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  الثوابت والمتغيرات في الطبيعة

  نسانوالمجتمع واإل
  *عبد الرمحن الساملي

هـــو األوُل واألخـــُر ﴿يتقابـــُل بـــل يتـــوازى يف القـــرآن الكـــرمي مبـــدأ الثبـــات والتغـــري. واحلـــقُّ أّن الثبـــات ال َميْثُـــُل بكمالـــه إّال يف الـــذات اإلهليـــة: 
، نســان. وهكـذا يكـون الثابـُت والبـاقي ضــماناً للتغيـري الـذي يتنـاوُل الطبيعـَة واإل﴾ربـِّك ذو اجلــالل واإلكـرام يبقـى َوْجـهُ و﴿ ﴾والظـاهُر والبـاطن

أســّنت نظامـاً ُحمَْكمـاً للثوابـت النْســبية  -جـلَّ وعـال-. مث إّن الثابـت والبـاقي ﴾كـّل يـوٍم هـو يف شــأن﴿والـذي تشـري إليـه اآليـُة الكرميــُة بوضـوح: 
ات الطبيعي ية. وضـرب أمثلـًة كثـريًة لـذلك مبظـاهر الطبيعـة وظواهرهـا، ومـن بينهـا الْشـمُس والقمـُر، والسـموات السـبع، نسانة واُألخرى اإلوالتغريُّ

بـإرادة اهللا واألَرضون واجلبال، حبيث حيُدُث التغيري من ضمن الُسَنن والثوابت، فيكـون تغيـرياً منضـبطاً قائمـاً علـى احلركـة ذات القـوانني الدائمـة 
أن يقع التغُري . فالِعّلُة املباشرُة هي الُسّنُة اليت ال تتغري ظاهراً، وأما املعلوالت املباشرُة وغري املباشرة وهي تلك اليت تنتُج وتتوىل إىل -وجلّ  عزَّ -

ا مل ْ   ستقٍر هلا قدرتُه وحكمُته. يف قلب الثابت النْسيبِّ من ضمن الُسَنن والقوانني املنظِّمة للَخْلق، واليت اقتضْتها إرادُة البارئ وسريَّ
هـذا العـاَمل أفـراداً وجمتمعـاٍت مـن  إنسـانإال أّن القرآن الكرَمي ُيطِلُعنا على نوعني من الُسَنن والقوانني اليت حتكـم الَكـون والعـاَمل مـن جهـة، و 

، وال الليـــل ســـابُق النهـــار، وكـــلٌّ يف فـَلَـــٍك ال الشـــمُس ينبغـــي هلـــا أن تُـــدرك القمـــر﴿جهـــة ُأخـــرى. القـــوانني األوىل والطبيعيـــُة حتميـــٌة وال تتبـــدل: 
إنـــاّ خلْقنـــا ﴿والُســـَنن أو القـــوانني اُألخـــرى شـــرطيٌة إذا صـــحَّ التعبـــري، أي أّن حـــدوَث املســـبَّبات معلَّـــٌق علـــى حـــدوث األســـباب  -﴾يســـبحون

. فـالقوانُني األوىل فيزيائيـٌة أو ﴾ْجـٌر غـُري ممنـونيف أحسن تقـومي. مث ردْدنـاُه أسـفَل سـافلني، إالّ الـذين آمنـوا وعملـوا الصـاحلات، فلهـم أَ  نساناإل
الــذي تتجاذبـُـُه عــدُة قــوى  نســانيــُة فـََعاديّــٌة التّصــاهلا باإلجتماعيُة واالنســاندائريــٌة ال يُــداِخُلها اخلََلــُل وترتتــب عليهــا آثاُرهــا تلقائيــاً أمــا الُســَنن اإل

مـا مـن رْأُسها اإلدراُك الـواعي والعقـُل املـدبّر وأطراُفهـا اُألخـ رى العواطـف والنزاعـات والـيت ذكرهـا القـرآُن حتـت اسـم الـنفس والـروح ومـا اّتصـل 
ـــة يف تصـــرُّفاٍت ترتتـــب عليهـــا آثاُرهـــا املتصـــلُة يف النهايـــة باختيـــارات اإل وتصـــرفاته  نســـانإمكانيـــاٍت ودوافـــع. وهـــذا التجـــاُذب يتجلَّـــى يف النهاي

يـة، لـيس املسـتطاع اعتباُرهـا حتميـة، لكنهـا بالتأكيـد ليسـت عشـوائيًة أو اجتماعَنن فرديـة و وأعماله. فيمكُن استناداً إىل ذلك التحدث عـن ُسـ
ـا ميكـن أن حتـدث أو ال حتـُدث. لكنهـا ليسـت عشـوائيًة، ألّن نسـانخاضعة للمصادفة. ليست حتميًة يف حيـاة اإل ، وحيـوات اجملتمعـات، أل

ا وشـروُطها وظروُفهـا الـيت ال ختَِـلُّ يف العـادة، أو أنـه ترتتّـُب عليهـا  نسـانالعّلة فيها ترتبُط باملعلول مـن جهـة، وألنَّ طبـائَع اإل ُ وُقُدراتـه هلـا سـياقا
  نتائُج ميكُن توقُّعها وانتظاُرها. 

ها؛ يـة مـن جهـٍة ثانيـة، ال ينحصـُر باحلتميـة أو عـدمِ جتماعية واالنسـانعلى أّن الفرق بني القوانني الطبيعية والكونية مـن جهـة، واُألخـرى اإل
َمل، وازدهــاُر بــل يطّــرُد أيضــاً للوصــول إىل التعلُّقــات. فآثــار احلتميــة االنتظــاُم حبيــث يســتمرُّ الكــون مــن ضــمن قوانينــه، وآثــاُر الُســَنن ُعمــراُن العــا

ل اجلمـاعيَّ ، أو حدوُث عكـس ذلـك، أو بعـٌض منـه. إذ إّن العقـَل واإلرادة يتـدخالن علـى املسـتوى الفـردي، كمـا أّن العقـنسايناإل جتماعاال
  ي. وإذا تعاظمت هذه الظاهرُة أو تلك إجياباً أو سْلباً صارت مسألًة عاملية.جتماعأو اإلرادة اجلماعية ينطلقان أو يتخّلفان على املستوى اال

توسـوُس بـه نفُسـه، وزوَّده ، ويعلـُم مـا نسـان. فقـد خلـق اهللا اإل﴾إّن اهللا ال يغـّري مـا بقـوٍم حـىت يغـّريوا مـا بأنُفِسـِهمْ ﴿جاء يف القرآن الكـرمي: 
مرجعـــان للتـــدبُّر والتصـــرُّف: املرجـــُع الفطـــريُّ تقـــوُدُه  نســـانبالعقـــل الـــذي تغـــذوُه التجـــارب، وأرســـل إليـــه الرســـل مبّشـــرين ومنـــذرين. فـــاجتمع لإل

إّن اهللا ال يغّري ﴿أكيُد يف اآلية الكرمية: الدوافُع وتعقُُّلها، واملرجُع اإلهليُّ الذي يطمئن ويهدي باإلميان وبإرادة اخلري والتسديد. ولذلك جاء الت



 2

افعـة فالتغيُري باجتاه االستناد إىل الوعي واإلرادة، الوْعُي باكتشاف مقتضيات الفطرة والضرورة، واآلراء باّجتاِه الَسـري يف الُسـُبل الد ﴾...ما بقوم
لذي يبين ويعّمر هـو ذاك الـذي ترتتّـب فيـه املسـبَّباُت علـى األسـباب مبقتضى االستخالف هدايًة وعمراناً ونظراً للدارين. فال شكَّ أّن التغيري ا

يف أحســِن تقــومي،  نســانالبحتــة أو املاديــة، أّمــا التغيــري املتكامــُل فهــو ذاك الــذي ينظــُر لعمــران الفــرد واجملتمــع والعــاَمل مــن منظــور خّلــق اهللا لإل
يكلــؤه بــالعلم والعنايــُة  -ســبحانُه وتعــاىل-ري الــداَرين أو ارتباطهمــا أخالقيــاً. واهللاُ وهدايتــه للنجــدين، واختيــاره باملســؤولية الواعيــة واألخالقيــة خلــ

ومـن يعمـْل مثقـال ذرٍة  ،فمـن يعمـْل مثقـال ذرٍة خـرياً يـره﴿والرمحُة من وراِء القصـد، ومـن وراِء اللطـف والتسـديد واجلـزاء علـى اخلـري، وعكسـُه: 
  . ﴾شراً يره

ية، كمــا يف حيـــاة نســانتشـــري إىل أّن الســنَّة يف التغيــري الـــدائم واملســتمّر يف حيــاة اجملتمعـــات اإل﴾و يف شــأنكــّل يـــوٍم هــ﴿إّن اآليــَة الكرميــة: 
رتباط األسـباب باملسـبَّبات. لكنـه يف معنـاه الكامـل واملتكامـل يصـنع بتوفيـِق اِهللا وتسـديدِه حيـاًة أخالقيـًة إاألفراد. وهو يف أصوله البحتة حيّقق 

. فـالتغيُري ﴾فبـأي آالء ربكمـا تكـّذبان﴿ ﴾كـّل يـوٍم هـو يف شـأن﴿ بعـد تعـاىلمل. ولـذا أتـى قولُـُه الفـرد واجلماعـة والعـامسؤولًة على مسـتويات 
 األخالقيـِة جتديٌد وتقدٌم وعمراٌن لألفراد واجملتمعات. لكنـه التغيـري الـذي يتأسَّـس علـى الفطـرة والثوابـت والُسـَنن. ويقـوُم علـى الـوعي باملسـؤوليةِ 

فاســتِبقوا ﴿. وإذا حـدث األمــران: االنطـالق مــن الثوابـت والُســَنن، والنظـر إىل املصــاِحل بطرائـٍق مشوليــة: ﴾إّن العهــد كـان مســؤوال﴿: يةنسـانواإل
 خماطبـاً نبيّـه -عـّز وجـلّ -استوت طريق اخلري، وسادت املسـؤولية األخالقيـة اخلـّرية للعـاَمل. هـذه هـي رؤيـُة اإلسـالم للتغيـري، َأوَمل يقـل  ﴾اخلريات
  ؟! ﴾وما أرسْلناك إّال رمحًة للعاملني﴿ الكرمي:

*******************  
  ) رئيس حترير اجمللة.*
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  جدل الثوابت والمتغيرات
  في الفكر اإلسالمي

  *حسن حنفي
 جــدل الثوابــت واملتغــريات موجــود يف كــل فكــر وثقافــة وحضــارة وتــراث وديــن ولــيس يف الفكــر اإلســالمي وحــده ألنــه يعــرب عــن العالقــة بــني

خ األمــم القـدمي واجلديـد، بــني املاضـي واحلاضـر، بــني األصـالة واملعاصـرة، بــني النقـل واإلبــداع، بـني التـأخر والتقــدم، بـني الثبـات واحلركــة يف تـاري
والشــعوب. ال غــىن ألحــدمها عــن اآلخــر. ويقــوم هــذا اجلــدل علــى التكامــل ولــيس علــى اإلقصــاء، وعلــى التبــادل ولــيس علــى االســتبعاد. مهــا 

ة ن متضايفان لغويا، ال يفهـم أحـدمها إال بـاآلخر مثـل األب واالبـن، واحلـاكم واحملكـوم، والكبـري والصـغري، والبـارد واحلـار. وبلغـة الفالسـفلفظا
مثــل اجلــوهر والعــَرض، القــدمي واحلــادث، الواجــب واملمكــن، الكــم والكيــف، الثابــت واملتحــرك، الــنفس والبــدن، الرجــل واملــرأة، اخلــري والشــر، 

ــا  احلســن والقبــيح، الفضــيلة والرذيلــة، الصــواب واخلطــأ، احلــق والباطــل، اآلخــرة والــدنيا، املــالك والشــيطان إىل آخــر هــذه الثنائيــات الــيت يزخــر 
الفكــر البشــرى. وكالمهــا صــحيح. لــيس أحــدمها صــواب والثــاين خطــأ. الثابــت ضــروري للمتغــري، واملتغــري ضــروري للثابــت. كــل منهمــا يتضــمن 

  اآلخر فيه.
شــأن هلمــا بقضــية اإلميــان واإلحلــاد. مــن يــدافع عــن الثوابــت هــو املــؤمن، ومــن يــدافع عــن املتغــريات هــو امللحــد أو الكــافر أو اخلــارج أو  وال

ثــل الضــال أو الفاســق أو اهلالــك إىل آخــر هــذه األوصــاف الــيت ألصــقتها الدولــة األمويــة األوىل باملعارضــني هلــا. كالمهــا مــن إفــراز اجملتمــع. تتم
الثوابت، وتنّصب نفسها حامية هلا. وتتمسك املعارضة باملتغريات من أجل تغيري الوضع القائم إىل ما هو أفضل. وهو مـدلول حـديث الدولة 

اع "الفرقـــة الناجيـــة" الـــيت تـــدافع عـــن الثوابـــت يف مقابـــل الِفـــرق الضـــالة أو اهلالكـــة الـــيت تـــدافع عـــن املتغـــريات. مهـــا غطـــاءان أيـــديولوجيان للصـــر 
لسياسي يف كل جمتمع بني الدولة وخصومها، وبلغة العصر بني احلكومة واملعارضة. مث يرتاكمان عرب الزمان ويتكلسان ويصبحان ي اجتماعاال

  ية املختلفة يف السلطة أو يف املعارضة.جتماععنصرين يف التاريخ حيددان مساره، وتتمثلهما القوى اال
ــ ة واملســيحية واإلســالم والكونفوشوســية والبوذيــة وغريهــا مــن احلضــارات املركزيــة الــيت ويغلبــان علــى احلضــارات النصــية أو الكتابيــة كاليهودي

تــدور، نشــأة وتكوينــا، حــول مركــز واحــد هــو الــنص أو الكتــاب مثــل الشــعر يف احلضــارة العربيــة قبــل اإلســالم، والقــرآن يف احلضــارة اإلســالمية، 
ضـــارة البوذيـــة، وليســـت احلضـــارات الطرديـــة مثـــل احلضـــارة الغربيـــة احلديثـــة الـــيت وأقـــوال كونفوشـــيوس يف احلضـــارة الصـــينية، وتعـــاليم بـــوذا يف احل

رفضــت أن تكــون ممركــزة حــول الــنص كمــا كــان احلــال يف العصــر الوســيط، وفّضــلت أن تتجــه إىل الطبيعــة، كتابــاً مفتوحــاً يســتطيع العقــل أن 
ابل نصوص أخـرى حمكمـة. وظيفـة النصـوص احملكمـة التعبـري عـن يكتشف قوانينها والسيطرة على مسارها. والنص الديين نفسه متشابه يف مق

ــا طبقــا لظــروف كــل عصــر. ووظيفــة النصــوص  الثوابــت يف العقائــد ويف الشــرائع الثابتــة الــيت ال تتغــري بتغــري الزمــان واملكــان وإن تغــريت دالال
ة تأويلهــا طبقــا لظــروف العصــر وحاجاتــه، إن كانــت األولويــة يف العصــر للثوابــت علــى املتغــريات، ويعــاين اجملتمــع مــن ســيطرة القــدماء،  املتشــا

وســيادة التقليــد، وشــيوع النقــل، واالجتــاه حنــو املاضــي، وحتكــم النظــام األبــوي يــؤول الــنص لصــاحل املتغــريات، دفاعــا عــن احملــدثني، وتشــجيعاً 
يـة السياسـية مثـل حـال اجملتمـع العـريب اآلن. وإذا كانـت للتجديد، وإرهاصاً لإلبداع، ودفعاً حنو املسـتقبل، وإرسـاء لقواعـد الدميوقراطيـة والتعدد

ة  لصــاحل األولويـة للمتغــريات علــى الثوابــت، وللجديــد علــى القــدمي، ولألبنــاء إىل اآلبــاء، وملـا بعــد احلداثــة علــى احلداثــة أُولــت النصــوص املتشــا
ة ه و إحـداث التـوازن بـني الثوابـت واملتغـريات يف حالـة اختالهلمـا الثوابت كما هو احلال يف اجملتمعات األوروبية اآلن. وظيفة النصوص املتشا

ا يف أي جمتمع ويف أي عصر. وميكن أن تتغري االختيارات يف احلضارة الواحدة طبقا لتغـري الظـروف. فمـا كـان ثابتـاً يف املاضـي قـد يصـري متغـري 
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ان ثابتا يف املاضي وقـد يصـبح ثابتـاً يف املسـتقبل كمـا هـو احلـال يف احلاضر كما هو احلال يف احلضارة اإلسالمية. وما كان متغريا يف احلاضر ك
  يف احلضارة الغربية ومسارها من املاضي إىل احلاضر، ومصريها من احلاضر إىل املستقبل.

الـدين(علم  واألمثلة على ذلك كثرية يف الفكر اإلسالمي الذي يضم ثالثة أنواع من العلوم: العلوم النقلية العقليـة وهـي أربعـة: علـم أصـول
 الكالم أو علم العقائد)، وعلم أصول الفقه، وعلوم احلكمة (الفلسفة)، وعلوم التصوف. والعلـوم النقليـة اخلالصـة وهـي مخسـة: علـوم القـرآن،

زيــاء عيــة كالفيواجلــرب واهلندســة والفلــك واملوســيقى أو الطبي ،واحلــديث، والتفســري، والســرية، والفقــه. والعلــوم العقليــة اخلالصــة الرياضــية كاحلســاب
(األعشـــاب)، والنبـــات، واحليـــوان، واملعـــادن. وقـــد دخلـــت ضـــمن علـــوم احلكمـــة. وبقـــت العلـــوم النقليـــة العقليـــة والكيميـــاء، والطـــب، والصيدلة

متواصلة على درجات متفاوتة يف الوعي احلضاري. أقواهـا علـم العقائـد وعلـوم التصـوف، وأضـعفها علـم أصـول الفقـه وعلـوم احلكمـة. وبقـت 
ا العلـوم لوم النقلية اخلالصة أكثر حضوراً من العلوم النقلية العقلية، أقواها القرآن واحلديث والفقه، وأضعفها التفسري والسـرية. واختفـت متامـالع

العقليـــة اخلالصـــة الرياضـــية والطبيعيـــة وانقطعـــت. وأصـــبحت جـــزءا مـــن التـــاريخ املاضـــي، مـــوطن زهـــو وافتخـــار. وحلـــت حملهـــا العلـــوم الرياضـــية 
لطبيعيــة مــن الغــرب. وبقــدر مــا مت االنقطــاع عــن ماضــي هــذه العلــوم مت التواصــل معهــا يف الغــرب. ولكــل مــن هــذه األنــواع الثالثــة مــن العلــوم وا

ـا القدميـة. وقـد تغـري العصـر مـن عصـر االنتصـار إىل عصـر االنكسـار، ومـن الفتوحـات إىل االحـتالل، ومـن الريـادة إىل التبع يـة، ثوابتها ومتغريا
إلبــداع إىل النقــل، ومــن الطمــوح إىل اخلنــوع، ومــن مركــز العــامل إىل أطرافــه. وحيــتم هــذا التغــري يف العصــر تغــّرياً آخــر يف اختيــار الثوابــت ومــن ا

يصـبح  واملتغريات وأولوية كل منهما على اآلخر. فما كان من الثوابت يف املاضي قد يصبح من املتغريات اليوم. وما كان متغّرياً يف املاضـي قـد
  من الثوابت اليوم.

يـه فمن العلوم العقليـة النقليـة يـأيت علـم أصـول الـدين يف املقدمـة. كـان الثابـت قـدمياً هـو نظريـة الـذات والصـفات واألفعـال، دفاعـاً عـن التنز 
اد األعـداء االلتفـاف ضد التجسيم والتشبيه، ودفاعاً عن الوحدانية ضد التثنيـة والتثليـث وتعـدد اآلهلـة. كـان اإلسـالم منتصـراً علـى األرض. وأر 

حولـــه مـــن اخللـــف. فنقـــدوا العقائـــد اإلســـالمية، ويف مقـــدمتها التوحيـــد، وشوشـــوا عليهـــا. فـــانربى علمـــاء الكـــالم للـــدفاع عنهـــا ضـــد اخلصـــوم. 
وجيـول يف  وانتصرت العقائد األشعرية السنية ضد عقائد الفرق األخرى مثل املعتزلة واألباضـية والشـيعة، ومـازال علـم الكـالم حـىت اآلن يصـول

الثوابــت القدميــة الــيت اســتقرت عــرب العصــور وأصــبحت مــن املقدســات بــالرغم مــن تغــري الظــروف واملرحلــة التارخييــة بأكملهــا مــن الــدورة األوىل 
يارهــا إىل الــدورة الثان يــة عصــر للحضــارة اإلســالمية يف القــرون الســبعة األوىل والــيت انتهــت بــابن خلــدون مبينــا أســباب قيــام احلضــارة وأســباب ا

يف القــرون األخــرية لتبــدأ  صــالحالشــروح وامللخصــات يف الــدورة الثانيــة يف القــرون الســبعة التاليــة إىل الــدورة الثالثــة الــيت بــدأت منــذ حركــات اإل
مث سبعة قرون قادمـة. مل تعـد مظـان اخلطـر هـو التشـويش علـى العقائـد كمـا كـان قـدميا ولكـن احـتالل األرض واالسـتيالء علـى الثـروات. ومـن 

تصبح هذه املصاحل اآلن هي األهداف الثابتة حىت تتحرر أراضـي املسـلمني احملتلـة يف فلسـطني والعـراق وأفغانسـتان والشيشـان وكشـمري وسـبته 
م. وإذا كانت عقائد األشعرية قدميا هي اليت سـادت بسـيادة الدولـة األمويـة ضـد عقائـد املعا  رضـةومليليه باملغرب وحىت يسرتد املسلمون ثروا

يع العلنية بالفكر مثل املعتزلة، وبالسـالح مثـل األباضـية، والسـرية حتـت األرض مثـل الشـيعة فإنـه ميكـن اليـوم للتقليـل مـن سـيطرة الدولـة وتشـج
املعارضــة إعطــاء األولويــة لعقائــدها علــى العقائــد األشــعرية. وإذا كــان اختيــار األشــعرية قــدميا يف العــدل إعطــاء األولويــة للكســب علــى حريــة 

ختيار، وللنقـل علـى العقـل، ولإلميـان علـى العمـل وجعـل اإلمامـة يف قـريش فـإن الظـروف اليـوم تقتضـي إعطـاء األولويـة حلريـة االختيـار علـى اال
الكسب، وللعقل على النقل، وللعمل علـى اإلميـان، وعلـى جعـل اإلمامـة يف احلـاكم الصـاحل واإلمـام العـادل بصـرف النظـر عـن انتمائـه القبلـي 

قريش قدمياً أو اجليش حديثا. وقد يتطلب األمر إعادة االختيار كلية من نسق العقائد األشعري إىل نسق العقائد االعتزايل وأصـول  أو املهين،
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ـا أكثـر حتقيقـا الحتياجـات  املعتزلة اخلمسة: التوحيد، والعدل، واملنزلة بني املنزلتني، واحلسـن والقـبح العقليـان، واألمـر بـاملعروف عـن املنكـر أل
  العصر.

