تدخل يف علم السياسة عامة
وفيـه يبعـث ، وفيـه يبعـث إىل امللـك وليـزوج اإلمـام، سـلمنيويف الرسول يبعث إىل امللك ليبعث من عنده من امل، ويف بعثه باألمان، الصلح
ــا45ومثــة جــزء (اخلــامس) مــن الكتــاب يتضــمن (، باهلديــة ومنهــا ، ) بابــاً يف مــا أمســاه العمــاالت اجلهاديــة ومــا يتشــعب منهــا ومــا يتمثــل 

وصـاحب ، والتجسـس، وحامـل احلربـة، وصـاحب السـالم، وصـاحب اخليـل، وانقسـام اجلـيش، وصاحب اللواء، اإلمارة على اجلهاد :مثالً 
  إخل.... ومتويل خراج األرضني، اجلزية

  ويلقي عبئاً ثقيًال على الدارسني لرتاث العالقات اخلارجية.، هذا الكتاب وغريه يوسع بال شك دائرة املصادر غري املباشرة
  صورة التراث وحضوره

ة) املوضــوع نقلــة جديــدة يف تعرضــه لصــورة هــذا الــرتاث وحضــوره يف نقــل حامــد عبــد املاجــد (أســتاذ العلــوم السياســية يف جامعــة القــاهر 
توصــيفاً ، أي فعاليتــه، وصــعيد الكيــف، أي وزن هــذا احلضــور وصــوره املختلفــة عمليــاً ، صــعيد الكــم :الدراســات العصــرية علــى صــعيدين

  وحتليًال وتفسرياً وتقييماً.
ا تتمثل يف ستة اجتاهات رئ   :يسةأما صورة هذا الرتاث فقد رأى أ

طباعـة النصـوص الفقهيـة والتارخييـة  :وهي أكثر االجتاهات حضوراً من خالل رافـدين، الدراسات الفقهية والتارخيية التقليدية -
والكتابات اليت تقوم على منهجية اسـتدعاء واسـرتجاع كامـل اخلـربة الرتاثيـة. هـي جمـرد شـروح علـى متـون الـرتاث. وقضـيتها ، وإعادة نشرها
  ودار احلرب أو الكفر.، دار اإلسالم :ملعمورة إىل داريناحملورية تقسيم ا

ومــن قبلهمــا ، الدراســات السياســية اإلســالمية احلركيــة. ويلــي ســابقه يف احلضــور. وتعــّرب عنــه كتابــات ســيد قطــب واملــودودي -
ــا حتجــب املفــاهيم والســالم. وهــي مفــاهيم يــرى ، واجلهــاد، وجاهليــة العــامل، عامليــة اإلســالم :البنــا. ويقــوم علــى أربعــة مفــاهيم "حامــد" أ

ـا تـرفض رفضـاً قاطعـاً هـذا النظـام ، ومـن مث القـدرة علـى التـأثري بـه وتغيـريه أو تطويعـه، العملية والتعامل الواقعي مع النظام العـاملي ذلـك أل
 العاملي. وهو ما يعكس عدم القدرة على التعامل معه.

ويقــوم علــى أســاس التوفيــق. وجتديــده يقتصــر ، عــاً وســطاً بــني ســابقيهالتنــاول التقليــدي مضــموناً واملعاصــر شــكًال. وحيتــل موق -
 على النواحي الشكلية غالباً. وميثله "حممد مهدي مشس الدين والسنهوري والقرضاوي".



 االجتاه االستشراقي التقليدي املتجدد ويستند إىل قراءة ثقافية استشراقية لعامل اإلسالم وواقعـه. ومتثلـه كتابـات "برنـارد لـويس -
 وأن الصراع معه حتمي.، وأنه دين عدواين، اليت تسّم اإلسالم بأنه عدو الغرب، وصموئيل هنتنجون"

التناول التارخيي االجتماعي االستشراقي احلديث. ويعّد "رضوان السيد" أحد رموزه املهمة. ويقوم علـى أن عالقـة املسـلمني  -
 وأن األداة األساسية لذلك هي السالم.، عبغريهم ينبغي أن تقوم على أساس الدعوة واالتصال واإلقنا 

أو ينطلق من فقه األرضـية العلميـة ، الدراسات السياسية األكادميية. وقد رأى "حامد" أن هذا االجتاه هو وحده الذي يقوم -
ا يسـمى "رؤيـة لعلم العالقات الدولية املعاصـرة خاصـة والدراسـات السياسـية عامـة. ويف إطـار ذلـك حيـاول الوصـول بطريقـة منهجيـة إىل مـ

 إسالمية املعرفة".

فإننـا ، وإذ كنا نوافق "حامد" إىل حد مـا علـى أن هـذا االجتـاه األخـري ينطلـق مـن فقـه األرضـية العلميـة لعلـم العالقـات الدوليـة املعاصـرة
هـي بعيـدة عـن مهـوم النـاس ف، البد أن نشري من باب األمانة والدقة إىل أن الدراسات السياسية األكادميية ال تزال تسكن يف أبراج عاجية

كثـرياً مـا تكـون صـدى الهتمامـات الفئـة أو الشـرحية املثقفـة. ويزيـد األمـر ،  وهـي مشـغولة غالبـاً بقضـايا ومباحـث أكادمييـة صـرفة، وواقعهم
ا يف العرض والدرس   واللغة اليت يصب فيها ذلك كله.، حدة الطرائق اليت يستخدمو

م يف األعــم القــدرة علــى التواصــل ، عــدم تعمقهــم يف الــدرس الرتاثــي –مــا نــرى  يف –كمــا يؤخــذ علــى أصــحاب هــذا االجتــاه  وفقــدا
ا. وقد قلنا يف الغالب األعم، وسرب أغوارها، احلقيقي مع املصادر الرتاثية   ألن هناك فئة قليلة ال ينطبق عليها هذا احلكم.، ومتثل مقوال

ودورانـه يف فلـك أصـحابه. ويبـدو أيضـا أن ، مما يدل على حمدودية تـأثريه، ادسفهو الس، ويبدو مصداق ما قلناه يف ترتيب هذا االجتاه
وتقـدمي قـراءة جديـدة للعالقـات مـع اآلخـر تضـع يف ، فعالية هذا االجتاه لن تتحقق بدون أن يلتصق أكثر باملشكالت الساخنة من ناحية

ا التصدي للمستشرقني املغرضني واملتحاملني   إىل الرتاث وفهمه واإلفادة مما ميلكه من رؤى وخربات.وتقوم على االستناد ، حسبا
ومسـتوى املوضـوعات ، مسـتوى التحليـل :عن فعالية تراث العالقات اخلارجية رأى "حامد" أن هـذه الفعاليـة متثلـت يف مسـتويات عـدة

ولـذلك ، ت مجيعاً ال يتسع له املقـام. إخل. وبسط الكالم يف هذه املستويا.ومستوى املنهج، ومستوى النظريات اجلزئية والكلية، األساسية
نقاط الفعالية هذه يف أن هذا الرتاث جتلى يف بناء اإلطار القيمـي للدراسـات املعاصـرة يف الرؤيـة اإلسـالمية مـن حيـث ، نرصد أهم النقاط

وموضـع ، الدولـة اإلسـالميمثـل وحـدة مفهـوم ، كمـا جتلـى يف حتديـد الوحـدات التحليليـة للعالقـات الدوليـة،  العاملية واخلصوصية احلضـارية
وأعلـى مكانـة األبعـاد الثقافيـة ، منها إشكالية العالقـة بـني الـنص والواقـع، وأثار إشكاليات عديدة، الظواهر اجلديدة والقوى غري احلكومية

  الدويل.وأثرى أدوات التعامل مع الواقع ، ودفع بالنماذج التارخيية والفكرية إىل ساحة الدرس، يف دراسة العالقات الدولية
 المصادر الفقهية

وأرجــع إىل ، وحتديــداً الفقهيــة، ديب) إىل املصــادر الرتاثيــة –عــاد "حميــي الــدين قاســم" (أســتاذ العلــوم السياســية يف جامعــة الشــيخ زايــد 
يف فجر اإلسالم على ومّد أفاقه إىل شىت اجملاالت. وملا كان مفهوم العالقات اخلارجية مرتكزاً ، االجتهاد الفضل يف تنمية الفقه اإلسالمي

  :فإن البحث عن املصادر األوىل يتوجه إىل فئتني من الكتابات، مفهوم اجلهاد
ــــا اخلارجيـــة، الســـرية النبويـــة ومــــا فيهـــا مـــن مغــــاز وفتوحـــات وبـــدأت بكتــــاب الســـري لألوزاعــــي ، والســــري أو تصـــرفات الدولـــة يف عالقا

فــإن بعضــهم اآلخــر جتــاوز ذلــك إىل اســتنباط ، ارخيي هلــذه الســري واملغــازيوإذا كــان بعــض الفقهــاء قــد اقتصــر علــى الســرد التــ .هـــ)157(
ا.، املبادئ الشرعية وتقعيد القواعد   فأمكنهم بناء نظرية هلا معايريها وقواعدها وتطبيقا

ايــة القــرن الثــاين اهلجــري ظهــرت جمموعــة أخــرى مــن املصــادر تــب اخلــراج متثلــت يف ك، وكتــب الســري، غــري كتــب الســرية واملغــازي، ويف 
ا "اخلراج" أليب يوسف.، واألموال   وكان باكور



يف حــني تزايــدت كتابــات ، والحــظ حمــىي الــدين قاســم أنــه بعــد ظهــور كتــب اخلــراج واألمــوال بــدأت كتابــات الســري والفتــوح بالتنــاقص
  هـ).181ن املبارك املروزي (ت من مثل كتاب اجلهاد لعبد اهللا ب، أو ختصيص كتب مفردة، اجلهاد من خالل املؤلفات الفقهية العامة

كتابـات السـري والفتوحـات واملغـازي كانـت   :كما الحظ أن الكتابات األوىل حول العالقات اخلارجية يف الفقه اإلسالمي مرت مبراحل
مــا توقفــت حركــة فل، النمــو والظهــور التــدرجيي لنظريــة اجلهــاد ارتــبط بتطــورات العالقــات اخلارجيــة للدولــة اإلســالمية، تــدمج التــاريخ بالفقــه

أبـواب السـري يف املؤلفـات الفقهيـة العامـة شـكلت ، مثل وضع األراضي املفتوحة، الفتوحات اجته الفقه إىل الرتكيز على املشكالت العملية
سـالم ودار استقرار العالقات على احلدود والتحول إىل فقه املرابطة والثغـور أدى إىل ظهـور مفـاهيم دار اإل، قسماً ثابتاً إىل حد كبري منها
  احلرب يف الكتابات الفقهية.

وقـــد تلحــق يف بعـــض الكتــب بالعبـــادات تعبــرياً عـــن املكانـــة ، كتــب الِســـَري أو أبــواب الســـري كانــت تـــرد ضــمن أبـــواب اجلهـــاد أو الســري
ــا املســلم، أو بــأبواب املعــامالت، الســامية للجهــاد ــا ظلــت جــزءاً مــن األحكــام الفقهيــة الداخليــة الــيت يلتــزم  دون الوضــع يف ، ونأي أ

ومســائل األمــان واآلثــار املرتتبــة علــى ، احلســبان موقــف اآلخــر. وكــان ينــدرج حتــت كتــاب اجلهــاد مــا يتصــل بأدبيــات اجلهــاد وســري احلــرب
 القتال من غنائم ويفء ونكث للعهد وهدنة.. وقـد تفـرد بعـض الكتـب كتابـاً أو بابـاً خاصـاً للجزيـة ينـدرج حتتـه دخـول املسـتأمنني للتجـارة

  وأقسام أنصار املسلمني ودار العهد.
إال أن التطـور الكبـري ، إن استقالل كتب "الِسري" يرجع الفضل فيه إىل اإلمام األوزاعي الذي يعـد مـن أقـدم الفقهـاء اهتمامـاً باملوضـوع
  ن السيد.يف دراسات السري حتقق على يد اإلمام حممد بن احلسن الشيباين وهو ما سنعرض له بتفصيل من خالل حبث رضوا

وقــد بــدأ شــأنه شــأن كتــب الســري جــزءاً مــن املؤلفــات ، ومثــة نــوع آخــر مــن التــأليف عــرض لــه حميــي الــدين هــو مــا يعــرف بكتــب اخلــراج
إىل أن جاء أبو يوسف تلميذ ، أو كتب السري واألعالم واخلطط، أو اجلغرافية، أو الكتابات التارخيية، أو كتب الفتوحات، الفقهية العامة
مث ابــن رجــب احلنبلــي ، مث جــاء حيــىي بــن آدم القرشــي "كتــاب اخلــراج" أيضــاً ، وأفــرد كتابــاً مســتقًال للموضــوع "كتــاب اخلــراج" ،أيب حنيفــة

  "االستخراج ألحكام اخلراج".
هـــ) 251هـــ) وتــاله ابــن زجنويــه (ت 224وأمههــا علــى اإلطــالق كتــاب القاســم ابــن ســالم (ت، هــو كتــب األمــوال، ومثــة نــوع ثالــث

وأمحــد بــن نصــر الــداودي (ت ، هـــ)369هـــ) وعبــد اهللا بــن حممــد بــن حيــان األصــبهاين (ت 282إســحاق اجلهضــمي (ت  وإمساعيــل بــن
  هـ).402

، وناقشـت مجيعـاً العالقـات اخلارجيـة للدولـة اإلسـالمية يف موضـوعات عديـدة، هذه الكتب مجيعاً خرجت من رحم كتب الفقـه العامـة
  ومن زوايا خمتلفة.

  افيالرحالت واألدب الجغر 
وتوجــــه إىل كتــــب ، خــــرج يوســــف زيــــدان (مــــدير املخطوطــــات يف مكتبــــة اإلســــكندرية) مــــن إطــــار املصــــادر الدينيــــة بأنواعهــــا املختلفــــة

ورحلــة خــري الــدين ، رحلــة ابــن بطوطــة املعروفــة بـــ "حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار وعجائــب األســفار" :مهــا، واختــار رحلتــني، الــرحالت
ومل حتــظ بالشــهرة الــيت تســتحقها. ، والثانيــة حديثــة نســبياً ، م املســالك يف معرفــة أحــوال املمالــك". األوىل قدميــةالتونســي الــيت أمساهــا "أقــو 

  ولكن ملاذا اختار هاتني الرحلتني حتديداً؟
غـري وما ترتب علـى ذلـك مـن ت، الذي يتيح مالحظة تطور مفهوم الرحلة، الفارق الزمين الكبري بن الرحلتني :ذكر يوسف أربعة أسباب

فيقضي ربع قرن جيوب ، يف مفهوم التعامل مع اآلخر. واالختالف اجلذري بني أهداف الرحلتني. ابن بطوطة يرحل لغرض ذايت هو احلج
والثاين رجل دولـة وسياسـي ، فاألول رحالة مغامر، والتونسي خيرج هلدف حمدد بتكليف رمسي. واالختالف األساسي بني الرجلني، البالد

وتســتند إىل ، نــص ابــن بطوطــة ســردي حكــائي ال خيلــو مــن غرائبيــة باديــة عــن ناحيــة، . وأخــرياً اخــتالف طبيعــة الــنصودبلوماســي حمــرتف



ويقوم ، ويسعى لإلصالح اإلداري، شكك بعضهم فيها. ونص التونسي علمٌي رصني يعتمد التحلي للنظم السياسية، مشاهدات خاصة
  على الوقائع واالستشهادات الكثرية.

فــإن ، واخلـروج مــن الغايـة مـن ناحيـة أخـرى، نظـراً التســاع املطلـب مـن ناحيـة، وازنـة بـني املـرحلتني مــن مجيـع املوجـوة صـعبةوملـا كانـت امل
ولكنـه امتـاز ، فهو ليس مبعوثاً وال مكلفـاً ، فانتهى إىل أنه كان مفقوداً متاماً عند ابن بطوطة، يوسف زيدان ركز على اجلانب الدبلوماسي

أما التونسي فهو دبلوماسـي منـذ اليـوم األول لرحلتـه. وإذا كـان ابـن بطوطـة قـد عـاد ليكتـب تقريـراً سياسـياً يف ، لقائيةمبهارات دبلوماسية ت
  فإن التونسي انتهى جغرافياً ومصلحاً اجتماعياً.، فحواه

ويقضـي حياتـه يف ، فاتفالتونسي السياسي احملنك والدبلوماسي احملرتف يفتقـر إىل مـا حتتاجـه هـذه الصـ، وسجل يوسف مفارقة غريبة
فيجــد القبــول ، علــى حــني أن ابــن بطوطــة املغــامر يســتخدم الوســائل الدبلوماســية واملعاجلــات السياســية، صــدامات متواليــة مــع أهــل زمانــه

دايا إىل ملك الصني.، وحيظى بثقة الكرباء   حىت إن سلطان اهلند يوفده 
الـذي شـده إعجابـه بسـلفه ابـن خلـدون إىل أن ، ختلـو منهـا رحلـة التونسـي، إن رحلة ابن بطوطة حتفل بكثـري مـن اجلوانـب الدبلوماسـية

  جيمع رحلته قريبة من "العرب وديوان املبتدأ واخلرب" حىت إنه خصص مقدمة نظرية لكتابه متبعاً خطى املقدمة الشهرية لتاريخ صاحبه.
خل يف إطـار رصـد العالقـة مـع اآلخـر علـى الصـعيد ال شك أن مـا قـام بـه يوسـف زيـدان يف مالحقتـه لـرحليت ابـن بطوطـة والتونسـي يـد

  يف لوحة العالقات اخلارجية اليت تسعى الندوة لرمسها.، مما يضع خطاً جديداً ، وإن اختلفت مالمح هذا الفرد ومنطلقاته وغاياته، الفردي
  كتب الِسير

لكنـه ركـز علـى نقطـة غايـة يف ،  الـدين قاسـمرجع رضوان السيد يف حبثـه املرسـوم "كتـب السـري" إىل املوضـوع الـذي طرقـه مـن قبـل حمـىي
هي نوع من التأليف متاماً ملصطلح العالقات الدولية املعاصر. وهو فوق ذلـك يعطـي املوضـوع بعـداً أكادمييـاً عنـدما ال يعـرض ملـا ، األمهية

يف هــو كتــاب حممــد الــنفس بــل يقــف وقفــة طويلــة عنــد منـوذج أصــيل ومتقــدم هلــذا اللــون مــن التــأل، هـو معــروف ومتــداول مــن كتــب الســري
  الذي مل يصل إلينا.، الزكية

هــــ) بأنـــه بيـــان ســـرية املســـلمني يف معاملـــة 500هــــ أو  483ولقـــد حـــدد رضـــوان الســـيد مفهـــوم الســـري اعتمـــاداً علـــى السرخســـي (ت 
حصـرُه يف احلقبـة الواقعـة بـني  والباغني. ويف حماولته تأصيل التأليف يف هذا املوضوع، واملرتدين، ومع أهل العهد، املشركني من أهل احلرب

ونبه إىل أن اختفاء التآليف املستقلة يف السري ذلك ال يعين أن الفقهـاء عزفـوا عـن ، ومطالع القرن الثالث، عشرينيات القرن الثاين اهلجري
 حــني اختــار وإن كــان األحنــاف قــد احتفظــوا بعنــوان "الســري" يف، لكــنهم قصــروه علــى أبــواب وفصــول ضــمن الكتــب الفقهيــة، املوضــوع

كتــب   :غــريهم عنــوان "اجلهــاد". والحــظ أن القــرن الثــاين اهلجــري قــد شــهد ظهــور مخســة أصــناف مــن التــأليف يف مســألة احلــرب والســلم
وأخـرياً كتـب السـري. وهـذا النـوع األخـري هـو الـذي يعـين بالتجربـة احليـة يف ، وكتـب اخلـراج واألمـوال، وكتب اجلهـاد، وكتب الفتوح، املغازي

ويف أحكــام التعامـــل مـــع ، ويف جــواز االســـتقتال أو عــدم جـــوازه، ففيــه الكـــالم عــن عالقـــات اجملاهــدين بقائـــدهم وبالدولـــة، عركـــةســاحة امل
، واألسـرى، ويف األنصـبة مـن الغنـائم، ويف سريان أحكام اإلسالم على املسـلمني وغـريهم يف اجلبهـة، أصناف املقيمني على اجلهة األخرى

مويف الرقيق ويف، ويف السيب ويف الـدور األخـرى غـري ، ويف الصـلح والعهـد ومـن جيريهمـا،  التعامـل مـع مزروعـات أهـل دار احلـرب وحيوانـا
  داري اإلسالم واحلرب.

فـإن رضـوان السـيد اسـتظهر أن األوزاعـي (ت ، هــ) هـو أول مـن ألـف يف السـري189وإذا كان جميد خدوري قـد قـرر أن الشـيباين (ت 
مث أضـاف إنـه يف مطلـع التسـعينات مـن القـرن الفائـت توصـل إىل أن حممـد الـنفس الزكيـة (املقتـول ، عامـاً  هـ) قد سـبقه بنحـو ثالثـني157
  أو أنه قرين األوزاعي يف ذلك.، هـ) قد يكون أول من أّلف154



ورة بأوكسـفورد أوراقـاً مصـ w.madelungأراه أسـتاذ اإلسـالميات املعـروف  1989وكان بدء حكاية مـا توصـل إليـه أنـه يف شـتاء 
ـا تتضـمن رسـالة حملمـد الـنفس الزكيـة يف "أحكـام  :هـ) قـال445من "اجلامع الكايف" يف الفقه الزيدي املبكر أليب عبد اهللا العلوي (ت  إ

وقـد تبـني لـه أن الرسـالة عبـارة عـن اسـتفتاءات أو أسـئلة مـن ، أهل البغي" وهم املعارضون السياسـيون الـذين حيملـون السـالح ضـد الدولـة
مالربيــع بــ م وممتلكــا جييبــه عليهــا إجابــات تفصــيلية متتــد ، ن حبيــب صــاحب الــنفس الزكيــة لــه عــن قضــايا تتعلــق بــأرواح املعارضــني وحريــا

كمـا كـان يفعـل ،  على عشر ورقات. وظن رضوان السيد وقتها أن الرسالة عبارة عن برنـامج سـرية قدمـه الـنفس الزكيـة أواخـر أيـام بـين أميـة
ذلـك أن العلــوي يـورد آراء أخـرى للـنفس الزكيـة يف غـري أحكــام البغـاة تتعلـق بـدار احلـرب ودار اإلسـالم والعالقــات لكنـه تبـني بعـد ، الثـوار
ــا مــأخوذة مــن كتــاب الســري حملمــد الــنفس الزكيــة، بينهمــا مث اطلــع علــى خمطوطــة "اإلفــادة يف تــاريخ األئمــة الســادة" ، ويــنص أحيانــاً علــى أ

وأكثــر مــن ذلــك أن مجاعــة مــن الفقهــاء ، أى فيــه إشــارة واضــحة إىل كتــاب الســري للــنفس الزكيــةهـــ) فــر 424أليب طالــب البطحــاين (ت 
  احلنفية وغريهم يقولون إن الشيباين نقل أكثر مسائل السري من هذا الكتاب.

ث يف معظمهـا يبحـ، فجمـع منهـا زهـاء سـتني شـذرة، كانت هذه إشارات وجَّهت رضوان السيد إىل تتبع شذرات كتاب النفس الزكيـة
  كما تبعد متاماً عن أهل الذمة.،  وال تتعرض للمرتدين إال يف النادر، وأحكام البغاة، دار احلرب واجلهاد

كمـا قـال   –ألننـا ، أو عالقتـه بالشـيباين أو غـريه، على أن هذه الشذرات مل متكن رضوان السيد من احلكم على الكتـاب ترتيبـاً وتركيبـاً 
س لــدى صــاحيب اجلــامع الكــايف والتحريــر وغريمهــا. يضــاف إىل ذلــك أن اجلــزء اخلــاص بأحكــام البغــاة ال نعــرف مقــاييس النقــل واالقتبــا –

كمـــا أن املـــؤلفني غـــري الزيـــديني ال يعرفـــون عنـــه شـــيئاً وال ،  إذ هـــو مصـــبوب يف قالـــب الســـؤال واجلـــواب، يبـــدو مفصـــوًال عـــن بقيـــة الكتـــاب
  يذكرونه البتة.