ويف علـــم أصـــول الفقـــه كانـــت الثوابـــت قـــدمياً هـــي النصـــوص، واملتغـــريات هـــي املصـــاحل. ومت وضـــع النســـق األصـــويل القـــدمي بنـــاء علـــى هـــذا  
االختيـــار. فكانـــت األولويـــة للـــنص علـــى الواقـــع يف صـــياغة مصـــادر التشـــريع األربعـــة: الكتـــاب، والســـنة، واإلمجـــاع، والقيـــاس. ووضـــعت بعـــض 

"ال اجتهــاد مــع الــنص". وأشــيع خطــأ "غلــق بــاب االجتهــاد". وقــد تغــريت الظــروف اآلن. ومتــت التضــحية باملصــاحل  :ة مثــلالقواعــد األصــولي
ــا. وأصــبحت األمــة تعــاين مــن غيــاب االجتهــاد والتضــحية  العامــة فيمــا يتعلــق بقــانون األحــوال الشخصــية لصــاحل النصــوص يف إحــدى تأويال

ألولويـــات والبـــدء باالجتهـــاد مـــن أجـــل البحـــث عـــن العلـــل وراء ســـلوك النـــاس، مث باإلمجـــاع لالستشـــارة باملصـــاحل. أال ميكـــن إذن تغيـــري نظـــام ا
واالســتماع إىل الــرأي اآلخــر، مث البحــث عــن حلــوٍل مضــت يف الســنة، مث يــأيت الــنص يف النهايــة؟ ال يصــطدم نــص مــع املصــلحة. وقــدميا فعــل 

م  ظــروف املســلمني قــد تغــريت مــن الضــعف إىل القــوة. ونفــس الشــىء يقــال يف ألن  -وهــو نــص-عمــر ذلــك يف إلغــاء نصــيب املؤلفــة قلــو
ة: نصوص اجلزية على غري املسلمني بعد أن ظهر مفهوم الوطن واملواطّنة واملساواة يف احلقـوق والواجبـات. كمـا تسـمح اللغـة األصـولية املزدوجـ

..إخل بـالتحول مـن الثوابـت إىل املتغـريات أو مـن املتغـريات إىل .اخلـاص والعـام احلقيقة واجملاز، الظاهر واملؤول، احملكم واملتشابه، اجململ واملبـني،
(العلم)، لشــــريعة، الضـــــروريات اخلمـــــس: احليـــــاة(النفس)، والعقـــــلالثوابــــت بنـــــاء علـــــى الظـــــروف املتغـــــرية لكــــل عصـــــر. الثابـــــت هـــــي مقاصـــــد ا

روة الوطنية). واملتغريات هـي احلاجيـات والتحسـينات طبقـا لظـروف كـل (الكرامة الفردية واجلماعية)، واملال(الثوالدين(املعيار الثابت)، والعرض
ا عصر. وقد حتتاج األمة اليوم إىل فقه املصاحل وإىل اختيار بعض القواعد األصولية مثل "ما رآه املسلمون حسـن فهـو عنـد اهللا حسـن"، "أينمـ

ستحســان واالستصــحاب واالستصــالح وكــل أشــكال االســتدالل احلــر املصــلحة فــثمَّ شــرع اهللا"، ومــن مث اختيــار املالكيــة املصــاحل املرســلة واال
م.   لتشجيع املسلمني على السيطرة على مقدرا

ويف علــوم احلكمــة أي الفلســفة كانــت الثوابــت قــدميا وإىل اآلن أن احلكمــة تنقســم إىل ثالثــة أقســام: منطقيــة وطبيعيــة وإهليــة. واملنطــق هــو 
أو التـاريخ باسـتثناء ابـن  نسـاناإلهليات التقليدية. ومل يكن مبحـث اإل هيالثنائية القدمية. واإلهليات  املنطق الصوري. والطبيعة هي الطبيعيات
ـام احلضـارة اإلسـالمية  نسانخلدون مباحث مستقلة. فقد انقسم اإل إىل بدن ونفس. البدن يف الطبيعيات، والنفس يف اإلهليات ممـا سـبب ا

ــا جتهــل حقــوق اإل م املســتمر نظــرا ألن مســار التــاريخ عنــد ابــن خلــدون يــنهض ويســقط، يقــوم وينهــار، مــن البــداوة إىل . وجتهــل التقــدنســانبأ
ريت احلضارة مث إىل البداوة من جديد. وكانت للفضائل النظرية قيمة أعلى من الفضائل العلمية. وكان احلكماء األوائل هـم اليونـان. واآلن تغـ

أل أمهــات الكتــب القدميــة والدراســات احلديثــة قائمــة. فقــد تغــري العصــر. وتغــري أيضــاً اإلطــار الظــروف. ومل تعــد هــذه الثوابــت الــيت مازالــت متــ
أيـام الثـورة  نسـانيف احلضارة احلديثة اجملاورة مركـز الكـون. ومت يف الغـرب اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإل إنسانمن حيث هو  نساناحلضاري. فاإل

ريخ أصبح يف تقدم مستمر ال يكبو. وأصـبح الغـرب يزهـو علـى بـاقي الثقافـات أنـه هـو الـذي أعطـى الفرنسية وبعد احلرب العاملية الثانية. والتا
والتاريخ يف حني توقفت احلضارات الشرقية مبا يف ذلك اإلسالمية على مفهومي اهللا واخللود. كما أصـبح العمـل اآلن  نسانالعامل مفهومي اإل

يـا قـوم ﴿، ﴾عملـوااوقـل ﴿د أن حتول الغرب من فهم العامل إىل تغيـريه. والبـديل موجـود هو مصدر اإلنتاج وليس النظر يف عصر الصناعة، بع
. كما تغري اإلطار احلضاري مـن اليونـان قـدميا إىل الغـرب حـديثا. واحلضـارة اإلسـالمية ليسـت حلظـة واحـدة ﴾اعملوا على مكانتكم إىن عامل

ليونـــان والرومـــان غربـــا، وفـــارس واهلنـــد شـــرقا قـــدميا. واآلن تلتقـــي احلضـــارة يف تارخيهـــا بـــل هـــي كـــل حلظـــة تلتقـــي فيهـــا مـــع حضـــارات جمـــاورة، ا
ريات. اإلســالمية مــع احلضــارة الغربيــة غربــاً وشــرقاً. فلــم تعــد الثوابــت القدميــة يف الفكــر اإلســالمي ثوابتــاً بــل جتاوزهــا الــزمن وأصــبحت مــن املتغــ



 6

ة، والهـوت التحريـر بـدال مـن اإلهليـات القدميـة. مل تعـد املوضـوعات القدميـة فهناك اآلن منطق الوجدان أو منطق الشعور، والطبيعيات اجلماليـ
يف العـامل، إثبـات  نسـانبذات أمهية: إثبات وجود اهللا وخلق العـامل وخلـود الـنفس. أصـبحت املوضـوعات احلديثـة يف حاجـة إىل تنـاول مثـل اإل

  الذات، وتطور العامل.
االنعزال عن العامل، وترك الدنيا مبن فيها علـى مـن فيهـا، وأن اهللا ال يعـرف ال ببـدن عـار  ويف علوم التصوف ظن الناس أن الثوابت فيه هو

وبطن جائع، وأن الصـويف يسـقط تـدبريه ويـرتك نفسـه إلرادة اهللا تفعـل فيـه مـا تشـاء، ويصـبح يف يـده كاخلرقـة الباليـة، وكورقـة الشـجر يف مهـب 
مات األولياء مثل معجزات األنبياء. واحلقيقة أن هذه الثوابـت مـن املتغـريات. فقـد نشـأ الريح. وهو صاحب إهلام وكشف، ووالية وكرامة، وكرا

ية وسياسية خاصة عندما اسـتحالت مقاومـة اغتصـاب السـلطة مـن بـين أميـة واستشـهد أئمـة آل البيـت، واسـتتب اجتماعالتصوف يف ظروف 
فاء الــنفس وطهــارة القلــب، وإنقــاذ الــنفس إن مل يســتطيعوا إنقــاذ األمــر لدمشــق مبنطــق العصــا واجلــزرة ففضــل بعــض األتقيــاء احلفــاظ علــى صــ

العــامل، وتــرك الــدنيا علــى مــن يريــدها، والســلطة ملــن يعشــقها. فهنــاك دنيــا أعظــم هــي اآلخــرة، وعشــق أعمــق، العشــق اإلهلــي. وجعلــوا غــايتهم 
هـى بالفنـاء، ومـا بينهمـا الفقـر والزهـد والصـرب والتوكـل والرضـا االحتاد باهللا عن طريق احملبة. وهو طريـق طويـل خيـرتق املقامـات. يبـدأ بالتوبـة وينت

 والقناعة. ومع كل حمطة انتقال من مقام إىل آخر ينتابه حاالن متضـادان: اخلـوف والرجـاء، اهليبـة واألنـس، اليـأس والرجـاء، الصـحو والسـكر،
لطغيـان ميئوســاً منهـا بعــد جنـاح املقاومــة إبـان حركــات التحــرر الغيبـة واحلضــور، الفقـد والوجــد. واآلن تغـريت الظــروف ومل تعـد مقاومــة الظلــم وا

الوطين. ومازالـت مسـتمرة يف فلسـطني والعـراق وأفغانسـتان والشيشـان وكشـمري. فلمـاذا اهلـروب مـن العـامل الـذي فقـد املسـلمون السـيطرة عليـه 
متـاح؟ ملـاذا تكـون وجهـة الصـويف إىل أعلـى ولـيس إىل األمـام، وعدم العودة إليه للخالفة يف األرض؟ ملاذا رد الفعل السليب ورد الفعل اإلجيـايب 

ن يف إىل الداخل وليس إىل اخلارج، إىل الواقع وليس إىل اخليال؟ وقد شارك عديد من الصوفية قدمياً وحـديثاً يف احلركـات اجلهاديـة ضـد العـدوا
والغضـب والتمـرد والثـورة واملعارضـة والنفـي. فالثوابـت القدميـة  اخلارج والداخل، ولكنهم مل ينشئوا مقامات وأحوال تقوم علـى الـرفض واملقاومـة

  مازالت قائمة، واملتغريات احلديثة مل تبدأ صياغتها بعد.
ويف العلوم النقلية ال توجد ثوابت. تركها القدماء نقليـة خالصـة دون إعمـال العقـل فيهـا. فقـد كـان النقـل حـديث العهـد، والعقـل مل يشـتد 

مجة يف القرن الثـاين اهلجـري. وقـد تغـري العصـر اآلن بعـد أن أصـبح العقـل أسـاس النقـل عنـد املعتزلـة والفالسـفة. وتغـريت بعد إال بعد عصر الرت 
 املرحلــة التارخييــة كلهــا. وتغــري اإلطــار احلضــاري القــدمي مــن اليونــان إىل الغــرب احلــديث، ومــن أرســطو إىل فالســفة التنــوير، ومــن ابــن رشــد إىل

ن القدميــة ميكــن أن تأخــذ دالالت جديــدة. فأســباب النــزول ال تعــىن فقــط التنجــيم بــل تعــين أيضــاً أولويــة الفكــر علــى الطهطــاوي. فعلــوم القــرآ
ا يتغري احلكم ا لشرعي طبقا الواقع والسؤال على اجلواب. وملا كان الواقع متغريا فالفكر يتغري بتغريه. وتلك أيضا داللة الناسخ واملنسوخ اليت 

زيـل، واملكـي واملـدين يعنيـان أيضـاً نحكام الشرعية مرتبطة باملكان والزمان أي باملتغريات وال يضري ذلك الثوابت يف شـيء. التلتغري الزمان. فاأل
م وأمثــاهلم  انبثــاق الشــريعة مــن العقيــدة، والنظــام مــن التصــور والثابــت بــاملتغري. بــل ميكــن إضــافة موضــوعات أخــرى مثــل لغــة العــرب وعــادا

يع أشكاهلم األدبية مثل سجع الكهان قبل اإلسـالم، وكيـف اسـتطاع الـوحي اسـتعمال كـل هـذه املتغـريات للتعبـري عـن وخطبهم وأشعارهم ومج
  الثوابت دون إنكار للوحي. فالوحي حممول والواقع حامل. واحملمول ثابت واحلامل متغري.
سـند. فقـد كـان عصـر تـدوين احلـديث عصـر الروايـة. وعلوم احلديث أيضاً ليست ثابتة كما تركها القـدماء، صـحة املـنت مشـروطة بصـحة ال

 وكانت الروايـة مصـدرا للعلـم لـيس فقـط يف احلـديث بـل يف التفسـري والتـاريخ واللغـة والقـرآن والسـرية والفقـه. وقـد تغـري العصـر اآلن، وأصـبحت
ا موضوعا للنقد، ليس فقط من حيث السند بل أيضا من حيث املنت. قد يكون السند صح يحا واملنت لـيس كـذلك مثـل كثـري مـن الرواية ذا
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سـًال أو األحاديث املروية عن الغيبيَّات مثل اإلسراء واملعراج واألحاديث القدسية اليت يتحدث فيهـا اهللا. وقـد يكـون السـند ظنيـا، أحـاداً أو مر 
ة والواقـع. لـذلك ميكـن تغيـري علـم احلـديث كلـه مشهوراً، ويكون املنت مطابقاً لتجربة يف احلياة اليوميـة أو متفقـاً مـع العقـل والبداهـة أو املصـلح

  من نقد السند إىل نقد املنت.
صـوفية وعلوم التفسري أيضاً ليست من الثوابت بل من املتغريات. والتفسريات التارخيية أو اللغوية أو الفقهيـة أو الكالميـة أو الفلسـفية أو ال

ـــا. وميكـــن إضـــافة تفســـريات طبقـــا للعلـــوم ليســـت تفســـريات مقدســـة بـــل هـــو اختيـــار طبقـــا ألهـــل االختصـــاص يف هـــ م  ذه العلـــوم واهتمامـــا
والسياسة واالقتصاد واألخالق والرتبية. كما أن التفسري الطوىل من سورة الفاحتـة إىل سـورة النـاس، سـورة  جتماعية احلديثة، النفس واالنساناإل

ن جتميعها يف موضوع واحد ليس من الثوابت بل ميكن تغيريه إىل وراء سورة، وآية وراء آية، حبيث تتقطع املوضوعات والقصص واألحكام دو 
التفســــري العرضــــي أو القطعــــي أو املوضــــوعي للقــــرآن الكــــرمي، وذلــــك بتجميــــع كــــل اآليــــات حــــول موضــــوع واحــــد ملعرفــــة بنيتــــه مث وضــــع هــــذه 

والسياسـة  جتمـاعاز النظريـات اإلسـالمية يف االاملوضوعات كلها يف َنَسٍق واحد حـول األنـا واآلخـر والعـامل يف عصـر الفلسـفات احلديثـة أو إبـر 
  واالقتصاد يف عصر األيديولوجيات الكربى املعاصرة.

. -صـلى اهللا عليـه وسـلم- سـولوعلوم السرية أيضا ليست ثابتة على منط سـري ابـن هشـام وابـن اسـحاق. إذ إّن السـرية تعـرب عـن رؤيـة العصـر للرّ 
. كــان اهلــدف مــن الســري األوىل أن يكــون للرســول ســرية كمــا لألنبيــاء الســابقني ســري يف "متغــرية وملــا كانــت العصــور متغــرية كانــت الســري أيضــا"

اإلسرائيليات، إبـراهيم وإمساعيـل وموسـى وعيسـى. فكيـف يكـون خلـامت األنبيـاء سـرية مثـل الـذين سـبقوه؟ وملزيـد مـن التعظـيم دخلـت كثـري مـن 
خييــة املتاحــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة يف فــن كتابــة الســرية. كمــا اســتعملت الروايــات املتاحــة األســاطري األوىل مــن اإلســرائيليات. وهــي املــادة التار 

وبعــض األحاديــث القدســية والنبويــة املرســلة أو املشــهورة أو املقطوعــة أو أخبــار اآلحــاد الســتكمال بعــض العناصــر األســطورية فيهــا دون نقــد 
كتابـة السـرية موضـوعا للنقـد التـارخيي أوال. وكتبـت سـري معاصـرة تبـني بشـرية الرسـول تارخيي للسند أو للمـنت. أمـا اآلن فقـد أصـبحت مصـادر  

 يته أقرب إىل روح القرآن منها إىل اإلسرائيليات. فال توجد سرية واحدة منطية ثابتة. ُدونت السرية القدمية إلثبات أن الرسول أعظم منإنسانو 
الرسـول ليـربايل يف "حيـاة حممـد" و"يف منـزل الـوحي" حملمـد حسـني هيكـل و"علـى هـامش  األنبياء السابقني. وكتبـت السـري احلديثـة إلثبـات أن

الســرية" لطــه حســني، وأنــه اشــرتاكي يف "حممــد رســول احلريــة" للشــرقاوى، واملــدافع عــن األقبــاط يف "حممــد رســول اهللا" لنظمــى لوقــا، وعبقــري 
لرسـول. وال توجـد سـرية ثابتـة واألخـرى متغـرية. كلهـا رؤى متغـرية. بـل إن التكوين والفعل يف "عبقريـة حممـد" للعقـاد. فالسـري رؤى كـل عصـر ل

فــن الســرية ذاتــه قــد شــخص الرســالة يف الرســول، والتبليــغ يف املبلــغ، والنبــوة يف النــيب. وتــراكم ذلــك عــرب التــاريخ. ووصــل تعظــيم الرســول عنــد 
ة. وهــى أقــرب إىل الشــرك. كمــا وصــلت األدعيــة واالبتهــاالت النبويــة إىل الصــوفية إىل القــول بنظريــة "احلقيقــة احملمديــة" اخلالــدة األبديــة القدميــ

أثـر  درجة جعل الرسول وسيطاً بني احلق واخللق "أغثنا يا رسول اهللا"، "أعنا يا رسـول اهللا"، ممـا كـان أحـد أسـباب ظهـور احلركـة الوهابيـة. وقـد
رة لدرجة تأليه الزعماء، وتعظـيم الرؤسـاء، وتفخـيم الـوزراء، وإجـالل املـدراء ية والسياسية يف حياتنا املعاصجتماعتشخيص الرسالة يف احلياة اال

لدرجــة التقــديس. ومــن مث قــد يُعــاد النظــر يف فــن الســرية بأكملــه والعــودة مــن الرســول إىل الرســالة وللقضــاء علــى "عبــادة الشــخص" يف حياتنــا 
  املعاصرة.

قــه القــدمي لــيس مــن الثوابــت بــل هــو تقنــني للشــريعة يف إحــدى عصــورها األوىل. ويف الفقــه أيضــا هنــاك جــدل بــني الثوابــت واملتغــريات. فالف
 ونظــرا لتوقــف اإلبــداع بعــد اكتمــال املــذاهب الفقهيــة األربعــة يف القــرن الثالــث وبدايــة الشــروح واملتــون والتخرجيــات عليهــا ثبــت الفقــه بثبــوت

رة الفقه األوىل الكتمال بنيته من الواقـع واملصـاحل املرسـلة(مالك)، إىل أكثر من أحد عشر قرنا مل تنتج فقها. لقد اكتملت دو  كان  املذاهب و
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(الشافعى)، إىل العودة إىل النص اخلام دون تنظري أو تأويل (ابن حنبل). وميكن للدورة أن تنشأ (أبو حنيفة)، إىل التوسط بينهماالعقل والنظر
ا وهويتهــا مـن جديـد يف هـذا العصـر. فقـد تغـريت املصـاحل اآلن مـن املنـافع ا ـا ووحـد لفرديـة إىل املصـاحل العامـة دفاعـاً عـن أراضـي األمـة وثروا

ية. وهذا يتطلب مالكية جديدة. وتغريت مناهج االستدالل مـن القيـاس األرسـطي القـدمي جتماعوتنميتها، وحتقيقا ملبادئ املساواة والعدالة اال
ـام املعارضـة اإلسـالمية أو املاركســية أو إىل قياسـات وجدانيـة أخـرى يف احلنفيـة اجلديـدة. وحتولـت الوسـ طية إىل أيديولوجيـة نظـم احلكـم بعـد ا

يـة والسياسـية. ووقـع يف احلرفيـة والشـكلية جتماعالقومية بالتطرف والعنف مما يتطلب شافعية جديدة. وأصبح الـنص اخلـام عبئـاً علـى احليـاة اال
وال ثوابــت أيضــاً يف الفقــه القــدمي الــذي هــو نتــاج عصــر، والعصــور متغــرية. يف  والصــورية عنــد اجلماعــات الســلفية، ممــا يتطلــب حنبليــة جديــدة.

امالت الفقه القدمي األولوية للعبادات على املعامالت، ويف الفقه اجلديد األولوية للمعامالت على العبادات. فالعبادات قـد اسـتقرت. أمـا املعـ
والزراعيــة والصــناعية والســوق واإلنتــاج يف ظــل العوملــة والقطــب الواحــد. وقــانون  فهــي الــيت يف حاجــة إىل فقــه جديــد، الــنظم املصــرفية والتجاريــة

ية خاصــًة يف مصــر وتــونس بإعــادة صــياغته طبقــا ملتطلبــات العصــر. ومفــاهيم أهــل الذمــة صــالحاألحــوال الشخصــية القــدمي بــدأت احلركــات اإل
ملواطنة واملسـاواة يف احلقـوق والواجبـات. ومواضـيع العبيـد والغنـائم والصـيد واجلزية يف الفقه القدمي حتولت يف الفقه اجلديد إىل مفاهيم الوطن وا

م أو والذبائح واإلماء مل يعد هلا وجود يف احليـاة املعاصـرة وأصـبحت مـن املتغـريات. والعالقـات الدوليـة اآلن مل تعـد قائمـة علـى الفـتح "اإلسـال
يــار إمرباطــوري يت الفــرس والــروم، ونشــأة كتلــة تارخييــة جديــدة مــن شــبه اجلزيــرة العربيــة تنتشــر شــرقا اجلزيــة أو القتــال" كمــا كــان احلــال يف عصــر ا

وغربــــا. وأصــــبح العصــــر عصــــر هيمنــــة القــــوى الغربيــــة علــــى املســــلمني بــــالغزو املباشــــر واالحــــتالل أو بالتحــــالف والتبعيــــة. فــــال ثوابــــت يف فقــــه 
  املعامالت.

أن الغرب مصدر للعلم، وأن التعلم هـو نقـل العلـم مـن الغـرب إلينـا، ممـن يعلـم إىل مـن ويف عالقاتنا باحلضارات اجملاورة، من الثوابت أيضا 
ال يعلــم منــذ فجــر النهضــة العربيــة حــىت اآلن علــى مــدى أكثــر مــن قــرنني مــن الزمــان. لــذلك جــاءت املشــاريع الثقافيــة الكــربى منــذ الطهطــاوي 

واقتصـاد  اجتمـاعكاملة لكبار املؤلفني الغربيني أدباء ونقاد وفالسـفة وعلمـاء ومدرسة األلسن حىت املشروع القومي للرتمجة ترمجات األعمال ال
بيـة وسياسة وتاريخ وقانون، مشروع األلف كتـاب األوىل حـىت مشـروع األلـف كتـاب الثانيـة، سـواء يف اجلامعـة العربيـة أو يف وزارات الثقافـة العر 

هر اإلبداع بعد. يف حني أن الرتمجة األوىل يف القرن الثاين اهلجري عن اليونان مل أو لدى دور النشر الكربى. ومازالت الرتمجة مستمرة، ومل يظ
هــ). ومـازال 252(تف عنـد الكنـدي أول الفالسـفة العـربتدم أكثر من جيلني، حنـني بـن اسـحاق واسـحاق بـن حنـني. بعـدها ظهـر التـألي

الــيت ربــت لــديها مركــب العظمــة جتــاه الثقافــات األخــرى، ووحــدت بــني  مركــب الــنقص موجــود يف الثقافــة العربيــة املعاصــرة جتــاه الثقافــة الغربيــة
نفسـها والثقافــة العامليــة. وجعلــت نفسـها النمــوذج األوحــد للتحــديث. هــذا لـيس مــن الثوابــت بــل مــن املتغـريات بــدليل تعــدد الثقافــات، وتعــدد 

ية أو بـاملوقف احلضـاري. وبـدًال مـن أن يكـون جتماعبالطبقة اال عند التغريبيني. فالثوابت واملتغريات مشروطة مناذج التحديث. وليس ثابتا إالّ 
الغـــرب مصـــدرا للعلـــم قـــد يكـــون موضـــوعا للعلـــم. وبـــدال مـــن أن يّكـــون الـــوعي األورويب باســـتمرار مالحظـــا، "أنـــا أفكـــر" قـــد يكـــون موضـــوعا 

الغــرب مدروســا وغــري الغــرب دارســا. حــدث للمالحظــة. وكمــا نشــأ الغــرب االستشــراق، الغــرب دارســا والالغــرب مدروســاً، ينشــأ االســتغراب، 
. ذلك من قبل يف املرحلة األوىل للحضارة اإلسالمية عندما حول الفالسفة اليونان والرومان غربا وفـارس واهلنـد شـرقا إىل موضـوعات للدراسـة

مــا للهنـد مـن مقولـة مقبولــة يف  فنشـأ ابـن رشـد الشـارح األعظــم ألرسـطو. وكتـب مسـكويه "احلكمــة اخلالـدة" يف فـارس. ودّون البـريوين "حتقيـق
العقــل أو مرذولــة" يف اهلنــد، وكمــا نشــأت حمــاوالت معاصــرة مــن أجــل تأســيس علــم "االســتغراب" أي الغــرب موضــوعا للعلــم ولــيس مصــدرا 

ن يكون مبدعا للعلم. فال توجد ثوابت ومتغريات يف حوار احلضارات. وميكن للغرب أن يكون ناقال لغريه ومبدعا لذاته. وميكن لغري الغرب أ
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  لذاته وناقال لغريه. فال توجد ثقافة واحدة مبدعة إىل األبد أو ثقافات أخرى ناقلة إىل األبد.
والسؤال اآلن: يف أي حلظة حنن نعيش، حلظة امليـل حنـو الثوابـت أم حنـو املتغـريات؟ مـن الواضـح بسـبب الركـود احلـايل يف الفكـر اإلسـالمي 

احملافظــة كمــا متثلــه اجلماعــات اإلســالمية املعاصــرة أننــا نعــيش يف عصــر امليــل حنــو الثوابــت علــى حســاب  وشــده حنــو املاضــي وســيادة التيــارات
املتغريات. نعاين من سيطرة القـدمي علـى اجلديـد، واملاضـي علـى احلاضـر، والنقـل علـى اإلبـداع، والتقليـد علـى االجتهـاد. فمـن الضـروري عـدل 

وحـة، مـن الثوابـت إىل املتغـريات، ومـن القـدمي إىل اجلديـد، ومـن املاضـي إىل احلاضـر، ومـن النقـل إىل امليزان من الكفة الراجحـة إىل الكفـة املرج
ا حيـاول اإلبداع، ومن التقليد إىل االجتهاد، ومن العقيدة الثورة، ومـن الـنص إىل الواقـع، ومـن الفنـاء إىل البقـاء، ومـن النقـل إىل العقـل. وهـو مـ

ه منـذ نصــف قـرن. لـذلك حبــث إقبـال عـن مبــدأ احلركـة يف اإلسـالم يف التجربــة الصـوفية ويف االجتهـاد مــن مشـروع "الـرتاث والتجديـد" القيــام بـ
أجل التحول من الثوابت إىل املتغريات. يف حني أن الغرب يعيش حلظة تغليب املتغريات على الثوابـت، واحلاضـر علـى املاضـي، واجلديـد علـى 

  اإلسالمية والغربية يف أزمة. وكالمها يعيشان حلظة فارقة ولكن يف اجتاهني خمتلفني متضادين.القدمي، والعقل على النقل. فكال الثقافتني 
إىل وال توجد حالة مثالية متعادلة يف جدل الثوابت واملتغريات. فالعصر بطبيعته جانح مييل إىل أحد الكّفتـني. ومهمـة اجملتهـد عـدل امليـزان 

  بت واملتغريات. وهو جدل أبدى ال ينحاز حنو الثوابت أو حنو املتغريات.الكفة األخرى. الثابت الوحيد هو جدل الثوا
*************************  

  ) مفكر وأكادميي من مصر.*
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  الهوية الثقافية
  بين الثوابت والمتغيرات

  
  *رضوان السيد      

I 
منيــة منــذ اخلمســينات مــن القــرن العشــرين. يشــغل موضــوع اهلويــات اخلاصــة واخلصوصــيات عــاَمل الــدول واألفكــار والسياســات واجلهــات األ

ضارة الزاهـرة وقَتها كانت األموُر قد استقرَّْت على مقولة التفوق والسوَّاد للحضارة الغربية، واحنسم تدرجيياً التجاُذُب حول القيادة يف َصون احل
مـــا يف احلـــ ربني العـــامليتني األوىل والثانيـــة، وظهـــور األرجحيـــة تلـــك لصـــاحل الواليـــات املتحـــدة بعـــد أوروبـــا بســـبب القـــدرة والنجـــاح اللـــذين أظهرْ

  الثانية.األمريكية يف الطابع الَغريي والرسايل الذي أظهرْتُه بالُد العّم سام جتاه أوروبا، كما ُجتاه بلدان آسيا وإفريقيا يف أعقاب احلرب 
رونــاً إىل الــوراء، إىل عصــر الكشــوف اجلغرافيــة، حــني جــرى تســويُغ أّمــا اُألصــوُل الثقافيــُة والسياســيُة لتلــك احلالــة العامــة أو الســائدة فتعــوُد ق

ــراد حتضــريُُهم أو َدفْـُعُهــم العتنــاق املســيحية، ا
ُ
م بــدائيون، وبــأّن امل لــدين الصــحيح املوقــف مــن اهلنــود احلمــر واهلنــود الُســْمر والنــاس الُصــْفر بــأ

عشر والثامن عشر مشكلٌة شـغَلْت األوروبيـني طـويًال، ورمبـا مـا تـزاُل تشـغُلُهْم  والراقي لتلك احلضارة البازغة. وقد استجدَّت يف القرنني السابع
: العلمنــة الــيت الثــاني: انقسـام الكنيســة املسـيحية الغربيــة إىل قسـمني رئيســيني: كاثوليـك وبروتســتانت؛ واألولحـىت اليــوم؛ إذ حـدث تطــوران؛ 

ًة باســم النــوازع الفرديــة، وطــوراً باســم العلــم والتنــوير. وقــد أربــك ذلــك اإلمربياليـــة صــارت تيــاراً ثقافيــاً وسياســياً عريضــاً يتمــرد علــى الــدين تــار 
كتفـــاء األوروبيـــة حلـــوايل القـــرن يف إعـــادة حتديـــد "رســـالتها" جتـــاه العـــوامل غـــري األوروبيـــة، بـــني املســـيحية واحلضـــارة، أو احلضـــارة واملســـيحية أو اال 

رفــوا املشــكالت األوروبيــة بُعمــق، وأحّســوا بصــراع الــروح والفكــر والسياســات؛ فــإّن النــزاع مــع ومــع أّن اآلبــاء املؤّسســني يف أمريكــا ع .باحلضــارة
ــا كمــا حــدث يف فرنســا. بــل ظّلــت التجربــة األمريكيــة أدىن إىل التجربــة الفرنســية يف فهــم عالقــة  الــدين مــا جتّلــى يف دســتور الدولــة أو تنظيما

يطانيــة يف عالقــة الــدين بالدولــة. وبــذلك تـَنَــاَغم يف فهــم الواليــات املتحــدة للرســالة ُجتــاه العــامل اجلمهــور بالشــأن العــاّم، وأدىن إىل التجربــة الرب 
املسـيحية الربوتسـانتية األمريكيـة، والـيت أتـت  ) أي أنّ انظر كتـاب طـارق مـرتي: مدينـٌة علـى جبـلاجلانبان الثقايف/ الـديين، والسياسـي/ الـدوليت(

التاســع عشــر املــيالدي، محلــت لــواَء احلداثــة السياســية، ســواء جلهــة إقامــة الدولــة القوميــة أو الوطنيــة، أو إلينــا يف املشــرق حــوايل منتصــف القــرن 
ني َمـَثًال يـأيت جلهة الدميقراطية املباشرة ُأسلوباً يف إدارة الشأن العـاّم يف اجملتمعـات التعدديـة. وهكـذا فقـد كـان املبّشـر األمريكـي يف لبنـان وفلسـط

وال يــدعو للمســيحية مباشــرًة مثــل اليســوعي، بــل يغلُِّفهــا باحلــداثتني الثقافيــة  ،معــًة أو مستشــفى أو مركــزاً للتــدريب املهــينفيُنشــئ مدرســًة أو جا
  والسياسية؛ فضًال عن تبيئة احلداثتني باملؤسسات اليت يُنشُئها.

وإفريقيـا بعـد احلـرب الثانيـة؛ حتّقـق بعـد أن كانـت العوملـُة  إّن الذي أقِصُدُه من وراء هذا االستطراد أّن الفتح السياسيَّ األمريكيَّ لعوامل آسيا
ـا قـد حتّققـْت بـالقوة علـى أيـدي املسـتعمرين الـذين كـان الربيطـانيون والفرنسـيون أبرَزهم( ُ )، مث أتـى انظـر العوملـة الثقافيـة جلـريار لكلـركالغربيُة ذا

واليت مبقتضاها محلـت الربوتسـتانتية األمريكيـُة كمـا سـبق القـول احلداثـة الثقافيـة األمريكيون لتثبيت ذلك باُحلْسىن وباإلغراءات األصلية للرسالة، 
ى والسياســـية عنوانـــاً هلـــا أو ِشـــعاراً. كانـــت احلضـــارُة الغربيـــُة إذن هـــي العـــاّم، أّمـــا اخلـــاّص أواخلصوصـــيات أو اهلويـــات اخلاصـــة فقـــد كانـــت لـــد

 اخلصوصية أو اخلصوصيات األوروبية، وهذا النوع اعتربته الواليات املتحدة مبثابـةألول: النوع ااألمريكيني بعد احلرب الثانية على ثالثة أنواع: 
سـتعمار األخ األصغر أو الفرع الذي ال حرََج فيه ثقافياً أو دينيـاً؛ وإمنـا املشـكلة يف بعـض السياسـات لـدى األوروبيـني، واملتخلفـة مـن أزمنـة اال
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تــدعيم الدميقراطيــة يف القــارة القدميــة، إذ هــي الــيت تصــحِّح املســار، وتتمــاهى مــع الواليــات املتحــدة يف واإلمربياليــة. وهــذه ميكــن جتاُوُزهــا أيضــاً ب
  حلف األطلسي ويف غري حلف األطلسي.

عاديـــة للحضـــارة الغربيـــة يف األمـــرين: القـــيم األخالقيـــة والثقافيـــة، وقـــيم احلداثـــة  النـــوُع الثـــانيأمـــا 
ُ
مـــن اخلصوصـــيات؛ فهـــي اخلصوصـــياُت امل

ـــة الثق افيـــة؛ ورمُزهـــا يوَمهـــا االحتـــاد الســـوفيايت وحلفـــاؤه يف حلـــف وارســـو والصـــني. وقـــد شـــّنت الواليـــات املتحـــدُة وحلفاؤهـــا علـــى هـــذه "اهلوي
قوط املصــطََنعة" حــربني الهــوادة فيهمــا: حــرٌب ثقافيــة، وُأخــرى سياســية وأمنيــة. وقــد ُعــرَف هــذان النزاعــان بــاحلرب البــاردة، واللــذان انتهيــا بســ

  م.1990السوفيايت عام  االحتاد
مــن أنــواع اخلصوصــيات أو اهلويــات فيتمثــل يف اهلويــات احملليــة واإلقليميــة الدينيــة واإلثنيــة واللَغويــة يف آســيا وإفريقيا.وقــد   النــوُع الثالــثُ أمــا 

لسياسـية بإنشـاء الدولـة الوطنيـة، ونشـر كانت الوالياُت املتحدُة ترى لنفسها التزاماً مزدوجاً إزاَءها: ختليَصـها مـن االسـتعمار، وحتقيـق احلداثـة ا
ا: الصـراع الدميقراطية، يف أرجائها. وقد وّفت حلٍد ما بالقسم األول؛ لكنها ما وّفت بالقسم الثاين؛ ألنَّ اخلصوصـية الثانيـة شـغلْتها عّمـا سـواه

مث إّن الواليــات املتحــدة ارتــأت  -مــن االســتعمار وخباصــٍة أّن األيــديولوجيا االشــرتاكية اجتــذبت كثــريين يف عــامل التحــرر-مــع االحتــاد الســوفيايت
  استخدام هويات النوع الثالث، أي اهلويات الثقافية والدينية ضّد خصِمها الرئيسي هذا بوسائل مباشرة وغري مباشرة. 

II 
ــم هنــا بالتحديــد أبــو احلســن النــدوي، وأبــو األعلــى املــودودي، وســ يد قطــب) مبّكــراً إىل خطَــر " تنبَّــه اإلحيــائيون اإلســالميون(وأنا أقِصــُد 

ا من وجهة نظرهم على اهلوية اإلسالمية. ما كانوا خائفني من استمرار نفوذ األوروبيني املستعمرين الذين ا نكسف الرسالة" األمريكية وخطور
يـات ى إذابة أمريكـا للخصوصـيات واهلو بل خافوا من اجلاذبية األمريكية اجلديدة. الندوي مث املودودي رّكزا عل ،جنمهم يف الصراع العاملي الكبري
، أبرز املعاملَ األساسـية للثقافـة واجملتمـع يف أمريكـا، والـيت ال ختتلـُف عن الواليات املتحـدة، وبعد ذلك ، يف مقاالتهبربيقها الوّهاج. وسيد ُقطب

ديـدُة، تتميـز يف نظـر اإلحيـائيني اإلسـالميني الكبـار يف وحشيتها وماديتها عّما عرفه املسلمون يف احلضارة األوروبيـة االسـتعمارية. فـاألرُض اجل
إلزالـة  باستثارة الغرائز واحلريـات املنفلتـة مـن عقاِهلـا. ومشـكلُة املسـلمني أّن االسـتعمار األورويب اسـتخدم العنـف العسـكري والثقـايف والسياسـي

الواليــاُت املتحــدُة لتحقــق بــاإلغراء مــا َعجــز اآلخــرون عــن وإن يكــن قــد تــرك آثــاراً غــائرة. واآلن تــأيت ويتهم أو إضــعاِفها فلــم يســتطع ذلــك، هــ
  حتقيقه بالقوة. ولذلك فاحلَذُر ينبغي أن يكوَن أشدَّ وأكرب.

أمــا تيــاُر اإلحيــاء اإلســالمي الــذي ســيطر علــى الســاحتني العربيــة واإلســالمية يف الَعقــدين األخــرين، فهــو يف األصــل أحــد تيــارات العــداء 
يا، إىل جانب التيار القومي، واجملموعات وامليول احمللية. وله نظائُر يف القارتني ويف أمريكا الالتينية منـذ مطـالع القـرن لالستعمار يف آسيا وإفريق

 إجـراءالعشرين. وإمنـا اختلفـت املصـائر الخـتالف األصـول التارخييـة والبيئـات والظـروف والتطـورات. وقـد يكـوُن مـن املفيـد يف سـياقاٍت أخـرى 
نــا هنــا تيــاُر دراســاٍت مقارنــة  بــني تيــارات اإلحيــاء القــومي والــديين يف مــا ُعــرف إبّــان احلــرب البــاردة ببلــدان العــامل الثالــث. بيــد أّن الــذي يُهمُّ

اإلسـالمي اإلحياء اإلسالمي أو اهلوية اإلسالمية. بدأت معـاملُ هـذا التيـار بـالظهور يف حقبـة مـا بـني احلـربني، ويف سـائر أحنـاء العـاملني العـريب و 
مواجهة ثالث ظواهر: مشكالت التحرر من االستعمار، ومـن ضـمنها املسـألُة الثقافيـة/ الدينيـة، واملشـكالت املتعلقـة بقيـام الدولـة الوطنيـة يف 

جمال التحرر من االستعمار أو مقاومة االستعمار،  ،المجال األولأو احلديثة، واملشكالت النامجة عن إعادة التفكري باإلسالم ومصائره. يف 
ت اجتاهــاٌت متعــددٌة لتحقيــق ذلــك، وكـان مــن ضــمنها أولئــك الــذين فكــروا علـى طريقــة رؤى رجــاالت التنظيمــات العثمانيــة، أي التطــوير ظهـر 

تحـرر من ضمن االستمرارية. بينما كان هناك الثوريون الذين فّكروا وعملوا بطريقة زعيم الَسنوسية أمحـد الشـريف، أي الكفـاح املسـلَّح حلـني ال
ا بالتــــدريج علــــى مــــا حوهلــــا بــــالفتح  الكامــــل، أو بالطريقــــة اخللدونيــــة لعبــــد العزيــــز آل ســــعود: العصــــبية الــــيت حتمــــل دعــــوًة دينيــــًة ومتــــدُّ ســــيطرَ
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حّققت أكثر  وباالستيعاب دومنا جتاُهٍل لألوضاع االستعمارية. وقد كان الوعي العامُّ مؤّيداً للحلَّني الَسنوسي والسعودي؛ بيد أّن الطريقة اليت
ـا تتعـاوُن مـع املسـتعمرين بشـكٍل مـا، وقـد أنـتج ذلـك حالـًة مـن القلـق ذي األبعـاد الدينيـال بعـد ة نتائج ظهوراً كانت الطريقة األوىل، اليت بـدا أ

أتــاتورك) إىل عكِســها، أي إلغــاء الســلطنة مث اخلالفــة العثمانيــة، وإقامــة دولــة علمانيــة بالكامــل. ونتيجــًة (أن انتهــت سنوســيُة مصــطفى كمال
اليت بدأت بالتبْلُور يف حقبة ما بني احلربني، والـيت أحاطهـا وعـي املسـلمني بـالكثري  الدولة الوطنيةالنقسامات الوعي هذه ظهرت إشكالياُت 

ـــا ُحمايـــدٌة إزاءه. مث إّن الُنَخـــب احلاملـــة ملشـــروع الدولـــة الوطنيـــة، ذات الشـــعبية الكبـــري  ـــا بـــدت معاديـــًة لإلســـالم، أو أ يف  ةمـــن الشـــكوك، أل
ُم وســـط  ،البدايـــة، كانـــت فئـــاٍت مدينيـــًة بشـــكٍل مـــا ـــا، وال هـــي اســـتطاعت اســـتيعا ـــُدن االلتحـــاق 

ُ
قبلـــون علـــى امل

ُ
ومـــا اســـتطاع الريفيـــون امل

ا الكبــرية. وهكــذا جتلَّــى النــوُع الثالــُث مــن املشــكالت واملتعّلــق باهلويــة الثقافيــة، أي باإلســالم ن ومــا اقتصــر ذلــك علــى بعــض البلــدا -ُمشــكال
تيـار العربية؛ بل ظهر أيضاً يف إندونيسيا واهلند وآسيا الوسطى. فمنذ منتصف القرن التاسـع عشـر تبلـور يف جمـال التفكـري اإلسـالمي تيـاران: ال

بـأخرى التقليدي، إذا صحَّ التعبـري، وهـو يتكـون مـن رجـاالت املـذاهب الفقهيـة، واملعاهـد العريقـة، والطُـرق الصـوفية. وهـؤالء سـاروا بطريقـٍة أو 
ر من وراء مشروع التنظيمات، عن تبعيٍة وليس عن اقتناع؛ ألّن الدولة اجلديدة سـلبتهم اسـتقالليتهم باالسـتيالء علـى األوقـاف، وسـلبتهم أكثـ

م الرئيسية يف االشرتاع والتعليم. أما التياُر اآلَخُر وهو الذي مسَّى نفَسـُه  ت عـن وعـي، مث ياً، فقـد تبـّىن مشـروَع دولـة التنظيمـاإصـالحصالحيا
الــديين، أي جتديـد املشـروع اإلسـالمي بالتســاوق مـع مشـروع جتديـد الدولـة والشــأن العـاّم. ولـذلك ففـي حــني  صـالحاسـتجدَّ لديـه اهتمـاٌم باإل

َي حتــت ظــلَّ التيــار التقليــديُّ يســعى للتشــبُّث ببقايــا االســتقاللية عــن الدولــة وعــن التفكــري يف الشــأن العــام، ويطيــع الســلطات دون أن ينضــو 
  يَّ اعترب نفسه شريكاً يف العملية اجلديدة على كل املستويات.صالحفإّن اإل ،لوائها بالكامل

ا سائرٌة يف ركـا ب التحـديث، ولذلك فقد وجد الوعُي املستجّد القِلُق نفَسُه يف ُغربٍة قاتلٍة عن الوقائع اجلديدة: الدولة الوطنية اليت يبدو أ
الــديين الــذي يبــدو ســائراً يف ركــاب احلداثــة االســتعمارية. ومــن هنــا فقــد  صــالحاجزاً عــن ُمســاوقة التطــورات، واإلوالتقليــد الــديين الــذي يبــدوع

يني الــذين اعتــربوهم متغــربني، وانصــرفوا صــالححــدثت أزمــٌة يف وعــي كثــٍري مــن الشــبان املتــدينني الــذين نبــذوا التقليــد العــاجز، وتشــككوا يف اإل
ـــة وقَتهـــا انفصـــلت تـــدرجيياً عـــن رجـــاالت اإلالغربيـــة  نقـــد الحداثـــة: ألمـــرين ـــة؛ وخباصـــٍة أّن احلركـــة الوطني  صـــالحومـــن ضـــمنها الدولـــة الوطني

بنــاء وتنظــيم النمــوذج اإلســالمي، مــن  :واألمــر الثــانياإلســالمي، الســتقالل اجملــال السياســي اجلديــد، ويف املشــرق العــريب قبــل املغــرب العــريب. 
الرتبويـة فالَعَقديـة أو الَعَقديـة فالرتبويـة. ويف األربعينـات مـن القـرن العشـرين كانـت اإلحيائيـة اإلسـالمية طريق اجلمعيات، الـيت اهتمـت باملسـائل 

نظيميــــة، قــــد تبلــــورت يف تيــــارين: اإلحيــــائيني اُألصــــوليني، واإلحيــــائيني الَســــَلفيني. اُألصــــوليون أعطــــوا اَألولويــــة للمســــائل الثقافيــــة والرمزيــــة والت
أعطوا األولوية للمسائل الَعَقدية والشعائرية. ويف حني تأخر السلفيون يف االهتمـام بالشـأن العـاّم، وانصـبَّ تركيـُزُهم علـى والسلفيون اهتمُّوا أو 

انصـرف األصـوليون لبنـاء املنظمـات اجلماهرييـة، وتبنَّـوا اجتاهـاً راديكاليـاً  –الطهورية الفردية والشعائرية حبكم البيئات الـيت ظهـروا وازدهـروا فيهـا 
ــم اجتهــوا للتصــادم مــع الدولــة الوطنيــة بشــكٍل مباشــر. وهنــاك حلظتــان أساســيتان شــّكلتا نقطــًة فاصــلًة أو حلظــيف ة  حــّل املســألة الوطنيــة، أي أ

م بالنسـبة لإلسـالم اهلنـدي 1947افرتاٍق لدى اإلحيائيني األصوليني بالذات، ويف العـامل العـريب، والعـامل اإلسـالمي: قيـام دولـة باكسـتان عـام 
م بالنســـبة لألصـــوليني العـــرب. آبـــاُء فكـــرة باكســـتان إحيـــائيون 1949م ومقتـــل حســـن البنـــا عـــام 1948واألســـيوي، وضـــياع فلســـطني عـــام 

لإلسـالم  مسلمون أيضاً، لكنهم وحتت تأثري أجواء الثقافة السياسية الربيطانية، نظروا النفصال باكستان عن بقية أجزاء اهلند، باعتباره حتويالً 
ُه اهلويــة القوميــة، شــأن كــّل األقليــات. وهكــذا فهــم أدىن لإلحيــائيني القــوميني مــنهم لإلحيــائيني الــدينيني أو اإلســالميني. ومــا قبــل إىل مــا يشــب

بــل ال بُــدَّ مــن  ذلــك النــدوي واملــودودي وآخــرون مــن اإلحيــائيني األصــوليني، الــذين رأوا أّن الكيــان املنفصــل لــيس كافيــاً إلقامــة دولــٍة إســالمية؛
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أساُسُه الشريعة اإلسالمية، لكي تكوَن الدولُة إسالمية. أما اإلسالميون العرب فقد رَأوا يف ضياع فلسطني مث يف مقتل زعيمهم دليلني  دستورٍ 
د تــأزُُّم ويف احلــالتني ازدا .آَخــرين علــى املــؤامرة الكــربى علــى اإلســالم، والــيت ال بُــدَّ مــن مواجهتهــا بإقامــة الدولــة اإلســالمية الــيت تطبِّــق الشــريعة

الــــوعي لــــدى تلــــك الُنَخــــب، وحــــدث الصــــراع بــــني اإلحيــــائيني اإلســــالميني، واإلحيــــائيني القــــوميني، والــــذي اســــتمرت وقائُعــــُه وأحداثـُـــُه حــــىت 
ر الصــراُع بــني الطــرفني يف املغــرب العــريب ويف إندونيســيا حــىت النصــف الثــاين مــن الســتينات الخــتالف الســبعينات مــن القــرن العشــرين. وتــأخّ 

  شكالت، وألّن الُنَخب الوطنية واإلسالمية ظّلت تعمُل معاً يف مواجهة االستعمار.امل
III 

م يف بلــدان شــرق وجنــوب 1998جتــوَّل الكاتــب الرتينيــدادي ذو األصــل اهلنــدي "س.نــايبول"، احلاصــل علــى جــائزة نوبــل لــآلداب عــام 
ــُه املعــروف: " بــني1981و1979شــرق آســيا بــني العــامني  وفيــه اســتظهر وجــوَد  –املــؤمنني" أو " يف جمتمعــات املــؤمنني"  م، مث أصــدر كتاَب

نَّ اهتمــاٍم كبــٍري لــدى املســلمني خبصوصــيتهم بشــكٍل طُهــورٍي ُمبــاَلٍغ فيــه. ومــع علمــه بــأّن تلــك اجملتمعــات تعدديــة وخمتلطــة منــذ القــدمي، رأى أ
ـويتهم ال دينيـة والثقافيـة اخلاصـة حـىت يف اجملتمعـات الـيت يشـّكلون فيهـا املسلمني على اخلصوص مهتمـون أكثـر مـن الصـينيني واهلنـدوس َمـثًال 

غـايرة القويـة بـني  -فيمـا يبـدو–أكثرية. وقد رأى أّن ذلـك يعـود إىل أنَّ اإلسـالَم بطبيعتـه 
ُ
ديـٌن شـعائريٌّ متشـّدد يقـول باالنفصـال والتغـاير أو امل

ــم القــرآن ويســميهم أهــلَ  الكتــاب؛ مث تَســاءل عــن حقيقــة هــذه اخلصوصــية الــيت ُيصــرُّ عليهــا  املــؤمنني وغــريهم؛ حــىت أولئــك الــذين يعــرتُف 
م قرأُت مقالًة لنايبول نفسـه يعلّـق فيهـا علـى قضـية سـلمان رشـدي 1990املسلمون من سائق التاكسي وإىل األستاذ يف اجلامعة؟! ويف العام 