  فلم يقطع بكونه جزءاً من كتاب السري.، على اجلزء اخلاص بأحكام البغاة كل ذلك جعل رضوان السيد يرتدد يف احلكم
، وعلى حاشيتها تعقيبات عديدة أثرت، وأخرياً فإن الكتاب "تراث العرب واملسلمني يف العالقات اخلارجية" حافل ببحوث أخرى

  وأبعاداً غائبة.، وأعطت رؤى خمتلفة، وأضافت
*******************  

  منسق معهد املخطوطات العربية بالقاهرة.، من سورية *) باحث وكاتب



  مواجهة القرائين
  مع فكر أبي الحسين البصري

  م)1044 -هـ436(
  *سابينا مشيدكه

1  
اية القرن اخلامس اهلجري/ احلادي عشر ، توارى املعتزلة كتيار فكري يف مراكز العامل السين حيث ّمت منعهم عمليًا ابتداًء من 

ف تداول تراثهم األديب ووصل األمر يف كثري من األحيان إىل تدمريه. لكن ما احتفظ به من فكر املعتزلة يرجع الفضل وتوق، امليالدي
طالع فيه إىل اإلمامية والزيدية من الشيعة باإلضافة إىل رجال الدين اليهود وخاصة يهود القرائني. لذلك لدينا اليوم إمكانية ملزيٍد من اإل

كما لدينا إمكانية للحصول على كمية كبرية من نصوص املعتزلة الصحيحة. هناك إشارات واضحة تدل على أن على مذهب املعتزلة  
. فكر املعتزلة كان له تأثري على فكر اإلباضية والسامرة واملسيحيني دون أن نعرف بالضبط َمَديات هذا التأثري وطرائق االستقبال اخلاصة

م يتبنون ، ة للمعتزلةويف جمال حفظ املواد النّصية الرئيس فإن النشاطات العلمية للزيدية والقرائني تعترب ذات أمهية خاصة. حيث إ
م نسخوا كميات كبرية من نصوص املعتزلة بأسلوب منظم. وال توجد ، مذاهب املعتزلة إىل حد بعيد يف تفكريهم الكالمي اخلاص بل إ

  الشيعة اإلمامية.دالالت حىت اآلن على حدوث الشيء ذاته من قبل علماء 
هــذا االحتفــاء بفكـــر املعتزلــة عنـــد اإلماميــة بـــدأ تقّبلــه يف النصـــف الثــاين مـــن القــرن الثالـــث اهلجــري/ التاســـع املــيالدي مـــع بــين نوخبـــت 

م). 923هـــ/316م و912هــ/300م) واحلســني بـن موسـى النــوخبيت (تـويف مـا بــني 942هــ/331(تــويف  وخاصـة أبـو ســهل ابـن نوخبـت
فإنه ميكـن مجـع آرائهـم مـن املؤلفـات الالحقـة لإلثنـا عشـرية. كـان العـامل اإلمـامي األول الـذي وقـع ، م حفظ أي من أعماهلمومبا أنه مل يت

م) حيــث خــالف وجهــات النظــر الكالميــة 1022هـــ/413حتــت تــأثري املعتزلــة والــذي مت حفــظ جــزء مــن أعمالــه هــو الشــيخ املفيــد (تــويف 
م) أحد مؤسِّسـي 931هـ/319م) وتبىن أكثر مذاهب أيب القاسم الكعيب البلخي (تويف 991هـ/381التقليدية ملعلمه ابن بابويه (تويف 

م) فقــد تبــىن مــذهب مدرســة البصــرة. 1044هـــ/436املدرســة البغداديــة املعتزليــة. أمــا طــالب املفيــد ومــن بيــنهم الشــريف املرتضــى (تــويف 
قاضي قضاة الري ورئيس البهشمية (أتبـاع أيب هاشـم اجلبـائي) -م) 1025هـ/415وباعتباره تلميذاً لعبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين (تويف 

ومعــه وصــل االلتحــام بــني اإلماميـــة ، م)933هـــ/ 321فقــد تــأثر املرتضــى بصــورة خاصــة بتعــاليم أبــو هاشــم اجلبــائي (املتــوىف  -يف زمنــه
ــــاين عشــــر مــــي ــــة القــــرن الســــادس اهلجــــري/ الث اي ــــل  ــــة إىل شــــكله النهــــائي. وقبي ــــويف ، الديواملعتزل ــــدأ مــــذهب أيب احلســــني البصــــري (ت ب

م) بالتـــأثري بصـــورة متزايـــدة علـــى الفكـــر الكالمـــي اإلثنـــا عشـــري. كـــان اإلمـــامي األول الـــذي تبـــىن مـــذهب أيب احلســـني 1044هــــ/436
ذلــك  م). وتركــت تعــاليم وآراء أيب احلســني البصــري بعــد1204هـــ/ 600البصــري هــو ســعد الــدين حممــود بــن علــي احلّمصــي (تــويف بعــد 

هــ/ 672تأثرياً ملحوظاً علـى الفكـر اإلمـامي الكالمـي والـذي كـان مـن ممثليـه الرئيسـيني يف القـرون الـيت تلـت نصـري الـدين الطوسـي (تـويف 
م) والفاضــل املقــداد الســيوري 1325هـــ/ 726م) والعالمــة احللــي (تــويف 1300هـــ/699م) و ميــثم بــن ميــثم البحــراين (تــويف 1274

  م).1423هـ/826(تويف 
ـــــة فهـــــو حيـــــىي بـــــن احلســـــني امللقـــــب "باهلـــــادي إىل احلـــــق" (تـــــويف  ـــــأثري كبـــــري مـــــن املعتزل ـــــذي وقـــــع حتـــــت ت أمـــــا العـــــامل الزيـــــدي األول ال

ــس اإلمامــة الزيديــة يف الــيمن والــذي تبــع مــذاهب 860هـــ/246م) وهــو حفيــد القاســم بــن إبــراهيم (تــويف 911هـــ/298 م) وهــو مؤسِّ
يان اتفاقه معها. وانتشرت آراء وتعاليم مدرسـة بغـداد بـني أغلبيـة زيديـة الـيمن يف القـرون الالحقـة مدرسة بغداد بالرغم من أنه امتنع عن ب

م). أما بني الزيدية 1013هـ/404م) واإلمام اليمين احلسني املهدي (تويف 934هـ/322مثل أمحد الناصر وهو ابن حيىي املذكور (تويف 
واإلمـام أمحـد بـن ، البطحـاين :رة" األكثر شـعبية. ومـن الواجـب هنـا ذكـر األخـوينمن منطقة حبر قزوين فقد كانت مذاهب "مدرسة البص



م) والــذين كــانوا 1033هـــ/424م) وأبــو علــي بــن حيــىي بــن احلســني النــاطق بــاحلق (املتــوىف 1020هـــ/411احلســني املؤيــد بــاهللا (تــويف 
يف "الـري". يف حـني بقيـت  رأتبـاع القاضـي عبـد اجلبـام) والـذي كـان ينتمـي إىل حلقـة 980هــ/369البصـري (تـويف  تالمذة أيب عبـد اهللا

بـاهللا  دمذاهب البهشمية هي السائدة بني الزيديني الذين تلوا ذلك. وهناك من كان يفضـل مـذهب أيب احلسـني البصـري مثـل اإلمـام املؤيـ
  م).1348هـ/749م أو 1346هـ/ 748حيىي بن محزة (املتوىف 

"الشــامل حلقــائق األدلــة العقليــة  :لَّــٍف جمهــوٍل مــن العقائــد الزيديــة وهــو كتــاب بعنــوانعلــى مؤ  2587حتتــوي خمطوطــات "اليــدن" رقــم 
ص ، م2000وُأصــول املســائل الدينيــة". يبــني مايكــل كــوك يف كتابــه (األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املنكــر يف الفكــر اإلســالمي. كــامربدج 

ىي بــن محــزة "الشــامل حلقــائق األدلــة وأصــول املســائل الدينيــة" ) أن هــذا املخطــوط بالتأكيــد هــو اجلــزء الثــاين مــن كتــاب حيــ118 -115
، 630ص ، م1988روت ـبيـ، مصـادر الفكـر اإلسـالمي يف الـيمن :بـن حممـد احلبشـي (وهلذا فإّن العنـوان الـذي أطلـق مـن قبـل عبـد اهللا

  م) غري صحيح.1848سنة  122ص 2جملد رقم  3-1مؤلفات الزيدية  :ومن قبل أمحد احلسيين، 31رقم 
فقــــد مجــــع علمــــاء الزيديــــة بصــــورة منتظمــــة ونســــخوا كتابــــات املعتزلــــة ، وباإلضــــافة إىل تقبــــل مــــذهب فكــــر املعتزلــــة وخاصــــة البهشــــمية

وكانــت هــذه احلالــة خــالل القــرن الرابــع هجــري/ العاشــر املــيالدي واخلــامس اهلجــري/ احلــادي عشــر املــيالدي بــني الزيديــة مــن ، الصــحيحة
س اهلجــري/ الثــاين عشــر مــيالدي فمــا فــوق وبــني الزيديــة يف الــيمن. بــدأ اإلمــام اليمــين أمحــد بــن ســليمان منطقــة قــزوين ومــن القــرن الســاد
بعمليـة نقـل واسـعة للكتـب ، م) وهـو مـن مسـاندي فكـر املعتزلـة1170هــ/566 -م1137هــ/532 :املتوكل على اهللا (حكم يف الفـرتة

م) 1217هــ/614 -م1187هــ/ 583بـن محـزة (حكـم للفـرتة  باهللا عبد اهللالزيدية من منطقة قزوين إىل اليمن. وكان خليفته املنصور 
من املناصرين بقوة لفكر املعتزلة وواصـل نشـر وتـرويج فكـر املعتزلـة ومت قبوهلـا رمسيـاً مـن قبـل الزيـديني مـن منطقـة قـزوين مـن خـالل تأسـيس 

  مكتبة مثينة يف مدينة املنصور "اخلزانة املنصورية السعيدة".
م 1950ويف أوائـل عـام ، ملبادرة هذا الزيدي يف تقدمي ومجـع ُنسـخ مـن نصـوص املعتزلـة والـيت مت حفـظ معظمهـا يف الـيمنوالشكر كله 

ّمت الكشف عن كمية كبرية من هذه املخطوطات ومت تصويرها بـامليكروفيلم خـالل عمليـة استكشـافية جملموعـة علمـاء مصـريني إىل الـيمن. 
كانت ألعمال خمتلفة من ممثلني ملدرسة املعتزلة (البهشمية) ضـمنها أربعـة عشـر جـزءاً ،  ا بامليكروفيلمومن بني املخطوطات اليت مت تصويره

، 17-11، 9-4من أصل عشرين من املصدر املوسوعي كتاب "املغين يف أبواب التوحيد والعدل" لكاتبه القاضي عبد اجلبار (األجزاء 
 العثـور علـى كتابـات أخـرى ألتبـاع البهشـمية يف الـيمن ومـن بينهـا "شـرح األصـول ) واليت مت حتقيقهـا ونشـرها بعـد ذلـك يف مصـر. ومت20

باإلضـافة إىل نـص ، م)1034هــ/415اخلمسة" وهو تعليق على األصول اخلمسة للمعتزلة لعبد اجلبار وهو أحد أتبـاع أيب هاشـم (تـويف 
م) 1076هــ/429باعـه اآلخـرين وهـو ابـن مّتويـه (تـويف "كتاب احملـيط" بتكليـف مـن قبـل أحـد أت، تعليق على كتاب القاضي عبد اجلبار

  املسّمى كتاب "اجلامع يف احمليط بالتكليف".
ايــة القــرن اخلــامس هجري/احلــادي عشــر مــيالدي علــى األقــل كــان هنــاك عــدد كبــري مــن اليهــود املتكلمــني والــذين كــانوا مــن ،  حــوايل 

م) ومن بني القـرائني البـارزين 1013كر على اخلصوص صاموئيل بن خوفين (تويف من بني الربانيني نذ ، املتأثرين مبذهب املعتزلة البهشمية
م) وتلميــذه يشــوع بــن يــودع. وكمــا كانــت احلــال بالنســبة إىل الزيــديني مل 1040هـــ/431هلــذا اخلــط أبــو يعقــوب يوســف البصــري (تــويف 

إمـا باللغـة العربيـة  -املعتزلـة بصـورة مكثفـة بـل نسـخوا نصـوص، يكتب متكلمو اليهود يف ذلك الوقت أطروحات الهوتيـة أصـيلة فحسـب
وأكثر مـن ذلـك يف جمموعـة إبـراهيم فريكـوفيتش يف سـانت ، ربية. ومت العثور على أجزاء من تلك النسخ بني النصوص يف جنيزة عزراـأو الع

لته لسوريا وفلسـطني ومصـر م) كانت من خالل رح1874 -1787بيرتسربغ. معظم املادة يف اجملموعة اليت مجعها إبراهيم فريكوفيتش (
  م حيث زار معابد القرّائني على اخلصوص.1865و 1863ما بني عام 



ا يف مناسبات عديدة من قبل العديد من العلماء. ففي عـام  م نشـر 1935إن أمهية جمموعة فريكوفيتش فيما يتعلق باملعتزلة قد مت بيا
وفقـاً لقاعـدة ، تـدل مجيعهـا مسـات املعتزلـة بصـورة واضـحة، عشر من اجملموعـة اندريج جيكوفلفي بوريسوف وصفاً مفصًال لألجزاء الثالثة

م عـــرض 1974وصـــف "بوريســـوف" الدقيقـــة لألجـــزاء الثالثـــة عشـــر ومبقارنتهـــا مـــع األجـــزاء األخـــرى مـــن املتـــاحف الربيطانيـــة. ويف عـــام 
وظــة مــن قبــل القــرائني. فقــد تبــني علــى وجــه "خــاجي بــن شــاماي" املزيــد مــن االســتنتاجات فيمــا خيــص هويــة بعــض نصــوص املعتزلــة احملف

اخلصوص أن القرائني حافظوا على النسخ األصلية من كتاب احمليط لعبد اجلبار والذي منتلك منه حـىت اآلن التعليـق السـالف الـذكر البـن 
 استخدمت كقاعدة للنسـخة ر على بعض األجزاء املفقودة من املغين يف جمموعة فريكوفيتش من بني خمطوطات صنعاء اليتـوقد ُعث، متويه
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جيب عدم إغفال أن معظمها ينتمي إىل خـط واحـد ضـمن ، بالرغم من وجود غزارة يف املواد النصية اليت اكتشفت حىت اآلن يف اليمن
و مـا ينطبـق بصـورة كافيـة علـى وهـ -مل يكتشـف أي نـص مـن قبـل املفكـرين قبـل عبـد اجلبـار، املعتزلة فقط وهو البهشمية. وعلـى العكـس

حيـث اسـتمر كالمهـا مـن النقـاط املرجعيـة اهلامـة للممثلـني ، م)916هــ/303مؤسس البهشمية أبو هاشم اجلبائي ووالده أبـو علـي (تـويف 
بغداد واليت   دون ذكر املعتزلة األوائل. وينطبق هذا على اجملموعات املنافسة للبهشمية مثل ابن اإلخشيد أو مدرسة -الالحقني للبهشمية

كانت مذاهبهم تصاغ على نطاق واسع من ِقبل أبو القاسم الكعيب البلخي. والعمل الوحيد أليب القاسم الكعيب البلخي الـذي اكتشـف 
  يف اليمن هو مقاالت اإلسالميني الذي عّدل بصورة جزئية من قبل فؤاد سيد.

األخرية ضمن املعتزلة. كان أبو احلسني البصري تلميذ عبد اجلبـار ويف مل تكن البهشمية املدرسة اإلبداعية والنشطة ، عالوة على ذلك
م) وطــّور آراء الهوتيــة 1043كــان تلميــذ الفيلســوف املســيحي ابــن الســمح وأيب الفــرج ابــن الطيــب (تــويف   -نفــس الوقــت درس الفلســفة

مــن قبــل البهشــمية فقــد كتــب كتــاب "املِلــل مســتقلة أبعدتــه عــن مدرســة أبــو هاشــم اجلبــائي بعــض الشــيء. وبــالرغم مــن االنتقــاد الكبــري 
وكانـت آراء أيب احلسـني البصـري ناجحـة إىل حـّد أن مدرسـته أسسـت ، والِنحل" حيث دخـل الفلسـفة مـن خـالل غطـاء العلـوم الكالميـة

نــت آخــر م) أن مدرســة أيب احلســني البصــري كا1209هـــ/606نفســها جنبــاً إىل جنــب مــع البهشــمية. وبــني فخــر الــدين الــرازي املتــوىف (
املدارس الفعالة للمعتزلة يف زمنـه. أثبـت فكـر أيب احلسـني البصـري أنـه مـؤثر جـداً بـني اإلماميـة اإلثـين عشـرية مـن القـرن السـادس اهلجـري/ 

 ،وبالرغم مـن االقتباسـات املتفرقـة أليب احلسـني البصـري املفقـودة يف كتـب اإلماميـة املتـأخرة، الثاين عشر ميالدي فما فوق. على أية حال
الـذي ّمت حتقيقـه مـن قبـل حسـن بـن يوسـف الغـروي. قـم  2-1املنقـذ مـن التقليـد الطبعـة  :(سديد الدين حممود بـن علـي احلمصـي الـرازي

-504ص 1) وكتابــه الغــرر (اجمللــد63ص 1حيــث يشــري إىل أيب احلســني البصــري. كتــاب تصــفُّح األدلــة (اجمللــد، م)1991م/ 1412
أيب احلســني البصــري جيــب أن تســتخدم حبــذر كمصــادر إلعــادة بنــاء فكــره وخباصــة حتــت تــأثري فخــر  ). الروايــات اإلثنــا عشــرية آلراء505

ني الدين الرازي الذي انتشرت قـراءة كتاباتـه بـني اإلثـين عشـرية. ميـزة هامـة لعلـم الكـالم عنـد الـرازي هـو أنـه دائمـاً يتبـىن مفـاهيم أبـو احلسـ
فسرها بطريقة تدعم وجهة النظـر األشـعرية دون املعتزلـة. عـالوة علـى ذلـك وبسـبب تـأثري بالرغم من أنه كان حيّدثها وي، البصري الكالمية
فــإن الــرازي أيضــاً يوظــف املفــردات الفلســفية للتعبــري عــن وجهــات نظــره والــيت تســتند بصــورة مباشــرة علــى مواقــف أيب ، التقليــد الفلســفي
  احلسني البصري.

عـدد قليـل مـن الزيـديني تبـىن فكـره أمثـال اإلمـام املؤيـد حيـىي بـن محـزة. علـى  –زيـديني كان فكر أيب احلسني البصري قليل التـأثري بـني ال
كما نسخوا عدداً من مؤلفاته (آراء أيب احلسني البصري يشار إهليا من قبل املؤلفني ،  كانوا على علم بفكر أيب احلسني البصري،  أية حال

م) واملوجـــود يف 1242هــــ/640م) يف كتـــاب احملجـــة البيضـــاء (اكتمـــل 1268هــــ/667بـــن زيـــاد العنســـي (تـــويف  الزيـــديني مثـــل عبـــد اهللا
) والقاسم بن أمحد احمللـي (القـرن 48فهرس ص :احلبشي، مكتبة آل الوزير صنعاء، 148ر ـخمطوطتني على األقل (خمطوطة ميونخ كالس

عمـال حمفوظـة يف الـيمن وتعتـرب حـىت اآلن ) وأنتج نسخاً لعـدد مـن األعمـال ملـؤلفني مـن أتبـاع أيب احلسـني البصـري. بقايـا هـذه األ8/14



من أهم القواعد ملعرفتنا مبذهبه الكالمي. وجيـب أن ال ننسـى خاصـة ذكـر األجـزاء املوجـودة مـن كتـاب املعتمـد يف أصـول الـدين واألقصـر 
بن املالمحي اخلوارزمي (تـويف  ركن الدين حممود، منه واملوجود كامًال كتاب "الفائق يف أصول الدين" الذي كتبه تابع أليب احلسني البصري

وجيــب أن نــذكر أيضــاً عمــًال صــغرياً حــول ، وهــي املخطوطــات الــيت عثــر عليهــا يف مكتبــة اجلــامع الكبــري يف صــنعاء، م)1141هـــ/536
ت وهو موجود يف ثـالث خمطوطـا، م) والذي كان حتت تأثري ابن املالمحي بصورة جلية1144هـ/538العقيدة جلار اهللا الزخمشري (تويف 

يف املكتبــات اليمنيــة. وتوجــد خــارج الــيمن نصــوص هامــة ألتبــاع أيب احلســني البصــري مثــل "الكامــل يف االستقصــاء يف مــا بلغنــا مــن كــالم 
لكاتبه غري املعروف تقـي الـدين البحـراين (أو النجـراين) يف مقارنـة منهجيـة ملـذاهب البهشـمية وأيب احلسـني البصـري املكتوبـة يف ، القدماء"
حتقيق السيد حممد الشاهد القـاهرة  487واحملفوظ يف خمطوطة مفردة وحيدة (اليدن  7-م1276هـ/675م و 1141هـ/536ما بني 
م) قد جلبه مـن اسـطنبول. ومـؤخراً وجـد عمـل مكثـف آخـر 1665-1619م) وكان املالك السابق ليفنوس وورنر (1999هـ/1420

حيـث وجـد يف اهلنـد مـن قبـل العـامل اإليـراين ، ة" والذي كان يعتقد بأنه قد ضـاعالبن املالمحي وهو "حتفة املتكلمني يف الرد على الفالسف
  حسن األنصاري القمي.

مل يتم العثور على أية حال يف اليمن على كتابات أيب احلسني البصـري نفسـه وال علـى أي مـن النصـوص املعاصـرة ملخالفيـه الـيت ميكـن 
  بني أتباع البهشمية من جانب وبني أتباع أيب احلسني البصري من جانب آخر.أن توفر دليًال على اخلالفات القاسية اليت حدثت 
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من الدراسات األولية وآراء الباحثني مثل بوريسوف وبن مشامي وديفد سكلري حول بقايا كتب املعتزلة يف جمموعة فريكـوفيتش يبـدو أن 
لذا سـعى القـراؤون إىل نسـخه. مل تكـن  -الهوتياً ملمثلي البهشميةالقرائني قد تأثروا بشكل خاص بفكر البهشمية والذي كان أغلبه أدباً 

وظهــرت مــؤخراً للعيــان نصــوص تثبــت أن القــرائني كــانوا ، هنــاك دالالت أن فكــر وكتابــات أبــو احلســني البصــري أصــبحت مألوفــة للقــرائني
الث نســخ شــاملة ألعمالــه الكبــرية يف علــم توجــد ثــ، علــى علــم جيــد بفكــره وكتاباتــه. يف جمموعــة إبــراهيم فريكــوفيتش يف ســانت بيرتســربغ

كمـا اكتشـفت باإلضـافة إىل أجـزاء مهمـة مـن الـردود والتفنيـدات ،  منها كتاب تصفح األدلة اليت ُنسخت من قبل القرائني املعتزلة، الكالم
  الكالمية ألدلة أيب احلسني البصري حول وجود اهللا.

ن زمالئـه مـن خـالل انتقاداتـه لتعـاليم املعتزلـة السـائدة. وبعـد أيب احلسـن البصـري أثار أبو احلسني البصـري العديـد مـ، خالل فرتة حياته
م) وأكمل كتاب القاضي عبد اجلبار "طبقات املعتزلة" وينقل أّن أبا احلسني البصـري 1101هـ/494جبيلني جاء احلاكم اجلشمي (تويف 

خــالل اســتخدام احلجــج الــيت تعتــرب غــري صــحيحة بــني زمالئــه ســّبب اإلهانــة ألصــحابه بعــد أن لــوث نفســه بتدخلــه يف علــوم الفلســفة مــن 
ة املعتزلــة. تُبــّني املصــادر األخــرى علــى أيــة حــال القليــل مــن بعــض النقــاط املعينــة يف نقــده والــيت أثــارت ردود أفعــال حــادة. والــردود الكالميــ

تســّلط الضــوء علــى اجلــدل  -وعــة فريكــوفيتشاحملفوظــة جزئيــاً يف خمطوطــة مبجم -علــى دليــل أيب احلســني البصــري حــول إثبــات وجــود اهللا
، ميكـن أن تعـّرف بيوسـف البصـري، املبكر. فكاتـب األطروحـة املكتوبـة باللغـة العربيـة وغـري معلومـة العنـوان وغـري املسـماة يف الـنص املوجـود

ملعتزلـة حـول وجـود اهللا خالقـاً ويـدافع عـن دليـل ا، فقد كان البصري من املساندين النشطني ملذهب املعتزلـة الكالمـي وللمـذاهب البهشـمية
  وبدوره يرفض الدليل اآلخر ُمربزاً النتائج السخيفة اليت ميكن أن ترتتب عليه.، للعامل ضد انتقادات أيب احلسني البصري

اد إىل وهــذا الــدليل املتكــون باالســتن، الــدور البــارز أليب احلســني يف نقــد أدلــة الكــالم املبكــر باالســتناد إىل حــدوث األعــراض واجلــواهر
احلــوادث مل يــتم االعــرتاف بــه مــن قبــل العلمــاء. هريبــرت أي. ديفدســون يف دراســة أدلــة وجــود اخللــق ووجــود اهللا يف الفلســفة اإلســالمية 

وينسب التطورات احلامسة ، ليس لديه علم بأيب احلسني البصري -على سبيل املثال-م) 1987واليهودية يف القرون الوسطى (أكسفورد 
  له ملتكلمي األشعرية (اجلويين وفخر الدين الرازي).املقدمة من قب



والدليل على ذلك هو ، يبدو أن يوسف البصري كان خيوض حرباً خاسرة بني القرائني ضد مذهب أيب احلسني البصري، على أية حال
وقــد مت ، موعــة فريكــوفيتشاألجــزاء الثالثــة لعمــل أيب احلســني البصــري الكبــري حــول علــم الكــالم كتــاب "تصــفح األدلــة" املوجــود ضــمن جم

  ومع ذلك مل تعَرف من قبل بوريسوف.، وصف اثنني من هذه األجزاء
ـــة ويضـــم  21.4× 25( 655فـــرك الثـــاين. العـــريب.  -14صـــفحة وحتتـــوي الصـــفحة منـــه مـــا بـــني  71ســـم) مكتـــوب حبـــروف عربي

وحيتــوي علــى إهــداء ، ســني البصــري رمحــه اهللاجلــزء الثالــث مــن كتــاب تصــفح األدلــة تصــنيف الشــيخ أيب احل :ســطراً. للجــزء عنــوان هــو16
وحتـت اإلهـداء هنـاك ترمجـة ، ومن يقـوم ببيعـه أو يغـري حالـة الوقـف سـوف يلعـن، وقف ياشاغ ابن الوزير أسد (الفضل) التسرتي وأحفاده

ي وهــو أحــد وجهــاء قليلــة الوضــوح لعنــوان املخطوطــة باللغــة العربيــة. يعتقــد أن الشــخص املــذكور يف اإلهــداء هــو ســهل بــن فضــل التســرت 
القرائني والعامل الديين البارز يف النصـف الثـاين مـن القـرن اخلـامس اهلجـري/ احلـادي عشـر مـيالدي والـذي كـان مهتمـاً فيمـا يبـدو بـالرتويج 

ميـة لفكر أيب احلسني البصري يف جمتمع القـرائني. ويُفـرتض أنـه مت نسـخ املخطوطـات خـالل فـرتة حياتـه. أمـا وجهـات نظـر التسـرتي الكال
وميكن مالحظة ذلك على أية حال يف دراسته النقديـة لعلـم مـا وراء الطبيعـة ألرسـطو (التحريـر ، اخلاصة فلم يتم حبثها إىل اآلن بالتفصيل

حيــث يــدعم ، لكتــاب أرســطو يف مــا بعــد الطبيعــة) وحتتــوي املكتبــة الربيطانيــة مقتطفــات مــن املخطوطــات كــذلك يف جمموعــة فريكــوفيتش
ضــد النظريــة األرسطوطاليســية يف هــذا الشــأن. ،  الوحدانيــة والعــدل مــع اعتقادهــا بقــدرة اهللا علــى َخْلــَق العــامل يف الزمــانمــذهب املعتزلــة يف

وجيــادل بالتفصــيل بــأن الوجــود مــتالزم مــع اجلــوهر بــدًال مــن كونــه مضــافاً إليــه وضــد متييــز أرســطو بــني املاهيــة والوجــود. ويبــني نقاشــه هنــا 
  سة أيب احلسني البصري بدًال من البهشمية.مسائل املصطلحات يف مدر 

) ومـن 52-47) ورزم مـن سـتة أوراق (46-45، 35-34) وبـورقتني (62، 61، 36، 25تتضمن املخطوطات أوراقـاً معزولـة (
) وحتتوي على تسع عناوين فصول والـيت تبـني 71-64، 60-53، 44-37، 33-26، 24-17، 16-9، 8-1ثالث أوراق (

تعامــل معهــا تنتمــي يف هــذا اجلــزء بصــورة رئيســة لألســئلة املتعلقــة بــاخلواص القدســية للمعرفــة والقــوة. إن االنقطاعــات يف أن العنــاوين الــيت ي
  :استمرارية النص وعناوين الفصول املذكورة يف اجلزء هي كما يلي

  :الملف األول
. ويف 44- 37، 36، 63و 60- 53، 61 يعين، ترتيب رقم نسبة األجزاء اليت تّكون نصًا مّتسقًا ميكن إعادته بصورة جزئية

  ليس هناك على ما يبدو استمرار مباشر للنص يف مكان آخر يف املخطوطة.، احلاالت األخرى للقطع يف استمرارية النص
سـطراً لكـل  18سـم) بوجـود 14× 18صفحة تالية ( 77| ُكتب باللغة العربية وحيتوي على  4814عريب. -|| فركوفيتش. يفر.

-11أوراق)  8( 9-2جـزء منهـا رزم مـن مثانيـة أو عشـرة أوراق ، )29، 19، 1ملخطوطة جزءاً من أوراق مفصولة (صفحة. تتضمن ا
أوراق).  8(71-64، أوراق) 8(55-48، أوراق) 10( 47-38، أوراق) 8(37-30، أوراق) 8( 28-21، أوراق) 10(20

. 63، 55، 47، 37، 29، 20، 9يعـين ، بعـد كـل رزمـة تقريبـاً ميكن مالحظة انقطاع استمرارية الـنص ، ويفتقر اجلزء إىل أي عناوين
  ليس هناك أي استمرارية يف النص ميكن مالحظتها يف أماكن أخرى من املخطوطة.، يف أي حال

. حيتــوي 655عــريب.  -مكتــوب باللغــة العربيــة مــن قبــل شــخص ثــان غــري || فركــوفيتش. يفــر. 103عــريب.  -|| فركــوفيتش. يفــر.
كمــا حتتــوي علــى اثــين عشــر عنــوان فصــل. املخطوطــة ،  ســطراً  19-17ســم) وحتتــوي كــل ورقــة مــا بــني  12× 16.9ورقــة ( 147علــى 

عمليــاً فــإن مجيــع األوراق غــري حمفوظــة بالكامــل نتيجــة لألضــرار الكبــرية يف أطرافهــا وذلــك لتعرضــها للقضــم مــن قبــل ، مــدمرة بصــورة كبــرية
ا ضارة هلا.1980ام احلشرات. وقد خضعت إلجراءات احملافظة عليها يف ع   م لكن بطريقة أثبتت أ

) 137، 136، 123، 112، 111، 92، 91، 67، 66، 44، 37، 36، 35وحتتـــــوي املخطوطـــــة علـــــى أوراق مفصـــــولة (
، 65-56، 55-46) ومـن عشـرة (100-93) ومن مثانية (43-38، 8-1) باإلضافة إىل رزمة من ست (10-9وأوراق ذات (



، 22-11) ورزم مـــن اثـــين عشـــر ورقـــة (147-138، 122-113، 110-101، واحـــدة معزولـــةباإلضـــافة إىل ورقـــة  )68-78
ايـــة ، ). وهـــو نفـــس احلالـــة بـــاجلزئيني اآلخـــرين124-135، 79-90، 23-34 يبـــدو أن هنـــاك انقطاعـــات يف اســـتمرارية الـــنص يف 

للمخطوطـة. وقـد يكـون قـد متَّ نسـخ املخطوطـة  على األقل بقدر ما تسمح بتقريره احلالة الصعبة -الوحدات الطبيعية اخلاصة للمخطوطة
مــن بــني الكتّــاب الــذين كتبــوا تعليقــاً علــى كتــاب ســفر ، مـن قبــل كاتــب قرّائــي معــروف يف القــرن اخلــامس اهلجــري/ احلــادي عشــر املـيالدي

وفيش ||. عــريب. التكــوين وهــو أبــو احلســني علــي بــن ســليمان املقدســي الــذي كانــت لــه صــلة وثيقــة بعائلــة التســرتي. خــط كتابــة فريكــ
ه ||) ـوتواقيــع اثنــني مــن كتاباتــ، الــيت هلــا نفــس بيانــات الناســخ لعلــي بــن ســليمان 111عــريب.  -يشــبه إىل حــد كبــري || فــرك. 103
  ) عالوة على ذلك فإن املخطوطات كتبت على ورق حبجم صغري لعلي بن سليمان.119و 112عريب.  -فرك.

هلـذا فـإن  ، 103عـريب  -| ميكن إجيادها يف || فـرك. يفـر. 4814عريب.  -ك. يفر.معظم أجزاء تصفح األدلة املوجود يف || فر 
-| ميكن من حيث املبـدأ أن يكـون مكمـًال بـاملواد املوجـودة يف || فـرك. يفـر. 4814عريب. -كثرياً مما هو مفقود يف || فرك. يفر.

فـإن االختالفـات البسـيطة يف التعبـري ، عـالوة علـى ذلـك واليت مل تكن بسبب التشوه الكبري الذي حّل باملخطوطـة األخـرية.، 103عريب 
مـا متـثالن بصـورة واضـحة نصوصـاً منقحـًة باختالفـات بسـيطة عـن الـنص. عـالوة علـى  بني الفقرات املتوازية يف كال املخطوطتني تـوحي أ

  . |4814عريب.  -|| فرك. يفر. بعض اإلضافات اليت ليس هلا مثيل يف 103عريب -حيتوي || فرك. يفر.، ذلك
  :الملف الثاني

 :يب 110أف ، 103فــرك. عــريب.  :، 655فــرك. عــريب  و|| 103|| فــرك. عــريب.  يف حالــة واحــدة ميكــن إجيــاد تســاوي بــني
  ب. 655 :1فرك. عريب  اية الورقة حتتوي نفس النص مثل || -12

  الحظات أخرى لبعض من النصوص.ويبدو أن القطوع يف استمرارية النص وعناوين الفصول املذكورة يف اجلزء أكملت م
  :الملف الثالث

األجزاء املوجودة يف النسخة املنقحة البن املالمحي أليب احلسني البصري اليت كتبها هي "املعتمد يف أصول الدين" عمل األخـري حيتـوي 
إن اهللا قادر على الذي  :حيث تتعامل مع موضوع، 655عريب  يف التصفح احملفوظ بالكامل يف || على فصل واحد هو فصل املقارنة

  يعلمه ولن يفعله وما أعلنه بأنه لن يفعله...
يبني ابن املالمحي أنـه قـد حـذف بعـض أدلـة وحجـج أيب احلسـني البصـري والـيت اعتربهـا إمـا ضـعيفة أو زائـدة عـن ، يف مقدمته للمعتمد

سـني البصـري. إن مقارنـة منهجيـة بـني النسـختني ويبـني النقـاط الـيت خيتلـف فيهـا مـع أيب احل، كمـا أنـه أضـاف بعضـاً مـن حججـه،  احلاجة
تتــيح نظــرة داخليــة يف الوســيلة الــيت اعتمــدها ابــن املالمحــي يف هــذا الســياق يف نصــه املــنّقح. عــالوة علــى ، للفصــل يف التصــفح ويف املعتمــد

  ملختلف الذي اعتمده ابن املالمحي.ذلك إن املقارنة بني النصني ميكن أن تبني إىل أي مدى مت التنقيح على نسخة القرائني والتنقيح ا
ا حتتوي على أدلة أن أبا احلسني البصري قام بنفسه ، إن الردود الكالمية ضد هذا حمفوظة يف جمموعة فريكوفيتش عالوة على ذلك فإ

احلسـني البصـري  يذكر أنه عندما تبىن أبـو، بكتابة أكثر من عمل منّقح. إن كاتب الردود الكالمية على أغلب الظن هو يوسف البصري
موه بالكفر ويرد تبعاً لـذلك بعبـارة "حبسـب ، هذه األمور وكتب كتاباً بعنوان "تصّفح األدلة" وبعدها كتاب "الكالم" فإن علماء الدين ا

  ما بلغين".
يني يبـني ابـن من تراصف النسختني يصبح جلياً أن احملتـوى العـام للفصـل هـو متطـابق بـني "التصـفح" و "املعتمـد". ففـي مقطعـني متتـال

امللحمـــي بصـــورة واضـــحة أن يقتـــبس مباشـــرة مـــن كتـــاب التصـــفح. وعنـــد إجـــراء مقارنـــة لالقتبـــاس املوجـــود يف نســـخة القـــرائني مـــن كتـــاب 
وهـذا يـدل علـى أن نسـخة ، "التصفح" يصبح واضحاً أن النسختني ال ختتلفان. على أية حال هناك تنوع حنوي واستخدام كلمات بديلة

ويبـني أن ابـن املالمحـي نقـل ، وهـذا األمـر مؤكـد يف العديـد مـن الفصـول، حد ما عـن النسـخة الـيت حبـوزة ابـن املالمحـي التصفح ختتلف إىل



أو الطــول أو الرتكيــب إال أنــه امتنــع مــن القــول عالنيــة أنــه اقتــبس يف ، بصــورة مباشــرة مــن كتــاب التصــفح دون إجــراء أي تغيــري يف احملتــوى
  :حظة ذلك يف الفصول اآلتيةهذه املواقع أو تلك. وميكن مال

(1, 2, 6, 8a, 9a, 9b, 9c, 10, 11d, 11e, 12a, 15d, 17, 17b, 19) ويف مقـاطع مـن كتـاب ابـن املالمحـي ،
يالحظ أنه خيتلف بصورة كبرية عن نصوص كتاب "التصفح" من خالل تقابل األدلة املعروضة أو استبدال احلجـج أليب احلسـني البصـري 

حــظ هــذه احلالــة يف الفصــل الســابع فيــه. إن املقطــع األول الــذي يوجــد فيــه رأي اخلصــوم والــرد عليــه يف الفصــل بــأخرى خاصــة بــه. وُتال
حيـث يسـتخدم ابـن ، عالوة على ذلك فإن معظم احلجج املوجودة يف "التصفح" ليس هلا مقارنة يف كتـاب ابـن املالمحـي املعتمـد، السابع

يف حــني يعلَّــق علــى نســخة أيب احلســني البصــري ويضــيف حجــة مقابلــة هلــا مــن عنــده.  ،املالمحــي احلجــج األربــع فقــط مــن كتــاب التصــفح
إن أبـا احلسـني البصـري أعطـى العديـد مـن األدلـة يف كتابـه واألدلـة الـيت ذكرهـا  :وينهي ابن املالمحي املقطع بالكامل حبل إضايف يقـول فيـه

  هي األكثر وضوحاً بينها.
 ,11a, 11c, 15c)جج أليب احلسني البصري ويقوم باقتطاعات بسيطة يف النص يف يف مقاطع أخرى خيتصر ابن املالمحي احل

16, 17a, 17b) ،) 12واملقاطع األكثر حدة كانت يفb, 12d "ويف مواقع أخرى فإن خط احلجج هو متشابه بني "التصفح .(
تبسة يف تلك املقاطع املقارنة معها على سبيل املثال و"املعتمد" لكن االختالف بني النسختني كبري كما كانت عليه احلالة يف املقاطع املق

)3 -5-9( 11b, 12b, 13a, 13c, 16, 18a) فإن االختالف الكبري بني النسختني يوحي إىل أن ابن املالمحي ، وعلى كل
  يقوم يف تلك املقاطع بصياغته اخلاصة واملستقلة.

*******************  
  برلني احلرة. أستاذ الدراسات اإلسالمية يف جامعة*) 



  اإلسالم وضرورة الخروج من دائرة
  حظوظ المراجعة :الفتنة

  *تركي علي الربيعو
يف خطابــه أمــام اللجنــة اإلداريــة لالحتــاد االشــرتاكي قــال الســيد عبــد الــرمحن اليوســفي رئــيس الــوزراء املغــريب الســابق يف ســياق األحــداث 

ولكــن هــول الصــدمة لــن مينــع أن تقــوم ، لــدار البيضــاء ضــرب املغــرب وصــدم املغاربــةيف ا :املؤســفة يف الــدار البيضــاء الــيت شــجبها بــاملطلق
ا قـد تتكـرر أحـداث السـادس عشـر مـن مايو/أيـار يف الـدار البيضـاء شـرط أال جيـري تربيـر ، األحزاب املغاربية باملراجعة الضرورية الـيت بـدو

إذ ليسـت هنـاك أيـة شـروط موضـوعية تـربر ، موضوعية كما يقـول اليوسـفي العثور على دوافع أو، اإلرهاب واإلجرام حبق املواطنني األبرياء
ر مـن فيكّفـ، كالذي مسح لنفسه بامتالك سلطة حماسبة اإلنسـان علـى معتقداتـه وإميانـه  فمن يبيح لنفسه إراقة دماء اآلخرين هو، اإلرهاب
  .)1(ه من يشاءيشاء وينزّ 

وخباصــة مــن تلــك التيــارات السياســية الــيت عزلــت الــدين ، القيــام مبراجعــة ضــروريةإن اخلــروج مــن دائــرة الفتنــة كمــا يــرى اليوســفي يقتضــي 
بـــــ(النظرية ، رؤية مــــن الــــداخل:وظلــــت مشــــدودة إىل مــــا يســــميها منتصــــر الزيــــات يف كتابــــه اجلديــــد "اجلماعــــة اإلســــالمية، واتكــــأت عليــــه

ا أن تطرح على بساط البحـث مسـتقبل احلركـات السياسـية مراجعة من شأ). 2التكفريية) اليت تقوم على تكفري احلكم وأعوانه واجملتمع(
  .اإلسالمية اليت أباحت لنفسها استعمال سالح الدين يف السياسة سعياً وراء مكاسب انتخابية

تعالت الصيحات من أجل مراجعة ، وخباصة يف العقد األخري من القرن املنصرم وبداية األلفية اجلديدة، على مدى عقود عدة 
اليت  "استخدامات اإلسالم"ـاها رضوان السيد بما مسّ  ر الدين يف السياسة وكذلك دور السياسة يف استغالل الدين أوحقيقية لدو 

 عي الشرعية أوسواء من قبل قوى املعارضة أومن قبل قوى احلكم اليت تدّ ، تكاثرت يف اآلونة األخرية من أجل حتقيق مكاسب سياسية
فراحت يف العقود املنصرمة األخرية تكثر من املدارس الدينية ومن معاهد حتفيظ القرآن الكرمي تلك اليت تشعر أن شرعيتها منقوصة 

واجس  إلظهارها بصورة القيم على الدين وحامي محاه. وشواغل  إيديولوجيةويف هذا السياق دعا مثقفون وحزبيون عرب مشغولون 
ظنوا أن ال ثورة  نأن جرى إمهاله من قبل قادة التيار القومي والتقدمي الذي سياسية ظرفية جاحمة إىل إعادة االعتبار للعامل الديين بعد

ضة ما مل تتم تصفية احلساب مع ال من انطباع  وذلك انطالقاً ، "مرسيا إلياد"وذلك على حد تعبري عامل األديان ، قطب اآلخروال 
ثقف العامل ثالثي على حد تعبري املثقف واملناضل خاطئ على النموذج األورويب الذي يعشش داخل خاليا دماغ امل خاطئ وقياسٍ 

من إدوارد سعيد كنموذج  ظالذي ناضل يف صفوف الثورة اجلزائرية والذي يستحق كل هذا التقري "فرانتز فانون"والطبيب املارتنيكي 
املناضل واملفكر واحملاور كما  مي مروةففي مقابلة حديثة مع كر ، للسرديات البديلة املناهضة لالستعمار اليت يقدمها املثقف العامل ثالثي

ليس يف جانبها ، بأن هناك "ضرورة إلعادة صياغة موقفنا من املسألة الدينية، قام مروة بتجديد اعتقاده الذي طاملا أمهل، جرى تقدميه
ي يف عملية التغيري ال وذلك انطالقًا من أن مجهور املؤمنني مجهور أساس، وإمنا يف وجهها االجتماعي ـالسياسي"، الفلسفي البحت
  .)3(وخصوصاً بعد ما تطورت أطره التنظيمية ، سبيل إىل جتاهله

تنــدرج يف املـــنت مــن مســـاعيه إىل  "املوقــف الســـابق مــن الـــدين واملســألة الدينيـــة ينــدرج كمـــا يــرى مـــروة يف إطــار "مهمـــة فكريــة جديـــدة 
ـا احلركـة ، ظارهـاطـال انت، على حد تعبـريه "صياغة نظرية ثورية حلركة ثورية جديدة" لكنهـا بقيـت شـاهداً علـى األزمـة املسـتفحلة الـيت متـر 

ولكــن دون أن يــتمكن هــذا الفكــر وأصــحابه علــى اخلــروج مــن املــأزم ، االشــرتاكية والفكــر اليســاري عمومــاً كمــا يعــرتف مــروة يف حماوراتــه
القـرن األخـري وأقصـد القـرن العشـرين مل  العقـود املنصـرمة مـن فعلى طول املسافة املمتدة يف الطريق الضيق بني جبلني). (املأزم يف اللغة هو

ومــا يؤســف لــه أن هــذه ، ميــل ومل يكــل اخلطــاب التقــدمي العــريب مــن التبشــري بالنظريــة الثوريــة وبــاملوقف الثــوري مــن الــدين والــرتاث عمومــاً 



إرادة إيديولوجيـة تـتحكم يف هـذا اخلطـاب وتسـتبعد كـل واملزيد من الوعود اخللبية واليت بينت أن هناك  التبشريية مل تتجاوز حدود اخلطابة
  )4(إرادة معرفة على حد تعبري ميشيل فوكو

وبـذلك نتـوه عـن ، الضيق السـتخدامات اإلسـالم ثقبلتلج إىل ال، أن تتوه املراجعات للظاهرة الدينية عن طريقها إن كل ما خنشاه هو
دون أن جتــد حــًال هلــا وأحــداث مماثلــة أخــرى علــى طــول  عشــر مــن مــايووعنــدها ســتتكرر أحــداث الســادس ، عمليــة اإلصــالح املطلوبــة

  .؟الساحة العربية وعرضها وهذا ما ُحيِذر منه اليوسفي



  :الصراع على اإلسالم
علـى جبهـة ، حيـارب علـى جبهتـني، ظـل رضـوان السـيد منوذجـا للباحـث النشـيط -وعلـى مـدى ربـع قـرن مـن الزمـان-إنه ، ميكن القول

ينقســم العــامل مبوجبهــا إىل داريــن ، مــن ثقافويــات ســائدة، واألحكــام اجلــاهزة واملســبقة والــيت تســتمد رؤاهــا ومرجعيتهــاالتــأويالت الضــيقة 
األوىل تعلـن عـن نفسـها بصـيغة اجلبهـة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب الـيت تقودهـا الواليـات ، وإىل جبهات حرب وصـدام، وفسطاطني وملتني

ــا العادلــة " كمــا، املتحــدة والثانيــة والــيت تــأيت مــن كهــوف وجماهــل ، )5جــاء يف البيــان الســتيين الــذي وّقعــه ســتون مثقفــاً أمريكيــاً( يف "حر
أفغانستان واليت تعلن عن نفسها باسم "اجلبهـة اإلسـالمية العامليـة جلهـاد اليهـود والصـليبيني" والـيت جتعـل مـن هـذا اجلهـاد فـرض عـني علـى  

ـدف وقـف الرتاجـع الـذي يسـم احليـاة ، ل عليها رضوان السيدكل مسلم؟ وأما اجلبهة الثالثة اليت يناض فهي جبهة ثقافة املراجعـة وذلـك 
الـذي زلـزل األرض مـن ، خاصـة بعـد زلـزال احلـادي عشـر مـن أيلـول كمـا يصـفه، وبالتايل إنقاذ ما ميكـن إنقـاذه، الثقافية والسياسية العربية

أمام العامل وأمام أنفسنا" ضـربة  -كما يقول رضوان السيد  –مة "ضربة كبرية لنا والذي كان بكل معىن الكل، حتت أقدام العامل اإلسالمي
) مـن هنـا أمهيـة ثقافـة 6كمـا حركـت لـدينا أيضـاً ردود فعـل منطيـة(،  فحركـت صـوراً منطيـة عنـا وعـن اإلسـالم، هزت الراكـد واملسـكوت عنـه

  وتفسح اجملال لثقافة نقدية واألهم إلرادة معرفة بالذات وبالعامل. ،أن تزحزح هذه الصور النمطية يف اجلانبني، اليت يراد هلا، املراجعة
إن مــا يقلــق رضــوان الســيد يف كتابــه الصــادر حــديثا واملوســوم بـــ"الصراع علــى اإلســالم" هــو اختطــاف اإلســالم مــن األصــولية اإلســالمية 

صــوره صــحافيون مبهـــورون بالعوملــة مثــل تومـــاس وإصــالحاً علــى هـــواه وكمــا يت، الــذي يريــد إســالماً علـــى هــواه، ومــن قبــل الغــرب عمومـــاً 
تـزود كـل خـرباء الشـرق األوسـط بصـور منطيـة عـن إسـالم تتملكـه جرثومـة ، ومن قبل مراكز حبثية، فريدمان يف حواره مع الشيخ القرضاوي

وغـري ، ستشراقية عـن اإلسـالمختلف أبدي على حد تعبري بريان ترينر يف تعليقه على املآالت الضيقة اليت تقودنا إليها بعض الدراسات اال
وأصبح مرجعاً ، عقدة النقص جتاه الغرب كما يذهب إىل ذلك برنارد لويس، ويعيش على مسار تارخيي طويل، قابل للتجديد واإلصالح

 خاصـة وأن كتابـه األخـري، والـذي يسـتعري مـن لـويس معظـم بواعـث التعبـري عـن أطروحتـه، ومرجعية ملنظري صراع احلضارات مثل هنتغتـون
  ".؟ما اخلطأ الذي حصل، "اإلسالم واحلداثة

والـــيت متهـــد القـــاع إىل جتيـــري اإلســـالم لصـــاحل ، الـــيت ميارســـها اخلطـــاب العـــريب املعاصـــر، يلمـــح رضـــوان الســـيد سياســـة اهلـــروب إىل األمـــام
، ه مـن الغـرب والعوملـة بـاألخصأن اخلطـاب القـومي العـريب الـذي يرتـد إىل حالـة دفاعيـة يف موقفـ، وما يقلقـه أيضـاً ، األصوليات املتصارعة

يســـتعري معظـــم دوافـــع التعبـــري عـــن نفســـه مـــن اخلطـــاب األصـــويل املســـكون حـــىت لبابـــه بــــ"فخ العوملـــة" و"فـــخ اهلويـــات القاتلـــة" وهـــذه حالـــة 
  نكوصية أخرى ال تبشر بتجاوز ما يطمح إليه رضوان السيد.

) 8روج مــن "مــأزق األصــولية" ومــن "أزمــة فهــم اإلســالم وحضــارته"(يف ســعيه إىل اخلــ، يكثــر رضــوان الســيد مــن األســئلة واألجوبــة معــاً 
، والثــاين أن النصــوص املقدســة مغــايرة للتــاريخ، قــوي وعنيــف منــذ القــدم، حيــث يســود نزوعــان األول يؤكــد علــى أن اإلســالم ديــن أصــويل

ــدف جتــاوزه وهــذا مــا يغــري الكثــريين. مــن  هنــا فــإن املطلــوب هــو اخلــروج مــن النفــق وهــذا مــا يفســر إخضــاع القــرآن للدراســات التارخييــة 
ــوض ثقــايف عــريب إســالمي شــامل، الــذي قادتنــا إليــه األصــولية والعــاجزة كمــا يصــفها والتأكيــد علــى ، والقيــام بإصــالح ديــين مــن ضــمن 

  وإحداث تغيريات يف الشأنني االقتصادي والسياسي.، مبادرة اإلصالح
  

  :في المراجعات الجديدة للخطاب اإلسالمي
احلالـة املصـرية" والصـادر ضـمن سلسـلة "كراسـات اسـرتاتيجية" عـن مركـز الدراسـات  :راسهما "عوملة احلركة اإلسالمية الراديكاليـةيف ك 

فمـن وجهـة نظرمهـا ، يرى كل من جهـاد عـوده وعمـار علـي حسـن رأيـاً خمالفـاً للسـائد يف تنـاول احلركـة اإلسـالمية، االسرتاتيجية يف األهرام
فــإن التحقــق مــن املعلومــات الــيت ترشــح جــراء ذلــك لــيس أمــراً ، شــر ويــذاع حــول احلركــة اإلســالمية الراديكاليــة يف مصــرأنــه رغــم كثــرة مــا ين



ـــا صـــادرة عـــن فرقـــاء يريـــد كـــل منهمـــا أن ينـــال مـــن اآلخـــر، يســـرياً  أضـــف إىل ذلـــك أن الكثـــري مـــن ، فاملعلومـــات يغلـــب عليهـــا التحيـــز أل
خاصــة وأن الكثـري مـن األســرار ال ، المية دارت حــول "املرجـوح" والتعبـري هلمــا ومل تقطـع بيقـنيالدراسـات الـيت تناولـت أنشــطة احلركـة اإلسـ

  ).9تزال مدفونة(
وهــذا مــا انتبــه إليــه الباحــث الفرنســي جيــل  ، هــو غيــاب إرادة املعرفــة يف هــذا اجملــال وحلــول إرادة اإليــديولوجيا، مــا يلمــح إليــه الباحثــان 

مــا الســميكة وإحــالل أخــرى حملهــا تســمح كيبيــل يف وقــت مبكــر عنــدما دعــا البــ احثني يف احلركــات اإلســالمية املعاصــرة إىل خلــع نظارا
 برؤية ما ال يريدون رؤيته. ولكـن واقـع احلـال يشـري إىل أن أغلـب البـاحثني أدمنـوا الرؤيـة الكليانيـة لإلسـالم السياسـي الـيت تصـفه بـالتخلف

ت األصــولية. مـن هنــا مصـدر االعــرتاض عنــد عـدد مــن البــاحثني اجلـدد يف مصــر علــى واجلمـود التــارخيي وغيـاب احلــراك داخــل هـذه احلركــا
األحباث اليت تطال احلركات اإلسالمية واليت هي يف أغلبها دراسات انطباعية. من هنا ميكن التمييز داخل اخلطـاب الفكـري الـذي يطـال 

ومــن ، اإليديولوجيــة املتشــنجة مــن مــا يســميه ب "اإلســالموية" األول وميثلــه كــل مــن رفعــت الســعيد يف مواقفــه :بــني تيــارين، هــذه احلركــات
فـــؤاد زكريـــا وبـــاألخص كتابـــه "الصـــحوة اإلســـالمية يف ميـــزان العقـــل" الـــذي اســـتفاض فيـــه بـــالتهكم علـــى اإلســـالميني ولباســـهم وســـلوكهم 

رمسيـــة وإيديولوجيـــة للحركـــات  كـــذلك ســـعيد العشـــماوي يف كتابـــه عـــن "اإلســـالم السياســـي" الـــذي ينـــدرج يف إطـــار رؤيـــة،  املتخلـــف...اخل
  وهذا على سبيل املثال ال احلصر.، اإلسالمية

وهـذا مـا يتنـاىف مـع ، ما جيمع هذا التيار هو اإلدانة الدائمة للحركات اإلسـالمية واألحكـام املسـبقة اجلـاهزة الـيت تقـوم علـى نفـي اآلخـر
هـي االعـرتاف بـاآلخر. أمـا التيـار الثـاين فهـو يسـعى إىل أن ينحـي  الدعوة إىل اإلصالح والدميقراطية حيث الدميقراطيـة بأبسـط تعريـف هلـا

احثيـه يف جانباً إرادة اإليديولوجيا لصاحل إرادة املعرفة مع أن إرادة اإليديولوجيا تأىب أال تكون احلاضر الغائب. وهذا التيار يتمركز أغلـب ب
الذي أشـرف عليـه وحـرره نبيـل ، )10"احلالة الدينية يف مصر" يف جزأيه(وجيد تعبريه يف تقرير ، إطار مركز الدراسات االسرتاتيجية لألهرام

إىل نبيــل الفتــاح وضــياء رشــوان وجهــاد عــوده وعمــار علــي حســن  وأشــري، ويعــرب عــن هــذا التيــار جمموعــة مــن البــاحثني اجلــدد، عبــد الفتــاح
يثري إشكاًال إيديولوجياً وحضوراً استشراقياً يف  ورفعت سيد أمحد صاحب كتاب "النيب املسلح" وعمرو الشوبكي. وحده نبيل عبد الفتاح

ولكنــه علــى الــرغم مــن ، و"املصــحف والســيف" و"الــنص والرصــاص"، وأقصــد كتبــه "الوجــه والقنــاع"، قراءاتــه املتــواترة يف كتاباتــه املتالحقــة
مركــزاً الحقــاً علــى مــا ، أحكامــه اجلــاهزةحتيــزه اإليــديولوجي إال أن مــا مييــزه هــو ســعيه لالنعتــاق مــن أســر اخلطــاب اإليــديولوجي التقليــدي و 

  ) الذي هو عنف أعمى ال ميهد ال للمصاحلة وال للحوار.11يسميه بـ"العنف الدوليت"(
وأن تكـون ، كذلك اإليديولوجيات االقصائية السـائدة،  فإن كتابات هذا التيار تسعى إىل االنعتاق من األحكام اجلاهزة، كما أسلفت

مـة اجلمـود والسـكونية الـيت  ،بآن حمكومة بإرادة معرفـة ويف هـذا السـياق فهـي ترصـد حراكـاً داخـل خطـاب اإلسـالم السياسـي يقطـع مـع 
ا التيار األول. وأن هذا احلراك سابق على احلادي عشر من أيلول وهو مبثابـة نتيجـة للهـزائم الكـربى الـيت عانتهـا هـذه احلركـات ، َيِسُمها 

المية" ثاين أكرب التنظيمات اإلسالمية يف تاريخ مصر احلديثة. فثمة حتول يشي بتحول اجلماعـة  وباألخص "اجلماعات اإلس، أمام الدولة
" مــن مجاعــة دينيــة منغلقــة إىل مجاعــة دينيــة 2005، كمــا يــرى رفعــت ســيد أمحــد يف الكتــاب املشــرتك عــن "مســتقبل احلركــات اإلســالمية

ا التحــول كمــا أســلفت ســابق علــى احلــادي عشــر مــن أيلــول. يقــول وهــذ، )12تطــرح رؤى إصــالحية وتطالــب بــاحلوار(، سياســية منفتحــة
وأن مراجعـــة حقيقيـــة وكاملـــة يف أطروحـــات املاضـــي هلـــذه ، (إن حتـــوًال بنيويـــاً رئيســـياً يف "طبيعـــة اجلماعـــة" قـــد حـــدث :رفعـــت ســـيد أمحـــد

ا كانت جادة، اجلماعة خاصـة بعـد ، ه باملخـاطر العامليـة اجلديـدةوواعية يف الوقـت ذاتـ، قد متت على امتداد السنوات اخلمس السابقة وأ
وأنـه جـرى التخلـي عـن األطروحـات الصـدامية والتكفرييـة الـيت عرفتهـا هـذه اجلماعـة مـن خـالل الكتـب ، أحداث احلادي عشـر مـن أيلـول

ــاء العنــف ا وهــي (مبــادرة إ وقــع يف اجلهــاد مــن تســليط األضــواء علــى مــا ، حرمــة الغلــو يف الــدين وتكفــري املســلمني، األربعــة الــيت أصــدر
  ).13و"النصح والتبيني يف تصحيح احملتسبني")(، أخطاء



   :نحو مراجعة عنيفة لفقه العنف الجهادي
تطـول أوًال مـا يسـمى بــ"فقه العنـف ، أن مثة "مراجعة عنيفة" يعيشها اخلطاب اإلسـالمي، من وجهة نظر ضياء رشوان وعمر الشوبكي

أن يرســـم مســـاراً ، حتـــوًال مـــن شـــأنه، رى رفعـــت ســـيد أمحـــد حتـــوًال جـــذرياً ال يوافقـــه عليـــه الـــبعضاجلهـــادي" وأن هـــذه املراجعـــة متثـــل كمـــا يـــ
، خاصة وأن فقه العنف اجلهادي الذي اعتمدته هذه اجلماعة ميثل مرجعاً ألغلبية احلركات اإلسالمية، جديدًاَ◌ حلركية اإلسالم السياسي

كانيـة تـأثري هـذه املراجعـة علـى احلركـات اإلسـالمية األخـرى وإن كـان ال يسـتبعد وهذا ما ال يقره عليه منتصر الزيات الـذي يشـكك يف إم
ا أن تقطــع مــع اإلرهــاب لصــاحل السياســة. وبــذلك متثــل أوىل 14ذلــك( ــا كثــريون والــيت مــن شــأ ). مــن هنــا أمهيــة املراجعــة الــيت يشــهد 

 اخلطوات باجتاه الطريق القومي الذي يقطع مع كل غلو وتطرف.