اً علــى هيــاج املســلمني إزاء قضــية الرســوم م بقتلــه. وقبــل أســبوعني عــاد نــايبول فعّلــ1987والفتــوى الصــادرة عــن اخلميــين عــام  ق تعليقــاً مشــا
  . -صلى اهللا عليه وسلم-الدمناركية املسيئة للنيب 
م صارت اإلحيائيُة اإلسالمية اجتاهاً مجاهريياً واسعاً وغالّباً، وما عادت أزمًة يف وعـي الُنَخـب املتدينـة 1981و 1947فيما بني العامني 

علـى هـذه املوجـة اسـم: الصـحوة اإلسـالمية؛ بينمـا درسـها برنـارد لـويس حتـت عنـوان: عـودة اإلسـالم. ولـيس  وحْسب. وقد أطلق اإلسالميون
ما. لكـْن ميكـن  من السـهل يف هـذه الُعجالـة تقـدمي اسـتعراٍض واسـٍع لظـواهر الصـحوة ومظاهرهـا، وعالئقهـا بفكـر اهلويـة واخلصوصـية وممارسـا

اوأفكارها الرئيسية يف نقا   ٍط موجزة:إجياُزمستجدا
، ومن فردي: يعترب الوعي اإلسالمي العامُّ أّن الديَن يف َخَطر، ولذلك ال بد من مواجهة هذا اَخلَطر من طريق االلتزام الشخصي أو الأوال

  طريق االلتزامات واملظاهر العامة.
مـاً علىالتمسـك بالكتـاب والسـنة. وهـذا يعـين لـدى وهو يقـوُم عمو  ،: التأصيل هو املنهج العامُّ لاللتزام لدى العامة ولدى املتخّصصنيثانياً 

ٍر كبـٍري العامة التمسَُّك باملظـاهر والشـعائر اإلسـالمية. ولـدى املتخّصصـني االحتكـام يف احليـاتني الشخصـية والعامـة للقـرآن والسـنة، دومنـا اعتبـا
  فرتاق عن اإلسالم الصحيح. للتجربة التارخيية اليت هلم عليها مآخذ كثرية أمهُّها التقليد وعصور االحنطاط واال

: تقــوم الشــرعية الكاملــُة لــدى اإلســالميني علــى االقــرتان الوثيــق بــني العقيــدة والشــريعة وبــني الــدين والدولــة. و هكــذا فإنــه يف وعــي ثالثـــاً 
واملادية. ومن جوانـب هـذه املـنهج املعتدلني منهم أو أتباع التيار الرئيسي: هناك منهٌج إسالميٌّ كامٌل يف شىت مناحي احلياة العقلية والشعورية 

  ضرورُة أن يكوَن النظاُم السياسيُّ أداًة بيد الدين من أجل اكتمال تطبيق املنهج.
ا الشـيعُة : يتساوى يف اعتبار هذه اُألُسس اإلحيائيون السنة واإلحيائيون الشيعة. بيد أنَّ السنة يرّكزون على الشريعة، بينما يشخصـُنهرابعاً 

هنــاك فرقــاً آخــر يتمثــل يف مصــائر املرجعيــة الدينيــة أواملؤسســة الدينيــة التقليديــة لــدى كــٍل مــن الســنة والشــيعة. املراجــع  ه. لكــنيف الــويل الفقيــ
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لســنية ولــذلك هنــاك نــوٌع مــن االســتمرارية مــا تــوافَر لــدى الســنة. فاملرجعيــُة ا ،الشــيعُة الكبــار انضــموا يف أكثــرهم إىل اإلحيائيــة الشــيعية وقاُدوهــا
ــا يف األصــل ضــعيفة، وأن اإليــة حتطمــت لعــدة أســباباملذهب يني صــارعوها طــويًال وحلّــوا حمّلهــا يف كثــٍري مــن املؤسســات، وأنَّ الدولــة صــالح: أ

  الوطنية استتبعتها أو ألغتها فسهل على اإلحيائيني احللوُل حملَّها أو حماولُة ذلك. 
. مث إنــه ال يقبــُل التســويات لرموز وال يســتطيع االســتغناء عنهــايهــتم كثــرياً بــا، أي أنــه هلويــة واخلصوصــية هــذا فكــٌر عقائــدي: فكــُر اخامســاً 

ولذلك ليس هناك يف احلقيقة تفرقـٌة بـني معتـدٍل ومتطـرف؛ بـل بـني عقائـدٍي عنيـف وآَخـر غـري عنيـف. واإلسـالُم السياسـيُّ  ،وأنصاف احللول
مية الــيت تطّبــق الشــريعة مــن طريــق الوســائل غــري الدمويــة. وال مــانَع لــدى غــري هــو التيــاُر الرئيســيُّ غــُري العنيــف، أي الــذي يقــوُل بالدولــة اإلســال

أو  العنيفني من أهل اإلسالم السياسي تسمية ذلك دميقراطية أو دميقراطية إسالمية أو شورى. لكّن االنتخـاب واالقـرتاع يظـالن واجبـاً شـرعياً 
  تكليفاً شرعياً. 

*    *    *  
. فـأكثُر لُّهـاألّن هذه الظواهَر واملقوالت حديثـٌة ك "،ال". "وال نعـم": اجلواب ." خصوصيٌة " إسالمية؟ ولنُعد إىل سؤال نايبول: هل هناك

ودعـوات العـودة لسـرية  اإلحيائيات اإلسالمية القدمية صوفية أو روحية. وحركة ابن تيمية السلفية تكاُد تكوُن خاصـة، وال متثّـل تيـاراً مجاهرييـاً.
م يف ذلــك شــأنُ دعــاة الشــورى مــن املعارضــني السياســيني. وكانــت الســلف الصــاحل كانــت يف ا ألغلــب األعــّم دعــوات فقهــاء معارضــني، شــأ

 ،لكنهــا ال تكّفــُر تــارَك العمــل وال ُخترُجــُه مــن اجلماعــة. وكانــت العالقــُة بــني الــدين والدولــة ُمشــكلةً  ،هنــاك مقــوالٌت ثابتــٌة تــربُط العمــَل باإلميــان
ـا جـزٌء مـن هويـة لكّن اإلمامة كانت اجتهاد يًة وليست من العقديات أو التعبديات؛ بينما هي يف فكر اهلوية اإلسالمية املعاصرة َعَقديـة أو أ

  املسلم أو اعتقادة.
امل وهنــاك إجابــٌة ممكنــٌة بــنعم، أي أّن اخلصوصــية اإلســالمية موجــودة، مقارنــًة باألديــان واملــذاهب اُألخــرى. فهــي اإلحيائيــُة الوحيــدُة يف العــ

  ليت يقوُل تياُرها الرئيسي بالدولة الدينية؛ رغم وجود اجتهاداٍت ُأخرى. ا
ـــة واملعاصـــرةوقـــد ســـبق القـــوُل أّن اإلحيائيـــات القوميـــة والدينيـــة موجـــودٌة يف كـــّل الثقافـــات احلد ؛ فلمـــاذا حـــدث الصـــداُم بـــني اإلحيائيـــة يث

دث لثالثـــة أســـباب: التجربـــة السياســـية العربيـــة واإلســـالمية يف العـــامل اإلســـالمية والعـــامل، دون اإلحيائيـــات اُألخـــرى؟! الـــذي أراه أّن ذلـــك حـــ
عاصـــر، واألوضـــاع اجليواســـرتاتيجية، والرســـالية القويـــة والغازيـــة للربوتســـتانتية األمريكيـــة

ُ
فالدولـــُة الوطنيـــُة العربيـــُة مـــا اســـتطاعت حتقيـــق اهلـــدفني  .امل

الكـربى، وحتسـني شـروط حيـاة النـاس بطريقـٍة حمسوسـة. والسـبُب الثـاين: الوضـع اللذين اُنشئت من أجلهما الكيانات: صـون املصـاحل الوطنيـة 
بُب الثالـــث: االســـرتاتيجي املهـــّم للعـــامل اإلســـالمي واملنطقـــة العربيـــة، بـــالثروات البرتوليـــة الكبـــرية، وبـــاملمرات االســـرتاتيجية اهلائلـــة األمهيـــة. والســـ

  اآلَخر للرسالية األمريكية؛ حبيث تصادمت األصوليتان.  انضماُم اإلحيائية الربوتستانتية اجلديدة إىل املعىن
: مــا عالقــُة اخلصوصــية بالتبعيـة؟ ال عالقــة بينهمــا أصــًال. لكــّن التبعيــة املفرطــة ميكــن أن ُتســهم يف دفــع املســتتبعني باجتــاه خصوصــيٍة وأخيــراً 

التجربـة  :ىل تيـاٍر زاخـٍر لـوال األسـباُب االثالثـة السـالفُة الـذكرمتمردة. بيد أّن عقائدية اهلوية لدى العرب واملسلمني، ما كان ميكن أن تتحـول إ
  وتعْمُلُق اإلحيائية الربوتستانتية الغازية. ،والوضع االسرتاتيجي للعاملني العريب واإلسالمي ،السياسية املؤسية

*********************  
  جملة التسامح. ) مفكر وأكادميي من لبنان، ومستشار حترير*
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  :التقاليد المبتدعةالحداثة و 
  رؤية لقضايا الثبات والتغير وإعادة التشكل 

  *مساح أمحد فريد
 والثقـــايف يجتمـــاعإحـــدى املشـــكالت الـــيت تواجـــه كافـــة اجملتمعـــات يف تطورهـــا اال لعـــل احملافظـــة علـــى التقاليـــد وصـــيانتها مـــن العبـــث تعـــدّ 

، فإذا ما حاول أحد اخلروج عن دائـرة التقاليـد املوروثـة اجليل التايل ، فكل جيل يعمل على نقل ما تعلمه من تراث األسالف إىليواالقتصاد
ذا املعىن أصبحت التقاليد املوروثة متثل قيـداً  م الفكريـة،  فإنه يتهم باملروق والعصيان والكفر برتاث األجداد، و علـى حريـات األفـراد وإبـداعا

متيز عصر الثقافة العاملية  ظل التحوالت الثقافية الواسعة اليت يفف قضية أساسية.أخذ عنوان الصراع بني األصالة واملعاصرة  يوهو الصراع الذ
ز نظم الغرب، كما طرأت تبدالت واضحة على يِّ ية واقتصادية لتكتسب مسات متُ اجتماعتواجه الثقافة الشعبية حتديات خطرية، وحتولت نظم 

اسـبق تـربز احلاجـة إىل إعـادة قـراءة قضـايا احلداثـة، وكـذلك إعـادة قـراءة بعـض تلك اجملتمعـات. وبنـاء علـى م داب والفنون يفإبداع وتذوق اآل
ت العصـر قضايا الرتاث والتفرقة بينه وبني التقاليد املوروثة إلبراز اجلوانب املضيئة بـه ومعاجلتـه بفكـر متفـتح ومفتـوح وكـذلك متـواءم مـع متطلبـا

  جمتمعاتنا العربية. يف
1  

، حيـــث م احلداثـــة وعالقتـــه مبفهـــوم الـــرتاثحـــول مصـــطلح مـــن املصـــطلحات قـــدر اخـــتالفهم حـــول مفهـــو   خيتلـــف علمـــاء األنثروبولوجيـــامل
 جتمـاعتضاربت وجهات النظر واملنطلقات النظرية واخللفيـات األيديولوجيـة الـيت مت حتليـل املفهـوم يف ضـوئها. ويف إطـار ذلـك اضـطلع علـم اال

تـدعو إىل  وعـن األسـباب الرئيسـية الـيت ،كالتساؤل عن آليات احلداثـة  ،عن بعض التساؤالت جابةالفرتة األخرية مبحاولة اإل واألنثروبولوجيا يف
فضـال عـن التسـاؤل عـن إمكانيـة احتفـاظ اجملتمعـات احملليـة  ،يـةجتماعاحليـاة االقتصـادية واال الطريـق املوصـل للعامليـة يف بأن احلداثـةهي :القول
يـة الـيت متارسـها اجملتمعـات جتماعثقافيـة يف ظـل حمـاوالت اهليمنـة وفـرض السـيطرة الثقافيـة واال نظمٍ كـ  ،وتراثهـا الـديين ،وذاتيتهـا الثقافيـة ،ويتها

ومثــة بعــض احملــاوالت املعاصــرة الــيت ناقشــت تــأثريات ثقافــة التحــديث علــى الثقافــات املوروثــة لــبعض  .املتقدمــة علــى بعــض دول العــامل الثالــث
ض العناصر الثقافية أو حتويلها لعناصر تسـتمد قيمهـا مـن ثقافـة التحـديث، وإمنـا أيضـا حتويرهـا اجملتمعات واليت قد تتضمن ليس فقط تغيري بع

لعامـة أو يف األدوار ، وما يعنيه ذلك من تشويه لبعض التقاليد املوروثة يف املالمح اجديد كى تتماشى مع ثقافة التحديثوإعادة إنتاجها من 
ا   .املنوطة 

، فقـد اعتمـد علـى ربـط أفكـاره يف معـرض نظريتـه عـن صـناعة الثقافـةهذه التحليالت  )PIEERE BOURDIE )1وقد طور بيار بورديو 
ضــمن فــرع علــم  جتمــاع، وتصــنف أعمــال بورديــو مــن جانــب علمــاء االتســتمد وجودهــا مــن احليــاة اليوميــة النظريــة باألحبــاث األمربيقيــة الــيت

ملــا انطــوت عليــه مــن قضــايا متشــابكة تتصــل بثقافــة اجملتمعــات، وكيفيــة  يــة نظــراً الثقــايف، أو كنظريــة متخصصــة يف املمارســات الثقاف جتمــاعاال
أي العـادة أو  HABITUS ـومفتاح النظرية الثقافيـة عنـد بورديـو هـو مصـطلح الـ استخدامها لتربير بعض األوضاع داخل اجملتمعات الرأمسالية.

ا جمموعة األبنية املنتظمة من تسـاعد األفـراد  ،وأدوات متجـددة ،العادات اليت تساعد على خلق وسـائل االعتياد على فعل شئ ما، ويقصد 
لتحقيــق بعــض الوظــائف التقليديــة، وقــد حيــدث يف هــذه احلالــة أن تنشــأ حالــة مــن التكيــف  ،الفــاعلني عــى القيــام مبمارســتهم الثقافيــة املختلفــة

ـذا املفهـوم مفهـوم Habitus ـدون إخـالل بالـ ،ى العـادةوبعض العناصر اجلديدة الداخلـة علـ ،الثقايف بني الوظائف القدمية للعادات ، ويـرتبط 
أو  يالــيت يقــوم مبمارســتها يف حياتــه اليوميــة، وتتــيح لــه التصــرف ســواء عــن وعــ نســاني لعــادات اإلجتمــاعأخــر وهــو االســتدماج أو التطبيــع اال

ل فئة أو طبقـة أو مجاعـة التعبريات الرمزية اخلاصة بكيتكون من خالل االستدماج اجلمعى للمعايري و  HABITUS ـ، ومن مث فإن الدون وعى
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وينتقـل بورديـو بعـد ذلـك لطـرح مفهـومني كانـا هلمـا  .)2(، ويقوم مثل هذا االعتياد على نقل هذه املمارسات إىل األجيال اللالحقـةيةاجتماع
ــPracticeومفهــوم املمارســة  Fieldاجملــال يالصــدارة يف نظريتــه مهــا مفهــوم ه أن هنــاك العديــد مــن اجملــاالت املفضــلة لــدى ، ويشــرح ذلــك بقول

ك بصـــورة أدق داخـــل النـــاس والـــيت تعـــرب عـــن وجـــود اختالفـــات وفـــروق يف وظـــائف املمارســـات وكـــذلك مالحمهـــا العامـــة، وميكـــن مالحظـــة ذلـــ
ـا.، لذا فقـد تتنـوع املمارسـات الثقافيـة وفقـا للفـروق الفرديـة بـني األفـراد ممـا قـد يسـهل حـدوث مرونـاألعمال الفنية  ة أثنـاء القيـام باملمارسـة ذا

أثنـاء  ، ويعـد هـذا املفهـوم جوهريـاًّ ية أو فنيـة أو رياضـية أو غـري ذلـكوجيدر التأكيد هنا أن املمارسة ال تنحصر يف نشاط بعينه فقد تكون حرف
  .)3ثقايف داخل اجملتمعات الرأمسالية(تفسري عمليات التغري ال

رســات الرمزيــة جــاءت متوافقــة مــع حتليالتــه عــن تغــري الثقافــة مبــا تشــمل مــن معتقــدات وعــادات وجــدير بالــذكر أن حتلــيالت بورديــو للمما
وممارســات وبصــفة خاصــة تلــك املمارســات التقليديــة، ففــي ظــل اقتصــاد الســوق وهيمنــة ثقافــة احلداثــة الــذي تشــهده العــامل احلــديث وســيادة 

من يم التقليديـــة أوالرتاثيـــة الـــيت كانـــت حتبـــذ فعـــل العطـــاء اجملـــاين والتضـــايـــة، بـــدأت تنـــدثر بعـــض القـــجتماعمعايريهـــا علـــى كافـــة العالقـــات اال
م املنفعة واألنانية واملصلحة املادية لتعرب عن أخالق السوق والقيم املاديـة الـيت ظ، وحلت حملها قيم أخرى تعيجتماعي والتكافل االجتماعاال

يف جزيرة من املصاحل، وصار أحاديث الناس ومسرهم يف اجملالس هو التفـاخر  تتنايف بطبيعة احلال مع أخالق النية الصافية حىت أصبحنا نعيش
ا علـى عقـول األفـراد بـني احلقيقـة الذاتيـة اهاه مبا ميتلكونه وما جيودون بهواملب ، فضال عن تداخل مسة اإلزدواجية مع السمات السابقة وسـيطر

  .)4ة لعالقة األفراد بعضهم ببعض(واحلقيقة الواقعي
يـة جتماعحمـاوال ربطهـا بـالتغريات اال ،هـذه املفـاهيم يف معـرض تناولـه مليكانيزمـات ابتـداع التقاليـد أو إعـادة تشـكلها ،دم بورديـووقد اسـتخ

، انطـوت املمارسـات الرتاثيـة يـة العامليـةية واالقتصادية املصاحبة لتطور نظـم الرأمسالجتماع، ففي ظل التغريات االواالقتصادية يف العامل احلديث
ـا.جتمـاع، فضـال عـن تغـري السـلوك االللثقافة يف اجملتمعـات الرأمساليـةعدة أبعاد تعكس املالمح املميزة على  وبنـاء  ي املصـاحب للممارسـة ذا

، لــذا تعــد نظريــة بورديــو ملســيطرة يف اجملتمــعيــة اجتماععلــى هــذا الطــرح النظــرى فــإن كافــة املمارســات الثقافيــة والرتاثيــة تتحــدد وفقــا للطبقــة اال
  .)5(حدة من أهم إعادة انتاج الطبقة من خالل الرأمسالية الثقافية والرمزيةوا

، وقـد اسـتخدم أدورنـو مفهـوم ، يف ظـل اجملتمعـات الرأمساليـةواحـدا مـن الـذين اهتمـوا بـالتغري الثقـايف ODORNOكما يعـد تيـودور أدورنـو 
يف تـــأمني الســـيادة  ،تلعبـــه املمارســـات والـــنظم الثقافيـــة املختلفـــة صـــناعة الثقافـــة، وكـــذلك مفهـــوم إعـــادة االنتـــاج الثقـــايف ليوضـــح الـــدور الـــذي

والسياسة للرأمسالية احلديثة، فمن خالل عمليات صناعة الثقافة تسيطر قيم إعادة االنتاج يف اجملتمعات الرأمسالية علـى املنتجـات  ،االقتصادية
ليات تغيـري وحتـوير مـن املنتجـات الثقافيـة واعـادة تنظيمـه مـن جديـد  بل ميتد ليشمل عم ،الثقافية، وال يقتصر األمر هنا على السيطرة فحسب

، وخلـص منهـا يقى بوصـفها أحـد األشـكال الثقافيـةهنـا إشـكالية تغـري صـناعة املوسـ "أدورنـو". وقد تناول يتالءم مع القيم النفعية للسوق يك
، فقـد فـرق بـني كـال مـن املوسـيقى ألخـرى وال سـيما الفنيـة منهـافيـة اإىل بعض النتائج اليت استطاع أن يعممها علـى الكثـري مـن املنتجـات الثقا

ــا  ي، فاملوســيقى التقليديــة تقــوم علــى حمــورين أساســيني مهــا التأســيس الفــردة أو الرتاثيــة واملوســيقى احلديثــةالتقليديــ والتأســيس املتــوارث، كمــا أ
هنــا يف اعتقــاد الفــرد أنــه  ي. ويتمثــل التأســيس الفــردالكــلوظيفــة كــل قطعــة موســيقية داخــل و  ،ككــل  تتطلــب االهتمــام بتفاصــيل العمــل الفــين

للقطعـة الفنيـة مجاهلـا الفـردي اخلـالق. ويف مقابـل ذلـك  ياألخر مما يعط ييسمع شئ جديد وخمتلف، فضال عن وعيه بشكل خمتلف عن وع
 وجـود أعمـال موسـيقية حديثـة مـأخوذة مـن األمر الذي أدى إىل ،خر يدعو الستخدام االالت والتقنية احلديثة يف جمال املوسيقىآظهر اجتاه 
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يفتقــد مــن املعــىن والوظيفــة، ويهــتم فقــط بكيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا املتطــورة دون االهتمــام بــاحلس  ،بعــض القطــع التقليديــة بشــكل متنــاثر
  .)6(للقطع املوسيقية التقليدية يوالذوق اجلمايل

املــزدوج للممارســات الرتاثيــة كــالفنون الرتاثيــة علــى ســبيل املثــال، أو الوظيفــة املزدوجــة مــا أمســاه بالطــابع  ،مقوالتــه بتحليــل "أدورونــو"ويعــزز 
ـــا انعكاســـا هليمنـــة بعـــض  ،لألشـــكال الفنيـــة التقليديـــة، فقـــد نظـــر إىل منتجـــات الصـــناعة الثقافيـــة مبـــا ينـــدرج حتتهـــا مـــن أشـــكال فنيـــة علـــى أ

ـا وسـيلة للتبـادل االقتصـادى أكثـر مـن  أكثر  ،املؤسسات السياسية واالقتصادية يف العامل املعاصر ا وظيفة مجاليـة فنيـة، فضـال عـن كو من كو
ا  يشـدد علـى عمليـة إختـزال الكثـري مـن الرمـوز  "أدورونـو"شباعا الحتياجات حقيقيـة أو اسـتجابة ملعـان عاطفيـة ووجدانيـة، وأحيانـا جنـد إكو
اإلبداعيــة، ويقــول يف هــذا الصــدد "ال تنكــر احلداثــة  هــا للمعــاينافتقار شــوهها وكــذلك يــة لألعمــال الفنيــة املتوارثــة وتجتماعاجلماليــة واال واملعــاين

يف ذلـــك ال تفعـــل ســـوى تأييـــد املبـــادئ  يوهـــ ،وإمنـــا تنكـــر التقليـــد بوصـــفه تقليـــدا ،مثلمـــا تفعـــل ذلـــك األســـاليب واملمارســـات الفنيـــة الســـابقة
علــى العصــرية  ةكمــا تؤيــد وترســخ النمــوذج الغــريب كأســلوب يف احليــاة القائمــ،  يالربجوازيــة والــيت تــرتبط بالطــابع البضــائعى للمجتمــع الربجــواز 

األمـر الـذي أدى إىل وجـود أعمـال فنيـة حديثـة مـأخوذة مـن األسـاليب السـابقة  ،التقليـدي الفـين عة مبنجزات التكنولوجيـا داخـل العمـلمتملتاو 
  .)7"(لإلهتمام الزائد بالتفاصيل التقنية على حساب القيمة الفنيةعليها وتنطوي على أجزاء غري مرتابطة ختلو من املعىن والوظيفة نظرا 

ثــة يــة وممارســات حدياجتماعإىل حتليــل مــا يســمى ممارســات اجملتمعــات الصــناعية املتقدمــة والــيت حتــاول نشــر وســائل  "أدورنــو"كمــا دعــى 
ا على الدول األضعف ات الثقافية للتكنولوجيا احلديث على األعمال الفنية، أن نبحث يف تنظري التأثري  ي، وبناء عليه فمن الضرور للسيطرة 

ا وسيلة للسـيطرة السياسـية ، ومـن فقد أفرزت لنا تلك اجملتمعات الصناعية أخالقا برمجاتية تنظر إىل الفن والفنون الرتاثية بصفة خاصة على أ
، ومع ذلك فما زالت بعـض األعمـال الفنيـة حمتفظـة ها املتغريةطيات السياسة وقوانينمث فقد اندمج الفن بالسياسة وأحيانا يتم توجيهه وفقا ملع

  . )8(بروحانيتها وطبيعتها وعموميتها بني الناس على الرغم من عمليات التغري وإعادة التشكل
ن عالقتهـا بكـل مـأكثر حتديدا يف نظرته إىل املمارسات الرتاثية أو التقليديـة و  ANTONY GIDDENSكما جاءت نظرية أنتوىن جيدنز 