ويف مقـدمتهم منتصـر الزيـات يف كتابـه السـالف الـذكر عـن ، ند الكثري من الباحثني يف تارخيية ومستقبل احلركـات اإلسـالميةمثة قناعة ع
"اجلماعـــات اإلســـالمية" أن احلـــادي عشـــر مـــن أيلـــول الـــدامي شـــكل حـــدثاً فارقـــاً يف تـــاريخ تطـــور حركـــات اإلســـالم السياســـي يف املنطقـــة 

خاصة وأن مثة عداء أمريكـي ، ىل مستقبل هذه احلركات مبعزل عن تداعيات هذا احلدث عربياً وعاملياً وأصبح من الصعب النظر إ، العربية
  معلن هلذه احلركات السلمي السياسي منها وكذلك العنيف.

خيص رفعت سيد أمحد حديثه عن مستقبل احلركـات اإلسـالمية باحلـديث عـن "اجلماعـة اإلسـالمية" ثـاين أكـرب تنظـيم يف مصـر. فمـن  
يسـمها هـو ، وأن مثـة مراجعـة فكريـة دقيقـة، جهة نظر سيد أمحد أن تغيرياً ملحوظاً طال خطاب هذه اجلماعة الـيت اعتمـدت لغـة العنـفو 

علـى الكتـب األربعـة الـيت تنـدرج يف إطـار تصـحيح ، وهو يعتمد يف ذلك علـى أمـرين، بالعنيفة تطال "فقه العنف اجلهادي" الذي تعتمده
ا   اجلماعة بعد مداوالت طويلة. املفاهيم اليت أصدر

وأن مراجعـــة حقيقيـــة وكاملـــة يف كـــل ، مـــن وجهـــة نظـــر رفعـــت ســـيد أمحـــد "أن حتـــوًال بنيويـــاً رئيســـياً" يف "طبيعـــة اجلماعـــة" قـــد حـــدث 
ـــا كانـــت جـــادة، املاضـــي العنيـــف هلـــذه اجلماعـــة تأطروحـــا وواعيـــة يف الوقـــت ذاتـــه ، قـــد متـــت علـــى امتـــداد الســـنوات اخلمـــس الســـابقة وأ

وهــوال يكتفــي بــذلك بــل يشــيد بــأن حتــول اجلماعــة مــن ، )15خاصــة بعــد أحــداث احلــادي عشــر مــن أيلــول"(، املخــاطر العامليــة اجلديــدةب
والتطبيـع مـع اجملتمـع بآفـاق ورؤى أوسـع ممـا ، تطرح رؤى إصـالحية وتطالـب بـاحلوار، مجاعة دينية منغلقة إىل مجاعة دينية سياسية منفتحة

ـــ وتكفـــر احلـــاكم واجملتمـــع. وهـــذا مـــا يؤكـــده ، صـــدامية تـــرفض اآلخـــر تا القدميـــة الـــيت كانـــت يف جمملهـــا أطروحـــاســـبق وطرحتـــه يف أدبيا
فمــن وجهــة نظــره أنــه علــى مــدى أكثــر مــن عقــدين مــن الزمــان بــدأت حركــات اإلســالم السياســي تشــهد ، الشــوبكي مــع بعــض الــتحفظ

سـبقت  لكنه يؤكد على أن هذه التغيـريات، ها حدث احلادي عشر من أيلولحتوالت كثرية نتيجة تغريات عاملية وإقليمية حملية ويف مقدمت
  احلادي عشر من أيلول بكثري وهذا ما جيمعه مع رفعت سيد أمحد.

هــل تــنجح هــذه املراجعــة العنيفــة كمــا يصــفها الشــوبكي بوقــف الرتاجــع الــذي وســم مســرية هــذه اجلماعــة واجلماعــات  :والســؤال هــو
ه عـــام؟ وهـــل يصـــلح هـــذا التحـــول يف مســـرية اجلماعـــة مـــن التكفـــري إىل تصـــحيح املفـــاهيم ألن يكـــون مـــدخًال اإلســـالمية الراديكاليـــة بوجـــ

  للبحث يف مستقبل هذه احلركات.
أن هلـذه احلركــات ، مـن وجهـة نظــر رفعـت ســيد أمحـد الـذي يــدعو إىل بنـاء "فقــه للمقاومـة" جديــد يقطـع مـع النزعــة التكفرييـة الســابقة 

هج جديــد يف الفكــر والواقــع وهــذا هــو مكمــن رهانــه. أمــا الشــوبكي الــذي ينتقــد بقــوة التســطيح الفكــري الــذي مســتقبل شــرط تبنيهــا ملــن
فـــريى أن انكســـار مـــا يســـميه ب "اجلهـــاد النصـــي" املنـــزوع الصـــلة بـــالواقع ، متارســـه الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة يف فهمهـــا هلـــذه احلركـــات

وهـو ، ت السياسـة يفسـح اجملـال النتعـاش جديـد الحتجـاج إسـالمي مشـروع وسـلمياالجتماعي والسياسـي احملـبط واملفصـول عـن حسـابا
يعول يف هذا اجملال على أمهية التفاعل الكبري بني مشروع اإلسالم السياسي السلمي واملشاريع السياسـية األخـرى سـواء كانـت قادمـة مـن 

ســالم السياســي الــذي ســيكون مهيــأ لــذلك يف املســرية املدنيــة ومــن مث دمــج تيــار اإل، داخــل اجملتمعــات اإلســالمية أومــن اإلدارة األمريكيــة



وهنـا مكمـن الرهـان وقيمـة التحـول الـذي طـال خطـاب اجلماعـة ، لبلدان العامل العريب واإلسـالم وبالتـايل تـدعيم مسـرية التطـور الـدميقراطي
  .؟سالمي إنساين جديداإلسالمية والذي من شأنه أن يدفع إىل تصحيح حقيقي للمفاهيم واألهم إىل تأسيس خطاب إ

يسعى بعض من النخب الدينية والثقافية إىل التأكيد على أولوية الثقايف على السياسي يف صراعنا مع ، يف املقابل العريب اإلسالمي 
متتد من سيد وهذا ما يفسر القول باملعادالت املستحيلة احلل اليت ال تتصور إمكاناً للنهضة إال بغياب اآلخر واليت ، الغرب اإلمرباطوري

قطب وحممد قطب يف حديثهما عن "جاهلية القرن العشرين" إىل حسن حنفي الذي ال يتصور إمكانًا لنهضة العامل اٍإلسالمي إال 
وهذا ما يفسر أبلسة اآلخر على صعيد اخلطاب ، )16(بغياب اآلخر عرب دورة سباعية (كل سبعة قرون) تأخذ طابعًا ميثولوجياً 

وضاعت كل الدعاوي الداعية إىل مراجعة خطابنا ، حبيث غابت كل إمكانية للحوار، ياسي وحىت القومي العريبالسياسي لإلسالم الس
الديين الذي يقول بإفالس احلضارة الغربية وهذا ما دعا إليه الرئيس اإليراين حممد خامتي يف كتابه "بيم موج" الذي دعا إىل مراجعة 

. وهذا ما يفسر العنف الذي الزم اخلطاب اٍإلسالمي السياسي والذي يظهر )17(حلوار مع اآلخرمعظم مقوالتنا اليت حتول بيننا وبني ا
. من )18(أحياًن على أنه ردود فعل حلامية إسالمية تشعر بأن احلداثة الغربية جتتاحها وأن الغرب اإلمربيايل واإلمرباطوري يهدد بدهسها

تلك اليت تدفع باجتاه  أو، نا وهناك واليت تقول بالصراع األزيل بني اٍإلسالم والغربحتتمي بالثقافويات السائدة ه فإن كل حماولةهنا 
تأكيد على  فهو ما يتصادم هم األفراد وكذلك الدول. أما القول بصدام احلضارات، فاحلضارات ال تتصادم، القول بصدام احلضارات

معظم املراجعات  لنقل دار الغرب ودار اإلسالم. من هنا تأكيد، حلربودار ا دار اإلسالم، أن العامل ال يزيد عن كونه فسطاطني ودارين
صراع  صراع مصاحل وبالتايل فهو هو، التصادم بيننا وبني الغرب وليس على أن الصراع، احلديثة اليت طالت خطاب اإلسالم السياسي

لثقايف للخطاب اإلسالمي. وهذا الصراع سياسي من سنة احلياة وحيدث داخل املعسكر الواحد والفسطاط الواحد حبسب التقسيم ا
  ينفتح على كل إمكانيات احلوار والتواصل وتبادل املنفعة واملصاحل.
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  صورة أوربا في رحلة ابن فضالن
  واالسكندنافيين)، والروس، والبلغار، (بالد الخزر

  *مشس الدين الكيالين
ا بـــالد الـــرتك والبلغـــار والـــروس واخلـــزر وأيضـــاً الـــبالد ووصـــف فيهـــ، ـــا يف رســـالته إىل اخلليفـــةكمـــا دوّ ،  تعتـــرب وقـــائع رحلـــة ابـــن فضـــالن

مت وقــدّ ، إذ أضــاءت تلــك الرســالة ثغــرة كبــرية عــن املاضــي البعيــد لتلــك الشــعوب، مــن أهــم كتــب الــرحالت عنــد العــرب، االســكندنافية
م يف الـزمن الغـامر، للروس إضاءة حقيقية ملاضيهم البعيد لـذلك فقـد ، انـة ودقـة نـادرينيف أم .وأنـارت يف صـفحات واسـعة أسـاليب حيـا

إذا   :يف تقدميـه البـن فضـالن يف اللغـة األملانيـة Fraehnعنوا برتمجتها ونقلوا فصوًال عنها إىل لغتهم. وقـد ذكـر املستشـرق األملـاين فـراهن 
، ا مبعلومــات ناقصــةوأدلــو ، فــألقى العــرب أنــواراً كثــرية علــى تــاريخ الغــرب القــدمي، رب قــد أغفــل روســية فــإن العــرب حتــدثوا عنهــاغــكــان ال

  .)1(وخاصة عن البلغار وروسية يف العهد البعيد
ـــا تضـــيء مرحلـــة غامضـــة لتـــاريخ بعـــض الشـــعوب كروســـيا وبلغاريـــا والـــبالد ، فقـــد ارتـــدت رســـالة ابـــن فضـــالن أمهيـــة خاصـــة ال ســـيما أ

ــا علــى املســيحية، االســكندنافية ، وغارقــاً يف التقاليــد القدميــة، لديانــة الوثنيــةيــزال قســم منهــا علــى ا وال، أي يف الفــرتة الــيت بــدأت تتعــرف 
والعالقــات بــني بــالد ، قـدَّم لنــا صــورة حيــة للظـروف السياســية يف العــامل اإلسـالمي -كمــا يشـري إىل ذلــك كراتشكوفســكي- فـابن فضــالن

وحتفـل ، دن آنـذاك مثـل حـوض الفولغـاواألصقاع النائية اليت كانـت متثـل أطـراف العـامل املتمـ، اإلسالم والبالد املتامخة هلا يف آسيا الوسطى
وعـدداً مـن ، رسالته مبادة إثنوغرافية قّيمة جداً ومتنوعة بصورة فريدة وهي متسُّ عـدداً مـن القبائـل الرتكيـة البدويـة القاطنـة يف آسـيا الوسـطى

  .)2(كالبلغار والروس واخلزر،  الشعوب اليت كانت تلعب دوراً سياسياً يف تاريخ أوربا الشرقية
"وقـد مجـع يف رحلتـه مجلـة معلومـات نـادرة عـن هـذه األمـة  :بقولـه، عن فضل ابن فضالن على تـاريخ روسـيا "أندريه ميكيل"ث ويتحد

بــل بــاخلوارزميني والغــز ، أن ابــن فضــالن قــد كتــب وثيقــة اســتثنائية ال تتعلــق بالبلغــار وحــدهم :وميكــن القــول .)3(الغامضــة جــداً والنائيــة"
أو الصــقالبة علــى حــد تســمية ، وإن كــان العمــل يرتكــز علــى البلغــار، ة إىل بعــض املعلومــات عــن الــروس واخلــزرباإلضــاف، والبجنــاك واجلفــرد
. ولقــد حافظــت الرســالة علــى قيمتهــا بالنســبة لتــاريخ الــروس وبلغــار الفولغــا واالســكندنافيني إىل اآلن. ولقــد ارتبطــت )4(ابــن فضــالن هلــم

وعلـى ، اليت بقيت حمافظة على هيبتهـا الكـربى يف العـامل اخلـارجي، للخالفة العباسية يف بغداد تلك الرحلة منذ البداية مبهمة سياسية عليا
وهذا يفسر كثرة الوفود اليت ، العاشر امليالدي رغم احنسار نفوذها السياسي يف القرن الرابع اهلجري/، مهابتها الروحية داخل دار اإلسالم

بـا و وهـم مـن سـكان مشـال أور ، البلغـار الوالء. من هنا نفهـم قـدوم وفـد مـن الصـقالبة/ قصدت بغداد لعقد الصالت والتحالفات وإلظهار
ر الفولغا (آتل) هــ) يف اجملـالني 320طـالبني العـون مـن اخلليفـة املقتـدر بـاهللا (ت، وعاصمتها على مقربـة مـن قـازان احلاليـة، على أطراف 

  السياسي والديين.
وذلــك إلرســال بعثــة مــن طرفــه لــتعّلم أهــل مملكتــه ، إىل بغــداد طلبــاً لعــون اخلليفــة املقتــدر فلقــد وصــلت بعثــة مــن ملــك الصــقالبة البلغــار

"ملـا  :عداء اجلوار. ويتحدث ابـن فضـالن يف رسـالته عـن هـذه البعثـة بقولـهوحصون حتميهم من األ، ولبناء جوامع هناك، الدين اإلسالمي
، ويعّرفـه شـرائع اإلسـالم، يفّقه يف الـدينِمـمَّن ني املقتدر يسأله فيه البعثة إليه ملك الصقالبة إىل أمري املؤمن "أملش بن بلطوار"وصل كتاب 

، ويسأله بناء حصن يتحّصـن فيـه مـن امللـوك املخـالفني لـه، وينصب به منرباً ليقيم عليه الدعوة له يف بلده ومجيع مملكته، ويبين له مسجداً 
اية الرحلة الفعلـي "كانـت تـوفري وسـائل متكِّـن البلغـار الـذين اعتنقـوا اإلسـالم . ويشري ميكيل إىل أن غ)5(فأجيب إىل ما سأل من ذلك"

م، سطحياً  فكـان ، وبناء جمتمعهم على الشرائع اإلسـالمية. لكننـا نظـن بـأن السياسـة واالقتصـاد تـدخال يف هـذه القضـية، من ترسيخ إميا
ـر آتـل (الفولغـا) األسـفل يقطـع الطريـق بـني وجتنُّب عقبة اخلزر ا، املقصود أيضاً تأمني مصلحة التجارة الكربى لذي كـان وجـودهم علـى 
  .)6(روسية الشرقية وبني دار اإلسالم الشمالية"



وبــارس ، وتســكني الرتكــي، مــوىل نــذير اخلرمــي "سوســن الرســي" :فتقــرر أن يرســل وفــد إىل ملــك الصــقالبة برئاســة أربعــة أشــخاص وهــم
فضـًال عـن أشـخاص ثـانويني فـيهم الفقيـه واملعلـم والغلمـان  ، يـرافقهم رسـول الصـقالبة كـدليلو ، وأمحـد بـن فضـالن رئيسـاً للوفـد، الصقاليب

ـــة ، )7(كمعـــاونني للوفـــد. وقـــد محـــل الوفـــد معـــه (أدويـــة) تلبيـــة لطلـــب ملـــك الصـــقالبة ـــة علـــى تفـــوق اإلمرباطوري وهـــي شـــهادة ذات دالل
ا.، اإلسالمية   وغىن حضار

يونيـــو  21هــــ (املوافـــق 309صـــفر  11يـــوم اخلمـــيس ، ســـمائة رجـــل وثالثـــة آالف دابـــةورحـــل الوفـــد مـــن بغـــداد بقافلـــة تتـــألف مـــن مخ
ـر جيحـون (أموداريـا) فبلـغ خبـارى، وصعد شرقاً مث مشاًال ماراً بإقليم اجلبال فهمـذان فـالري قـرب طهـران اليـوم، م)921 مت أوغـل ، وعـرب 

والقــى يف ، م)922مــايو  11هـــ (املوافــق 310حمــرم  12وم األحــد عنــد ملــك الصــقالبة يــ، يف الــرباري والبــوادي إىل أن وصــل إىل الفولغــا
  طريقه املصاعب واألهوال.

ــا وتأنقهــا، رحــل ابــن فضــالن تاركــاً وراءه بــالداً ترفــل بــالوفرة واالزدهــار املــديين والثقــايف خيتــزن يف أعماقــه ، وتزهــو مبكانتهــا وغــىن حيا
ـــا الثقافيـــة ـــا أساســـاً مزجيـــاً مـــن األعـــراق واألمـــم ؛الـــذايت العرقـــي فهـــي وإن كانـــت ال تعـــاين التمركـــز، مرجعيا يوحـــدها اإلميـــان الـــديين ، أل

كمــا يظهــر يف احلــرص علــى الوضــوء قبــل الصــلوات اخلمــس واالغتســال بعــد ،  ومــا ينــتج عنــه مــن ســلوك يف النظافــة والطهــارة، اإلســالمي
واحلرمــات املتعلقــة مبــدى انكشــاف املــرأة ، واالحتشــام، ةى العّفــومــا يســم، ومكانــة األم، وبــر الوالــدين، واإلرث، وأســاليب الــزواج، اجلمــاع

، والشــجاعة، واملــروءة، فضــًال عــن تبجيلهــا لصــفات الكــرم، واحــرتام العالقــات األســرية، وحرمــان العالقــة اجلنســية قبــل الــزواج، علــى الرجــل
  والتعاضد االجتماعي.، وقول احلق

، إذ أن مظاهر احلضارة ميكن أن جندها عند كل األمم، وحىت احلضاري، العرقي فلقد محل ابن فضالن مرجعية ثقافية تنفي التمركز
، وهو الدين املكتمل أيضاً ، ميكن تسميته بالتمركز الروحي الديين؛ فاإلسالم هو أصل الدين، إال أن هذه الثقافة ختتزن نوعًا من التمركز

الذي ، أو حقيقة الدين، فاض كل منها جبانب من احلقيقة الروحية، المتبدو فيها األديان السماوية األخرى جتليات خمتلفة جلوهر اإلس
ومسَّت أصحاب ، وأنبياء اليهودية واملسيحية، فهي قد ضمَّت إىل هذه األسرة الروحية املسيحية واليهودية، وجد اكتماله يف اإلسالم

م قد احنرفوا عن الديانة األصلية ، اصرين هلااملع، وإن كانت نظرت إىل أصحاب الديانات تلك، هاتني الديانتني بأهل الكتاب على أ
هلذا نظرت إىل انتقال بعض ، وأتى اإلسالم لُيكمل وُيصلح. ولكنها ظلت تنظر إليهم كأهل كتاب موحى به، املسيحية واليهودية

ا عن الشعوب اليت ال، بية إىل املسيحية كأحد مظاهر التقدم الروحيو الشعوب األور  فسمَّت هؤالء ، قة يف الوثنيةزالت غار  وميَّز
عدا اجلانب الديين فقد وجدت أن املظاهر احلضارية والعمرانية تتوازعها الشعوب  بـ(اجملوس) وهو ما ينطبق عليهم نعت "الكفر". أما ما

  ميكن أن توجد بعض خصاهلا يف هذا الشعب أو ذاك.، املختلفة
، فضًال عن تأثره مبا عرفه يف عاصمته ومملكته من ترف وحضارة، ارهانظر ابن فضالن حلال الشعوب اليت ز ، وعلى هذا األساس

وبلدان ، وخاصة يف أوربا الشمالية، فأصبح يستصغر أحيانًا أحواهلا، جعله أحيانًا يقيس ويقارن بني حاهلا وحال الشعوب اليت زارها
ا بدهشته وعجبه، الرتك يف الشمال   ها ضمنياً مبرجعيته الثقافية العربية اإلسالمية.انطالقاً من مقايسته إيا، بطريقة أشعرنا 

زلنا ننعم بعد مضي ما يزيد على ألف عام بالصور اليت نقلها عن  ال، لقد امتاز ابن فضالن بوصفه الدقيق بأسلوب ممتع شائق
ا األخالقية يف ذلك العصر. وكان دقيق املالحظة، عادات تلك الشعوب وتقاليدها فيصف ، يريده السائحا ِمـمَّ يسجل أكثر ، وحيا

. وامتاز ابن فضالن عمن )8(كما يرسم اهليئة والوجود على إجياز رسالته وقصرها،  ورجال الشعب على حد سواء، احلكم واألمراء
كما نراها ،  اليت سوف تصبح يف وقت الحق صفة من الصفات اليت متّيز الرحلة، بأنه وضع العالقة األساسية بني املكان والزمان، سبقه

تم باملكان بعد أن تعيد تنظيمه على ، وابن بطوطة؛ فرسالته كانت نوعًا متوسطًا بني اجلغرافية والتاريخ، عند ابن جبري فهي كاجلغرافية 
ا التاريخ وهو ما جيعلها متفوقة على ، . فضًال عما تتسم به تلك الرسالة من وصف إثنوغرايف حلالة الشعوب)9(معايري زمنية خيتص 



ومظاهر العمران املدين؛ وجتاهلوا البشر الذين ، والعجائب، والعمائر، اللذان مل يركزا إال على هرم السلطة، "هارون"و "جلرميا"رحليت 
، وطقوسه احلية، ودياناته، وتقاليده، وعاداته، سلوكه :فقد وضع ابن فضالن يف مقدمة اهتماماته حال اإلنسان العادي، شيدوها

فضًال عن اهتمامه مبنشأ ، وطقوسه يف الدفن واملوت، وتربيته، وطرائق زواجه، وال ينسى أفراحه وأتراحه، تهواملظاهر األخرى العتقادا
  ومظاهر العجائب واملدهش يف حياة تلك الشعوب.، وتأثري الطقس، ومظاهر العمران األخرى إن وجدت، السلطة والسلطان

وبني ، وانتهاًء بوصفه الدقيق للبلغار والروس واالسكندنافيني، لة وأغراضهابدءًا من قصة الرح، يتوافق سرده مع تتابع أحداث الرحلة
وما شهدته رحلته من عقبات هناك. فال ، يصف ابن فضالن يف طريقه اخلوارزميني والرتك والبجناك والباشغرد، حمطيت السفر هاتني

(=اختبأ) يف القافلة قبيل نيسابور خوفاً من برد الشتاء يف  فقد ذكر أنه تنكَّر، وما واجهه من مصاعب، ينسى التذكري بربد بالد الشمال
فأصبحت قطعة واحدة من ، فإذا خرج من احلّمام إىل املنزل مجدت حليته، والريح تعصف، فإذا باب من الزمهرير قد فُتح، اجلرجانية

لى املخدة لشدة الربد. وحني أوغل يف ومع ذلك يلتصق خده ع، ويتدثر باألكيسة والفراء، وإذا هو يبيت يف بيت داخل بيت، الثلج
، والتضرع له، وملواجهة هذه املشاق مل جيد إال التمسك بإميانه باهللا، بالد الرتك لقي الضر والربد حىت أشرف على التلف فيمن معه

لتنفلق بنصفني وأن الشجرة العظيمة العادية ، . ويذكر "لقد رأيت األرض تنشق فيها أودية عظام لشدة الربد)10(والتقرب إليه
  .)11(لذلك"

. وال )12(وأشرفنا على تلف األنفس"، ونسينا كل ما مر بنا، فأما يف بالد الرتك فقد وجد أن "برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف
حيلون ، حيث يبدي أسفه على بقائهم على دين الوثنية "هلم بيوت شعر، ينسى وصفه اإلثنوغرايف لشعوب األتراك الغزية البدوية

وهم مع ذلك  ، وإذ هم يف شقاء، على عمل البادية وتنقلهم، ومثلها يف مكان آخر، وترى منهم األبيات يف كل مكان، ويرحتلون
غري ، وأمرهم شورى بينهم... بل يسمون كرباءهم أرباباً ، وال يعبدون شيئاً ، وال يرجعون إىل عقل، كاحلمري الضالة ال يدينون هللا بدين

م مىت اتفقوا على  اهللا حممد رسول ِإالَّ ال إله  :ومسعتهم يقولون... شيء وعزموا عليه جاء أرذهلم وأخسهم فنفض ما قد أمجعوا عليهأ
م من املسلمني" ذا القول إىل من جيتاز    .)13(اهللا "تقرباً 

م ال يهتمون بـ(عفة ، وعادات الدفن، وال سيما عالقتهم باملرأة، وال يغفل اجلوانب األخرى املتعلقة بسلوكهم االجتماعي فيذكر أ
ا) فسرتنا ، وحنن ننظر إليها، إذ نزلوا يومًا على رجل منهم ومعه امرأته (فبينما هي حتدثنا كشفت فرجها وحكته، املرأة) وال بسرت (عور

هو خٌري ، َصل إليهفال يو ، وتصونه، تكشفه حبضرتكم فرتونه :"قل هلم :فضحك زوجها وقال للرتمجان، ستغفر اهللا"أ" :وقلنا، وجوهنا
م ال يعرفون الزنا)14(من أن تغطيه ومتّكن منه" قوم على أن خيطب الواحد ت، ومن زنا منهم شقوه نصفني؛ أما رسوم تزوجهم، . إال أ

  .)15(فإذا وافقه محلها إليه، أو مقابل مجاًال أو دواباً ، منهم إىل اآلخر بعض حرمه (ابنته أو أخته) بثوب خوارزمي
يقتلون ، ويذكر أن "أمر اللواط عندهم عظيم جداً ، تزوج األكرب من أوالده بامرأته إذا مل تكن أمه، الرجل وله زوجة وأوالدوإذا مات 

وإذا كان فقرياً رموه يف الصحراء وتركوه؛ وإذا ، . وإذا مرض الرجل منهم ضربوا له خيمة يبقى فيها منفرداً إىل أن ميوت)16(من ميارسه"
وجعلوا له قبة. كما ، وأجلسوه يف البيت، وإناء نبيذ، وتركوا له ماله وأشياءه، وألبسوه ثيابه، ة كبرية كهيئة البيتمات حفروا له حفر 

م) "ورمبا رأيت  :إذ يقول، فيعرب ابن فضالن عن استيائه من هذه العادة، الحظ أن الرتك كلهم ينتفون حلاهم إالَّ أسبلتهم (=شوار
  .)17(فإذا رآه إنسان من بُعٍد مل يشك أنه تيس"، يته وترك شيئاً منها حتت ذقنهالشيخ اهلرم منهم وقد نتف حل

م أن الرجل ال ينزع عنه الثوب الذي يلي جسده حىت ينتثر قطعاً. ، فإن ملك الرتك الغزية يقال له (يبغو)، أما السلطة ومن عادا
فوجدهم ينزلون على ماء شبيه بالبحر غري جار "وإذ ، زُّ أمامهمطردهم الغ، وهم قبيلة تركية غزية، ويتحدث عن البجناك (=البشناق)

  .)18(خالف الغزية"، فقراء، حليقو اللحى، هم مسر شديدو السمرة



، يأكلون القمل، وأشدهم إقدامًا على القتل"، فرأى فيهم "شر األتراك وأقذرهم، مث يقف عند قوم من األتراك يقال هلم الباشغرد
. والرب الذي يف .. وهكذا.وللمطر رب، وللصيف رب، للشتاء رب :ومنهم من يزعم أن له اثين عشر رباً  :ةويعبدون أربابًا خمتلف

  .)19(أو الكركي، أو السمك، ومنهم طائفة تعبد احليات، "تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً" :فيعلق قائالً ، السماء أكربهم
  الصقالبة (البلغار)

م العامة ، فه اإلثنوغرايف لبلغار الفولغا بالدقة واإلحاطة الشاملةميتاز ابن فضالن بوص فال يكاد يغفل عن أي شيء ميس حيا
م.، فضًال عن األنواء، والطقوس، والسلوك االجتماعي، والدين، السلطة :واخلاصة   والظواهر الغريبة اليت حتيط ببيئتهم وحيا

  :السلطة والعالقة الدولية - 1
وكــان ، ولــه مســاعدون يــدعوهم "امللــوك األربعــة" كــانوا مــع امللــك عنــد اســتقباله هلــم، البة امســه (أملــش بــن بلطــوار)يــذكر أن ملــك الصــق

دعـاهم ، امللك يصحبه أيضاً إخوته وأوالده حيملون "معهم اخلبز واللحم واجلاورس (=نوع من احلبوب)". وبعد مراسيم االستقبال بساعة
وهـو وحـده علـى سـرير ، وإذا أوالده جلـوس بـني يديـه، وأمرنـا أن جنلـس علـى يسـاره، امللـوك علـى ميينـهو ، امللك "فـدخلنا إليـه وهـو يف قبتـه

عــدَّت املائــدة هلــم قــدِّمت إلــيهم وعليهــا اللحــم املشــوي فعنــدما أُ ، مث حيــدثنا عــن عــادات الطعــام عنــد امللــك، .".مغشــى بالــديباج الرومــي
وأن ال يبـدأ اآلخـرون إال بعـد أن يقـدم امللـك بنفسـه قطعـة مـن الطعـام هلـم ، بالطعامأن يبدأ امللك ، فتضمن طقس الطعام امللكي، وحده

ـــمَّا . )20("فــال ميــدُّ أحــٌد يــده إىل األكــل حــىت يناولــه امللــك لقمــة" فشــرب ، أكلــوا دعــا (امللــك) بشــراب العســل وهــم يســمونه الســجوَوَل
  وفعل ذلك ثالث مرات". -أطال اهللا بقاءه- أمري املؤمنني "هذا سروري مبوالي:وهو يقوم قائالً ، قدحاً خنباً خلليفة بغداد

قبـل قدومـه "اللهـم أصـلح ، الحـظ ابـن فضـالن أنـه كـان ُخيطـب علـى منـابر جوامـع البلغـار، ومبا أن العقيدة اإلسالمية مل تنغـرس بعمـق
وذّكــره أن منــابر بغــداد ، ــذا االســم غــريه" وال يســمى علــى املنــرب، امللــك بلطــوار ملــك البلغــار" فنبــه ابــن فضــالن امللــك "أن اهللا هــو امللــك
فصـار مـن حينهـا ُخيطـب مللـك البلغـار علـى املنـابر "اللهـم أصـلح ، والشرق يقال فيها "اللهم أصلح عبـدك وخليفتـك اإلمـام املقتـدر بـاهللا"

  .)21(عبدك جعفر بن عبد اهللا أمري البلغار موىل أمري املؤمنني"
إذ ، فإذا اجتاز السوق مل يبق أحد إال قام وأخذ قلنسوته عن رأسه فجعلها حتـت إبطـه، ن معهوالحظ أن امللك إذا ركب ال أحد يكو 

فإذا جاوزهم امللك ردوا قالنسهم إىل رؤوسهم؛ كذلك فإن كل مـن يـدخل إىل امللـك يف جملسـه يأخـذ قلنسـوته ، إن كلهم يلبس القالنس
مفروشــة ، تســع ألــف نفــس وأكثــر، إال أن قبــة امللــك كبــرية، القبــابوكــل مــن جيلــس بــني يديــه جيلــس باركــاً. وكلهــم يســكن ، حتــت إبطــه

  وله يف وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي.، بالفرش األرمين
م اخلزر جلـد مسـور  إذ يضطر ملك الصقالبة على دفع ضريبة إىل ملـك اخلـزر مقـدارها، ويشري إىل عالقة التبعية اليت تربط البلغار جبريا

علــى الــرغم مــن أنــه يهــودي وهــي ، الــذي تــزوج ابنــة ملــك الصــقالبة غصــباً ، ه. ويضــع ابنــه رهينــة عنــد ملــك اخلــزرعــن كــل بيــت يف مملكتــ
وإذا قَــِدم الــروس أو غــريهم مــن ســائر ، ومــن جهــة أخــرى فــإن ملــك الصــقالبة يأخــذ العشــر مــن كــل ســفينة جتاريــة تــأيت مــن اخلــزر، مســلمة

وإىل بلـد آخـر ، خيرجـون إىل أرض الـرتك فيجلبـون الغـنم، س. وحيـدثنا أن فـيهم جتـار كثـراألجناس برقيق فامللك خيتـار رأسـاً مـن عشـرة رؤو 
كمـا أن يف كـل عـرس ،  . وإذا غـزوا علـى بعـض البلـدان فللملـك حصـته فيهـا)22(يقال له (ويسو) فيجلبون منه السمور والثعلب األسود

  أو فرح له قدر من الوليمة.
ـاوعالقـة اجل، وهكذا جند أن تنظـيم السـلطة وبـني امللكيـة املركزيـة الـيت تتجلـى يف الضـريبة ، جيمعـان بـني حيـاة القبيلـة وتنظيمهـا، ماعـة 
  ويف السلطة والنظام اللذان حيرسهما.، ويف التجارة الدولية النامية يف بلده، اليت يفرضها امللك على رعيته
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غــري أننــا مــع ابــن فضــالن نــدخل ردهــات احليــاة الدينيــة اليوميــة ، إىل البلغــار الصــقالبة دخــول اإلســالم، مــن قبــل، لقــد عــرف ابــن رســته
عــن ســطحية متثُّــل البلغــار للمعتقــد ، بشــكل عــام، فنجــده غــري راضٍ ، إذ يصــور لنــا مــا يتوافــق أو خيتلــف مــع االعتقــاد اإلســالمي، للبلغــار

ملــا ميثلــه هلــم مــن داللــة علــى اخلــري فيقولــون ، ويفرحــون بــه، الكــالب جــداً وانعــدام جتــذره يف ســلوكهم؛ إذ رآهــم يتربكــون بعــواء ، اإلســالمي
فيعطــوا احلــق للجــد يف ، ويســتغرب مــن رســومهم الــيت تقضــي بــأن يأخــذ اجلــدُّ املولــود دون أبيــه، "ســنة خصــبة وبركــة وســالمة" :لبعضــهم

وعرفتـه  ، ضالن "فعرَّفت امللك أن هـذا غـري جـائزوإذا مات منهم رجل ورثه أخوه دون ولده. من هنا قول ابن ف، حضنه حىت يصري رجالً 
  .)23(كيف املواريث حىت يفهمها"

ويقولون عنه "هذا ، وتركوه مبا فيه من أنفس ومال حىت يتلفه الزمان، كما رأى أنه إذا وقعت صاعقة على بيت مل يقربوه تطريًا منه
م ، يتفق إىل حد ما مع املعتقد اإلسالميوهو ، بيت مغضوب عليهم". وإذا كانوا يعاقبون القاتل العمد بالقتل فإن ما يثري استغرابه أ

ب به الريح. وأعار ابن فضالن موضوع ، بدون قصد، يعاقبون من قتل رجًال خطأ بوضعه داخل صندوق وتعليقه حىت يبليه الزمان و
ار استهجانه نزول الرجال والنساء إىل النهر ليغتسلوا فأث، املرأة انتباهاً خاصاً وال سيما بعد أن رأى ختففها من ضوابط التقليد اإلسالمي

، )24(فيقول "وما زلت أجتهد أن يسترت النساء من الرجال يف السباحة فما استوى يل ذلك"، مجيعًا عراة ال يسترت بعضهم من بعض
م ال يزنون بشكل عام وقطعوه بالفأس من رقبته ، جليه إليهاضربوا له أربعة سكك وشدوا يديه ور ، كائناً من كان،  ومن زنا منهم، إال أ

  .)25(مث تُعّلق كل قطعة منه ومنها على شجرة، وكذلك يفعلون باملرأة أيضاً ، إىل فخذيه
ا كانت ختالف طريقة الدفن اإلسالمية، أما فيما يتعلق بعادات الدفن م يغسلون امليت على طريقة ، فإنه يصفها بدقة رمبا أل فإ

م حي، املسلمني مث خيّطون ، حيث يضعونه على األرض، جرّه إىل مكان الدفنـعلى عجلة ت، إذا كان حرًا أو من الرؤساء، ملونهإال أ
ويبكي الرجال ، مث جيعلون له حلداً ويدفنونه يف احلفرة. وُمينع على النساء البكاء على امليت، حوله خطاً وحيفرون داخل ذلك اخلط حفرة

م بالسيورأما عبيد امليت فيأتون ، األحرار ويأتوه ، وينصبون له مطردًا (=علماً) على باب قبة قربه، إليه بعد ذلك فيضربون جنو
مث يدعون بدعوة إيذاناً ، فإذا انقضت السنتان حّطوا العلم وقصوا من شعورهم، وال يقطعون البكاء عليه خالل سنتني، بسالحه

  .)26(يف حال امليت من العامة "فيفعلون بعض هذا مبوتاهم"وحيق لزوجته بعده الزواج ثانية. أما ، خبروجهم من احلزن
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ويلبسـون مجيعـاً ، حـىت أن أكثـرهم ختتفـي مـن وجهـه احلمـرة، يالحظ ابن فضالن أن أكثر البلغار مريض بداء القولنج (=مرض معوي)
، وكـل مـن زرع شـيئاً أخـذه لنفسـه، نطة والشـعري كثـري لـديهمعلى أن احل، وأكثر أكلهم اجلاورس (نوع من احلبوب) وحلم الدابة، القالنس

فـال متضـي أيـام ، سوى ما يقدمونه له كل عام من جلـد السـمور. وحيفـرون يف األرض آبـاراً ويضـعون طعـامهم فيهـا، ليس للملك فيه حق
ن الشــعري حســاء للجــواري ســوى دهــن الســمك يعتمدونــه يف أكلهــم. ويعملــون مــ، ولــيس هلــم زيــت أو دهــن، حــىت يتغــري طعمــه ورائحتــه

تأكله اجلواري فيسمنَّ عليه. ومل ، وأشّد محوضة من خّل اخلمر، وعندهم تفاح أخضر شديد اخلضرة، والغلمان. ويف غياضهم عسل كثري
جييئــون إىل موضــع يعرفونــه يف ســاقه ، كمــا يوجــد عنــدهم شــجر مفــرط الطــول وســاق أجــرد األوراق،  يــر يف بلــدهم أكثــر مــن شــجر البنــدق

  إذا أكثر منه املرء أسكره؛ وعندهم أيضاً رمان أمليس (ال نواة له) لذيذ جداً.، ثقبونه فيخرج منه ماء أطيب من العسلفي
، فــيالحظ تفــاوت الليــل والنهــار واخــتالفهم عمــا اعتــاده يف بــالده، ومــا حيتويانــه مــن غرائــب، وال ينســى أن حيــدثنا عــن املنــاخ والطقــس

مث ، إذ أنــه يطــول عنــدهم مــدة مــن الســنة ويقصــر الليــل، فالنهــار لــديهم طويــل جــداً ، ه مواقيــت الصــالةلدرجــة صــار حــائراً والتبســت لديــ
وإذا الليـل قليـل الظلمـة يعـرف ، ورأى يف يـوم إقامتـه الثـاين أن الشـفق األمحـر الـذي قبـل املغيـب ال يغيـب البتـة، يطول الليل ويقصر النهار

بل يطلع يف أرجائها ساعة مث يطلع الفجر فيغيب القمر. ورأى البلد عند طلـوع ، ط السماءالرجُل األشياء عن بعد. ورأى القمر ال يتوس
  .)27(الشمس حيمرُّ كل شيء فيه األرض واجلبال وكل شيء



"رأيت يف بلده من العجائب ما ال أحصيها" فهو يتحدث  :رغم قوله، حرص أن ينسبها إىل غريه لغرابتها، وحيدثنا عن عجائب
له يف وسط رأسه قرن ، وحوافره مثل أظالف الثور، هو دون اجلمل يف الِكرب وفوق الثور، به عن وجود حيوان غريببلسان أحد أصحا
لذا فهم يصعدون إىل أعايل الشجر لريموه بالسهام ، إذا رأى الفارس ظل يالحقه حىت يقتله، يرتقي ورق الشجر، واحد غليظ مستدير

  ى بوحيد القرن.املسمومة لقتله. ولعله بذلك يصف ما يسم
وهـم ، ويبعـد هـؤالء عـن أهـل (ويسـو) ثالثـة أشـهر، كما يتحدث على لسان أحد الرجال عن شعب غامض يسـميه يـأجوج ومـأجوج

.  )28(يفصلهم البحر عن أهل (ويسو), وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضـاً. خيـرج اهللا هلـم كـل يـوم مسكـة مـن البحـر لطعـامهم، عراة
تــأثراً بــبعض املعتقــدات ، فتخيَّــل أنــه يــرى أمثــال النــاس والــدواب يف اجلــو، لــبعض الظــواهر املتعلقــة بالشــفق القطــيبكمــا التــبس عليــه رؤيتــه 

  احمللية الراسخة.
شـعب روسـيا  "فـرهن"ولعلـه كمـا يـرى املستشـرق ، وهـو شـعب فنلنـدي مشـايل، كما حيدثنا عن لسان ملك البلغار عن شـعب (ويسـو)

يـذهب إلـيهم جتـار ، إذ يعلمه ملك البلغار أنه يبعد ثالثة أشهر عن بـالده؛ والليـل عنـدهم أقـل مـن سـاعة ،قرب موسكو احلالية، البيضاء
ال ، عـن مقطـع مـن حيـاة البلغـار قبـل ألـف عـام، البلغار ليشـرتوا مـنهم جلـود السـمور والثعلـب األسـود. فقـدم لنـا ابـن فضـالن صـورة حيـة

فجمعـت رسـالته بـني أسـلوب التقريـر الرمسـي وبـني الدراسـة اإلثنوغرافيـة حليـاة هـذا ، غىن عنها ألي مؤرخ حلياة وأصـول شـعوب شـرق أوربـا
  الشعب.

  الروس
أي قبـل عهـد امللـك ، فكانت يف أواسط القرن العاشر امليالدي، أثناء بعثته اليت قادته إىل بالد البلغار، لقد قام برحلته إىل بالد الروس

  .)29(سيحية بعدوكان الروس آنئذ مل يعتنقوا امل، فالدميري
وأغلـب املستشـرقون الغربيـون إىل أن ابـن فضـالن أطلـق اسـم روسـية/ الصـقلبية علـى  Micheal Crichton "كريكتون"ويذهب 

لـذلك مسـاهم كريكتـون يف حتقيقـه لرسـالة ، ولكن هـؤالء الـروس هـم اسـم قبيلـة اسـكندنافية، السكان الذين التقاهم يف بالد الروس احلالية
ـــم قبائـــل روســـية ، أو أهـــل الشـــمال، ) النـــوردينيNorthmonابــن فضـــالن بــــ( وهـــو خيــالف رأي املستشـــرقني الـــروس الـــذين يعتقـــدون أ

  أصلية السلوك الفردي واالجتماعي.
فهــو ال يكتفــي بالوصــف الســطحي للواجهــة ، ال خيتلــف أســلوب ابــن فضــالن يف تناولــه للــروس عــن تقريــره اخلــاص حبالــة شــعب البلغــار

م املعاشية والدينيةبل يغو ، السياسية حسـب -وسلوكهم االجتماعي والثقايف؛ فجمع لنـا، ص لينقل لنا وصفاً إثنوغرافياً عن أساليب حيا
م االجتماعيـة ، صورة نادرة عن هذه األمة الغامضة والنائية -ميكيل قبل أن تنتقل إىل املسيحية. وهو يأخذ كل جانب من جوانب حيا

وجانـب يثـري منـه ، فهناك اجلانـب الـذي يثـري اإلعجـاب، عليه استناداً إىل املقاييس القيمية اليت اكتنزهاوالثقافية على حدة ليصدر حكمه 
فهـو يصـف بإعجـاب "مل أر أمت أبـداناً ، وجوانبهـا املظلمـة ةفلكل مجاعة بشرية حسب مفاهيمـه مواقعهـا املنـري ، االستغراب أو االستهجان

م النخل   .)30(ة"ـوسيوفهم صفائح مشطبة إفرجني، نهم فأس وسيف وسكني ال يفارقهمع كل واحد م، شقر محر، منهم كأ
م ـر آتــل ، فيهـا نـوع مـن االسـتغراب، وأحيانـاً يصـف ذلـك حبياديـة، مث يراقـب بدقـة سـلوكهم وعـادا م علـى  فهـو رآهـم ينزلـون بتجـار

وخيــرج إحــدى يديــه منــه. ، بــه أحــد طــريف جســمه ولكــن يلــبس الرجــل مــنهم كســاء يســرت، وال اخلفــاتني، (=الفولغــا) ال يلبســون القــراقط
وتضـع املـرأة علـى ثـدييها حقـة (=وعـاء) مشـدودة ، والواحد منهم ينقش جسمه من ظفر رجله إىل رقبته صور خمضرة بالشجر وغري ذلـك

، زوجهـايـرتبط عـددها حبجـم ثـروة ، وعلـى عنقهـا أطـواق مـن ذهـب وفضـة، على قدر مال زوجها، من حديد أو فضة أو حناس أو ذهب
وال ســيما فيمــا خيــصُّ العالقــة بــني ، يصــَدم بســلوكهم االجتمــاعي، . لكنــه أحيانــاً )31(وأجــلَّ احللــي عنــدهم اخلــرز األخضــر مــن اخلــزف

ومــا ، أو مــا خيــص النظافــة و"الطهــارة"، الــديين-وهــو ســلوك خــاص مبجتمعــه الثقــايف، حيــث خيتفــي التســرت و"العفــة" مــن جهــة، اجلنســني



ــذا اخلصــوصاعتــاده مــن طقــس إســال ، لكــل واحــد مــنهم ســرير جيلــس عليــه، ففــي البيــت الواحــد جيتمــع عشــرة أو عشــرون شخصــاً ، مي 
م اجلمــيالت ورمبــا يــدخل علــيهم تــاجر فيصــادف أحــدهم يــنكح جاريتــه ، ورفيقــه ينظــر إليــه، فيــنكح الواحــد مــنهم جاريتــه، ومعهــم رفيقــا

ال ، "وهـم أقـذر خلـق اهللا :جهم عن طقس "الطهر" والنظافـة اإلسـالميني بقولـهويعرب عن صدمته خلرو ، "فال يزول عنها حىت يقضي أربه"
جييئــون مــن بلــدهم ، بــل هــم كــاحلمري الضــالة، وال يغســلون أيــديهم مــن الطعــام، وال يغتســلون مــن جنابــة، يســتنجون مــن غــائط أو بــول

ر كبري، فريسون سفنهم بآتل   .)32(ويبنون على شطه بيوتاً كباراً من اخلشب"، وهو 
م اليومية بغسل وجوههم ورؤوسـهم بأقـذر مـاء فتناولـه لسـيدها ، إذ تـأتيهم اجلاريـة بالغـداة بقصـعة كبـرية فيهـا مـاء، ويصف بتقزز عادا

وهكـذا حـىت تـديرها علـى مجيـع ، مث حتمـل اجلاريـة القصـعة إىل الـذي يليـه، مث يـتمخط ويبصـق فيهـا، فيغسل منها يديه ووجهه وشعر رأسه
  من يف البيت.

  :الدين والسلطة - 1
م االجتماعيــة ــر آتــل، وبتلبيــة هــذه احلاجــات، يالحــظ أن ديــانتهم تــرتبط مبعاشــهم وحباجــا ، فعنــدما يرســون بســفنهم علــى شــاطئ 

ا ا ببضائعهم لإلجتار  يتجهـون إىل خشـبة منصـوبة هلـا ، جواري ومسور؛ فيخرجون ومع كل واحد منهم خبز وحلـم وبصـل ونبيـذ، يأتون 
فيـــأيت ، هـــي مقدســـة عنـــدهم، وخلـــف تلـــك اخلشـــبة خشـــبة طويلـــة أخـــرى تنصـــب يف األرض، وحوهلـــا صـــور صـــغار، اإلنســـانوجـــه يشـــبه 

ومعـي مـن ، "يا ربِّ قد جئت من بلد بعيد :فيقول هلا، ها تسّهل له أمر بيعه لتجارتهعلّ ، تاجرهم إىل الصورة الكبرية ويسجد ويتضرع هلا
ذه اهلدية" :مث يقول، ذا وكذا جلداً". فيذكر مجيع ما عنده من جتارةومن السمور ك، اجلواري كذا وكذا رأساً  فيرتك هديتـه هلـا ، "وجئتك 

فإن تعذرت جتارته أعاد الطقس نفسـه وقـدَّم هـدايا أخـرى. فيعمـد إىل ذبـح غـنم وبقـر ويطرحهـا علـى اخلشـبة الكبـرية والصـغار ، وينصرف
  .)33("قد رضي ريب عين وأكل هدييت" :ليقو ، فإذا أتت الكالب عليها يف الليل، اليت حوهلا

م املعتمـدة يف تقاضـيهم وبشـده مـن عنقـه حببـل ، فهـم جيـازون السـارق بنصـبه علـى شـجرة غليظـة، ولفت ابن فضالن النظر إىل عقوبا
،  يقربـوه وال يكلمـوهال، وتركـوا معـه خـرباً ومـاءً ، حىت يتقطع بفعل الرياح واألمطار. وإذا مـرض الواحـد مـنهم نصـبوا لـه خيمـة، يعلقوه فيها

  وإذا كان مملوكاً تركوه للكالب وجوارح الطري.، وإن مات أحرقوه، فإذا برئ رجع إليهم
والتخفـف مـن قيـود احلشـمة والتعفـف فيمـا ، وحيـاة احلـرب والقسـوة، لـون البـداوة، ويغلب على الصورة اليت يقـدمها ابـن فضـالن عـنهم

وأهـل ثقـة عنـده "ومـع كـل واحـد جاريـة ، جبواره دائماً بأربعمائة رجل من صـناديد أصـحابه فملك الروس حيتفظ، يتعلق بعالقتهم بالنساء
ورمبا ، وجيلس مع امللك على ختته أربعون جارية لفراشه، املرصع بنفيس اجلواهر، جيلسون حتت سرير سيدهم، ختدمه وجارية أخرى يطؤها

ولــه خليفــة يقــود اجلــيش ،  أنــه يقضــي حاجتــه يف طشــت يقــدَّم إليــهحــىت، وطــئ الواحــدة مــنهن حبضــرة أصــحابه؛ وهــو ال ينــزل عــن ســريره
  .)34(وحيارب األعداء وخيلفه يف رعيته"

  :طقس الدفن - 2
ـا أثـارت لديـه انفعـاالت متضـاربة، يعرض ابن فضالن يف صفحات مطولة مشـاهد الـدفن ففـي هـذه املشـاهد مـن الغرابـة ، الـيت تبـدو أ

  لدرجة الصدمة.، اليت تبدو برمتها غري مألوفة لديه، ت الغريبةواألمل والسمو والالمعقول والدالال
فأراد أن يكون شاهدًا مباشرًا على وقائع دفن أحد املوتى ، لقد مسع أن الروس يفعلون مبلوكهم عند املوت أمورًا غريبة مبا فيها احلرق

وصفه اإلحساس العميق بأن مشهدًا أسطوريًا أليماً فامتزج يف ، كما حرص أن يدّون لنا املشاهد بكل تفاصيلها،  من رجاهلم األجالء
  وجليًال حيدث أمامه مباشرة مبشاعر االستغراب والتعاطف واألسى.