ـا تغـري مـن التأثريات السياسية واالقتصادية ، فالعوملة يف رأيه تتمثل يف جمموعة معقدة من العمليات اليت حيركها مزيج منالعوملة والتحديث ، إ
ا تعمل على تغيري املؤسالل ما ختلفه من نظم وقوة عامليةاحلياة اليومية خاصة يف الدول النامية من خ الـيت نعـيش سات يف اجملتمعات ، كما أ

ومنـاذج فكـره وتراثـه إىل درجـة أن أصـبحت  ييـد املاضـل. أما احلداثة اليت ظهرت يف بيئتها الطبيعية يف الغرب فقد شكلت انقطاعا مـع تقافيها
ـا يف حياتنـا تكـون يف الغالـب عامليـة  ي، فكـل املمارسـات الـيت جتـر ملالمـح البـارزة يف مفهـوم احلداثـةعالقة االنقطاع مع الرتاث أحد ا يف دالال

. وهكــذا جتــذبنا قــوى التحــديث إىل أســفل الطعــام الــذين يعيشــون يف العــامل الرأمســايل يحــىت عــادات الطعــام جنــدها تــرتبط ارتباطــا وثيقــا مبنتجــ
  .)9(حبيث ختلق أشكاال جديدة للطلب وامكانيات مستحدثة لتجديد اهلويات احمللية

، فهو يرى أن تراجع قوة التقاليـد يةجتماعالعوملة لكافة النظم اال من اخرتاق لوضع احلايلمن التقاليد املوروثة يف ا "جيدنز"أما عن موقف 
م من قيمة اخلربة املكتسبة عرب الـزمن، ومـع ـقد ارتبط ارتباطا وثيقا بالتجديد التكنولوجي، فقد كانت التقاليد حتصر احلاضر يف املاضي، وتعظ

ت هذه اخلربة واحنسرت التقاليـد والعـادات مـن حياتنـا، وحتـرر األفـراد مـن ثوابـت املاضـي. وقـد ية واالقتصادية تداعجتماعحدوث التغريات اال
ــا أثــر مــن أثــار نظــام الســوق،  متخــض عــن ذلــك أن ظهــرت النزعــة الفرديــة اجلديــدة الــيت ارتبطــت بتــأثري العوملــة مبفهومهــا الشــامل أكثــر مــن كو

، وإذا كانــت النزعــة ظــر إليــه علــى أنــه عصــر حتــول أخالقــيي فأنــه مــن األفضــل أن ننوبــدال مــن النظــر إىل عصــرنا علــى أنــه عصــر حتلــل أخالقــ
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أننا جيب أن ننظـر إىل أسـاليب جديـدة خللـق  ، ولكنها تعينيجتماعنفس اخلطر على التضامن االالنزعة األنانية فليس هلا  هي الفردية ليست
  . )10(كان لدى األجيال السابقةهذا التضامن، وذلك من خالل تأسيس حياتنا بشكل أكثر نشاطا مما  

ام ـقــ م1994"احلياة يف اجملتمــع التقليــدي" بـــ ، ففــي مقالــه املعنــونالعالقــة بــني التقليديــة واحلداثــة بعــد ذلــك إىل مناقشــة "جيــدنز"وينتقــل 
زدوج أخالقـي وعـاطفي، ومـن بتحليل طبيعة الرتاث وكيفية ابتداعه يف اجملتمعات احلديثة حيث يذكر أن الرتاث له مضـمون مـ "أنتوىن جيدنز"

يـة خصائصه أنه يتعلق بتنظيم املاضي يف عالقته باحلاضر، وبالرغم من ذلك جند أن لقوى التحـديث تـأثريا مباشـرا وفعـاال علـى اجملتمعـات احملل
عناصـــر ثقافيـــة أصـــيلة، وتقاليـــدها الراســـخة حيـــث تقـــوم بعمليتـــني أساســـيتني أحـــدمها تفريـــغ اجملتمعـــات احملليـــة مـــن تراثهـــا الراســـخ والـــذي ميثـــل 

على أشكاهلا وتقاليدها الرتاثيـة، وقـد ال تقتصـر عمليـة اإلضـفاء هنـا علـى السـلع واملنتجـات الرتاثيـة  يوالتجار  يواألخرى إضفاء الطابع السلع
هلـا،  ن الشـكل اجلمـايلأو البيئة اليت يعيش فيهـا هـذا الـرتاث حبيـث أضـحت هـذه البيئـة العمرانيـة مفرغـة مـ فقط بل متتد لتشمل احليز العمراين

يــة، وبفضــل تلــك العمليــات الديناميكيــة جتماعية الــيت كانــت متأصــلة يف نســيج احليــاة االنســانفضــال عــن مصــادرة كافــة أشــكال اخلــربات اإل
اليب الشـاعرية تتغلب األنشطة االقتصادية واجلوانب التقنية على كافـة األشـياء املتعلقـة بـالرتاث بـدءا مـن األدب والفـن ووصـوال إىل كافـة األسـ

التحديث والعوملة، ومـن  بعد ذلك إىل مناقشة ميكانيزمات ثبات املوروثات الثقافية يف ظل تعاظم قوى "جيدنز"وينتقل  .نساينيف الوجود اإل
جديــد ي يف عــامل يتســم بــالتحول املقلــق، وتلعــب فيــه طاقــات التجتمــاعمث يــدعو إىل إعــادة صــياغة مفهــوم االســتمرارية وتطــوير التماســك اال

مقوالته بأن قـوى التحـديث قـد تلعـب دورا رئيسـيا يف عمليـات إبتـداع  "جيدنز"والتكنولوجي غري القابلة للتنبؤ الدور األهم. مث خيتتم  يالعلم
ا   .)11(التقاليد وإعادة تشكيلها وفقا ملقتضيات احلداثة ومتغريا

2  
 ةأو حتفظه شفاه ،ثارهآوتدون  ،حتتفظ بتارخيها املاضي ،ا جمتمعات تراثيةبأ ،عن غريها من اجملتمعات األخرى ،متتاز اجملتمعات العربيةو

يـة خـالل التـاريخ العـرىب جتماعيف احلفاظ على كيان العامل العرىب وهويته الثقافيـة واال ييعد الرتاث عنصر أساسو الحقة.للتنقله إىل األجيال ا
ويشـمل الفلسـفة وعلـم الكـالم واألدب  .الـذي يعـرف باسـم الـرتاث ،املتنـوع واإلسالمى وذلك عن طريق إبداع ذلك اإلنتاج الفكري الضخم

للثقافــة باعتبــاره  أو الــزمين ي، كمــا أنــه يعكــس البعــد التــارخيوالفــن وغريهــا، فهــو مقــوم أساســى مــن املقومــات الثقافيــة األساســية للعــامل العــريب
، فهـو بـذلك حافظـة املاضـي ووعيـه وذاكرتـه كمـا سـجلته عقـول هـذا تـاريخيـة والسياسـية خـالل الجتماعتسجيال للحيـاة الثقافيـة والفكريـة واال

  املاضي من فالسفة ومفكرين وأدباء وعلماء وفنانني وغريهم.
أزمــة تــدور حــول احلداثــة والــرتاث أو املعاصــرة واألصــالة يف  يومنــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر وحــىت اليــوم يعــيش الــوطن العــرىب واإلســالم

ا يف شىت املناحإطار تدفق موجات احل وسـيطرة الرؤيـة  ،ية. إن دعـاوى العوملـةجتماعالفكرية والسياسية واالقتصادية واال يضارة الغربية وإفرازا
تفـرض خيضـع الدولـة املعاصـرة لقـوى الضـغط مـن الـداخل ومـن اخلـارج، فقـوى العوملـة اخلارجيـة  ،والتقييم العـاملى للواقـع اليـومى املعـاش ،العاملية

ــا تعمــل علــى فــرض نظــام سياســى معــني،  يســقاط احلــواجز وحريــة التجــارة) وبــديهإ(يقوم علــى فــتح احلــدود و اقتصــاديا معينــا عليهــا نظامــا أ
ومــن ضــمن ذلــك التغلغــل بعناصــرها االقتصــادية يف ثقافــة  ،وتتخــذ يف ذلــك أســاليب صــرحية قليلــة وأســاليب ضــغط مقنعــة ال تقــع حتــت حصــر

ـــا الرتاثيـــ ة متطلعـــة إىل اإلنتشـــار وتنمـــيط العـــامل وتوحيـــده واهليمنـــة عليـــه ثقافيـــا واقتصـــاديا ممـــا أوجـــد معـــه عـــدة أمنـــاط دول العـــامل الثالـــث وفنو
، فعلـى الثقافة أرضا خصبة للغزو الثقايف، وأصبحت ثهض عن ذلك أن انقطع الشعب عن ترااستهالكية حتبذ االستهالك وتشجعه، وقد متخّ 

يس وســجاجيد الصــالة والســـبح جملتمعاتنــا العربيــة كــالفوان ،يف تصــدير بعــض الســلع الرتاثيــة املميــزة اســبيل املثــال برعــت الصــني وكوريــا وغريمهــ
  بداعية.إبينما األصالة احلقيقية أن نؤسس قاعدة اقتصادية انتاجية ويف الوقت ذاته  ،، لقد حتولنا إىل مستهلكني فقطوغريها
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مل  ياحلداثة خيتلف إىل حد كبري، وهذه خاصية جوهرية يف منط احلداثة الربانية، فهـ ردود فعل األفراد واجلماعات يف احلياة اليومية جتاه إنّ 
ع أو التجـانس مثل فكرة االتفاق العام أو االمجـا  اتنجح يف استيعاب كل أفراد اجملتمع ومجاعاته حتت مفهومات متقاربة حبيث أصبحت أفكار 

  رية ال عالقة هلا بالواقع.، أصبحت مثل هذه األفكار أفكارا معياأو اهلوية املشرتكة
ا وجدهلا اخلـاص ،من عمليات استرياد احلداثة ،ففي ظل تلك الظروف ممـا ينقلنـا إىل مسـتوى  ،أصبحت ذات طبيعة خاصة تولد تناقضا

اليــد ، لقــد شــكلت احلداثــة عنــدما ظهــرت يف بيئتهــا الطبيعيــة يف الغــرب انقطاعــا مــع تقدل الــداخلى للحداثــةخــر مــن التحليــل خيــتص باجلــآ
يف املاضــي ومنــاذج فكــره إىل درجــة أن عالقــة االنقطــاع مــع الــرتاث أصــبحت أحــد املالمــح البــارزة يف مفهــوم احلداثــة، أمــا احلداثــة الــيت عرفناهــا 

ــا تفاعلــت مــع  ن الــرتاث معهــا عالقــة، لقــد كونــت مــع الــرتاث عالقــة معقــدة وكــوّ التقاليــد والــرتاث علــى حنــو مغــاير احلضــارات غــري الغربيــة فإ
معقــدة، واســتطاع كــل منهمــا أن يكيــف اآلخــر وخيضــعه يف نفــس الوقــت الــذي يســتطيع كــل منهمــا أن يــرفض اآلخــر ويتصــارع معــه يف عمليــة 
 معقــدة يعــاد فيهــا دائمــا صــياغة أو تشــكيل كــل مــن الثقافــة احلديثــة والثقافــة الرتاثيــة، فهمــا يعيشــان يف حالــة إعــادة بنينــة، أو إعــادة تشــكيل

ــا قــد ، وبأســلوب خمتن احلداثــة بــذرت يف أرض غــري ممهــدة، ويف تربــة غــري تربتهــاوأل همــا الثقافتــان انــدماجا خاصــا.تنــدمج في ،مســتمر لــف فإ
ـا فـإن اسـتقباهلاستقبلت على حنو خاص ا مل يعتمـد علـى انتقائيـة . لقد طورت احلداثة الوافدة آلية استقباهلا، ففي ضوء الظروف اليت نقلـت 

العناصر الضرورية الالزمة لتطوير اجملتمعات ونقلها نقلة حضارية نوعيـة، ولكنهـا اعتمـدت علـى االنتقائيـة العشـوائية الـيت  ، مبعىن انتقاءعقالنية
، وعلـى مسـتوى السياسـة العتبـارات املصـلحة واهلـوى، وعلـى مسـتوى احليـاة الفكـري ختضع على مستوى الفكـر العتبـارات الشـهرة أو الـرتف

. لقد كان مبدأ االنتقائية العشوائية هو املبدأ احلاكم لتحديث الثقافة التقليدية علـى مسـتويات عديـدة بـدءا واملظهريةومية العتبارات التميز الي
 مــن االقتصــاد ومــرورا بــالنظم السياســية وحــىت املمارســات احلياتيــة، ومــع اســتمرار هــذا املبــدأ عــرب فــرتات تارخييــة خمتلفــة ذات توجهــات سياســية

، فـرغم أن معات غري الغربية حالة خاصـة أيضـاوإذا كانت احلداثة حالة خاصة فإن انتقاهلا إىل اجملت قضات اليت خيلقها.تضاعفت التنا ،خمتلفة
والــنظم اإلعالميــة والثقافيــة وأســاليب احليــاة، فــإن ظــروف  اداثــة قــد حققــت كونيتهــا عــرب صــور وصــيغ موحــدة: نظــم الدولــة وااليــديولوجيحلا

الغربية قد حولت هذه الصيغ الشـكلية حبيـث بـدت احلداثـة يف صـيغها غـري الغربيـة خمتلفـة عـن أصـلها املنشـئ. لقـد انتقاهلا إىل احلضارات غري 
وللحداثـــة الربانيـــة بعـــض  .مـــا يســـمى احلداثـــة الربانيـــة يأدت اآلليـــات املتحكمـــة يف نقـــل نظـــم احلداثـــة إىل ختليـــق حداثـــة مـــن نـــوع خـــاص، وهـــ

ا تتصل باالستهالك دون ، وباالنفعـاالت الداخلية، وبالشـكل دون املضـمون االنتاج، وباملظاهر اخلارجية دون االستعدادات السمات منها أ
، وهكـذا كآلية من آليات نقل احلداثـة واسـتدماجها يف الثقافـات احملليـة  ،يواملشاعر الطرية دون العقل، ومن مث تربز عملية التحول االستهالك

ومــن مث تعانقــت تلــك الالعقالنيــة  عليهــا أن تتلقــى تارخيــا صــنعه اآلخــرون يف الــداخل واخلــارج، وإمنــا كــان ،مل ختلــق حــداثيتهافــإن الشــعوب 
احلالـة الــيت  يفكانـت النتيجـة حداثـة العقالنيــة، وهـ ،للحضـارات غـري الغربيــة ياملصـدرة مـن الغـرب مــع الالعقالنيـة الكامنـة يف الـرتاث الــداخل

ـا أسـاليب احليـاة والتصـورات العامـة وأمنـاط السـلوك الـيت ال توصـف  ،و احلداثـة الربانيـةيطلق عليها أمحد زايد مفهوم احلداثـة الزائفـة أ ويقصـد 
ــا تقليديــة أو حداثيــة ــا ثقافــة ثالثــة تقــوم عمــزيج مشــوه مــن كليهمــا هــي وإمنــا ،بأ ضــت عليهــا احلداثــة لــ، إ ى مبــادئ معاكســة للمبــادئ الــيت 

، فاحلداثـة الربانيـة تشـوه التقاليـد والـرتاث ورة مشـتقة مـن التقاليـد أو الـرتاثعاكسـة ليسـت بالضـر باملعىن الذي وجد يف الغرب، وهـذه املبـادئ امل
ــا تــرفض العقــل يف كليهمــا، ولــيس أدل علــى ذشــوه بــه املظــاهر احلداثيــة األصــيلةبــنفس القــدر الــذي ت ، العقــل الــذي تأسســت عليــه لــك مــن أ

مــن  وحضــارته، ويف مقابــل ذلــك متيــل إىل الركــون إىل متاهــات الالعقالنيــة واإلعــالء احلداثــة يف الغــرب، كمــا تأســس عليــه الــرتاث اإلســالمى
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ـا ، وتعيـد هـذه الثقافـة الثالثـة لربانيـة إنتـاج نفسـها مـن خـالل مزيـد مـن التناقضـات الـيت تتولـد علـى مسـتوى مكوّ املشاعر الفطريـة أو الغريزيـة نا
اهذا ض ، أي الرتاث واحلداثة الوافدة، ويعيناألساسية ذه الثقافة ازدادت حدة تناقضا   .)12(منيا أنه كلما تقادم العهد 

افـــة ، وذلـــك بانـــدماج الثقاإلســـتعمار أو اهلجـــرة وتبـــدو إشـــكالية الصـــراع حـــول التقاليـــد املوروثـــة واضـــحة يف الـــبالد الـــيت خضـــعت للغـــزو أو
، وقـد وصـف املـؤرخ مسك بالرتاث والعمل على استحضـارهأزمة الت، ويف هذا املنعطف من التغيري الثقايف تتبلور األصلية مع الثقافات الدخيلة

: إجتـاه يـرى أن التحصـن يف قسـمني أو اجتـاهنياىل  يـةجتماع، حيـث تنقسـم اجلماعـات االواإلستجابة يهذه العملية بعملية التحد يجنليز اإل
، ولكــن كـال االجتــاهني يعـد قفــزا الوافــد بالتثـاقف معـهى التكيــف مـع ية املـوروث الثقــايف محايـة للــذات وهـو مــا يعـرف بالسـلفية، واجتــاه يـر قصـد

ــم إىل ثقافــة جمتمــع أخــر خوفــاً  نظــرا ألن االجتــاه األول يهــرب باصــحابه إىل املاضــي ويــرى فيــه املخــرج، والثــاين علــى احلاضــر مــن خطــر  يقفــز 
تثــاقف معهــا وهــم يف الغالــب صــفوة أصــحاب وتعتمــد القــوة الغازيــة علــى بعــض العناصــر الــيت اقتنعــت مبــنهج التكيــف وال الفنــاء والتهمــيش.

ة يف املأكــل واملشــرب املصــاحل االقتصــادية والسياســية والــذين يعمــدون إىل اســتزراع قيمــا ثقافيــة وافــدة وحتويــل املظــاهر الثقافيــة إىل صــور مت شــا
تـدعى لنفسـها العراقـة  ،من إىل قـيم ثقافيـة، وهذا يعـىن يف التحليـل األخـري اخـرتاع ثقافـة جديـدة مسـتزرعة يف األسـاس تتحـول مبـرور الـز وامللبس

أو بني ذاك وبني معاصريه ممن متسـكوا بـاملوروث يف مواجهـة تقليـد  يلها واألجيال التالية،جوتفرض احرتامها واحملافظة عليها وينشأالصراع بني 
  .)13(يلكل ما هو شعىب فولكلور  اً اليت تتثاقف مع الثقافة الغازية فقد أصبح الرتاث عنوان هي الصفوة حيث إنالغرب وحماكاته، و 

 يســـيطرة والنخـــب السياســـية، واعتمـــدت علـــى ضـــرب مـــن التحـــديث القســـر لقـــد خضـــعت عمليـــات التحـــديث إىل أهـــواء اجلماعـــات امل
نقـل  ، ويف ضـوء ذلـك فـإن مـاالعقـل والـروح يالغريزة أكثر من اهتمامها باجلوانب اليت تغـذ ي، واهتمت باجلوانب اليت تغذواالنتقاء املتعسف

إىل تغـــريات ســـطحية  يبقـــدر مـــا تـــؤد يحـــداث تغـــري جـــوهر إإىل  يمـــن احلداثـــة لـــيس أفضـــل مـــا فيهـــا، فجـــاءت حداثـــة برانيـــة قشـــرية ال تـــؤد
ـا يف أرض املنشـأ، لقـد فككـت احلداثـة عالقـات  وتناقضات متعددة املستويات، ومـن مث فقـد أدت احلداثـة إىل ختليـق مسـات ختتلـف عـن مسا

م عنوة، فكانت النتيجة مزيدا مـن التحصـن يف الزمـان أرجت البشر من تارخيهم عنوة، كما الزمان واملكان فأخ خرجت بعض البشر من مكا
ا مل تطور معياراً  ، ومرجعيـة الـرتاث ربة تقـوم علـى التسـلط الفـردي تـارةللمراجعة النظامية بقدر مـا خلقـت معـايري متضـا واحداً  واملكان، كما أ

  .)14ضارة الغربية تارة ثالثة(جعية احلومر  ،تارة أخرى
ـا كانـت برانيـة وغـري عقالنيـة، فـإن انصـهارها يف الـرتاث مل خيلـق كو وال تكتمل الصورة إال بـالنظرة املتأنيـة علـى عالقـة الـرتاث باحلداثـة، فل

، وحـــىت مســـتوى ييولوجيـــدواإل يالسياســـ ي، ولكنـــه أدى إىل احيـــاء مضـــامينه املختلفـــة عـــرب مســـتويات متعـــددة بـــدءا مـــن املســـتو ةمعـــه قطيعـــ
غبون يف ا، فـالر آليـة الـرفض والقبـول "زايـد"حلداثة علـى آليـة تكشـف عـن تنـاقض يطلـق عليهـا االتفاعالت اليومية. ويقوم التعايش بني الرتاث و 

ـم يعيـدون  -سلوكا وفكرا–احلداثة  ال يقطعـون  -اوفكـر سـلوكا –نتاجـه بصـور شـىت. والراغبـون يف الـرتاث إال يقطعون صـلتهم بـالرتاث، بـل إ
م يعيدون صلتهم باحلداثة م الرتاثـينتاجه عـرب سـلوكهم الرتاثـإ، بل إ يـة متيزاهيهـذه جتماعإن أكثـر الفئـات اال ي.، أو عـرب أدوات نشـر خطـا

ــا وســائط نقــل هــذه الثقا ي(املصــدر الرئيســقــة وثيقــة مبركــز الثقافــة العامليةالفئــات الــيت حتــافظ علــى عال فــة. ويتحــدد هــذا للحداثــة) وبالدولــة كأ
   .)15(الوضع من خالل فرص احلياة املتاحة أمام هذه الفئات وطبيعة األنشطة االقتصادية اليت تنغمس فيها

، وحاولـت على مفاهيم تراثيـة يفإن احملاوالت التجديدية مل يالمس عملها بنية الرتاث بل عملت على إضفاء طابع حداث ،وتأسيسا عليه
داثيـــة ضـــمن فضـــاء الـــرتاث وأكســـبتها شـــرعية املمارســـة اإلســـالمية. وإذا كـــان مـــن الصـــعب أن تعـــيش الثقافـــة تعســـفي تأصـــيل صـــيغ ح إجراءبـــ

ا ال تستطيع مـن بـاب أوىل أن تعـيش مبعـزل عـن الثقافـات املعاصـرة األخـرى الـيت توجـد  ياإلسالم عن الرتاث الثقايف العريب املعاصرة بعيداً  فإ
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مبجتمعـات العـامل العـرىب وشـعوبه، وإذا   مباشـراً  ثقافـات اجملتمعـات املعاصـرة الـيت تتصـل إتصـاالً  ،أخـصاآلن يف خمتلف جمتمعات العـامل وبوجـه 
وهذان البعدان  ،للثقافة العربية فإن الثقافات األجنبية أيضا متثل البعد اجلغرايف أو البعد املكاين أو البعد الزمين يكان الرتاث ميثل البعد التارخي

حبكــم وضــعه اجلغـــرايف  إبــراز العــامل العــرىب كمنطقــة ثقافيــة واحـــدة متمــايزة وكمتصــل ثقــايف متكامــل، فالعــامل العــريب ســهاما قويــا يفإيســهمان 
قافــات وامتــداده الواســع بــني قــارتني مــن أقــدم قــارات العــامل وحبكــم إتصــاله املباشــر بالشــعوب اجملــاورة يتــأثر وبطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة بالث

، كمـا يتعـرض إىل جانـب ذلــك لكثـري مـن التـأثريات الثقافيــة اإلفريقيـة وثقافـات البحــر املتوسـطاهلنـد وإيــران والثقافـات مثـل ثقافـات  ،األسـيوية
احلديثــة والــيت تنقــل إليــه كــل مــا جيــرى مــن أحــداث وتيــارات فكريــة  يالــيت تفــد إليــه عــن طريــق وســائل اإلعــالم وأســاليب االتصــال اجلمــاهري 

نفســه علــى صــلة مبختلــف ألــوان الثقافــة واملعرفــة دون أن يغــادر مكانــه  ومــؤثر حبيــث جيــد املــواطن العــريب واجتاهــات أيديولوجيــة بشــكل ســريع
م وتســمى هــذه احلالــة اإلســتعارة الثقافيــة أي تقبــل بعــض العناصــر الثقافيــة األجنبيــة وحماولــة دجمهــا يف الثقافــة األصــلية وخباصــة حــني يثبــت عــد

تباينــت مواقــف املثقفــني  يويف حالــة الــوطن العــرىب واإلســالم .)16(ة واألخالقيــة الســائدة يف اجملتمــعيــجتماعتعارضــها مــع القــيم الثقافيــة واال
  :يوميكن تلخيص هذه املواقف فيما يل ،أنفسهم جتاه مفهوم احلداثة

  ة.ية والفكرينساناالنبهار باحلضارة الغربية والدعوة إىل قبول كل ما يرد منها يف شىت اجملاالت التقنية واإل -أ 
  الرفض املطلق لكل ما يرد من تلك احلضارة. –ب 
  رفض الفكر الغريب والقبول بالتقنيات واإلجنازات الصناعية والعلمية. –ج 
  .)17(التوفيقية املرنة يف التعاطى مع آفاق احلضارة الغربية يف جماالت التقنية واإلجنازات املختلفة –د 

يـة خـالل القـرن العشـرين إىل نتـائج كارثيـة بالنسـبة للـرتاث ألن التيـار املنبهـر باحلداثـة الغربيـة قـد وقد أدى اللهاث املتسـرع وراء احلداثـة الغرب
  بأشكاله املادية والروحية واإلنطالق حنو الرؤية الغربية وقيمها وتقاليدها. يفهم تلك احلداثة إلغاء للماض

  تتمثل يف أشكال خمتلفة منها: و لتوازن والعشرين من عدم ا يالوطن العرىب يعيش مع بدايات القرن احلاد إنّ 
ـــا كتسلســـل  حبيـــث أصـــبحنا نقطـــع أوصـــال العهـــود التارخييـــة بـــدالً  يالزمـــان واملكـــان يف اإلطـــار احلضـــار  يالتباعـــد بـــني مفهـــوم - مـــن قراء
يف الوقــت الــذي يتجــه فيــه  كمــا أصــبحنا نــدير ظهورنــا للجغرافيــة السياســية واجلغرافيــة والثقافيــة فنكــرس اإلقليميــة والقطريــة  ،متماســك يحضــار 
  إىل وحدته السياسية واالقتصادية. األورويب

وصول مرحلة إلغاء الثقافة الوطنية إىل منعرج خطـري نتيجـة القـوى اخلارجيـة الضـاغطة وضـعف القـوى احملليـة املقاومـة، وهـذا مـا نالحظـه  -
، بـل وتفكيـك اجملتمعـات احملليـة علـى أسـس ييف اإلسـالماار اجلغـر واجلـو  من خالل تفكيك األواصر الثقافيـة املشـرتكة بـني أقطـار الـوطن العـريب

 .قبلية وعرقية وطائفية

ميش اللغة العربيـة وإضـعافها وإبعادهـا عـن حقـول  - فرض ثقافة االستهالك واقتصاد السوق ولغة اآلخر يف مقابل حتقري الثقافة الرتاثية و
 .)18(وين املستقبل بأجياله اجلديدة وفق رؤية غربية منحازةالعلوم احلديثة وحماولة قطع صلة احلاضر باملاضي، وتك

فــإذا كنــا نــرفض االنغــالق علــى املاضــي، ونــرفض يف الوقــت ذاتــه الغــرق يف حبــرية اآلخــر، فمــا الــذي ميكــن أن نفعلــه  ،وإتســاقا مــع مــا ســبق
  الستعادة توازن األمة العربية؟!