ا م أن يضعوا الرجل الفقري امليت يف سفينة صغرية وحيرقو فثلثها ألهله وثلثها خييطون له ، أما الرجل الغين فيقسمون ثروته، فمن عادا
، الذي يشربونه يوم تقتل جاريته نفسـها ومتـوت مـع موالهـا. فـأراد ابـن فضـالن أن يقـف علـى إحـدى تلـك احلـاالت ا ثياباً وثلث للنبيذ



فوكلــوا هلــا جــاريتني ، مــن ميــوت معــه؟ فتقــدمت إحــداهن :وســألوا جواريــه، فلمــا مــات رجــل جليــل وضــعوه يف قــربه حــىت خييطــون لــه ثيابــه
ا هلذا احلدث اجلليل؛ ويقضون هذه الف اراً لتهيئا   ورمبا مات الواحد منهم والقدح بني يديه.، رتة بشرب النبيذ ليًال و

بسـرير فوضـعوه  فجـاءوا، فلما كان اليوم الذي ُحيرق فيه امليت واجلارية حضر ابن فضالن إىل النهر حيـث السـفينة الـيت يـتم فيهـا احلـرق
سمى ملـك املـوت أمـر فـرش وتولَّت امرأة عجوز تُ ، الديباج الرومي على السفينة وغّشوه باملضرَّجات (=املساند) والديباج الرومي ومساند

وأجلسوه على املساند وجبانبه النبيـذ ، وأدخلوه القبة اليت يف السفينة، وألبسوه ثيابه اجلديدة، وأحضروا امليت من القرب إىل السفينة، السرير
بتني وبقـــرتني وديكـــاً ودجاجـــة قطعوهـــا وألقـــوا بلحمهـــا علـــى وبـــدا، وبســـالحه، وخبـــز وحلـــم وبصـــل طرحـــوه بـــني يديـــه، والفواكـــه والرحيـــان

  السفينة.
"قـويل ملـوالك إمنـا  :حيـث يضـاجعها الرجـال ويقولـون هلـا، واجلارية اليت نذرت نفسها للموت معه تذهب وجتيء وتنتقل من قبة إىل قبـة

  فينصهر الفعل اجلنسي باملوت حبضور الرغبة باخللود.، فعلت هذا من حمبتك"
ــا علــى أكفهــم حــىت، قــف ابــن فضــالن عــن تعقــب التفاصــيلفــال يتو  ، تشــرف علــى بــاب الســفينة ثــالث مــرات فيــأتون باجلاريــة وحيملو

وهــو ، هــو ذا أرى ســيدي قاعــداً يف اجلنــة :ويف الثالثــة، أرى مجيــع قــرابيت املــوتى قعــوداً  :ويف الثانيــة، هــو ذا أيب وأمــي :فتقــول يف املــرة األوىل
ــا إىل الســفينة، رمــاد احليــاة إىل اخللــود واحلضــور يف جنــة اخللــود حيــث تلتقــي بســيدها إشــارة إىل تســاميها علــى مث يــأيت دور املــرأة ، فمــّروا 

، والـــيت تســـمى ملـــك املـــوت واملكلفـــة بقتـــل اجلاريـــة، دور العـــراف والشـــامان املقـــدس، حســـب وصـــف ابـــن فضـــالن، الـــيت تلعـــب، العجـــوز
، وهنـاك يـدخل سـتة رجـال، بعـدها تـدِخلها إىل القبـة الـيت فيهـا سـيدها، فتغين وتشربه، من النبيذوتدفع إليها قدحاً ، فتدفعها إىل السفينة

ا إىل جانب موالها. وجتعل العجوز يف عنق اجلارية حبًال تدفعه إىل اثنني من الرجال ليجذباه مث تقبل ومعها ، فيجامعوا اجلارية ويضجعو
اوالرجــال يف، خنجــر فتدخلــه يف أضــالعها حــىت متــوت مث ينتهــي املشــهد ،  اخلــارج يضــربون علــى الــرتاس ليحــدثوا ضــجيجاً مينــع مســاع صــو

حـــَرق، املـــذهل واملـــروع بإشـــعال الســـفينة مـــن قبـــل أقـــرب النـــاس إىل امليـــت
َ
فتأخـــذ النـــار يف احلطـــب مث ، مث يبـــادر اجلميـــع بإلقـــاء اخلشـــب امل

كتبـوا عليهـا اسـم ،  ونصبوا يف وسط البناء خشـبة كبـرية، على موضع السفينة . مث بنوا)35(السفينة مث القبة والرجل واجلارية ومجيع ما فيها
  الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا.

ورمبـا ، يالحظ املؤرخ وجود عادة الدفن واحلرق املتبعة لـدى الـروس القـدماء وعنـد الصـقالبة واألتـراك أيضـاً ، هذه رواية شاهد عيان حية
وتــذكِّر املوكبــات املوســيقية بعــادات ســويدية أو صــقلبية؛ أمــا مــوت املــرأة اإلجبــاري فشــائع ، دنايفجــاءت عــادة الســفينة مــن العــامل االســكن

عنــد أمــم عديــدة مثــل األســقونيني واألتــراك واملغــول والبلغــار واجلرمانيــة والصــقالبة؛ ويُعــرف دفــن امليــت جالســاً يف آســيا الوســطى؛ أمــا دفــن 
  .)36(وقد يشابه ملكة املوت عندهم آهلة املوت اجلرمانية هيل، تراكأغراضه معه فشائع عند الصقالبة والبلغار واأل

وأيضـــاً ، اإلحســـاس مبـــرارة ومأســـاوية احلـــدث الـــذي تبـــدى أمامـــه بالتعـــاطف، لقـــد امتـــزج يف وصـــف ابـــن فضـــالن هلـــذا احلـــدث اجلليـــل
، واالرتفـاع عـن اليـومي إىل ذروة التعـايل، بـاخللود فـنحن هنـا أمـام ارتطـام مـرجعيتني ثقـافيتني ال تلتقيـان إال بتلـك الرغبـة، بالدهشة والغرابـة

هـــذا ، ولقـــد كـــان حاضـــراً يف وجدانـــه أثنـــاء وصـــفه للمشـــهد، بطريقـــة خاطئـــة -حســـب ابـــن فضـــالن الفقيـــه املســـلم-وإن كـــان هنـــا جيـــري 
حــوار بينــه وبــني أحــد  فــال ينســى أمــام وقوفــه عنــد تفاصــيل املــوت أن يتــذّكر مــا جــرى مــن، االفــرتاق يف القــيم واملرجعيــات الــيت تؤسســها

 :فقـال ابـن فضـالن، "أنـتم يـا معشـر العـرب محقـى" :إذ قـال لـه الروسـي، وهم ينظرون إىل السفينة وهي حترتق، عن طريق املرتجم، الروس
وحنن ، وتأكله الرتاب واهلوام والدود، "إنكم تعمدون إىل أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه يف الرتاب :مل ذلك؟ قال الروسي

، فســأله ابــن فضــالن عــن الســبب، وضــحك ذاك الروســي ضــحكاً مفرطــاً ، )37(حنرقــه بالنــار يف حلظــة فيــدخل اجلنــة مــن وقتــه وســاعته"
"مــن حمبــة ربــه لــه (=يقصــد امليــت) قــد بعــث الــريح حــىت تأخــذه يف ســاعته". ولكــن هــذا احلــوار بالتأكيــد مل يقــرِّب أســس الفهــم  :فقــال



بينمـا كـان ابـن فضـالن كـدراً مهتـزاً يف أعماقـه ملشـهد بـدا لـه مروعـاً وأليمـاً! األول ، هجاً حلدوث التعايل أمامهلذا كان الروسي مبت، بينهما
  والثاين رأى فيه حدثاً متتزج فيه القوة والالمعقول باألمل.، رأى يف احلدث جسراً للعبور إىل األبدي

  الخزر
ــم ، لقــد تعــرَّف العــرب علــى اخلــزر عــن قــرب وكــان مــروان بــن حممــد آخــر خلفــاء بــين أميــة قــد طــاردهم إىل ، مــع ابــن رســتهفقــد التقينــا 

م آتل، مشال الدربند م عادوا وحتصنوا يف ما، واحتل حاضر ورداً على الضـغط اإلسـالمي مـن قبـل العباسـيني ، وراء جبال القفقاس إال أ
وفشـلت حمـاوالت بيزنطـة السياسـية تـارة والتبشـريية تـارة ، ااختـارت النخبـة اليهوديـة دينـاً هلـ، والضـغط املسـيحي مـن قبـل بيزنطـة، من جهـة

ـودت هـذه الدولـة يف عهـد )38(أخرى يف دفعها إىل املسيحية حيث مل تنجح جهود القديس (كريلس) يف صرفهم عن اليهودية . فقد 
يارها، واستمرت يف مناوشتها لإلسالم، هارون الرشيد األوربيون وعلى األقل يهـود أوربـا الشـرقية ولعل اليهود ، وحتالفها مع بيزنطة حىت ا

  وال ميتون بأية صلة أقوامية وساللية إىل ما مسي "بين إسرائيل".، يرجعون بأصوهلم إىل هذه الدولة بعد متزقها
رغـم ، فلـم يكـن هنـاك إمجـاع علـى أصـوهلم الـيت يرجعهـا الـبعض إىل أصـول تركيـة، عند العرب بعض اللبس يف أصـول اخلـزر وقد حصل

ها عنــد الشــعوب الرتكيــة أن م السياســية جتــد مــا يشــا م ومؤسســا . أمــا ابــن فضــالن فــريبطهم بعالقــة غامضــة )39(مــا يــروى عــن أديــا
فيســتغرق يف وصــف امللــك ووظائفــه وســلوكه أكثــر ممــا يعطينــا صــورة عــن احليــاة اليوميــة ، ويركــز يف وصــفه هلــم الوجــه السياســي، بــاألتراك

علـى  -علـى مـا يبـدو-ال يظهر للجمهـور إال كـل أربعـة أشـهر حفاظـاً ، عندهم (خاقان) أو اخلاقان الكبري للخزريني. فملك اخلزر يسمى
ويقـّدم كـل إشـارات الطاعـة للخاقـان األكـرب ، وله خليفة أو نائب يسمى (خاقان بـه) يقـود اجليـوش ويسوسـها ويـدبر أمـر اململكـة، املهابة

وخيلــف ، وخيلفــه رجــل يقــال لــه كنــدر خاقــان، بعــدها جيلــس علــى ميــني ســريره،  يديــهفــال يــدخل عليــه إال حافيــاً وبيــده حطــب يوقــده بــني
  األخري رجل يقال له جاوشيغر.

ــر حــىت ال يصــل إليــه  :ويقولــون، وجيعلــون القــرب فــوق ذلــك النهــر، وإذا مــات اخلاقــان األكــرب (امللــك األكــرب) يبــىن لــه دار كبــرية فــوق 
  حىت ال يُدرى مكان قربه.، إذا ُدفن ضربوا أعناق الرجال الذين دفنوهشيطان وال إنسان وال دود وال هوام". و 

وخيـرُّ ، ويكـون بينـه وبـني املواكـب ميـل، وإذا ركب ركب معـه سـائر اجليـوش، ومللك اخلزر مخسة وعشرون امرأة من أبناء امللوك اجملاورين
املـدة قتلتـه رعيتـه وخاصـته حبجـة أنـه سـيعاين نقـص يف عقلـه ومدة ملكه أربعون سنة فإذا جتاوز هـذه ، له ساجداً كل من صادفه يف طريقه

  بعد ذلك.
زمت قُتل كل من تراجـع، فإذا بعث امللك سرية مل تولِّ الدبر بوجه وال سبب، ويشري إىل بسالة جيوشهم ـزم القـواد ، فإذا ا فأمـا إذا ا

مومعهم دو ، أحضر امللك نساءهم وأوالدهم ووهبهم إىل غريهم، أو خليفة امللك م ومتاعهم وسالحهم وبيـو ورمبـا علقهـم بأعنـاقهم ، ا
ر آتل وعلـى ، وعلى أحد اجلانبني يقطن املسلمون ويف اجلانـب اآلخـر امللـك وأصـحابه، يف الشجر. وتقع مدينة ملك اخلزر على جانيب 

فــاخلزر جمتمــع ، والــوثنيني، رى. وهنــاك أيضــاً مجاعــات مــن النصــا)40(املســلمني رجــل مســلم مــن رجــال امللــك يقضــي يف أمــور املســلمني
يمن عليه خنبة حاكمة يهودية.   تعددي 

  ابن فضالن في البالد االسكندنافية -
، 1957-1951مـا بـني العـامني  Per Croaus Dolusتدل األوراق والنصوص اليت استغرق يف جتميعها بيري كراوس دولوس 

أن ابــن فضــالن قــد عــرَّج مشــاًال إىل الــبالد االســكندنافية بعــد زيارتــه إىل بــالد علــى ، وترمجهــا ميشــيل كريكتــون مــن النروجيــة إىل اإلنكليزيــة
ـر الفولغـا، الروس. إذ أجربته إحدى القبائل الروسية ذات اجلذور الشمالية علـى رفقـة جمموعـة مـن ، عنـد زيارتـه هلـا، وكانت تقيم جبانب 

حربية لنجدة إحدى املمالك الدامناركية املسماة مملكـة روثغـار مـن غـزو وذلك يف مهمة ، رجاهلم احملاربني ليكون العدد الثالث عشر فيهم
م. فلقد كان إذ كـانوا يعتقـدون أن القمـر ينمـو ، 13ضـحية اعتقـاد الشـماليني الفـايكنغ بقدسـية الـرقم ، كما تبـني لـه،  الوندول احمليطني 



ومـن جـراء اعتقـادهم بسـحرية ، 13لـديهم علـى العـدد وهلـذا السـبب تضـمنت احلسـابات اهلامـة ، ويضمحل ثالثة عشر مـرة خـالل العـام
  .)41(وأن يكون أجنبياً مت اختيار ابن فضالن ألنه أجنيب ليصبح الرجل الثالث عشر السحري يف اجملموعة، املقطع الثالث عشر

، دهم بــ"ملكة املـوت"واملعروفـة عنـ، وعندما دخلت جملس القبيلة الروسـية "عجـوزهم الشـمطاء" ذات القـوة الشـامانية السـحرية عنـدهم
ـا علــى األرض مـرتني متتــاليتني فاختـارت (بوليويــف) قائـداً للمجموعــة، أخرجـت كيسـاً جلــدياً فيـه عظــام مث ، ومعـه أحــد عشـر رجــالً ، نثر

بــاره ففسـر لــه املـرتجم هرجـر أن اآلهلــة اختارتـه ليكـون الـرقم الســحري الثالـث عشـر باعت، أشـارت "ملكـة املـوت" إىل ابــن فضـالن لـريافقهم
  .)42(األجنيب الوحيد يف اجملموعة

قاصـداً ، معتمـداً علـى مرتمجـه الوحيـد (هرجـر) للتفـاهم مـع اجملموعـة، وهكذا أجرب ابن فضالن بالنهاية على السفر تاركاً أصحابه وراءه
شـهادة نـادرة عـن حـال شـعوب فقـدم ، فيسـتغل ابـن فضـالن هـذه الرحلـة لتـدوين مذكراتـه عنهـا، ومملكة روثغار الدامناركيـة، بالد الدامنارك

م. وقد وصف كريكتون هذا اجلـزء مـن الرحلـة بقولـه، الفايكنغ االسكندنافيني "ميثـل خمطـوط ابـن فضـالن أقـدم  :يف فرتة غامضة من حيا
، يف وصـفه حلـوادث وقعـت منـذ مـا ينـوف عـن ألـف عـام، ويعتـرب وثيقـة بـارزة، وصف معروف لشاهد عيان عن حياة الفـايكنغ وجمـتمعهم

  .)43(تفصيل مميز مفعم باحلياة"ب
  في طريق الشمال البارد

، فشــهد أنــه كلمــا أمعنــوا مشــاالً ، قبــل وصــوله إىل بــالد الــدمنارك، والنــاس والطبيعــة، يف رحلتــه الطويلــة إىل الشــمال، يصــف ابــن فضــالن
األشــجار "املكتظــة العمالقــة" واألرض "رطبــة والظــواهر غـري املألوفــة لديــه ك، والغابــات والغيــاض، ازدادت الـربودة وتكــاثر املطــر أو الصــقيع

تـوجس ، بينمـا هـي سـوداء قامتـة، إىل درجـة تـؤذي العيـون مـن سـناء اللـون، ذات خضار شديد يف بعض املواقـع، ومثرية للقشعريرة، وباردة
بأنــه "يهطــل بكثافــة الــذي يصــفه ، املطــر الغزيــر يولقــ، . وســافر خــالل أســابيع خــالل الغابــات)44(يف بعــض املواقــع األخــرى"، بــاخلطر

  تدعو إىل االنقباض".
ومصـنوعة ، وبعـرض مثـاين خطـوات أو أكثـر قلـيالً ، كانـت بطـول مخسـة وعشـرين خطـوة،  حيـث ركبـوا واحـدة منهـا، ويصف لنا سفنهم

جلـد واللون أسود جيلل كل من مواقعها "وقد نصب عليها شـراع مربـع مـن قمـاش حمبـوك حببـال مـن ، من خشب السنديان، صناعة ممتازة
ــا، الفقمــة ، يــدير دفــة الســفينة املربوطــة جبانــب الســفينة علــى الطريقــة الرومانيــة، وجيلــس مــدير دفــة الســفينة علــى منصــة صــغرية قــرب مؤخر

ــم كــانوا يســتعملون الشــراع فقــط، وقــد ركبــت علــى الســفينة قواعــد اجملــاديف ويف ، ويف مقدمــة الســفينة حنــت خشــيب لــوحش البحــر، إال أ
  .)45(ذيلمؤخرة السفينة 

، ويســميها الشــماليون، وكثــرية الغيــاض، عليهــا ثلــج كثيــف، إىل أن وصــلوا إىل منطقــة شــديدة الــربودة، وعــربوا عبــاب الفولغــا عشــرة أيــام
  حسب ابن فضالن (فادا).

يـــل أبـــداً" وعلـــى الـــرغم مـــن وصـــف ابـــن فضـــالن لرفاقـــه الفـــايكنغ بــــ"أفضل حبـــارة يف العـــامل" إال أنـــه وجـــدهم "ال يســـافرون عـــادة يف الل
صـارت ، أثنـاء أسـفارهم، والحظ مع تعاقب األيـام أن فـرتة الليـل، منتظرين ضوء الفجر، يفضلون أن ترسوا سفينتهم بالليل على الشاطئ

ومل يكــن النــوم يف تلــك األمــاكن البــاردة منعشــاً. فعــرف مــن ، إىل حــد "ال ميكنــك أن تطهــي مــلء قــدر مــن اللحــم خالهلــا"، قصــرية جــداً 
ونـــــادراً مـــــا يتعـــــادل الليـــــل ، والليـــــل طـــــويًال يف الشـــــتاء، يكـــــون النهـــــار طـــــويًال يف الصـــــيف، أن يف الـــــبالد الشـــــمالية هـــــذه :مرتمجـــــه هرجـــــر

  .)46(والنهار
م ـــم يعتمـــدون علـــى الصـــيد يف طعـــامهم، وال يكـــل ابـــن فضـــالن مـــن احلـــديث عـــن تفاصـــيل حيـــا حيـــث كـــانوا يصـــطادون ، فســـجَّل أ

ويصـف قريـة (مسـيورغ) الـيت مـروا ، إذا كـان الطقـس ممطـراً ، مث يلتهم رفاقه الطعام بدون طهـي، اً أو طرياً"الطرائد يف طريقهم "حيواناً صغري 
ا خشبية، عليها الـذين جييئـون ويـذهبون علـى طـول ، وأن أهلها يعيشون "على بيع األطعمـة للتجـار، وقليلة العدد وواسعة، إذ الحظ بيو



م فيهـا، هذه الطريق" فـرآهم  ، يف منطقـة جبليـة ذات طقـس شـديد الـربودة، وسـافروا بـراً علـى اخليـل مثانيـة عشـر يومـاً ، وقد تـرك رفاقـه قـار
ــم يتجنبــون دخــول أعمــاق الغيــاض، أحيانــاً ، كيــف ينــدفعون مث ، علــى خيــوهلم خــالل األشــجار الكثيفــة "دون اهتمــام بــاخلوف" غــري أ

ويقصون لبعضهم عنـد اسـرتاحتهم يف الليـل "حكايـات ، ق اخلبز اليابس"ويقدمون الطعام الذي يتألف "من رقائ، يرتجلون فيضرمون النار
  .)47("يواناتوقصص أجدادهم الذين ذحبوا تلك احل، التنني واحليوانات املفرتسة

ويـدفعون ، يف كل مرحلـة، حيث شاهد رفاقه يبدلون جيادهم، ويلفت النظر إىل أن الشماليني الفايكنغ يتعاملون بالذهب واألصداف
ا القرويني "الذهب واألصداف الصغرية اخلضراءأمثا   .)48(اليت يثمنها الشماليون أكثر من أي شيء آخر يف الدنيا"، ا ألصحا

م م وأخالقيـا هلـذا عنـدما ، وكلمـا افتقـدوه "ازدادوا تـوتراً وغضـباً"، فرفاقـه الفـايكنغ اعتـادوا شـرب اخلمـر، وتتكشف له يف طريقة عـادا
م وألبستهم"، ر "شربوا بطريقة خشنةوصلوا إىل قرية فيها مخ   .)49(غافلني من فرط تلهفهم.. عن أن املشروب يسيل على ذقو

م قبل سفرهم أن يقضوا الليل شراباً وقصفاً  ازدادوا ، وقبل أن يستأنف رفاقه سـفرهم، ففي قرية (لينبورغ) البحرية، وعرف أن من عادا
ألن أي ، فاستنتج ابن فضالن "أن هذه عادة الشماليني قبل القيـام برحلـة حبريـة، ء والفتياتيلهون خالهلا مع النسا، شرباً وصخباً ومرحاً 

  .)50(هلذا ميضي يف عربدة مفرطة"، إنسان ال يعرف ما إذا كان سيبقى على قيد احلياة بعد الرحلة
ألن هــذا يعتــرب فضــيلة عنــد  ؛ضــيافةومل خيــف ابــن فضــالن إعجابــه بكــرم أهــل الشــمال "فحيثمــا حللنــا كنــا نســتقبل بالرتحيــب وعظــيم ال

  .)51(هؤالء القوم"
  بالد الدانمارك

وهـو اسـم يقابـل لفظـة دينـز ، يذكر ابن فضالن أنه أحبر مع رفاقـه يـومني مبحـاذاة شـاطئ مسـطح حتـيط بـه جـزر كثـرية تـدعى (الـدانس)
Danes ستنقعية تتالقى فيهـا بضـعة جـداول مث تصـب يف إىل أن وصلوا إىل منطقة م، )52(أي الدامناركيني، على ما يُعتقد، اإلنكليزية

ار تدعى (وايك)، البحر   .Vikingأي الفايكنغ  Vikويبدو أن أصل هذه الكلمة  )53(ويذكر أن هذه األ
ـــار هـــذه "وايكنـــغ" و"ترمـــز هـــذه الكلمـــة عنـــد الشـــماليني إىل ، ويشـــري ابـــن فضـــالن نفســـه إىل أن النـــاس الـــذين يقطنـــون يف منطقـــة األ

ار" احملاربني ا. )54(الذين يبحرون مبراكبهم عرب هذه األ   ليغريوا على املستوطنات القائمة على شطآ
ولعلـــه يقصـــد حســـب كريكتـــون مدينـــة ، يـــدعوه ابـــن فضـــالن (تريلبـــورغ)، يف هـــذه املنطقـــة، مث حيـــدثنا عـــن تـــوقفهم عنـــد مكـــان عجيـــب

Trelleborg ولفـــت نظـــره أن ، )55(غن عاصـــمة الـــدامنارك يف أقصـــى شـــرقهاالـــيت تقـــع كوبنهـــا، وهـــي غـــريب جزيـــرة زيالنـــد الدامناركيـــة
ورجاهلــا حمــاربون بيــنهم عــدد قليــل مــن النســاء واألوالد. وقــد شــيدت حتصــيناً بعنايــة علــى األســلوب ، تريلبــورغ عبــارة عــن معســكر للجنــد

وخلف السور يوجـد خنـدق ، سور خشيبوينتصب فوقه ، حياط اجلزء الرئيسي منها بسور ترايب ارتفاعه مقدار قامة مخسة رجال، الروماين
ــاراً ، مملــوء باملــاء الــيت شــيدت عليهــا مســاكن املســتوطنة الســتة ، . والحــظ الطريقــة املنتظمــة اهلندســية)56(واحلــراس جيوبــون األســوار لــيًال 

م مصنوعة من اخلشب، حبيث تؤلف كل أربعة بيوت مربعاً ، عشر ا منحنيـة تشـبه و ، ويسـميها الشـماليون "البيـوت الطويلـة"، وبيو جـدرا
  ).Barral لحسب وصف ابن فضالن (الربا، لعلها تشبه، مقطوعة من األمام واخللف، املراكب املقلوبة

وذلك ليتمكن مقاتل واحد يف داخل ، ال تتناسب "ورجال الشمال العمالقة"، وهي بيوت طويلة ذات مدخل واحد شديد االخنفاض
فالتجــارة ال ، أن مســتوطنة تريلبــورغ "كانــت مــن كــل النــواحي مبنيــة للحــرب والــدفاع، ضــالنفاســتنتج ابــن ف، البيــت مــن رأس أي مهــاجم

  .)57(متارس هنا أبداً"
ورغـم أن أراضـي املسـتنقعات الـيت ، وال ميارسـون الزراعـة، وعلـى القليـل مـن اخلبـز، كما يالحظ أن شعب تريلبورغ يعيش على السـمك

ـم شـعب حمـارب ويعـيش علـى الصـيد. وأغلـبهم مـن الرجـال، اتحتيط املستوطنة تشمل على مناطق تصلح لإلنبـ ومجيـع ، وسـبب ذلـك أ



. إال أنـــه وباملقارنـــة مـــع )58(وكيفمـــا يشـــاؤون"، وال توجـــد زوجـــات "وينـــال الرجـــال مـــن يشـــاؤون مـــن النســـاء حبريـــة، النســـاء مـــن اجلـــواري
م خارج األبواب"، ن يف النهروجدهم ابن فضالن "شعباً نظيفاً بالنسبة جلنسهم" إذ كانوا "يغتسلو ، الروس   .)59(ويتخلصون من نفايا

  مملكة روثغار الدانماركية
اية رحلته، لعل مملكة روثغار وهو شعب ساليف كان ، Wendهي إحدى املستعمرات الدامناركية يف بالد الوند ، اليت وصلها يف 

وكانت إحداها مملكة روثغار حيث كان ، فايكنغحيث كانت هناك مستوطنات لل، يسكن يف سكسونيا جبوار بروسيا األملانية
  .)60(الدامناركيون حيكمون يف تلك األثناء

م أحبروا يومني بعد خروجهم من تريلبورغ بني بالد يسميها (الدان) ويف الثالث ، وهي بالد الدامنارك، ويشري ابن فضالن إىل أ
 Falsterوبني جزيرة فولسرت ، من الشمال Moenزيريت زيالد وموين بني ج، Storestroenلعله ممر ، اجتازوا ممرًا مائيًا مفتوحاً 

ا "جبلية ، وهي جزر دامناركية. فوصلوا إىل مقاطعة يسميها (فندن) وهي نسبة إىل الوند، من اجلنوب فيصف هنا أراضي الوندول بأ
  رمادي اهلائج.اليت تشرف على البحر ال، وعرة". مث أحبروا على الساحل حىت وصلوا إىل مملكة روثغار
مرصعًا بالفضة اليت كانت ، ومزينًا "بنقوش أنيقة مهيب املنظر"، قوي البنيان، وأول ما يالحظه قصر امللك العظيم "خشيب ضخم

وقد أطلقوا عليه ،  يعتقدون "أنه ال يوجد له مثيل يف العامل"نيوهو حمصن حتصينًا شديداً. ومسع أن الدامناركي، وتلمع عن بعد"، تتألأل
م، سم "هوروت"ا م "مينحون األمساء لألشياء املتعلقة حبيا وخاصة ، واملراكب، كاملباين،  فعرف أن من عادة الشماليني أ

  .)61(األسلحة"
الذي سدت الشقوق بني ألواحه بلصاق من طني خملوط ، رأى بيوت املزارعني متواضعة مؤلفة من "جدران خشبية، يف مقابل ذلك

وفيه موقد يستعمل روث احليوانات "ألن ، وأرض املنزل ترابية، واخلشب"، ف من الغماء (أي القش) املشبكبالقش" بينما كان السق
م داخل الغرف من أجل احلصول على الدفء الذي تشّعه أجسام هذه احليوانات كما يشعلون الروث ،  أهايل املزرعة ينامون مع حيوانا

  .)62(يف املوقد للحصول على النار"
كما ال توجد ،  ولكن ال توجد فيه مربعات، كما يف تريلبورغ،  فضالن أن هذه املساكن الشعبية طويلة ومنحنية اجلوانبوالحظ ابن 

مث أتت "عجوزهم الشمطاء" ، مؤلفة من سور وأوتاد حادة األطراف، حتصينات أو أسوار ترابية. واعتمدت مملكة روثغار على حتصينات
وختمت طقوسها بالتضرع والتوسل حنو ، وغنت أغاٍن خمتلفة، مث نثرت أمعاءه على األرض فذحبت خروفاً ، املسماة "ملكة املوت"

ا السحرية على تلك التحصينات. ومل يفهم ابن فضالن جدوى تلك التحصينات، )63(السماء ا تطبع قو ت قإال بعد أن اخرت ، وكأ
  م مملكة روثغار.أجساد خيول الوندول عند مهامجته، ذات الرؤوس احلادة، تلك األوتاد

، فكان لكل رجل مساط وصحن، اليت جلس إليها مع رفاقه، وسجل ابن فضالن عادات الطعام امللكي على مائدة ملك روثغار
إذ أن أهل الشمال يفضلون كثريًا اللحم املسلوق على ، وقدموا هلم وجبة "من حلم اخلنزير واملاعز والسمك املسلوق، وملعقة وسكني

ألنه ال يأكل حلم اخلنزير  ؛وقدموا البن فضالن، )64(ما كان هنا كثريًا من امللفوف والبصل والتفاح وأمثار البندق"اللحم املشوي. ك
  وشربوا على املائدة شراباً يسموه "املعبد" وهو مصنوع من العسل.، نه كان حلم اإلبل"إقيل ، "حلم مسني حلو املذاق

  الوندول
وهم شعب ، Wendolأو الوندول ، ة درجة كان الدامناركيون خيشون من شعب الوندندرك من خالل وصف ابن فضالن إىل أي

مبا فيها مملكة روثغار. وينقل ابن فضالن صورة غامضة عن هؤالء ، الدامناركيني ساليف كان يسكن سكسونيا جبوار مستوطنات الفايكنغ
م أثناء املواجهة معهموحىت بعد احتكا ، إذ يكتفي بنقل ما ختيله الدامناركيون عنهم، الوندول م متأثرة بأحكام رفاقه ، كهم  ظلت صور

لذا فهم يتجنبون ذكره. فكانوا يشريون ، لدرجة أن جمرد ذكر امسهم يولد اخلوف لديهم، الذين ينظرون إليهم كخطر أكرب، الدامناركيني



مث حتول عندهم ، جيعله يقوم بدور البديل عن صاحبه ملا حيمله االسم من قوة سحرية، إليهم أحياناً بـ"الضباب" خلوفهم من نطق االسم
إىل "الضباب وهو يغطي الغابات" ، إذ الحظ ابن فضالن كيف أشار مرتمجه هرجر وهو خائف، الضباب نفسه إىل مصدر للخوف

عنهم "الضباب  . كما كانوا يقولون)65(فلم جيبه، فسأله ابن فضالن إن كان مصدر خوفه من الضباب، دون أن يتكلم أو يذكر امسه
، وندول :ألول مرة أمام ابن فضالن، وعندما شاهدوا آثار أقدام الوندول نطقوا برعب، األسود" و"الشيطان الغر" أو "تنني الكورغون"

مث صادف ابن فضالن ، )66("أن الضباب سيأيت الليلة" :اكتفت بالقول، وندول!. وعندما تنبأت "العجوز الشمطاء" بغزو الوندول
، ويعين الضباب األسود. ويعين هذا بالنسبة للشماليني، أقدم شعوب أهل الشمال، فأعلمه أن "الوندول اسم قدمي جداً ، جوزاً شيخًا ع

م ويأكلون حلومهم، أو شياطني يقتلون الكائنات البشرية، ضبابًا جيلب حتت جناح الليل أشراراً  وأجسام هؤالء الشياطني ، ويذحبو
حىت ، ويذكر الشيخ العجوز أن مناطق سكناهم كريهة، )67(امللمس والرائحة.. ويأتون مع ضباب الليل"وهم كريهو ، مكسوة بالشعر

  أن األيل يفضل املوت من قبل الكالب على الدخول يف مناطقهم.
اخلنزير" ه أصوات الوندول بـ"قباع وهذا ما جعله يشبّ ، لعل ابن فضالن قد تبىن الروايات اليت نسجها الدامناركيون عن الوندول

وعندما شاهد هجومهم على ملك روثغار ختيل اندفاع تيار من اهلواء "العابق بالروائح ، )68(ورائحتهم بـ"زخنة كرائحة اجلثة العفنة"
م ألوف من األشكال السوداء". وعندما اشرتك باملعركة ضدهم، الكريهة" تذكر "ملسة أولئك الوحوش ، فبدا له الوندول باندفاعهم "كأ
  .)69(إذ لوحوش الضباب هؤالء شعر طويل كثيف"، ومظهر أجسامهم الفروي، سميعلى ج

فيصف هجومهم الثاين ، لكن ابن فضالن بعد مواجهته األوىل تتحرر أحكامه نسبيًا من تصورات رفاقه الدامناركيني عن الوندول
ت اآلن أنه عبارة عن ثلة من الفرسان حيملون ألنين أيقن ؛"كان جسم التنني طويًال.. ومنظره فظيعاً.. ومع ذلك مل أكن خائفاً 

، . وقد علم من الدامناركيني أن القضاء على الوندول يتطلب القضاء على "عجوزهم الشمطاء" املسماة "ملكة املوت")70(شاعل"امل
  .)71(تعيش فيما مسوه بـ"كهوف الرعد"، فهي مبثابة أم القوم، ملا متتلكه تلك العجوز من قوة سحرية لديهم

فوجد برودة الطقس الشديد وأن أراضيهم حتتوي الكثري ، وقراهم ومنازهلم، وتعرَّف بصحبة الفايكنغ الدامناركيني على بالد الوندول
  .)72(ويطلقون عليها اسم "منطقة البحريات ذات البخار الصاعد"، ويتجمع فيها ضباب خفيف، من الربك والينابيع احلارة الفوارة

ايتال، وشاهد على حدود أراضيهم مجاجم دببة ضخمة، ضباب أكثر كثافةوكلما توغلوا أصبح ال حسب ،  كان الوندول يعبدو
كما شاهد صخرة ضخمة على شكل امرأة ،  تفسري هرجر الذي قال البن فضالن "إن مجاجم الدببة حتمي حدود أراضي الوندول"

،  . وذكر له هرجر أن الوندول "يأكلون أخناع الضحايا اإلنسانية)73(إذ كانوا يذحبون عليها القرابني، عليها بقع دم الضحايا، حبلى
  .)74(كما يأكل اإلنسان البيض واجلنب"

تغطي الشعور كل ، غليظة القامة، لدرجة أنه صوَّرهم "خملوقات قصرية عريضة املنكب، وبالنهاية تبىن ابن فضالن أحكام رفاقه عليهم
  .)75(ووجوههم"، دامهموأمخص أق، خال راحة أيديهم، أجزاء أجسامها

  وتصادم المرجعيات ثقافة الفايكنغ الدانماركيين
دخل فيها يف فواصل ، وال سيما بالد الدامناركيني، لقد خاض ابن فضالن قسرًا جتربة إنسانية عميقة يف رحلته إىل بالد الفايكنغ

إال أن التعايش وما خلقه من تعاطف خفف من وطأة ، واخترب التغاير الثقايف مع أناس بدوا له خميفني ألول وهلة، التخوم احلضارية
  وقربه منهم.، الفواصل الثقافية

فلم يقتصر على تسجيل السطحي من ، الواثقة من مكانتها احلضارية، إسالمي من بغداد الزاهية-لقد سجل ما رآه بعني عريب
م وسلوكهم  ،بل ذهب عمقاً يف مالحظاته ليعطي صورة إثنوغرافية عن أناس مغايرين، أحداث فيعرفنا من خالهلا على ديانتهم واعتقادا



م، وأبرز أشكال سلوكهم العائلي واالجتماعي، االجتماعي ونظامهم السياسي ، وجبانب هذا كله مل خيف أحكامه وتقييمه حليا
  فكانت مالحظاته مزجياً من التقصي املوضوعي والتقومي احلضاري هلم.

بل غلبت ، واملشهد السريع، بعيون السائح اجلّوال الباحث عن النادر،  جوارهم من الفايكنغ اآلخرينوإىل، فلم ينظر إىل الدامناركيني
  والشاهد.، واملؤرخ، واحمللل النفسي، عليه روح اإلثنوغرايف

واألمطار ، الربدورعشة ، والضباب، واألشجار العمالقة الكثيفة، والنباتات القطبية، واحليتان، ومشاهد الغياض، اخترب الربد والصقيع
، األكثر غزارة. إال أن صعوبة التكيف مع تلك األجواء مل تكن أكثر صعوبة عنده من تكيفه وتعايشه مع أناس حيملون مرجعية خمتلفة

"أنتم  :وعلينا االستعداد لتقبل املغاير واجلديد. يقول له مرتمجه هرجر، ولكن عرب هذا التعايش تعلَّم درسًا كبريًا هو أن العامل متسع
، وحيكي نكتة لرفيقه، نه كان خاطئاً"إ" :يكتفي ابن فضالن بالقول، تتذمرون طوال الوقت"، جيبِمـمَّا العرب صارمون (جديون) أكثر 

  .)76(نه مشالياً أمحق ال يعرف شيئاً عن اتساع العامل"إ" :فيعلق ابن فضالن، الذي ال يستجيب هلا
إن قلوبكم عبارة عن كيس  ، "أنتم العرب ترغبون معرفة أسباب كل شيء :قال له هرجر، عندما أمطر ابن فضالن مرتمجه باألسئلة

ون إىل حسن الفهم أو العقل أو أوال يلج، "يؤمن هؤالء الشماليون باخلرافات :فيعلق ابن فضالن، كبري يطفح باألسباب"
  .)77(القانون"

ا شاهد ، حني رآين"، اولون ملس جلده "ومرة صرخ طفل من الرعبفكان الشماليون حي، على غربته ةولقد كانت مسرته حبد ذا
أن  ة. ويقرر ابن فضالن واقع)78(ال يعرفون شيئًا عن اتساع العامل"، "هناك يف احلقيقة أناس جهالء :فيعلق ابن فضالن على هذا
وهو ، أو احلجر، و النقش على اخلشبألن مغزى الكتابة الوحيد الذي يعرفه هؤالء الناس الشماليون ه ؛الشماليني "ال يعرفون الكتابة

  .)79(ما يفعلونه نادراً"
  فضائل الشجاعة

يكــرر ابــن فضــالن "الصــورة النمطيــة" العربيــة عــن األوربيــني باعتبــارهم شــعوباً تتســم بالشــجاعة "فهــؤالء احملــاربون الشــماليون ال خيــافون 
وينحتــون "علــى قبــور احملــاربني ، )80(صــائد احلــرب والشــجاعة"وهــم ذوو أجســام ضــخمة حيــاربون باســتمرار "ويغنــون ق، شــيئاً يف العــامل"

  فأغلب رجاهلم ميوتون يف املعركة".، فالفرار من املعركة "عار ما بعده عار، إنه مل يفّر من املعركة"" :النبالء مدحياً يقول
ــم يبتســمون عنــد ســقوط أي قتيــل عنــدهم يف املعركــة "الشــخص امليــت نفســه" ونيابــة وذلــك تعبــرياً عــن ســرور ، والحــظ ابــن فضــالن أ

كمـا يشــري ابــن ،  بينمــا عنـدما ميــوت أحــدهم وهـو نــائم يقولــون عنـه "لقــد مــات كمـا متــوت البقـرة علــى القــش". ويـرتبط مــوقفهم هــذا، عنـه
  باعتقاد الفايكنغ الشماليني "أن كيفية موت اإلنسان حتدد وضعيته يف احلياة األخرى".، فضالن

فتكـررت املبـارزات بـني أعضـاء اجلماعـة ، وحساسيتهم الشـديدة "حـول مـا يتعلـق بشـرفهم، ايكنغوسجل ابن فضالن سرعة غضب الف
، وطماقـات مـن الصـوف اخلشـن، مؤلفـاً مـن حـزام، فيلبسـون لباسـاً خاصـاً باملبـارزة، وقد حتدث املبارزة بينهم للـرد علـى الشـتيمة، نفسها"

وخـوذة مــن ، ورمــح، مــع تـرس جلـدي، وشـبكة يف احلـزام، ويتقلـدون ســيفاً ، عــاً فوقـه در ، فوقهـا معطـف مــن الفـرو الثقيـل يصــل إىل الـركبتني
  .)81(املعدن أو اجللد على الرأس

بأوتـاد أربعـة مـن خشـب الغـار. حيـث تسـتمر املعركـة ، الـذي تقـوم عليـه املبـارزة، حيـث يثبتـون اجللـد، ويصف بدقة طريقتهم يف املبارزة
  على إنشاء قواعد املبارزة.وتشرف "العجوز الشمطاء" ، بينهم حىت املوت

ايـــات حـــادة  Alيقـــوم بصـــنعها يف كـــل قريـــة رجـــل يـــدعى املزمـــان ، وممتـــازة الصـــنع، وخيربنـــا ابـــن فضـــالن أن ســـهام الشـــمال ذات 

msman أو باألصداف.، يبيعها بقطع من الذهب  



مث تفحصـه اجلـواري ، حـه وينظفونـهيغسـلون جر ، فـإذا ُجـرح احملـارب يف رأسـه وعنقـه، كما يصف طرائقهم يف تشـخيص اجلـرح وعالجـه
وإذا كــان ، ن حياتــه تنقضــي"إ :قلــن، "ال يهــم. وإذا كانــت العظــام مصــدوعة أو مكســورة :قلــن، فــإذا كــان اجللــد ممزقــاً والعظــم صــحيحاً 

يهم. أمــا إذا يــتكلم دمــاً. وهــو أخطــر اجلــروح لــد :قلــن، ال يهــم. وإذا ســعل اجلنــدي وتقيــأ دمــاً  :وكانــت دافئــة يديــه قلــن، اجلــرح يف الصــدر
العتقادهم بقـوة إبرائـه أكثـر ، واألعشاب. ويعتمدون يف غسل جراحهم على ماء البحر، فيطعمونه حساء البصل، جرح اجلندي يف بطنه

بعــد أن جيعلــوه كثيفــاً بعــد غلــيهم ، الــذي يســتعملونه أحيانــاً يف غســل املالبــس البيضــاء، مــن مــاء النبــع. وأحيانــاً يغســلونه ببــول البقــر احلــار
  .)82(له

، وباملقابـل هنـاك مـا يثـري اسـتغرابه فـيهم، وحسن معـاملتهم للضـيف، وكياستهم بالضيافة، وال خيفي ابن فضالن إعجابه بكرم الفايكنغ
اليــد أو القــدم أو اليــد نفســها أكثــر أمهيــة مــن  إصــبعفــال يعتــربون فقــدان األذن أو ، كمثــل تقــديرهم الزائــد لألنــف علــى بقيــة أجــزاء اجلســم

  .)83(إمنا يعتربون فقدان األنف معادًال للموت نفسه"األنف "
  المرأة

وذلـك قياسـاً إىل مرجعيتـه ، الدامناركيني من املـرأة-أكثر املسائل االجتماعية اليت أثارت انتباه ابن فضالن واستغرابه هو موقف الفايكنغ
ملـا حتتلـه املـرأة لـديهم مـن موقـع مركـزي يف احلكـم علـى ، اإلسالمية.. وهو موضوع أثري لدى الرحالة العرب يف عالقتهم مع اآلخر-العربية

  أخالقية أي جمتمع.
إذ الحــــظ أن رفــــاقهم ، فقــــد أثــــارت دهشــــة ابــــن فضــــالن املمارســــات شــــبه اإلباحيــــة الــــيت تطبــــع عالقــــات الشــــماليني الفــــايكنغ بــــاملرأة

  وت من أجله على احملرقة اجلنائزية" إن مات يف املعركة.علها "أن ختتار أن مت، الدامناركيني خيتار كل منهم امرأة ليعاشرها قبيل املعركة
أن النـاس ميرحـون ، بـل الحـظ يف قريـة لينبـورغ البحريـة، على املناسـبات السـابقة للمعركـة، وال تقتصر عندهم املعاشرة اجلماعية املفتوحة

وهلــذا ميضــي يف ، علــى قيــد احليــاة بعــد الرحلــة ألن أي إنســان "ال يعــرف مــا إذا كــان ســيبقى ؛ويلهــون مــع الفتيــات، ويشــربون طيلــة املســاء
ولقـد قـالوا ، بل إنه يف احلاالت العادية ميكـن ألي رجـل "أن ميـنح نفسـه مـن إحـدى اجلـواري"، وليس هذا فحسب، )84(عربدة مفرطة"

ألن الزنا (بغري إكـراه)  ؛الفعلإال أن مالحظاته جعلته يستنتج "لكن نادراً ما وجدت هذا مطبقاً ب، ن عفة النساء فضيلة عظيمةإ :َمرَّةله 
كمــا أن "أهــل ،  وإذا كانــت زوجــة الرجــل شــبقة.. فمــا ينــتج عــن ذلــك ال يعتــرب شــيئاً ملفتــاً للنظــر كثــرياً"، ال يعتــرب عنــدهم قضــية خطــرية

، اء ســـفرهأكانـــت زوجتـــه خملصـــة لـــه أثنـــ :ولقـــد ســـأل مـــرة مرتمجـــه هرجـــر، الشـــمال ال يعتـــربون أي مولـــود غـــري شـــرعي طاملـــا األم متزوجـــة"
فاســتخلص ابــن فضــالن مــن هــذه اإلجابــة "أن ، ورمبــا لــن أعــود.. وزوجــيت ليســت ميتــة!"، "إين أســافر يف البحــار :فضــحك هرجــر قــائالً 

  .)85(أو أنه (هرجر) ال يهتم بذلك"، زوجة هرجر مل تكن خملصة
  الدين والسلطة

بـل إن هرجـر ورفاقـه ، القليـل مـن املزايـاِإالَّ ملكهـا عـن رعايـاه ال يفصـل ، ليست مملكة روثغار الدامناركية سـوى أكثـر مـن مشـيخة قبليـة
إذ الحــظ ابــن فضــالن أن ، ويعتمــد امــتالك الســلطة امللكيــة علــى القــوة، اشــتكوا مــن غطرســته وطريقتــه البذخــة يف بنــاء مســتوطنته وقصــره

إذ يعتمـــد األمـــر علـــى قـــوة الســـالح اعتمـــاداً  ، الشـــماليني يفتقـــرون إىل "قاعـــدة ثابتـــة الختيـــار زعـــيم جديـــد عنـــدما ميـــوت الـــزعيم القـــدمي
فاسـتنتج "أنـه كـان شـيئاً طبيعيـاً أن يقـوم أبنـاء أحـد امللـوك ، . ورأى كيف أن أحد أوالد امللك روثغار قد قتل أخويه بني يديه)86(كبرياً"

الــيت ، وكــانوا علــى الوثنيــة، . ودخــل ابــن فضــالن الــبالد االســكندنافية قبــل اعتناقهــا املســيحية)87(خبلــع أحــدهم لآلخــر لكســب العــرش"
ورغــم هـذا فإنــه ، ومــا يصـاحبها مــن طقـوس، فكــان يصـغي باســتغراب إىل املعلومـات املتعلقــة بـديانتهم، ذكَّرتـه بــ"العصور اجلاهليــة" العربيـة

ـت املرجعيتـان الـدينيتان وجهـاً ل، دون أحكـام قاسـية، أحياناً يعرض تلك املعتقدات بطريقة حياديـة وجـه. فعنـدما افتـتح ابـن وكثـرياً مـا جتا
وعنـدما طلـب منـه رئـيس "اجملموعـة" بوليويـف ، فضالن طعامه بـ"بسم اهللا" أثار تفسريه هلـذا التقليـد الضـحك والسـخرية لـدى الـدامناركيني



اهللا" فبادره  "إنين أمحد رباً واحداً امسه :فأجابه، "أي رب حتمد" :كتب ابن فضالن "احلمد هللا" فسأله هرجر،  أن يكتب شيئاً على الرمل
  .)88("ال ميكن أن يكفي ربُّ واحد!" :هرجر مقرراً 

فهـؤالء الوثنيـون ، ألن أحداً ال يهتم مبثل هذا األمـر الفـارغ" ؛"ال تتكلم عن ربك الواحد :إذ قال له هرجر، وكانوا يؤمنون بتعدد اآلهلة
. )89(وإىل عــدة آهلــة آخــرين"، وإيــرد، وثــور، وفــري، دينوذوي قــدرة كــذلك" ويصــلون إىل أربــاب كثــر "إىل أويــ، عمالقــة، "بأربــاب كثــرية

ولعلـــه احلـــوت الـــذي وصـــفه ابـــن فضـــالن ، أو مـــا مســـوه "وحـــش البحـــر"، Monstersوشـــاهدوا هولـــة ، فعنـــدما كـــانوا يف عـــرض البحـــر
م علــى الــرتوس حمــدثني ضــجة، أوديــن بصــرخة ابتهــال" :بإســهاب "صــاح أحــدهم مناديــاً  ــراوا لفــت انتبــاه  وذلــك "مــن أجــل، وضــربوا 

  أودين".
الــذين انقرضــوا بعــد ذلــك" وال يعتــرب الشــماليون ، كمــا كــانوا يعتقــدون بــأن العــامل كــان يقطنــه يف العصــور القدميــة "جــنس مــن العمالقــة

م بطــرق مل أفهمهــا"، أنفســهم أحفــاد هــؤالء العمالقــة . واكتشــف ابــن فضــالن أن يف كــل قبيلــة مــن هــؤالء )90(إمنــا تلقــوا "بعــض قــدرا
نســـبة إىل ، قريبـــة مـــن الوظيفـــة الشـــامانية، تقـــوم بوظـــائف ســـحرية، امـــرأة عجـــوز "ملكـــة املـــوت"، الـــيت صـــادفها، عوب االســـكندنافيةالشـــ

يعتقـد بالعـامل اآلخـر وأرواح الشـياطني. وكـانوا يعتقـدون بـأن العجـائز متلـك قـدرات ، الشامانيزم وهو دين قدمي لشمال آسـيا وأوربـا القدميـة
  .)91(والتنبؤ بأحداث املستقبل، وطرد التأثريات الشريرة، وحسحرية الندمال اجلر 

ـــا "عبـــارة عـــن قصـــر كبـــري" ويعـــود األمـــوات إىل احليـــاة ليشـــاركوا يف احلـــرب  ـــا أ ا (فاهلـــاال) ويتخيلو وكـــانوا يؤمنـــون باجلنـــة الـــيت يســـمو
يومـاً ، علـى األرض، "ال يعتـربون مواصـلة القتـال :نكما يقـول ابـن فضـال،  والوالئم. وطبيعة جنتهم ذات اخللود الدائم جعلت الدامناركيني

  .)92(بعد يوم شيئاً غريباً"
م منـذ الطفولـة يف كهـوف، وأشار إىل اعتقاد الدامناركيني بامتالك األقزام لقدرات سحرية يرتـدون مالبـس مـن الفـرو ، لذلك فهم يعزلو

ويصــنع األقــزام يف ، إذ تكمــن فيــه قــدرات القــزم الســحرية، مــن الــذهبويتمنطقــون حزامــاً دقيقــاً مــن اجللــد مزينــاً بقطــع ، أو جلــد الســمور
  .)93(ويقدمون النصائح يف األوقات الصعبة للشماليني، عزلتهم أسلحة يثمنها الشماليون

* * *  
 فأجابــه ابــن، وذكــر لــه األمســاء العــدة آلهلتــه، "سنصــلي مــن أجلــك" :عنــدما اقرتبــت حلظــة رحيــل ابــن فضــالن قــال لــه هرجــر بتعــاطف

رمبــا ، فأشــار هرجــر يف حلظــة التعــاطف الفريــدة إىل إميــان كــل منهمــا "إنــين أفهــم هــذا، هــو رب العــاملني"، "إين أومــن بإلــه واحــد :فضــالن
  .)94(وهلذا نصلي هلم مجيعاً"، ولكل منها أمهية، توجد هنا آهلة كثرية، أما هنا فليس كذلك، يكون إله واحد كافياً يف بالدك

فسـأله يف إحـداها إن كـان يُغضـب ، أن يسـأله مـرة تلـو األخـرى عـن معتقداتـه، يـام السـابقة لرحيـل ابـن فضـالنولقد دأب هرجر يف األ
أجابــه ابــن فضــالن ، "هــل هــو غفــور عنــدما يشــاء؟" :فشــدد الســؤال، ولكنــه غفــور رحــيم"، "إنــين أفعــل :فأجابــه ابــن فضــالن، ربــه أحيانــاً 
ســواء ، فــال ميكــن للمــرء أن يضــع ثقتــه كلهــا يف شــيء واحــد، ميكــن احتمالــهِمـــمَّا ازفــة أعظــم جمِإنـََّهــا " :فهــز هرجــر رأســه قــائالً ، باإلجيــاب
فمــا كــان مــن ابــن فضــالن إال أن أكــد "ومــع ذلــك فــإنين أفعــل" وكأنــه يريــد أن ، أو أي شــيء فريــد"، أو ســالحاً ، أو حصــاناً ، أكــان امــرأة
. ولكـن ابـن فضـالن خلُـص إىل نتيجـة أنـه "ال ميكـن إقناعـه مبعتقـدايت  مـا هـو مسـتحيل لـديك هـو املعقـول نفسـه بالنسـبة يل :يقول هلرجـر

  .)95(كما ال ميكن أن أقتنع مبعتقداته"
ولقــد عــرب عنــه ، درســاً يف النســبية الثقافيــة، مــن بغــداد إىل بــالد الفــايكنغ، ولقــد تعلَّــم ابــن فضــالن مــن خــالل جتوالــه الطويــل يف العــامل

م حسـنةيعتقد الناس يف بلـد  :"أوالً  :بقوله رجـًال كـان ، يعتـرب أن أي غريـب :ثانيـاً ، وأفضـل مـن عـادات أي شـعب آخـر، معـني أن عـادا
  .)96(أدىن منزلة منهم يف مجيع احلاالت باستثناء اإلجناب"، أو امرأة