3  
عـل منـه قـوة دافعـة هل نرتكه كما هو ليصبح مركزا لبىن تفكرينا املعاصـر؟ أم حنتويـه لنجهنا يربز السؤال: كيف نتعامل مع املوروث الثقايف؟ 

؟ ولــيس مــن شــك يف أن حــق اجملتمــع العــرىب أن يــدافع عــن هويتــه الثقافيــة وأن يتمســك مبقومــات ثقافتــه األصــلية وعناصــرها ملعايشــة احلاضــر
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ا، ولكن من اخلطأ أن يكون السبيل إىل ذلك هو االنط ألن ذلـك  ،واء الثقايف على الذات واالنغالق عـن التـأثريات الثقافيـة األجنبيـةومكونا
ـا مـن فـرص التطـور والتقـدم واالنطـالق إىل آفـاق  ينغالق سوف يؤداإل ا وإضعافها وعدم جتديـد حيويتهـا وحرما إىل مجود الثقافة العربية ذا

، مث األخــذ منهـا مبـا ال يتعــارض مـع القـيم العربيــة ة الوافــدة للدراسـة النقديـةلثقافيـواسـعة جديـدة، ومــن مث جيـب إخضـاع التيــارات واالجتاهـات ا
األصــيلة، ولــيس مثــة مــا مينــع بطبيعــة احلــال مــن اتصــال الثقافــات بعضــها بــبعض ومــن االســتعارات املتبادلــة بــني الثقافــات املختلفــة، فكمــا أن 

ـا ال توجـد أبـداً جتماعاألنسـاق االترتبط دائما بكـل الـنظم و  الثقافة ال توجد أبدا يف فراغ وإمناهي يف عزلـة تامـة عـن  يـة السـائدة يف اجملتمـع فإ
العكس من ذلك متاما تقـيم صـالت وعالقـات قويـة ومسـتمرة مـع ثقافـات اجملتمعـات والشـعوب األخـرى اجملـاورة،  هي غريها من الثقافات بل

، كمــا أنــه نهــا علــى حــدةمتبادلــة هــو مصــدر غــىن وثــراء لكــل ثقافــة موهــذا اإلحتكــاك بــني الثقافــات ومــا يرتتــب عليــه مــن اســتعارات وتــأثريات 
عــات ايف تعميــق الثقافــة وتوســيع أفاقهــا مــا دامــت هــذه االتصــاالت أو االحتكاكــات تــتم بطريقــة طبيعيــة وال ختفــي وراءهــا نز  يعامــل أساســ

األخــرى أو القضــاء عليهــا. حنــن لــن نســتطيع ان  عمــدا إىل مســخ وتشــويه معــامل الثقافــات يأو ترمــ أخــرىو أيــة أهــداف أللهيمنــة أو الســيطرة 
سهام سواء يف االقتصاد أو يف الفن أو يف األخالق إال بعد أن ننفتح على العامل انفتاحـا تامـا ال وصـاية فيـه وال حجـر علـى أي نقدم هذا اإل

وقه اآلخرون ويصبح فنا عامليا إال إذا استمع و فن، فالفنان لن يستطيع أن يبدع فنا موسيقيا أو سينمائيا أو أي فن أصيل ميكن أن يتذأفكر 
ستطيع أن أتفاعـل مـع العـامل أ، وليكن اإلبداع اجلديد ما يكون. إنىن إىل موسيقا العامل كله وهو ميلك أذنا مدربة وخرية برتاثه املوسيقى العريب

، أنـا أتفاعـل معهـم دون خـوف أو وجـل، ولـيكن نتـاج ال أمحـل أي إدانـة أو حتقـري أو تعظـيم هلويـات اآلخـرين أبـداً  ، ولكنـينوأنا أملـك هـوييت
  .)19(هذا التفاعل ما يكون

وليس مـن شـك يف أن اإلحتكـاك الثقـايف أو اإلتصـال الثقـايف يعـد مـن أهـم عوامـل إثـراء الثقافـات ألنـه يفـتح جمـاالت جديـدة مـن التفكـري 
، ولكــن هــذا اإلتصــال الثقــايف ذاتــه كثــريا مــا هــا مــن الثقافــاتعاشــت مبعــزل عــن غري واإلبــداع ال تتــاح ألي ثقافــة إذا ظلــت مغلقــة علــى نفسهاو 

لة وذلــك إذا ازدادت العناصــر الثقافيــة الــيت يســتعريها اجملتمــع مــن الثقافــات األخــرى القريبــة، يصــحيمــل يف طياتــه مصــادر اخلطــر علــى الثقافــة اإل
افتـه اخلاصـة متـثال كـامال مث يعيـد إفرازهـا يف شـكل إبـداعى وعجز ذلك اجملتمع عن أن يطوع تلك العناصر حبيث يـتم امتصاصـها ومتثلهـا يف ثق

مــن مصــدر واحــد فقــط  يــة واألخالقيــة. ويزيــد هــذا اخلطــر حــني يــأتى التــأثري الثقــايف األجنــيبجتماعجديــد يــتالءم متامــا مــع قيمــه الثقافيــة واال
ثري ممــا يعــرض هويتــه الثقافيــة اخلاصــة للتغــري اجلــذرى ويفلـح يف فــرض قيمــه وأســاليبه وطــرق تفكــريه علــى ثقافــة اجملتمــع الــذي يتعــرض لــذلك التــا

ـــا  العميـــق الـــذي تضـــيع معـــه مالحمـــه ومميزاتـــه وخصائصـــه األساســـية، أي أن االتصـــال الثقـــايف الـــذي حيمـــل عوامـــل إثـــراء الثقافـــات الـــيت يـــتم 
 معاملهـا إذا ازداد تعرضـها لعناصـر ثقافيـة مـا حيمـل معـه يف الوقـت ذاتـه بـذور هـدم إحـدى هـذه الثقافـات أو علـى األقـل تغيـري االحتكاك كثـرياً 

ذه املؤثرات   .)20(أكثر قوة وحداثة أو أشد جاذبية، ووقفت يف الوقت ذاته من هذه العناصر املؤثرة موقفا سلبيا يتمثل يف االنبهار 
فكريـة املتباينـة عـرب كـده التيـارات المبحاوالت شىت للمسلمني يف املاضي إلحياء الرتاث وجتديده، وهذا ما تؤ  وقد حفل تاريخ الفكر العريب

ضـــخم يف جمـــال الفلســـفة وعلـــم الكـــالم والفقـــه. ويف العصـــر احلـــديث قـــد جنـــد صـــدى ذلـــك لـــدى  ي، ومـــا خلفتـــه مـــن نتـــاج فكـــر هـــذا التـــاريخ
أنصــار احلداثــة وبعــد ذلــك  عصــر النهضــة العربيــة ير ، مث لــدى منظّــرؤيــة جديــدة يف العــودة إىل األصــولاحلركــات الســلفية يف حماولتهــا صــياغة 

، فــالرتاث الثقــايف هــو جمموعــة النمــاذج الثقافيــة الــيت يتلقاهــا جيــل عــن وخالفــات مازلنــا نعيشــها حــىت اآلن ، ومــا أنتجتــه مــن صــراعاتالغربيــة
، التطـورالسـري خطـوة جديـدة يف سـبيل األجيال السابقة، وهو مـن أهـم العوامـل يف تطـور اجملتمعـات البشـرية ألنـه هـو الـذي يـدفع اجملتمـع إىل 

ب وجــوده يف املاضــي ال يعــىن جمــرد اعتقــاد النــاس بــه بســب تراثــاٍّ  يءفعــن طريــق ذلــك اإلرث يصــل العلمــاء إىل التجديــد واالبتكــار، فكــون الشــ
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ويتناقـــل النـــاس جـــيال بعـــد جيـــل جمموعـــات مرتابطـــة مـــن الرمـــوز وجمموعـــات  .ي، وإمنـــا الرتباطـــه املتـــوهج بنوعيـــة تصـــور النـــاس للماضـــفحســـب
ا ويعدلون فيهاأو متآلفة متجانسة  ، فهذه العناصر تتغـري خـالل عمليـة النقـل مـن خـالل التفسـريات الـيت تقـدم هلـذا الـرتاث من الصور ويقبلو

ا تتغري كذلك يف الوقت اليت تكون فيه يف حوزة متلقيها. ويالحظ ان سلسلة املتغريات اليت يتم توارثها تسمى األخـرى  هـي املعروض، كما أ
 ،حيـدث علــى امتـداد أجيـال عديـدة مــن املتلقـني أن يتعـرض املــوروث للتغـري بالقيـاس إىل أشـكاله األوىل أو األقــدم مـن نـواح عديــدة تراثـا. وقـد

  ولكنها التعد نواح جوهرية أو مهمة من وجهة نظر حراس هذا الرتاث والقائمني عليه.
4  

، هــذه املعــان واملــدلوالت يــةاجتماعيت هلــا معــان أو مــدلوالت لــيطــرح جــريتس مفهومــه عــن الثقافــة بأنــه شــبكة أو نظــام مــن املصــطلحات ا
ا تتيح هلم القدرة على تطو  ا دوما معان متجـددةتنتظم يف أشكال رمزية تتيح للفراد التفاعل من خالهلا، كما أ ، ومـن مث فـالفرد يرها واكتسا

، وخـالل عمليـة النقـل وفقـا الجتاهاتـه العامـة يف احليـاةجيـال اجلديـدة هائل من املعان والرموز يتفاعل من خالهلـا ويقـوم بتوريثهـا لأل مّ حماط بكَ 
ا ويتفاعلون من املتواجدة داخل حياة األفراد ك قد حيدث تطويرا لبعض العناصر الثقافية مما يستلزم معه دراسة وفهم أشكال املعاين ما يعيشو

عالقــة احلداثــة بالتقاليــد املوروثــة أن نتســاءل عــن آليــات اســتمرار  . ويف إطــار هــذا اإلهتمــام احلــديث يفــرض علينــا احلــديث عــن)21خالهلــا(
، ويف هـذا الصـدد متيـل معظـم الكتابـات احلديثـة إىل التأكيـد علـى أمهيـة األخـذ باإلبـداع يـةجتماعثقافيـة داخـل اجلماعـات االبعض العناصـر ال

ا كميكـانيزم مـن ميكانيزمـات احلفـاظ علـى العناصـر الثقافيـة الثقايف ليس فقط كوسـيلة مـن وسـائل جتـاوز عمليـات إبتـداع التقاليـد، ولكـن أيضـ
يف كتابـه املعنـون باحلداثـة ومـا  )،22(، وهو ما يسمى بإعادة التشكل. وقـد عـاجل عبـد الوهـاب املسـريىر والتعديل وأحيانا التشويهمن التحوي

ثوابت الوجود ومتغرياته ويفتح الوجـود  عتباريأخذ بعني اال، ولكنه مفهوم اره ليس حصنا لإلنغالق على اآلخربعد احلداثة مفهوم اهلويه باعتب
ا ونضاهلا وتواترهاعلى احلي   ، إن هذا الكتاب يطرح أمهية الذات العربية اليت تقر مببدأ التوافق واإلختالف يف التفكري. اة بتغريا
، يل الدولية قصد جتنيب العامل كـوارث الصـدام احلضـار ثقافة احلوار إحدى مقومات اإلبداع الثقايف الذي دعى إليه الكثري من احملاف وتعدّ 

فاقيـات إلقامـة على بعض النظريات واالجتاهات اليت نادت بصدام احلضارات كنظرية هانتغون واليت ما لبثت الـدول الغربيـة أن عقـدت ات اً وردّ 
ت واحملافــل وامللتقيــات العربيــة ملناقشــة آليــات احلــوار ، وخبــالف ذلــك فقــد اكتفــت الــدول العربيــة واإلســالمية بإقامــة املــؤمتراجســور ثقافيــة بينهــا

، وحتديد الشروط الكفيلة بتوجيهه الوجهة الصحيحة واليت مـن هذا احلوار جراءجواء املالئمة إليئة األ دون األخذ يف االعتبار أوالً  ياحلضار 
ــوين حــىت يتســىن لنــا  ويــل أو  خــر، فعــدم معرفــة هــذه معرفــة أوجــه اإلحتيــاج إىل ثقافــة اآلأمههــا نقــد الواقــع الثقــايف مبوضــوعية شــديدة دون 

بنا يف النهاية إىل اإلنسياق وراء حضارة الغرب وتقنياته العلمية والتكنولوجية وهـو طريـق التبعيـة احلضـارية الـذي يفقـدنا هويتنـا  يالشروط يفض
  العربية وخصوصياتنا احلضارية. 

اإلبـداع الثقـايف ال ميكـن جتنبـه أو الغـض مـن أمهيتـه، إنـه أحـد متطلبـات العصـر لـيس  التقاء احلضـارات يف حـد ذاتـه ضـرب مـن ضـروب إنّ 
ع فقط من أجل جتاوز األزمة ولكنه أيضا آلية من آليـات احلفـاظ علـى اهلويـة العربيـة، وميكـانيزم مـن ميكانيزمـات إبـداع واقـع ثقـايف متفاعـل مـ

ه، بيـــد أن هـــذا التفاعـــل لـــيس ـث اإلبـــداع الثقـــايف وأحـــد الشـــروط احملققـــه لـــســـابق حلـــدو  يإن التفاعـــل احلضـــار  مســـتجدات العصـــر ومتغرياتـــه.
الذي يقتصر على عقد بعـض اللقـاءات واملـؤمترات الـيت تعمـد إىل تقريـب وجهـات النظـر بـني اجملتمعـات الشـرقية  املقصود منه التفاعل اإلجيايب

الـــذي يوجـــه حنـــو مقاومـــة  يوإمنـــا املقصـــود هنـــا هـــو التفاعـــل الصـــراع ،والغربيـــة، فلـــيس هـــذا جديـــدا وال حيقـــق منظومـــة اإلبـــداع الثقـــايف العـــريب
التحديات الثقافية الغربيـة وحمـاوالت اهليمنـة مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى خلـق منظومـة ثقافيـة مرنـة تتوجـه حنـو البنـاء واالسـتجابة إلشـكاليات 

والشـرط اآلخـر مـن  التسليم املتبادل باختالف كل منها عـن اآلخـر.التقارب بني املتفاعلني و  هذا التفاعل أيضاً  يويقتض .الواقع الثقايف العريب
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هـا يف شروط اإلبداع الثقايف هو أن يكون دائما ومتجددا وال يقتصر على جمال بعينـه ألن اإلحاطـة جبوانـب التميـز والتغـاير الثقـايف واإلفـادة من
 يخــالل بعــض اجللســات أو املناقشــات ولكنــه حيتــاج إىل تواصــل فكــر  ال يــتم مــن يالتبــادل املعــريف والــرتاكم يف اخلــربات ووســائل النمــو والرتقــ

  املشاركة يف احلوار وكذلك بتعدد جماالت احلياة وتشابكها.  لمستمر يتعدد بتعدد الدو 
قاليــد ، وقبــول تعدديــة الثقافــات وتفهــم تملســتمرة ملعطيــات احلضــارات األخــرىيف احملــاورة املتجــددة وا يوبنــاء عليــه يرتكــز التفاعــل الصــراع

دون أن  وتـأثرياً  ، تـأثراً وعطـاءا اآلخر واستيعابه، ومن مث جتاوزه بعد األخذ بأسباب التقدم املنشود، وميكن تبسيط هـذه العمليـة بوصـفها أخـذاً 
  .بأمهية اهلوية العربية وكذا الرتاث العريب ياخلصوصية الثقافية، أو الوع يتلغ

ضارات الغربية نفسها اليت مل يظهر تقدمها فجأة، وإمنا تكونـت خـالل قـرون خـالل عمليـة وعملية اإلبداع الثقايف ميكن استنباطها من احل
ا بـني  يالتفاعل احلضار  ا مكونـات ثقافيـة عملـت علـى تطـوير ثقافتهـا احملليـة ورفعـة شـأ مع حضـارات أخـرى أسـهمت يف إنضـاجها وإكسـا

  األمم.
 ى الـرتاث العـريبـية وكذلك بعض املتشددين من ينظرون إلـصالحاحلركات اإل وهناك نقطة أخرى مفادها أن الكثري من املثقفني وأصحاب

ـا متثــل املاضــي فقـط فــالرتاث هــو املاضــي وال ينبغـ األمـة العربيــة، ولكــن يف حقيقـة األمــر وبنظــرة متأنيــة  يالعبــث مباضــ يوالثقافـة العربيــة علــى أ
 راكم معـريف مبـا يشـمله مـن عمليـات تفاعـل وتالقـح وصـخب معـريف وأحيانـاً عرب العصور جاء نتجـة تـ سوف يتبني أن تطور هذا الرتاث العريب

جتاربـه اخلاصـه وتصـوراته الفكريـة وقــام  ةالعـرىب خالصـ نسـانه اإلفيـ، فـالرتاث العـرىب تكـون يف جـوهره مـن خـالل عمليـات إبداعيـة صـاغ عصـرا 
ـا الـدور نفسـه مـن اإلضـافة واإلبـدا  ع، ومـن مث فاجلديـد ينمـو يف سـياق املـوروث مـن أجـل جتـاوز الواقـع بنقلها إىل األجيال اجلديـدة ليمارسـوا 

  .)23(متصل يللحاضر يف سياق تارخي ميثل تغيريا لنوعية الرتاث ومكوناته وإمنا ميثل منواً  ، وهذا الهوحتديات
، لتنقـيح املـوروث الثقـايف فحسـب ولـةواإلبـداع الثقـايف لـيس ترفـا فكريـا أو حما يويفرتض هذا اجلـزء مـن البحـث أن املطالبـة بـاحلوار احلضـار 

ولية اإلحتـواء لكـل تـداعيات التحـديث الـيت تعاظمـت آليـات فرضـها ؤ وإمنا هو ضرورة أمنية وقومية وعربية، وتتمثـل هـذه املهـام مجيعهـا يف مسـ
ـا واقعـ ليس ثقافيا فحسب وإمنا أيضاً  ا فعليـا حيـيط بكافـة الشـعوب سياسـيا واقتصـاديا وعسـكريا وإعالميـا خاصـة بعـد التـداعيات العامليـة وكو

ـا وظروفهـا االاليت من ضمنها الدول العربية علـى إخـت ،والبلدان . فاملسـألة ال تنحصـر فقـط يف اهليمنـة الثقافيـة للشـعوب يـةجتماعالف توجها
ثقافيـــة العربيـــة وتراثهـــا والـــيت تتعـــارض بصـــورة كليـــة وجزئيـــة عـــن اخلصوصـــية ال الغنيـــة وحماولـــة فـــرض بعـــض األمنـــاط الثقافيـــة علـــى العـــامل العـــريب

يف حقيقـة األمـر ال تعـدو أن تكـون إال إحـدى آليـات فـرض  يالعريق ولكنها متتد إىل تقسيم العـامل إىل مراكـز ثقافيـة وهـوامش، فهـ ياإلسالم
  وفرض مصاحل الدول الغنية على حساب الدول الفقرية. اهليمنة االقتصادية والسياسية على العامل العريب

 الرتاث الثقايف ومتطلبات الفكر واحلياة املعاصرين قـد يشـكل إحـدى املشـكالت األساسـية الـيت تواجههـا اجملتمعـات العربيـة التوفيق بني إنّ 
اواإلسالمية يف وقتنا احلاضر، ولكنها يف الوقت ذاته طوق النجاه للشعوب العر  ا وحتديا ، وال ميكن حـل املشـكلة بأخـذ  بية كى تتجاوز أزما

، كمـا ال ميكــن اإلنغـالق علــى الـذات ورفــض اآلخـر حتــت ســتار واإلســتعارة مـن الغــرب ةى التقليــد واحملاكـالـاثـة واإلقتصــار عكافـة مظــاهر احلد
واحلقيقة أن اجملتمعات العربية تعـيش األن حالـة مـن الصـراع املسـتمر بـني القـدمي واجلديـد وهـو ميثـل صـراعا مسـتمرا ميثـل  احلفاظ على األصالة.
دون وجــود وســائل وطرقــا  جــراء آليــات إنتشــار التحــديث يف العــامل العــريب ياجلــدوى يصــرف انتباهنــا حــول اخلطــر احلقيقــ إســتنزافا فكريــا عقــيم

   .والفكر الغريب وقائية من أهداف هذا اإلنتشار، كما حيرمنا من فرص استيعاب كال من الفكر العريب
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والتحــاور مـع كـل قضــية  بــرز قضـايا احلداثـة والعوملــة يف الـوطن العـريبومـن هنـا تبــدو أمهيـة وجـود مبــادرة حقيقيـة تعيـد تســليط الضـوء علـى أ
ا والــتالقح معهــا أو بتجاهلهــا وخلــق وســائل دفاعيــة حتــد مــن انتشــارها يف اجلســم العــرىب  علــى حــدة ملعرفــة كيفيــة اإلســتفادة منهــا إمــا باســتيعا

ـا قضـايا قدميـة/ هذا الصدد أن هناك العديد مـن القضـايا يف ، وتشري هالة مصطفييسالمواإل حديثـة، يف الوقـت  يف الـوطن العـرىب تعـرف بأ
يبـا دون الذي تطلعت فيه منطقتنا العربية إىل ثقافة حديثة منفتحـة متفاعلـة مـع الثقافـة العصـرية ظلـت الثقافـة التقليديـة املوروثـة علـى حاهلـا تقر 

تنــاول ني، بــل أحيانــا متناقضــني يف طــرق التفكــري والعقليــة والســلوك و جتديــد، وســارت الثقافتــان يف خطــني متــوازيني خملفــني وراءمهــا منطــني خمتلفــ
فكثـري مـن قضـايا  .منهما: األوىل تتمثـل يف اإلسـتغراق يف قضـايا املاضـي ، وهو ما أفرز لنا ظاهرتني ما زال الوطن العرىب يعاينالقضايا الكربى