عر بثقـل "كنـت أشـ :وعـرب عـن هـذا بقولـه، لقد ختم ابن فضالن رحلته بلحظة تصاحل فريدة مع اآلخر االسكندنايف الـذي ميثلـه هرجـر
ــــذا. فأمســــكت بكتفــــه، وطــــأة الفــــراق عــــن هرجــــر وعــــن بقيــــة احملــــاربني وأمســــك بكتفــــي. مث انطلقــــت إىل الســــفينة ، وقــــد شــــعر هرجــــر 

 وعلى حافته جماًال إنسانياً مشرتكاً.، . لقد وجدا يف ثنايا اختالفهم الثقايف)97(السوداء"

*************  
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  اـشريك اإلسالم
  شتيبات فريتس

  *حممود حواس :مراجعة
 فـريتس" األسـتاذ هـو كبـري  مسـتعرب يتصـدى سـلمنيوامل اإلسـالم وضـد العـرب ضـد الظاملـة احلمـالت فيـه تشـتد الـذي الوقـت يف

 العقلـي وتعاطفـه الدقيقـة التارخييـة وموضـوعيته بإنصـافه العلميـة الـدوائر يف عـرف) األملـان املستشـرقني جلمعيـة العـام األمـني( "شـتيبات

 حركـات مـن مـواقفهم لتصـحيح بينيالغـر  أهلـه بـدعوة اجملحفـة والعواصـف الزاحفـة األمـواج لتلـك واملسلمني العرب مع املستمر والوجداين

 يف ومشـاركاً  شـريكاً  اإلسـالم اعتبـار إىل يـدعوهم كمـا،  هلـا العـداء عـالنإو  حماربتهـا مـن بـدالً  فهمهـا وحماولـة، املختلفـة اإلسالمية اإلحياء
  .العامليني واالستقرار السالم على خطراً  وال عدواً  ال املعاصرة البشرية مصري

 عشـر مـن أكثـر قضـى املؤلـف أن إىل ويشـار .ملينياالعـ البـاحثني جهـود خـالل مـن األديـان بـني لسـمحا احلـوار تـدعيم علـى وحيـثهم

 البـاحثني مـن بكثـري واالتصـال كثـب عـن العـريب العـامل يف واجملتمـع احلياة ملعرفة الفرصة له وأتيحت وبريوت القاهرة يف عمره من سنوات

  .متوسط قطع صفحة 200 على موزعاً  فصالً  رعش أحد من الكتاب يتألف... قرب عن العرب والعلماء

 كـان بـريوت يف الشـرقي املعهـد أن املبالغة قبيل من ليس أنه إىل املؤلف يشري :األديان حوار يف العلمي البحث دور لىع مالحظات

ـا أملانيـا يف كـذلك بـل، اوحـدمه العـريب والعـامل لبنـان يف ال، الشـرقية الدراسـات علـى هائـل تـأثري لـه  عديـدة فنيـة تيسـريات مقـدّ  إذ، ذا

 يلفـت وأن،  شـرقية بيئـة يف العمـل فرصـة األملـان للمستشـرقني ميقـدّ  أن املعهـد هـذا واسـتطاع، السـواء علـى والعـرب األملـان للبـاحثني
 أشـكالب املسـتمر تأثريهـا ويؤكـد باحليـاة ينـبض واقعـاً  تـزال ومـا كانـت املاضـي وحضـارات لغـات إىل وينـبههم احلـي الشـرق إىل أنظـارهم

 مقولـة خطورة إىل املؤلف وينبه... الراهن الوقت يف امللحة والقضايا واملشكالت اليومية واحلياة والعمل الفكر ميادين على خمتلفة وصور

إىل  ويدعو واألديان احلضارات بني التوتر يزيد مبا السياسي االستخدام جمال يف السليب وتأثريها احلضارات صراع حول غتونتهن صموئيل
 العرب همئَ نظرا يستثين ال أنه كما،  الغربيني واملستشرقني للباحثني بالدعوة ويتوجه، األديان بني مشرتكة أسس ووجود األديان بني حلوارا

 احلركـات أن بعيـد غـري وقـت منـذ يالحـظ :اإلسـالمية األصـولية عـن مقـوالت عشـر. انـاألديـ بـني والتقـارب احلـوار عمليـة يف واملسـلمني

ــــــــة منــــــــاخ مــــــــن غريهــــــــا مــــــــن أكثــــــــر اســــــــتفادت قــــــــد األصــــــــولية  الدميقراطي

 الـيت املواقـف يف ونفكـر نتـدبرها بـأن تلزمنـا الظـاهرة وهـذه األمـام إىل طيبـة خطـوات ويقطـع اإلسـالمية الـبالد بعـض يف ينتشر أخذ الذي

 :وهي، منها تخذهان علينا ينبغي

 املصـطلح هـذا حتـت درجنـوت واأليـديولوجيات األديـان مـن غـريه يف موجـودة هـي منـاإو ، وحـده اإلسـالم يف دال توجـ األصـولية إن1- 

 .املطلقَ  االحنياز، النصوصية، الشمولية :ةـالتالي ةـالثالث االجتاهات بينها جتمع متفرقة حركات

 التعـاليم لإلنسـان يقـدمهو و ، شريعة ذات ديانة أنه صحيح اإلطالق ىأصوليا عل طبيعته حبكم ليس تارخيية كظاهرة اإلسالم إن 2-

 كـرمي القـرآن وهـي املقدسـة ونصوصـه التـارخيي الواقـع مـع حـوار يف للـدخول الـدوام علـى يضـطر كـان ولكنـه، بأكملهـا حياتـه توجـه الـيت

 مبرونـة تتسـم دالقواعـ مـن عـددا اإلسـالمية الشـريعة طـورت ذلـك أجـل ومـن، التفسـري إىل الـدوام علـى احتاجـت حيـث املشـرفة والسـنة

 يف يكـون أن جيـب الشـرع بـأن املسـتمر التأكيـد مـع الـزمن بتغـري تتغـري الشـرعية والتعـاليم، احملظـورات بيحت الضرورات :مثل وذلك شديدة
 .العامة املصلحة خدمة

 .حمدد تارخيي وضع يف تنشأ األصولية إن -3

 فعل ردود حوالاأل كل يف التسلطية وأطماعه الغرب تفوق على احلديث العصر يف اإلسالمية اجملتمعات قبل من الفعل ردود إن4- 

 اجلماعـات تبـدأ ومل. اجلهـود هـذه مثـل تبـذل زالـت ومـا متصـلة جهـوداً  اإلسـالمية اجملتمعـات معظـم بـذلت فقـد، أصـويل طـابع ذات



 شعوراً  اآلن املسلمون ا يشعر اليت األزمة أسباب عن البحث ضرورة ذلك على ويرتتب العشرين القرن يف مؤثر بدور القيام يف األصولية

  .واعياً 
   :التالية العناصر يف سنجملها، وغذته فجرته اليت اإلحاطات من جمموعة عن جنم قد املسلمني عند باألزمة احلايل الشعور إن 5-
  .وعاجزة قاصرة اآلن حىت بقيت اليت واالجتماعية االقتصادية التنمية حماوالت -أ

 يف املشـاركة مـن الشـعب حرمـان وعـن واالجتماعيـة يةاالقتصـاد التنميـة مشـاريع تعثـر عـن املسـؤولة احلكومـات علـى السـخط -ب
 .املهمة السياسية القرارات

  .الظامل العاملي النظام -ج
 املسـيحيني يف تـؤثر ختلفـه الـذي والقنـوط اليـأس فجـو، بالـدين مباشـرة عالقـة أدىن هلـا لـيس السـابقة الثالثـة اإلحبـاط عناصـر إن 6-

 .بسواء سواء املسلمني يف تأثريه العرب

  .ديانتهم من ستمدةوامل ديهم املألوفة املفاهيم خالل من أفعاهلم ردود عن املسلمون يعّرب  أن الطبيعي من ولكن
 دوافـع وراءهـا تكمـن عديـدة وتنظيمـات اجتاهـات هنـاك أن فـالواقع، اإلسـالمية لألصـولية متجانسـة حركـة عـن احلـديث ميكـن ال7- 

 :رئيسة تاجتاها ثالثة بينها منيز أن نستطيع حبيث، خمتلفة

 بـالرأي هلـم املخـالفني أن ليعلنـوا واهلجـرة التكفـري شـعار ويرفعـون، العـاملإلنقـاذ  إسـالمي بنظـام يطـالبون مطلق بشكل املتطرفون -أ

ـا ؛)كـافرة( برأيهم الراهنة الدول ومجيع، ملحدون  اجلهـاد كافـة املسـلمني علـى فـإن نظـرهم وجهـة وحبسـب، اهللا شـرع تطبـق ال مجيعـاً  أل

 .الكفر ىعل للقضاء

 مجاعـات مـن كبـري عـدد علـى طلـقيُ  الـذي املشـرتك االسـم هـو فهـذا، اإلسـالمية الشـريعة بتطبيـق املطـالبون ميثلـه االجتـاه هـذا -ب

 .وموحدة واضحة بأيديولوجية احلقيقة يف يرتبطون ال الذين وأنصارهم األصولية

 مـن بـالرأي خمـالفيهم يعتـربون ال وهـم، اهلويـة عـن بـاحثنيبال تسـميتهم ميكـن الـذين أولئـك فيمثلـه الثالـث األصـويل االجتـاه أمـا -ج

م جملرد األعداء م بل، اهللا طريق تنكبوا قد أ   .للغرب واحلضارية العقلية بالتبعية يطالبون أل

 مبـأ املعاصـر عاملنـا يف يشـعرون املسـلمني مـن فـالكثري الصـحيح هـو ذلـك مـن العكس بل، للعامل ديد أي ميثل ال اإلسالم إن 8-
 .العدوانية التصرفات أو الالعقلية االجتاهات بعض ظهور يف الشعور هذا يتسبب رمبا، مهددون

 وخيمـة نتـائج ذلـك علـى ترتتـب فسـوف لنـا كعـدو اإلسـالم صـورة رسـم إىل اإلسـالمية األصـولية ظـواهر تـأثري حتـت انسـقناإذا  9-
  .العواقب
 وأن، عميقـاً  تفهمـاً  حتـركهم الـيت الـدوافع نـتفهم أن هـو اإلسـالمي األصـوليني مـع تعاملنا يف نراعيه أن علينا جيب شيء أهم إن 10-

م أن ال نفهمهم أن نريد أننا عام بوجه للمسلمني نبني   . حنار
 أو )البعـث( اسـم عليهـا يطلـق الـيت املوجـة املؤلـف ـا ويقصـد األيـام هـذه يف الكبـرية اإلسـالمية احلركـة إن :لإلسالم السياسي الدور

 املختلفـة الظـروف حتددها اليت الفردية احلركات من متنوعة جمموعة من األمر حقيقة يف كوناإلسالمية تت الصحوة أو اإلسالمي ءاإلحيا

 أفكارهـا عـن بـه تعـرب الـذي املصـطلح بـل احلركـات هـذه يف الكـامن اإلسـالمي العنصـر أن يف شـك مـن ولـيس، اإلسـالمية الـبالد يف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدافها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ا.بينهـ جيمـع الـذي اإلسـالمي التكافـل أو بالتضـامن املتجـدد الشـعور ذلـك السـمات هـذه أبرز ومن، بينها رتكةاملش السمات بعض ميثل

ـا لوجـدنا أعمـق نظـرة نظرنـا فلـو ذلـك ومـع  الشـعوب ليشـمل اإلسـالمية الشـعوب دائـرة يتجـاوز وأخطـر أهـم عنصـر يف أيضـاً  تشـرتك أ

 نفسـها جتـد ومازالـت احلديثـة الصـناعية األمـم إىل بالقيـاس متخلفـة زالـت مـا الـيت الشـعوبِلُكـلِّ  العـام التارخيي املوقف هو وذلك النامية



 النهـوض عمليـات واخفـاق أن إىل املؤلـف ويـرى .التبعية هذه من للتحرر السبل بكل اليوم تسعى كانت نإو ، هلا وتابعة عليها معتمدة

ومردَّهـا  مباشـرة بصـورة دولـه بـني املقلقـة الظـواهر بعـض وجـود اسـباأ بعـض أخـرى حبركـات ومـروراً  الناصـر عبـد حمـاوالت مـن ابتـداء ـا
 تلـك داخـل والتقـدم التنميـة خطـوات رتعثّـ عـن جنـم قـد) املقلقـة الظـواهر أي( منهـا كبرياً  اجزءً  أن الواضح من ولكن، األجنبية التأثريات

 السياسـية التطـورات علـى أيضـا هـذا يصـدق و، األجنبيـة للقـوى بالتبعيـة الصـلة مقطوعـة غـري ذلـك أسـباب كانـت نإو  اجملتمعـات

 األجنبيـة للقـوى التبعيـة تلـك إزاء الطبيعـي ومـن، اإلسـالمية الـدول علـى يصـحّ  العربيـة الـدول عـن قيـل ومـا، الـدول تلـك يف واالجتماعيـة
مـا  يف )السـند( ويلتمسـوا نـابعهمم مـن القـوة ادو ويستم، لديهم املألوف إىل الناس يتوجه أن األجنبية واألفكار التصورات يف األمل وخيبة

 هـذا، "واملسـتقبل املاضـي"اإلسـالميون بـني  الشـرق عـن كتابـه يف )براونـة فـالرت( املستشـرق عنـه عـرب مـا حنـو علـى وذلـك ـم خـاص وهـ

 كـان إذ ةالعريضـ اجلمـاهري علـى جديـداً  شـيئاً  هـذا ولـيس، اإلسـالمي الـدين هـو اإلسـالمية للشـعوب بالنسبة اخلاص السند وهذا املألوف
 ثانويـاً  أمـراً  الطبقـة أو كـالوطن األخـرى الدنيويـة للجماعـات االنتمـاء وكـان، اجلماعيـة هلويتهـا املميـزة األساسية العالمة هو دائماً  إلسالم

 عنـدما خصوصـاً  الطبقـي الـوعي عنـدها فيلتقـي الـذكر تسـتحق دينيـة أقليـات ـا دال توجـ الـيت الشـعوب أمااإلسالمي.  لالنتماء يضاف

 انتمـاءهم األخـرى الـديانات أبنـاء يعلـن عنـدما املختلفـة اهلويات بني الصراعات وتنشأ، اإلسالم عن ومنبتة بةمتغرّ  العالية الطبقات بدوت

 .جديدة وجهة توجيهها وال بوضوح حسمها يتم ال حبيث عام بوجه تكبت ظلت الصراعات هذه ولكن، للطبقة أو للوطن الصريح

 أن والواقـع. ينفصـالن ال اإلسـالم يف والسياسـة الـدين بـأن التقليـدي التطـور مـع يتفـق أمـر إسـالمية ياسـةلس مؤيـدة فاختـاذ مواقـ إن
 مجاعة( اهلجري التاريخ به يبدأ الذي م622عام يف املدينة إىل مكة من املسلمني هجرة منذ أي، لبداية منذ تكن مل اإلسالمية اجلماعة

 مـن القـرن ونصـف قـرون ثالثـة بعـد إال للدولـة ديانـة تصبح مل اليت املسيحية من العكس على( كذلـك دولة كانت إمنا و وحسب دينية

ا  الكرمي القرآن أما السؤال هذا عن اإلجابة يف القليل إال تقول ال األوىل املصادر إن ؟اإلسالمية الدولة شكل يكون كيف  ولكن، نشأ

 األمـر وأويل الرسـول وأطيعـوا اهللا أطيعـوا اآمنـو  الـذين ايـا أيهـ﴿ املؤلـف حسـب العـادلني األمـر ويلأُ  بطاعـة اإلهلـي األمـر إال فيـه جنـد فـال

  . )59اآلية النساء سورة﴾ (منكم
 ﴾بيـنهم شـورى وأمـرهم﴿) 159آيـة عمـرانآل  سـورة( ﴾األمـر يف وشـاورهم﴿ بيـنهم فيمـا املؤمنـون يتشـاور بـأن اإلهلـي األمـر وكذلك

 االرتبـاط أشـد مرتبطـة حياتـه أثنـاء يف-صـلى اهللا عليـه وسـلم- الرسـول أوجـدها يتالـ احلكوميـة واملؤسسـات. )38آيـة الشـورى سـورة(

 مـن مفـر فـال لـذلك -املؤلف حسب- حديثة دولة لدستور منوذجاً  تكون أن– جداً  عامة بصورةإال – ميكن ال حبيث التارخيية بالظروف

 هـي نفسـها اإلسـالمية واحلركـة، أنفسـهم النـاس أنشـ مـنهـو  احلاضـر العصـر يف اإلسـالمية الدولـة شـكل مـن أن السـؤال عـن اإلجابـة

 حركـة توجـد ال أنـه -القـول قكمـا سـب- السـؤال يطـرح ملـن سيتضـح ولكـن .أهـدافها عـن يسـأهلا ملـن اجلـواب تقـدمي ميكنهـا الـيت وحـدها

، لتصـنيفهم مصـرية لـةحماو  واإلسـالميون العلمـانيون :منهـا عديـدة أخـرى موضوعات كتابه يف املؤلف ويتناول... حركات عدة بل واحدة
ـ تنظـيم حنـو، اإلسـالم يف اإلنسـان صـورة عـن قـراءات اهللا خليفـة، والنجـاة األمـل يعطـي ميـاناإل ، األول عمـر، أملانيـا يف للمسـلمني دموحَّ

  .والسلطة املسلم
**************  

  *) كاتب من سوريا.



  هموم العولمة
  برنار كاسان (وآخرون)

  *عفيف عثمان :مراجعة
الكتـاب املشـاركني يف هـذا العمـل البحثـي أن الواليـات املتحـدة األمريكيـة تتبـع اسـرتاتيجية حمـددة صـيغت خـارج السـياقات يتفق معظـم 

رغم وعي الباحثني للنزاعات التقليديـة داخـل أمريكـا بـني خمتلـف ، استجابة ألهداف قصرية األجل وبعيدته يف آن، اليت تشتغل فيها حالياً 
االسـتخبارات املركزيـة وأجهـزة االسـتخبارات ، اجمللـس القـومي لألمـن، دائـرة الـدفاع، دائـرة الدولـة -ياسة اخلارجيةمراكز القوة يف ميدان الس

ا. يف قمـة الســلطة ترتبـع اآلن عصـبة مـن اليمـني املتطـرف حتـيط جبـورج بـوش الــرئيس -األخـرى ، والـيت حيكـم أخـرياً البيـت األبـيض يف شـأ
متســاحمة) علــى الصــعيد اإليــديولوجي. ومثــة قــران معقــود بــني الوضــعية احلربيــة هلــذه اإلدارة ورؤيتهــا  وهــي يف شــكل اســتثنائي متآلفــة (وغــري

أن الشــاملة للعــامل. ويف الــدور الــذي أوكلتــه واشــنطن لنفســها جنــد األبعــاد الديبلوماســية والعســكرية واالقتصــادية واملاليــة وثيقــة الصــلة. كمــا 
  ال تتبع "منطق" احللفاء التقليديني لواشنطن نفسه وخصوصاً فرنسا.  -رئيس أمريكي آلخرمن –السياسات املتبعة من جانب اإلدارة 

بــل قــد تشــري ببســاطة إىل ، فــإن عبــارة "إمرباطوريــة" الــيت شــاعت يف أدبيــات احملــافظني اجلــدد ال تعــين بالضــرورة "القــدرة الكليــة"، واحلــال
قاء. والعراق يف هذا اخلصوص ميلك كل شروط االختبـار بـاحلجم الطبيعـي. إذ "إرادة االستحواذ" بالتهويل على األعداء كما على األصد

إن نظامه بات مرفوضاً وجيشه مفككاً ال ميتلك أسلحة بسبب احلصار. وقد وّفر العراق الفرصة لوضع اليد على خمـزون هائـل مـن املـوارد 
القـوة العامليـة املنافسـة للواليـات املتحـدة يف املسـتقبل. واألمـر ، له وزنه يف جيوبوليتيكـا الـنفط وخصوصـاً بتـدفق الطاقـة إىل الصـني، النفطية

  يصح بالقدر عينه على أوروبا. 
تذهب عقيدة "احلرب الدائمة" عند واشنطن ببقية العامل إىل نفس املآل الذي وصل إليه االحتاد السوفيايت بسبب سباق التسلح عامـة 

الـيت تتأسـس علـى الرعايـة املنظمـة ، ة الكونية حتدد هي وتصوغ كل السياسات األخرىففي أثناء سعيها إىل اهليمن :وحرب النجوم خاصة
إمرباطوريـة احلـرب ، داخل الواليات املتحدة ويف خارجها أيضـاً. وعلـى هـذا النحـو -واليوم من اإلرهاب، باألمس من الشيوعية-للخوف 

  الدائمة هي أيضاً إمرباطورية اخلوف الدائم. 
ـا ورؤيتهـا ، والتوسعية مكـّون أساسـي يف السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة ،منذ قرنني من الزمن ومتتلـك كـل إدارة رئاسـية ديناميتهـا اخلاصـة 

فهــو ضــدنا". ، للـدفاع عــن مصــاحل "الواليــات املتحــدة". وتتميـز إدارة بــوش باســتبعادها لتعدديــة الطــرف وتطبيقهــا لقاعـدة "مــن لــيس معنــا
ا، بأن على واشنطن وقد رأى اليمني اجلديد يف السلطة   أن تفعل ما تشاء وأن تتصرف مبفردها إذا اقتضى األمر. ، بسبب قو

واإلعالء من شأن العقيـدة ، من منظارها هذا االنتهاء من "الواقعية الضيقة" أو "الليربالية الومهية"، كان على حكومة الواليات املتحدة
"وسـؤال اليـوم لـيس غطرسـة  :خل هذا يف نظر بوش واملفكرين احمليطني به ال حد لهعقيدة بوش "احلرب االستباقية". ومبدأ التد :اجلديدة

ا".   أمريكا. إنه احلقيقة اليت ال مفر منها حول قدر
ات وليست النزعة احلربية واإلمربيالية األمريكيـة املعاصـرة النـاتج اآليل والضـروري لقـوى تارخييـة عميـاء ولكنهـا التعبـري عـن إرادات وممارسـ

ا. سياسي ا السياق السياسي واالقتصادي الذي يسمح هلا بتأكيد ذا تعكس الصعود القومي جملموعة فاعلني مـن ِإنـََّها ة تأخذ يف حسبا
تثبيــت النظــام األمــين الــذي كرســته ، يف الــداخل :م حــامًال معــه مشــروعني2000ام ـاليمــني األمريكــي اجلديــد الــذي وصــل إىل الســلطة عــ

  ارج تأمني التفوق اإلسرتاتيجي من خالل إعادة ترتيب النظام الدويل من طريق القوة. ويف اخل، احلرب الباردة
 11والتمركز غري املسـبوق للسـلطة التنفيذيـة بعـد أحـداث ، لقد جنح املشروع اإلمرباطوري إلدارة بوش يف التحقق بواسطة حال احلرب

  واملوازنة العسكرية اهلائلة للدفاع.  م2002األمن القومي"  ةوالذي وجد تعبريه يف "إسرتاتيجي، سبتمرب



بكلمــات أخــرى هــل هــذه العوملــة ، مثــة ســؤال يطرحــه أحــد البــاحثني حــول الصــلة القائمــة بــني العوملــة الينوليرباليــة واللجــوء إىل العســكرة
تم مــن خــالل العنــف إذ طاملــا كــان الــدفاع عــن املصــاحل يــ، ذات نزعــة احرتابيــة؟ فــاملطلوب مناقشــة جــذور امتــداد هــذا النــزوع العســكري

األمر الذي شكل ثورة يف حد ذاته. ، واحلرب. بيد أن ما مييز املرحلة احلالية توسع الصالت املاليـة وتزايد عدد املؤسسات العابرة للقارات
مـن بقيـة العـامل. ففـي فاألطروحة العامة هي أن العوملة الينوليربالية حيث "ربح" الرأمسال يف الواليـات املتحـدة خاضـع لتـدفق العوائـد اآلتيـة 

ارتفع العائد من اخلارج إىل الفـروع اخلارجيـة للمؤسسـات األمريكيـة مـيًال منتظمـاً لالرتفـاع مبثابـة تعبـري عـن التـدويل املتعـاظم  2000العام 
املـال األمريكـي ويف الكـوين. فاخلـارج أصـبح عنصـراً أساسـياً يف "ربـح" رأس  االقتصاداألمريكي أكثر من  االقتصادخنراط الرأسي املال وعن 

  مكاسب مؤسساته.
العوملــة الينوليرباليــة وثيقــة الصــلة  :وكلهــا متمحــورة حــول الواليــات املتحــدة. أوالً ، هنــاك ثالثــة عوامــل أدت دوراً يف حتــول الســلطة احلــايل

متجـــاوزاً الوظـــائف املصـــرفية ، خـــرج القطـــاع املـــايل األمريكـــي مـــن هـــذه التحـــوالت أكـــرب حجمـــاً  :بإعـــادة تثبيـــت هيمنـــة أمريكـــا كبلـــد. ثانيـــاً 
  التقليدية بأرباح مرتفعة. املظهر الثالث هلذه اهليمنة تبدى يف املوقع املريح الذي تتمتع به الطبقة القائدة بالعوائد واألمالك. 

لوطين كما علـى املسـتوى للعوملة الينوليربالية حتت هيمنة الواليات املتحدة بعنفه الزائد على املستوى ا االقتصاديوقد متيز التاريخ ، هذا
  فلماذا التوقف؟ ، يف رأي اليمني احملافظ، الدويل. ويف شكل عام فقد أمثرت اجلرأة أرباحاً 

وأزمــة يف ، انــدراجهما يف ســياق ركــود اقتصــادي -وفــق أحــد البــاحثني–لوجــدنا ، إذا نظرنــا يف الســياق الــراهن حلــريب أفغانســتان والعــراق
مـا يشـري إىل عالقـة بـني األزمـة واحلـرب. وانطالقـاً ، لدان الصناعية ويف مقدمها الواليات املتحدة األمريكيـةسوق املعامالت املالية تطول الب

فــإن اقتصــاد احلــرب يشــكل عــامًال حمــدداً يف اخلــروج مــن األزمــة. إضــافة إىل أن هــذه األخــرية ، مــن جتربــة أمريكــا يف احلــرب العامليــة الثانيــة
وتـــأيت احلـــرب كـــأداة ،  يرافقهـــا نضـــال اجتمــاعي واحتجاجـــات ضـــد النظـــام القـــائماجملتمعـــي والـــدويل غـــريات يف البنـــاءتســاهم يف إحـــداث ت

  سيطرة مباشرة وعنصر قمع لكل حماولة خلخلة اجتماعية. 
وقفــت ضــد اخلطــاب احلــريب ، ن لواشــنطن مثــل املكســيك وتشــيلي وتركيــاو ن خملصــو غــري أن بقيــة العــامل وشــعوبه ومــنهم حلفــاء تقليــدي

أو أثنــاء احلــرب نفســها ، م2003ورفضــت أن تــؤمن املصــداقية للحــرب االســتباقية خــالل مناقشــات جملــس األمــن يف شــباط ، لواشــنطن
نظري ما فعلت تركيا حني رفضت استخدام أراضيها لغزو العراق. كشف هذا التشكيك يف سلطة واشنطن من طرف البلـدان احلليفـة عـن 

  تؤشر إىل مفرتق كبري يف العالقات الدولية.  واليت، الصدع الذي حتدثه احلرب من دون حدود
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