وير اخلطــاب الــديين، أو وضــع املــرأة، والثانيــة تتمثــل يف اإلزدواجيــة ، أو تطــا حــىت األن كقضــايا تطــوير التعلــيمالتحــديث مــا زالــت تطــرح علينــ
وإمنـا علـى الثقافية أو اإلشكالية اليت تعاجل دائمـا حـول عنـوان األصـالة واملعاصـرة. إن هـذه الثنائيـة مل تـؤد يف الغالـب إىل التطـوير أو التجديـد، 

  تشكيل القدمي. العكس كرست نوعا من اجلمود أو كما ذكرنا سلفا إعادة إنتاج أو
***************************  

  الهوامش:
  ) باحثة وأكادميية من مصر.*

وكـذلك   ،يةجتماعيف ممارسة احلياة اال نسايناإل ياملاديني الذين اهتموا بكيفية تشكيل الوع جتماعمن علماء اال واحداً  "بورديو" يعدّ  -1
ي إىل جتمـاعأن يقسـم الواقـع اال "بورديـو"رفـض  "مـاركس"ات القـوة، وعلـى غـرار الزائف من خالل عـدم اإلدراك لعالقـ يكيفية تشكيل الوع

، واهـتم مبشـكالت العالقـة بـني الرمـوز واألشـكال املاديـة يوالبعـد الرمـز  ي، وإمنا أراد أن جيمع بـني الوجـود املـاديبناء اقتصادى وثقايف وسياس
ا الرموز الثقافية وكيفية استقباهلا. ومفهوم رأمسلة الثقافـة عنـد بورديـو يغطـى ية، ومن جهة أخرى اهتم بالطريقة اليت تنجتماعمن احلياة اال تج 

، فالثقافــة عنــده مبفهومهــا الشــامل تعــىن يالثقــايف العــام والســلوك املــرن واالجنــاز اجليــد واملعرفــة العلميــة والتعلــيم املهــار  يمصــادر متعــددة كــالوع
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  الحداثة والكونية
  في المقاربة التحديثيةجدل الخصوصية والعالمية 

  *باهأعبد اهللا السيد ولد 
(القــرن التاســع والعاشــر)  ية األوىل اجملهضــةصــالحإىل املقارنــة بــني اللحظــة اإل "ية واإلســالمنســاناإل"يــذهب حممــد أركــون يف كتابــه األخــري 

خفاق ديناميكيـة التحـديث العربيـة يرجـع إىل حـاجز أن السبب األساسي إل الليربايل، معترباً  يواللحظة الراهنة اليت فشل فيها املشروع النهضو 
ــا  االكفــاح ضــد االســتعمار واهليمنــة الغربيــة. فهــذه اإليــديولوجي االــدفاع عــن اهلويــة الــذي أنتجتــه إيــديولوجي وإن كانــت مشــروعة سياســيا إال أ

تتعني حماربتـه ثقافيـا وفكريـا مثلمـا متـت حماربـة دون حتديث اجملتمعات اإلسالمية، بتحويلها احلداثة إىل خصم حضاري  جوهرياًّ  شكلت عائقاً 
  .)1(املستعمر عسكريا وسياسيا

ويرتجم موقف أركون ردة فعل صارمة ضـد تقليـد فكـري كامـل بتلوينـات إيديولوجيـة وخلفيـات فكريـة متباينـة، قـام علـى فكـرة القطيعـة مـع 
ميكـن أن خيتـزل يف ظـواهر االحـتالل والسـيطرة  يمنـة االسـتعمارية الـذي الالنموذج الثقايف والتنموي الغـريب باعتبـاره جـزء ال يتجـزأ مـن نظـام اهل

  على األرض ومصادرة حريات الشعوب.
ـا: هـل هـي مسـار كـوين مبنظومـة قيميـة  والشك أن اخللفية الفلسـفية احملـددة هلـذه األشـكال هـي السـؤال اجلـوهري حـول طبيعـة احلداثـة ذا

ــذا اإلشــكال املوقــف االســرتاتيجي يف ومضــامني ثقافيــة ذاتيــة أم هــي ديناميكيــة أ خالقيــة بــرؤى وأنســاق حضــارية وجمتمعيــة متباينــة، ويتعلــق 
  عملية التحديث هل تكون متاشيا مع منوذج مهيمن أثبت جناعته أو ببناء منوذج حتديثي أصيل حبسب احملددات الثقافية اخلاصة.

اية القرن التاسع عشر وبدايـة صالحطرحت منذ اللحظة اإل وليس من مهنا الرجوع إىل األدبيات الرائجة يف املوضوع اليت ية النهضوية يف 
  القرن العشرين.

ســؤال التحــديث وفــق منظــورين متالزمــني مهــا مــن جهــة البحــث يف أســباب "احنطــاط" األمــة وتفــوق الغــرب، ومــن جهــة أخــرى البحــث يف 
مـا يـتم التصـريح بـه يف الفكـر  ط املوقف الفلسفي من احلداثـة الـذي نـادراً وإمنا نريد حبثه هنا هو ضب )،2(عالقة النص الرتاثي بالفكر احلديث

العــريب اإلســالمي باعتبــار أن الســؤال املســكوت عنــه يف الغالــب يف هــذا الفكــر هــو اإلشــكال الفلســفي للحداثــة الــذي تــتم مصــادرته باســتباق 
  تني نظريتني أساسيتني:وفق هذا املنظور سنكتفي بطرح إشكالي .املوقف التقوميي من جتارب احلداثة

(أي كــل مــا يتصــل باجلوانــب الرتاثيــة ورواســب  تتعلــق أوالمهــا بتحديــد احلــد الفاصــل ضــمن مقــاييس احلداثــة بــني املرجعيــة احلضــارية الغربيــة
احلداثــة يف أبعادهــا اهلويــة التارخييــة الــيت قــد ال يتســىن ضــبطها دون اإلســتكناه اإلنرتبولــوجي البعيــد) والثوابــت والكليــات الــيت تســم ديناميكيــة 

  الكونية.
  . وتتعلق اإلشكالية الثانية باحلوار املتعلق مبسار احلداثة ذاته يف سياق اآلثار املرتتبة على ديناميكية العوملة وفكر ما بعد احلداثة

ات علـى املسـتوى التـارخيي ولنبادر باملالحظـة مـع إميانويـل فارلسـتني: إن الغـرب والرأمساليـة ونسـق العـامل احلـديث هـي ظـواهر ثـالث مرتابطـ
 وجه يف القرن التاسع عشر باعتبار أن الفكـر الـذي كـان مهيمنـا يف القـرن التاسـع عشـر هـو فكـر األنـوار فـإنّ أوالفكري وقد بلغ هذا االرتباط 

مي إىل نسـق حيقـق التصور الذي قدم لتفسري هذا التالزم يتمحور حول نظرية التقدم أي انتقال البشرية وفـق خـط غـائي تفاضـلي مـن نسـق قـد
  ومسوه. نسانرقي اإل
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ية أو نسـانالسؤال املطروح هنا هو: ما هي القوة الدافعة هلذا املسار هل هي ظهور التقنيات اجلديدة أو النضال من أجل احلريـة اإل بيد أنّ 
  و احملطة األوىل واألكثر تقدما يف هذا املسار؟االجتاه الدائم واملتزايد حنو الرتاكم والتكميم والتنظيم البريوقراطي للعامل؟ وملاذا كان الغرب ه

احلداثـة يتمحـور  ةيستعرض فارلستني املقاربات املقدمة لإلجابة على هذه اإلشكالية احملوريـة، متوقفـا عنـد منـوذجني تقليـديني لتفسـري نشـأ 
فارلســتني إرجــاع آليــات احلداثــة الرأمساليــة للظــاهرة أوهلمــا علــى الديناميكيــة الرأمساليــة، ويتمحــور الثــاين حــول األبعــاد احلضــارية القيميــة ويــرفض 

ا، معتربا أن اخلصائص املميزة هلذه احلداثـة وهـي حريـة الـذات وتوزيـع الفـائض وتـراكم املعرفـة وليسـت حمايثـة ضـرورة لل تقنيـة، التقنية يف حد ذا
ا هذه احلداثة وهي امللكية اخلاصة واملمارسة التسـويق ية(خلريات األرض ولطاقـة العمـل) والدولـة ذات السـيادة ترجـع كما أن البنيات اليت أفرز

اهلامة حول ظروف نشأة احلداثة الرأمسالية إىل أن انتقال اجملتمعـات الغربيـة مـن  تهوخلص الباحث يف دراس .يف جذورها لعوامل ما قبل حديثة
يــار اإلقطــاع إىل احلداثــة الرأمساليــة لــه ظــروف تارخييــة حمــددة يلخصــها يف أربعــة عوامــ يــار نظــام السيادة(ألســباب ظرفيــة معروفــة)، وا ل هــي: ا

يار الكنيسة، واحنسار الدولة املنغولية أي تراجع الشرق يف الدورة احلضارية.   الدول، وا
يــا إن مل نقــل مســة الصــدف احتمالفلــم تكــن إذن احلداثــة ظــاهرة حتميــة يف منطــق تــارخيي مطلــق بــل تفســر بعوامــل تارخييــة تأخــذ شــكال 

   .)3(لقطائع غري املعقولةوا
رجع مسار احلداثة إىل حتول جوهري يف مستوى حركة العقل الذي وتتعارض هذه األطروحة مع املقاربة املوروثة عن التقليد اهليغلي الذي يُ 

الـيت تناولـت  لفلسـفيةوقـد تركـز هـذا التوجـه يف الدراسـات ا الذاتية الذي اعتـربه هيغـل "مبـدأ عظمـة العصـور احلديثـة". أغدا يتمحور حول مبد
  .)4(حركية احلداثة الغربية مبا فيها الفلسفات النقدية للحداثة كما عند هايدغري وفوكو

ومــن اجللــي أن احلداثــة هنــا هــي ظــاهرة كونيــة تنــدرج يف ســياق تــارخيي مشــويل الميكــن اختزالــه يف حمــددات حضــارية حمليــة، بيــد أن املقاربــة 
لســياق الغــريب بنشــأة احلداثــة، أي الســؤال الــذي طرحــه مــاكس فيــرب يف مقدمــة كتابــه املشــهور "األخــالق اهليغليــة ال تــرد علــى إشــكال تفــرد ا

بقولــه: "مــاهي الظــروف الــيت ميكــن أن نرجــع إليهــا داخــل احلضــارة الغربيــة وحــدها" بــروز  م1920الربوتســانية وروح الرأمساليــة" الصــادر عــام 
  . )5(ة أو نرغب يف اعتبارها كذلكظواهر ثقافية نعتربها ذات داللة أو قيمة كوني

الـديين الربوتســتانيت وامتداداتــه يف مســتوى نـزع القداســة عــن الطبقــة  صــالحومـن املعــروف أن فــري قـد ربــط هــذا التحــول باعتبـارات تعــود لإل
  وعقلنة الكون واجملتمع.

  هذا التصرف إىل نتيجتني هامتني مها: يويفض
كرية وتارخيية أوروبية يف مستوى احملـددات العميقـة املتصـلة بالـدين واملنظومـة الثقافيـة ومنـط إرجاع قيم ومفاهيم احلداثة إىل خلفيات ف - 

  تعقل الطبيعة والتصرف فيها.
 اعتبار هذه املفاهيم والقيم هي احملددات الكونية للحداثة. اليت ال سبيل للخروج عليها أو جتاوزها يف أي مشروع حتديثي. - 

ة الكالســيكية العربيــة الــيت دافعــت عــن هــذا اخليــار ســواء مــن منظــور تــارخيي أو وضــعي، ووجهنــا النظــر إىل وإذا جتاوزنــا األدبيــات النهضــوي
(أو العوملـة) أمكننـا الوقـوف عنـد منـوذج متميـز هلـذه األطروحـة ديث املتجـدد عـن احلداثـة الثانيـةاحلوار الدائر راهنا حول املوضـوع يف سـياق احلـ

  ف اإليراين داريوش شايغان الذي خصص للموضوع كتابني هامني صدرا بالفرنسية.الكونوية حتيل إليه كتابات الفيلسو 
فبالنســبة لــه ال انفكــاك مــن احلداثــة، وال ســبيل الضــفاء اخلصوصــية احلضــارية عليهــا، ذلــك أن بنيــات احلداثــة قــد فرضــت نفســها علــى كــل 

  .)6(الثقافات بل نفذت إىل جهازنا اإلدراكي"
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بل منط وجود تارخيي يفرض نفسه على البشرية بأمجعها، وبذا تؤطر خياراتنا وحتدد أطرنـا املعرفيـة، وال ميكـن  فاحلداثة ليست ظاهرة ثقافية
مــن هــذا املنظــور الفصــل الراديكــايل بــني التحــديث والتغريــب، بــالنظر الرتباطهمــا الوثيــق "فكــل حتــديث نــاجح يقتضــي مســبقا جرعــة قويــة مــن 

  .)7(التغريب"
، إال ن املعتقـدات الدينيـة االرتدوكسـيةوح صـوفية تبـدو يف حثـه علـى إعـادة االعتبـار لألبعـاد الروحيـة بانفصـال عـومع أن شايغان حيتفظ بر 

ـــة  ـــة الطوباني ـــا "خطـــاب حقـــد" يفضـــي إىل منـــط مـــن النســـبية العدميـــة املغرقـــة يف الرتمجي ـــة معتـــربا أ ـــة الثقافي أنـــه ينتقـــد بشـــدة نظريـــات التعددي
  .)8(الفارغة"

ــا نظــل ولــيس مــن مهنــا إفا ضــة القــول يف هــذه املقاربــة الــيت نلمســها يف شــكل أقــل اكتمــاال لــدى حممــد اركــون، وإمنــا حســبنا اإلشــارة إىل أ
بالســمة املعياريــة املضــافة علــى واقــع يوصــف بــالكوين: فهــل هــذا الطــابع  أولهمــاعــاجزة عــن اإلجابــة علــى إشــكالني حمــوريني مرتابطــني، يتعلــق 

ــا منــوذج احلداثــة الغربيــة؟الكــوين راجــع إىل حمــددات مرجعيــ  ثانيهمــاويتعلــق  ة ذاتيــة أو هــو تعبــري عــن جمــرد حالــة اهليمنــة واالنتشــار الــيت يتمتــع 
ا مما يرتجم فلسفيا يف اجتاهني بارزين مهـا مـن جهـة احلـوار الـدائر حـول مـا بعـ ا وقطائعها وأزما د احلداثـة بالطابع التارخيي للحداثة: أي حتوال

  و مرحلة ما بعد حديثة.أل العوملة بصفتها إما حداثة مبنطلقات وآليات جديدة واحلوار الدائر حو 
قوضـت جـذريا   الـيت جيمـع مـا بينهـا االهتمـام باللغـة قـد ،(ما بعـد اهليغليـة)كـن القـول إن الفلسـفات التأويليـةفبخصـوص اإلشـكال األول مي

 ،(القائمـة علـى مفهـوم اليقـني العلمـي) كمـا قوضـت الكونيـة التجريبيـة  ،خييـة)(القائمة على العقالنية النسقية ذات املضامني التار  كونية األنوار
  ومن مث حولت احلداثة إىل سردية هلا حدودها املفهومية وسياقها التداويل اخلاص. 

إحــدامها، يف ونلمــس هلــذه املقاربــة صــيغتني فلســفيتني راهنتــني تعــرب نزعــة "التعدديــة الثقافيــة" لــدى الفيلســوف الكنــدي تشــارلز تــايلور عــن 
  حني تعرب تداولية الفيلسوف األمريكي تشارلز تايلور عن االجتاه اآلخر.

فينطلــق مــن نقــد التصــور اهليغلــي للدولــة بصــفتها  ).9(أمــا تــايلور الــذي اهــتم بضــبط مســار تشــكل اهلويــة احلديثــة يف عمــل فلســفي هــام
الكـوين واخلصوصـي، املسـاواة واالخـتالف، يف سـياق أعمـق  غم على تعايشاحلديث مر  نسانالتجسيد الكلي ملبدأ الذاتية احلرة، معتربا إن اإل

  من جمرد الصراع بني اجملتمع املدين والدولة الذي حتدث عنه هيغل.
 فالذاتية ال تتشكل إال يف الفضاء القيمي للخريات املتاحة أو املمكنة" الذي بدونه تصـبح فكـرة االختيـار عدميـة املعـين. وهـذا الفضـاء هـو

  .)10(داليل حواري مشرتكجمال 
انطالقــا مــن هــذا التصــور ينتقــد تــايلور النظريــات الــال ثقافيــة للحداثــة(فيرب علــى اخلصــوص) الــيت تعتــرب احلداثــة مســارا كونيــا حتميــا أحــادي 

لـــة" الـــيت يالحـــظ االجتـــاه واملضـــمون، دون االنتبـــاه إىل الطـــابع االحتمـــايل واألخـــتاليف ملســـار احلـــداثات، مفضـــال احلـــديث عـــن احلـــداثات البدي
  تشكلها يف مناطق متنوعة من العامل.

ـا الشـرط األو  حـد وهكذا يدعو تايلور إىل "سياسة اعرتاف" بني اجملموعـات الثقافيـة داخـل اجملتمـع الواحـد أو بـني األمـم املتنوعـة. معتـربا أ
  .لتفعيل الدميوقراطية التعددية

اختذ منذ عصور األنوار داللة فردية، باعتباره منطا مـن العالقـة املباشـرة  )،11(ديثةفمفهوم "األصالة" الذي شكل مفهوم النزعة الذاتية احل
  باألنا وبالطبيعة اخلاصة املهددة باآلخر.
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ي بإمهــال اجلانــب احلــواري التفــاعلي فيــه، ذلــك أن هويــة الفــرد هــي دومــا جتمــاعخطــري يف ضــبط الرهــان اال هــذا التصــور خلــلٍ  أدىوقــد 
  رين من حيث هو "ماحنون للداللة". حصيلة مفاوضته مع اآلخ

وهكذا يطرح تايلور مفهوم "الكرامة الكونية" تعبريا عن حق االعرتاف باخلصوصيات الثقافيـة، حمـوال مبـدأ حـق األصـالة مـن داللتـه الفرديـة 
نفـي "العامـل السـياقي" يـؤدي إىل ممارسـته  إىل داللته الثقافية الواسعة، داعيـا إىل مراعاتـه يف القـوانني والـنظم السياسـية وطنيـا ودوليـا، معتـربا أن

  .)12(أخطر أمناط الكليانية باسم مقاربة كونية تتخذ مسة بداهة زائفة
أمــا رورتــري الــذي يتبلــور مشــروعه الفكــري داخــل تقليــد فلســفات مــا بعــد احلداثــة، حــىت ولــو كــان يتميــز عنهــا بنزعتــه الليرباليــة الربغماتيــة 

مريكي، فينطلق من نقد التصورات التأسيسية واجلوهرية للحقيقة والعقل، متبنيا النموذج التداويل النفعي للمعرفة املتجذرة يف املناخ الفكري األ
  .)13(من حيث هي حصيلة تضامن سياقي حمدد بشروط احتمالية توافقية

ا نتـاج وهـم القـدرة علـى اخلـروج مـن التـاريخ، والنـأي عـن االحتماليـة، واإلميـان بوجـود  من هذا املنظور ينتقد بشدة فكرة الكونية، معتربا أ
  قالب مطلق ثابت ميكن خلطاباتنا املتعارضة أن ترتجم فيه.

  فبالنسبة له ليست املعارف واحلقائق سوى تعبريات لغوية عن منط من العيش املشرتك.
  .)14(ة الثابتةال لعقالنية جوهرية تضبط الوجود يف أبعاده املتعالي ومن مث ال جمال لفكرة "جمموعة مثلى" أو

ايــة املطــاف هــو اخــتالف القــاموس الــداليل ولــيس اخــتالف املعتقــدات، وأحــوال الطمــوح  وهكــذا خيلــص روريت إىل القــول إن مــا يهــم يف 
  .)15(لقيمة احلقيقة وليس احلقائق القائمة حسب االعتقاد السائد

حد، معتربا أن اهلوية هي حصيلة خصوصيات سياقية ليس هلـا يف ومن مث ينتقد روريت مشروع احلداثة بصفته نسقا كونيا مبضمون ثقايف مو 
ا مقوم عقالين ضروريا، بل هي حصيلة تضامن حملي حمدود وفق رهانات معين وقواعد تبادل لغوي. وألعاب حقيقية    ية.احتمالذا

رتـــري، أن مســـار احلداثـــة يتحـــدد وفـــق نالحـــظ إذن مـــن خـــالل نظـــرييت "التعدديـــة الثقافيـــة" لـــدى تـــايلور و"التداوليـــة االحتماليـــة" لـــدى رو 
ا مقومات موضوعية، وإمنا حتمل بصمات جتربة تارخيية وتأويلية حمدودة.   مسالك ثقافية خصوصية ليس هلا يف ذا

داللــة يف مســتوى  )16(ولــيس لواقــع غلبــة وانتشــار النمــوذج الغــريب للتحــديث الــذي درســت الباحثــة واملؤرخــة ســويف بســيس مســار انتشــاره
ة الكونيــة للنمــوذج القائم(انطولوجيــا وعقليــا) حــىت ولــو كــان مــن املشــروع التســاؤل حــول االمكانــات الفعليــة لصــياغة منــاذج حتديثيــة الحيالصــ

  كراهات الوضع الدويل القائم، كما سنرى الحقا.إبديلة حبسب شروط و 
  إن هذا احلوار ينعكس يف سياقنا الفكر العريب اإلسالمي يف اجتاهني.

للهيمنة الثقافية الغربية، مـن حيـث هـي إحـدى دوائـر السـيطرة واالسـتعمار واالمربياليـة، واملطالبـة باسـتقالل  ديولوجياتجاه نقدي اي - 
  الذات التارخيية والتحرر الثقايف.

يــدافع مــن منطلــق النظريــات النقديــة للحداثــة، عــن اســتقاللية اجملــال التــداويل العــريب اإلســالمي، وعــن حداثــة  اتجــاه نظــري فلســفي - 
 يلة تتشكل حبسب اخلصوصيات احلضارية احمللية.بد

كية الذي انتشـر لـدى النخـب اجلنوبيـة الـيت قـادت ا فيشكل امتدادا للتقليد العامل ثالثي املتأثر باملثل اليسارية واالشرت  أما االتجاه األول -
  حركات التحرر يف إفريقيا وآسيا وأمريكا اجلنوبية.
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جيا املاركسية اليت كانـت العقيـدة الرمسيـة يف االحتـاد السـوفيايت ويف املعسـكر الشـرقي الـدائر يف فلكـه، وعلى الرغم من تبين بعضها لأليديولو 
 إال أن األمـــر هنـــا يتعلـــق مبثـــل وشـــعارات ماركســـية مســـتوعبة داخـــل أرضـــية ثقافيـــة وجمتمعيـــة مغـــايرة، وال عالقـــة هلـــا يف الغالـــب باملنـــاخ النظـــري

موم وإشكاالت اجملتمعات الصناعية األوروبية احلديثة.للفلسفة األملانية يف القرن التاسع    عشر، وال 
كسـي ولعل أبرز مثال هلذا النوع من األيديولوجيا هي التجربة املآوية يف الصني اليت شكلت منوذجا فريدا من املزج بـني أدوات التحليـل املار 

ة واحملرومــة، ومــن مث كــان ســحرها وإغراؤهــا خــارج اجملــال الصــيين وعمــق الثقافــة الكونفوشيوســية وتطلعــات وأحــالم الشــعوب اجلنوبيــة املضــطهد
  الضيق.

ستيعاب املثل والقيم اليسـارية داخـل النسـيج إومن مناذج هذه األيديولوجيا أيضا تيار "الهوت التحرير" يف أمريكا الالتينية الذي قام على 
  ويتها الدينية. الروحي جملتمعات شديدة التمسك

كتاب متميزون يف توفري الزخم النظري املطلوب هلذا التوجه، مـن أبـرزهم الفيلسـوفان جـان بـول سـارتر الـذي اعتـرب أن وقد أسهم فالسفة و 
ا شرط التحرر الوجودي واجملتمعي هو التحرر من االستالب الثقايف واحلضاري إزاء اهليمنة الغربية، وروجيه غـارودي الـذي اعتـرب "الغـرب حـدث

الــذي شــكل   "فراتــر فــانون"بشــرية" وطــرح فكــرة القطيعــة معــه شــرطا أوحــد لتحــديث اجملتمعــات اجلنوبيــة، فضــال عــن طارئــا هامشــيا يف تــاريخ ال
  . "العامل الثالثي"كتابه "معذبو األرض" إجنيل هذا التيار 

لنظرية املسـتقلة" بـاخلروج وقد بلورت أعمال املفكرين املصريني أنور عبد امللك وعادل حسني مقاربة "اإلبداع الفكري الذايت" و"املمارسة ا
  من النموذج التغرييب للحداثة.

أمــا عبــد امللــك فيــدعو إىل مــا أطلــق عليــه "اإلبداعيــة" مــن منظــور اخلصوصــية احلضــارية، موضــحا األمــر بقولــه "أعــين انطالقــا مــن املناشــئ 
 –لذي نعيشـه.. لتحفيزهـا علـى صـيانة اهلويـة الثقافيـة القومية اليت تؤلف كال من حضارات العامل ا –احلضارية املختلفة، ومن املناطق الثقافية 

ا املعاصرة واملستقبلية، وصيانة إسهامها يف احلصة العقالنية للعامل"   .)17(القومية ملختلف اجملتمعات بتحوال
ومقوماتــه الفكريــة  مــن هــذا املنظــور، مييــز عبــد امللــك بــني فضــائني حضــاريني واســعني شــرقي وغــريب، معتــربا أن لكــل منهمــا إيقاعــه الثقــايف

ليــة واجملتمعيــة، مراهنــا علــى قيــام دورة حضــارية شــرقية علــى أنقــاض "النــاظم العــام للهيمنــة الغربيــة املتصــدعة" أساســها "املنطــق الصــيين والتكام
  . )18(اإلسالمية واجلماعية اإلفريقية"، مما يكفل جتاوز أسس ومرجعيات احلداثة الغربية اليت اختزلت العقلية يف التعقلية

الفلسـفية، فـإن عـادل حسـني دخلهـا مـن بـاب –وإذا كان عبد امللك قد دخل اسرتاتيجية نقد التحديث الغريب مـن البوابـة السوسـيولوجية 
السياســـي، داعيـــا إىل مـــا أطلـــق عليـــه "املمارســـة النظريـــة املســـتقلة" لـــدرء اخـــتالالت الرتكيبـــات النظريـــة الغربيـــة" فـــالنظرة  -التحليـــل االقتصـــادي

لة "قد تكشف لنا أنه ال يوجد مسار طبيعي، وأن هناك إمكانية ملسار خمتلف وأكثر مالءمـة، وبالتـايل فإننـا لسـنا بصـدد مصـاعب غـري الشام
  .)19(مألوفة يف طريق الوصول إىل النموذج الغريب، ولكن أمام احتمال أن نصل إىل منوذج آخر

مربيالية الغربية، اليت أفضت إىل مفاهيم "تعـدد املراكـز ىل الدراسات النقدية لإلويستند عادل حسني يف تصوره للممارسة النظرية املستقلة إ
  احلضارية، واالستقالل احلضاري، و"التحديث املؤصل".

ويســعى عــادل حســني إىل بلــورة هــذه االســرتاتيجية البديلــة مــن داخــل الســياق احلضــاري اإلســالمي، مركــزا علــى اجلانــب التنمــوي، حيــث 
  ية املستقلة" بديال من منوذج "التنمية باالنتشار" (اآلليات املستوردة من الغرب).يطرح منوذج "التنم
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وتفضــى هــذه املقاربــة إىل نقــد جــذري ملفهــوم "التحــديث" الــذي يكــرس حالــة التبعيــة الفكريــة واالقتصــادية والسياســية، طارحــا بــديال منــه 
ــا ال ميكــن أن معيــار "التجديــد الــذايت" أي التجــدد مــن داخــل األمــة ومــن داخــل قيم هــا". ذلــك أن "أمــة ال تنــتج حضــارة متكاملــة خاصــة 

  . )20(ومصطلح االستقالل احلضاري هو التعبري عن هذا املفهوم" ،تكون أمة
وتقــرتب مقاربــة أنــور عبــد امللــك وعــادل حســني مــن النقــد الراديكــايل للحداثــة الغربيــة لــدى مفكــر إيــراين بــارز هــو جــالل آل أمحــد الــذي 

ه "نزعـــة التغريـــب" إىل اعتبـــار النمـــوذج التحـــديثي الغـــريب "وبـــاء" جيـــب علـــى اجملتمعـــات الشـــرقية الـــتخلص منـــه للنهـــوض والنمـــو ذهـــب يف كتابـــ
قبــال اآللــة  ةموضــحا "أن القضــية املركزيــة الــيت أحــاول التأكيــد عليهــا يف هــذا الكتــاب، هــي أننــا ال نســتطيع صــيانة شخصــيتنا الثقافيــة التارخييــ

ا احملتمة،  ا. وأصل املشكلة أننا ما مل نع ماهية وأساس وفلسفة احلضارة الغربية، وما دمنا نصـر علـى وهجما وإمنا سحقنا وذبنا حتت عجال
(عرب استهالك منتوجاته) فلن نكون أكثر مـن ذلـك احلمـار الـذي لـبس جلـد األسـد، وكلنـا يعلـم حركات الغرب بصورة ظاهرة وسطحية تقليد

  .)21(مصريه"
(الفرنسـيني علـى األخـص) بات املفكرين واألدبـاء الوجودينيالل آل أمحد يستند يف رده الراديكايل للحداثة الغربية لكتاومن الواضح أن ج

 املعـــيش، مـــع إعـــادة االعتبـــار للـــرتاث الشـــرقي، وللمخـــزون احلضـــاري القـــومي يف نســـاينعلـــى نقـــد النزعـــة التقنيـــة وأثرهـــا علـــى الواقـــع اإل مركـــزاً 
  ته اإلبداعية الذاتية.خصوصياته املميزة وقدرا

إن هذا االجتاه النقدي للحداثة الغربية من حيث عالقتها بالفضاءات احلضارية األخرى جيد اكتماله يف أعمال أدوارد سـعيد خصوصـا يف  
افــة الغربيــة، معتــربا كتابيــه "االستشــراق" و"الثقافــة واالمربياليــة" اللــذين يرصــد فيهمــا نظــام اقــرتان املعرفــة والســلطة بتشــكل صــورة اآلخــر يف الثق

  .)22(االستشراق أداة من أدوات اخرتاق االستعمار وسيطرته ومظهرا من نظام اهليمنة املعرفية والفكرية الغربية اليت يتعني التحرر منها
احلداثــة البديلــة يف مقابــل هــذه املقاربــة األيديولوجيــة النقديــة الــيت وقفنــا عنــد بعــض مناذجهــا تبلــورت بعــض احملــاوالت الفلســفية للــدفاع عــن 

اللغـة لتبيـني وكسر السلطة التأويلية الغربية لعل أمهها حماولة املفكر املغريب طه عبد الرمحن اليت استند فيها للفتوحات اجلديدة يف جمـال املنطـق و 
  حق التنوع واالختالف الثقايف من داخل املنظومة الفلسفية.

أخــالق يف العلــم" و"ال غيــب يف العقــل" يقــف عنــد  يف أصــلني أساســيني مهــا: "الففــي نقــده للــنمط املعــريف احلــديث الــذي جيمــل أصــوله  
أزمـات هــذا الـنمط املعــريف يف مسـتويني متمــايزين مهـا "أزمــة الصـدق" املتأتيــة عـن فصــل العلـم عــن األخـالق و"أزمــة القصـد" املتأتيــة عـن فصــل 

  نظرية التعبد" اإلسالمية.أخالقيا للحداثة الغربية يقوم على " العقل عن الغيب، طارحا بديالً 
الفلســفية اجلديـدة يف نقــدها للتقنيـة والتصــورات الوضـعية موضــحا مقاربتـه للنظــام  ومـن الواضـح أن طــه عبـد الــرمحن يسـتفيد مــن الدراسـات

ــذا يكــون النظــام العلمــي التقــين الــذي تقــوم عليــه احلضــارة نظامــا ال يبتغــي الســيادة احملــدودة الــ ــا الطبيعــة املعــريف احلــديث بقولــه "و يت ترضــى 
ا هذه الطبيعة وتكون مفسدة هلا حبيث يكـون هـذا النظـام نظامـا نساناإل ية وتكون خادمة هلا، بل يبتغي السيادة غري احملدودة اليت ال ترضي 

  .)23(، ويكرهه وال يطيعه، أو قل، بإجياز نظاما متسلطا"نسانقاهرا لإل
  كونية احلداثة وتعدديتها من خالل ثالثة مسالك: ويدخل طه عبد الرمحن إىل اجلدل الدائر حول  

  .)24(يف حتديد اجملال التداويل اخلاص بالثقافة العربية اإلسالمية والدعوة للتجديد من داخله المسلك التأويلي: - 
 .)25(لغريبيف ضبط منط العقالنية الكالمية القائمة على السمة احلوارية يف مقابل املنطق الربهاين ا المسلك المنطقي اللغوي - 

 يف الدفاع عن املنظومة القيمية اإلسالمية يف اختالفها وخصوصيتها، ضمن منظور حتديثي غري غريب. المسلك األخالقي - 
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ا يف أمـور وتنفـتح علـى غريهـا  وفق هذا املسلك األخري يرى طه عبد الرمحن أن اخلصوصية احلضارية ال تنايف الكونية فقد تتعلق األمة بـذا
  يف أمور أخرى.

  فاخلصوصية هي حيز األمة وجسمها يف حني غالبا ما تطلق الكونية على خصوصية أمة عممت طوعا أو كرها على أمم أخرى.
ويبــني طــه عبــد الــرمحن واقــع التــداخل بــني اخلصوصــية والكونيــة مــن وجهــني مهــا كــون "اخلصوصــية عنصــر يف الكونيــة" باعتبــار أن الكونيــة 

كما أن "اخلصوصية جسد للكونية" فـالكوين ال يتجـرد مـن اخلصوصـي بـأي حـال، "وإذا بطـل القـول   "تأليف صريح بني خصوصيات خمتلفة"
إىل الكونيـــــة، أي أن تكـــــون باصـــــطالحنا خصوصـــــية  جتمـــــاعبالتضـــــاد بـــــني اخلصوصـــــية والكونيـــــة، جـــــاز أن تقبـــــل اخلصوصـــــية اإلســـــالمية اال

  .)26(جامعة
ـــا الرئيســـية يـــة القيميـــة يفويقـــف طـــه عبـــد الـــرمحن عنـــد أطروحـــة التعدد (نظرية مـــاكس فيـــرب يف العقلنـــة، النظريـــة التواصـــلية لـــدى آبـــل جتليا

االسـرتاتيجي، منتقـدا  –وهابرماس، نظريـة العدالـة اإلجرائيـة لـدى راولـز، نظريـة دوائـر العدالـة لـدى والتـزر) كمـا يتعـرض لسـياقها األيـديولوجي 
العقـل والـدين، ومبـدأ التعـارض بـني السياسـي واألخالقـي ومبـدأ التطـابق بـني الثقـايف  إياها يف مبادئهـا الثالثـة املؤسسـة هلـا: مبـدأ التعـارض بـني

  واألخالقي.
فما يرفضه يف هذه األطروحـه لـيس فكـرة تعدديـة القـيم وإمنـا السـمة الصـدامية هلـذا التعدديـة، الـيت يطـرح بـديال منهـا "مفهـوم تعدديـة القـيم 

اليت ال تسيب عقلي فيها، وال يكون ذلك إال بوصل العقل مببـدأ اإلميـان، فـال عقـل يغـري عنـان، املتصادفة" اليت يفسرها بقوله: "هي التعددية 
ذلـك إال بوصـل السياسـة مببـدأ اخلـري، فـال سياسـة بغـري زمـام وأخـريا هـي التعدديـة  وأيضا هي التعددية الـيت ال تسـلط سياسـي فيهـا، وال يكـون

  .)27(ل الثقافة بالفطرة، فال ثقافة بغري جلاماليت ال تطرف ثقايف فيها، وال يكون ذلك إال بوص
وإذا كـــان طـــه عبـــد الـــرمحن يؤســـس قيميـــا حـــق التنـــوع الثقـــايف، فإنـــه يؤسســـه أيضـــا فلســـفيا بـــرفض الســـمة الكونيـــة للفلســـفة، والـــدفاع عـــن 

ق اللغـوي األديب، واالخـتالف ي، وارتباطهـا بالسـياجتمـاعخصوصية اإلبداع الفلسفي، من عدة أوجه، كارتباط الفلسفة بالسـياق التـارخيي اال
  الفكري بني الفالسفة والتضييق القومي للفلسفة.

الكونيــة يف الفلســفة.. ليســت علــى احلقيقــة إال فلســفة قوميــة مبنيــة علــى  وخيلــص يف نقــده ملــا يــدعوه بأســطورة الفلســفة اخلالصــة إىل "أنّ 
  .)28(ية على اليهودية املسيسة"أصول الرتاث اليهودي املسخر ألغراض سياسية، أو قل فلسفة قومية مبن

اإلسـالمي، ومـدها  –ويقرتح طه عبد الرمحن بديال فلسفيا عربيا يقوم على مبدأ اخرتاع املفاهيم الفلسفية من داخل اجملال التداويل العـريب 
  .)29(باحلركية الالزمة عن طريق وصلها بالقيم العملية واألخالقيات السلوكية

أطروحة طه عبد الرمحن اليت بدأت تستثري اهتماما متزايدا يف احلقل الفلسفي العـريب، وإمنـا حسـبنا اإلشـارة إىل وليس مهنا هنا التعليق على 
ا تقدم أكمل صياغة فكرية عربية راهنة حلق التنوع الثقايف ضمن منظور احلداثة.   أ

  تها هو استنتاج خالصتني أساسيتني مها: وما نريد أن خنلص إليه يف ضبط خيوط هذا احلوار الدائر حول كونية احلداثة وتعددي
ـــارت فيـــه املقـــاييس  –1 مل يعـــد باإلمكـــان الـــدفاع عـــن األســـس األنطولوجيـــة أو العقليـــة للكونيـــة، ال مـــن املنظـــور االبســـتمولوجي الـــذي ا

املنظور الفلسـفي بعـد االنتقـال الواسـع وية الغائية، وال من نسانالوضعية لليقني العلمي، وال من املنظور التارخيي بعد احنسار األيديولوجيات اإل
اللغة الذي ولد أفقا تارخييا رحبـا أساسـه اكتشـاف السـمة التداوليـة االختالفيـة للخطـاب مـن حيـث هـو شـكل  مالذات إىل براديغ ممن براديغ

  تعبريي حمدود وظريف. 
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النقــدي للهيمنــة الثقافيــة الــذي يســتعيد يف يتنــزل خطــاب حــق اخلصوصــية يف مســتويني متمــايزين مهــا مــن جهــة التصــور األيــديولوجي  –2
والعالقـــة اإلشـــكالية بـــني مســـاري احلداثـــة ومـــا أصـــبح يطلـــق عليـــه يف بعـــض  ،)30(أيامنـــا ودجمـــه يف ســـياق احلـــوار املتولـــد عـــن حركيـــة العوملـــة

باعتبـار أن هـذه الصـلة نـادرا مــا  األدبيـات الفلسـفية "مـا بعـد احلداثـة" فبخصـوص التصـور األول البـد مـن ضــبط العالقـة بـني احلداثـة والعوملـة،
 يتم ضبطها وتناوهلا بالعمق النظري املطلوب، حىت ولو كانت حاضرة ضمنيا يف األذهان والكتابات(غالبا عن غري وعي ودون قصد).

انيـات السـيطرة فأحيانا ينظر للعوملة، من حيث هي مرحلة اكتمال احلداثـة، ببلـوغ مسـار التقنيـة حلظـة جتسـيد غاياتـه ومطاحمـه بتثبيـت إمك
  ية(مشهد العقلنة الذي حتدث عنه ماكس فيرب).جتماعالشاملة على الطبيعة وحتقيق مطلب القولية الكونية للمسارات االقتصادية، واال

التقنيـة ويف املقابل ينظر البعض اآلخر إىل حركية العوملة بصفتها قطيعة مع حقبة احلداثة، وبداية أفق ثقـايف وجمتمعـي جديـد يـتالءم والثـورة 
أدوات املعرفــة ورهانــات الســلطة واجملتمــع، وتلــك هــي النغمــة الســائدة يف األدبيــات املســتقبلية  -مــن هــذا املنظــور-الثانيــة الــيت غــريت جــذريا 

  األمريكية.
، ويتعلــق ثانيهمــا والواقــع أن إشــكالية صــلة العوملــة باحلداثــة تتحــدد يف مســتويني متمــايزين يتصــل أحــدمها بالبنيــة املؤسســية والــنظم اجملتمعيــة

  باخلطاب النظري واألنسقة القيمية.
ل فيما فإذا تأملنا يف املستوى األول، أمكننا القول أن ديناميكية العوملة قد حورت جذريا هذه البنية والنظم املؤسسية واجملتمعية، على األق

ا املعروفــة علــى االقتصــاد و  اجملتمــع ممــا نلمــس أثــره واضــحا يف العديــد مــن الظــواهر مثــل يتصــل بــإدارة الطبيعــة، أي بــاألطر التقنيــة بانعكاســا
ي(املفهوم اجلديـد جتمـاع(توحد املنظومـة الرأمساليـة العامليـة) والـزمن االلدولة القوميـة) والـزمن االقتصـادياالنفصام املتزايد بني الزمن السياسي (ا

  للمواطنة الذي تسعى لتكريسه شبكات اجملتمع املدين العاملية..). 
و هذه الظواهر يف قطيعة واضحة مع زمن احلداثة املوحد والغائي واملمركز الذي ينتظم حـول الدولـة القوميـة بصـفتها "الوحـدة الروحيـة وتبد

  لعصور احلداثة" حسب عبارة هيغل.
ا النظريــة والقيميـــة تطـــر  ح أســئلة وحتـــديات غـــري أمــا إذا توقفنـــا عنـــد املســتوى الثـــاين، أمكننـــا القــول إن ديناميكيـــة العوملـــة مــن حيـــث قاعـــد

  مسبوقة على خطاب احلداثة، حىت ولو كانت ال تقدم بديال جديدا عنه.
فمن الواضح أن العوملة، حىت ولو كانت ال تقضي على "عصر األيـديولوجيات" كمـا يـرتدد علـى ألسـنة املتسـرعني تـرتجم أزمـة "احلكايـات 

  .)31(الكربى" اليت حتدث عنها الفيلسوف الفرنسي اليوتار
والتارخيانيـة  ،الكـانطي) -(الـرتاث الـدكاريت رأسها الفلسفة التأملية الذاتيـة القيمية الكربى للحداثة وعلى –يتعلق األمر باألنساق النظرية و 
  املاركسي) والتصورات التجريبية الوضعية واأليديولوجيات التعبوية التحشيدية.  –(الرتاث اهليغلي  الغائية

ة لصـياغة خطـاب بـديل يكـون املضـمون النظـري والقيمـي لديناميكيـة العوملـة، سـواء بـالرجوع لألدبيـات اللرباليـة ومل تنجح احملاوالت العديد
  املتطرفة أو االحتفاء السطحي ببعض شعارات ما بعد احلداثة أو التبشري بالديانة السربنيقية اجلديدة املزعومة.

ــج اخلطــاب العــريب الســائد  ختــزال العوملــة يف واقــع اهليمنــة األمريكيــة أو مــا يــدعى بالنظــام العــاملي اجلديــد أو مييــل إذن إمــا إىل ا اً ليــاحإن 
ـا  إعطائها هالة منوذج حضاري جاهز للتصدير، مما ينم عن قصور فادح يف استكناه حتوالت نوعيـة تطـال البشـرية برمتهـا، وتسـتهدفها مبقوما

ت البـد مـن التحلـي مبلكـة التسـاؤل وبالعقـل النقـدي اإلشـكايل وتلـك ملكـة غابـت والسـتكناه هـذه التحـوال .األنطولوجية واملعرفيـة والسـلوكية
  . )32(منذ وقت طويل عن الفكر العريب
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يف الثقافـة العربيـة خـالل العقـدين األخـريين، واختـذ أشـكاال متعـددة  واسـعاً  ا التصور املتعلق بأطروحة ما بعد احلداثـة، فقـد انتشـر انتشـاراً أمّ 
  .)33(بستملوجيا النقدية ما بعد الوضعية، والنقد األديب التفكيكية الفلسفية، واإلمتغايرة منها املعاجل

  لثقافة ما بعد احلداثة جذورا ثالثة أساسية يف سياقنا العريب. ومن املعروف أنّ 
ن مفـــاهيم الـــوعي اهلايـــدغري يف الفلســـفة الفرنســـية الـــذي متحـــور حـــول نقـــد املرتكـــزات األساســـية للحداثـــة مـــ - أوال: التقليـــد النيتشـــوي

ايـــة املوضـــتني  والذاتيـــة والعقالنية...وقـــد دخـــل الســـاحة الثقافيـــة العربيـــة عـــن طريـــق كتابـــات أســـاتذة أقســـام الفلســـفة يف املغـــرب العـــريب، بعـــد 
  الوجودية واملاركسية اللتني هيمنتا على اجملال الثقايف لفرتة طويلة.

نفاذ وانتشار املقاييس البنيويـة الشـكالنية يف التحليـل اللسـاين والدراسـات اللغويـة، الذي برز على هامش  ثانيها: النقد األدبي التفكيكي
(مثل فصول املصرية) يف التعريف به وتطبيق آلياته على النصوص األدبية والرتاثية، وإن كانت جذور هـذا االجتـاه ةنوقد ختصصت جمالت رصي

  مريكية أحيانا، باعتبار طغيان النزعة التفكيكية على االجتاهات النقدية األمريكية.فرنسية أيضا، إال أنه دخل للسياق العريب من البوابة األ
املبشـرة حبضـارة مـا بعـد احلداثـة، ال يف شـكل نقـدي، وإمنـا مـن منظـور رصـد التحـوالت املنجـرة عـن  ثالثها: أدبيــات البحــوث المســتقبلية

إىل تأكيـد حالـة القطيعـة بـني املوجـة اجلديـدة وحقبـة احلداثـة  بط املعـارف، وصـوالً الثورة الصناعية الثانية يف مستوى إدارة اجملتمعات وبلورة وضـ
  بكل عناصر مناخها الفكري واجملتمعي، ولقد وجلت هذه األطروحات للثقافة العربية عن طريق ترمجة بعض الكتابات األمريكية السيارة.

ملهيمنــة علــى نطــاق واســع علــى الثقافــة العربيــة الراهنــة، وإمنــا ســنكتفي ولــيس مــن مهنــا التعــرض بالتفصــيل والتقــومي هلــذه املنــاحي الفكريــة ا
بســؤال نعتقــده األســاس احملــوري يف اســتكناه داللــة ومرجعيتــه انتشــار أدبيــات مــا بعــد احلداثــة يف ســياقنا العــريب، وهــو: إىل أي حــد تعــرب هــذه 

ا يف مهادهـا األصـلي وظـروف األدبيات عن حاجـة موضـوعية يف ثقافتنـا وأرضـيتنا اجملتمعيـة والفكريـة، ومـ ا هـو بالتـايل الفـرق بـني عوامـل نشـأ
  بروزها يف خطابنا الفكري؟

جابة على هذا السؤال اجلوهري، البد من البدء بإيضاح مصادرة أساسية ننطلـق منهـا، وهـي أن اخـتالف السـياقات الثقافيـة واجملتمعيـة لال
نـــه وســياقه املتميــزان نســـبيا، ممــا يفســـر بالثوابــت واحملـــددات االنرتبولوجيــة، أي بالنوافـــذ ال مينــع تــداخل األفكـــار وترابطهــا. فللفضـــاء الثقــايف زم

ا املفتوحة بني الثقافات واألفكار على اختالف العصـور واجملتمعـات، بيـد أن املفـاهيم واألفكـار إذ تنتقـل مـن سـياقها األصـلي، تتبـدل وظائفهـ
ا التحليلية والربهانية، حبسب تغ   ري النظم املعرفية والتأويلية.املعرفية وآليا

ــا اجلديــدة، حــىت ولــو كــان هــذا إف نتشــار أدبيــات مــا بعــد احلداثــة يف الســياق العــريب ال ميكــن أن يفســر مبحــض التــأثر بالثقافــة الغربيــة وتيارا
  العامل حقيقة ال مراء فيها.

بــل –ينــات مــن القــرن العشــرين) علــى الــرغم مــن ظهورهــا (يف الثمان وألمــر مــا مل تــدخل هــذه األدبيــات الســاحة العربيــة إال متــأخرة نســبيا
ا   (فلسفة نيتشه). صلية، ورجوع جذورها ألكثر من قرنقبل عقدين من ذلك التاريخ يف أرضيتها األ -طغيا

(مــن  الكــربىل األيــديولوجيات التعبويــة ومــرد هــذه احلقيقــة، أن تلــك األدبيــات مل تكــن لتعــرف طريقهــا يف الثقافــة العربيــة، يف مرحلــة ال تــزا
يمن على الفضاء الثقايف والسياسي، وحتمل آماال وتطلعات واعدة، وقد كانت تلـك السـاحة حباجـة إىل نغمـ ة مركزية قومية وأممية اشرتاكية) 

ـا أتـب أو "الفاعلية الوجودية" املتصاحلة مع "ميتيولوجيا التقدم" املاركسية كما بثهـا سـارتر، أكثـر مـن حاجتهـا إىل صـوت فوكـو الـذي كـان يك
ايــة نســانيف ضــاحية العاصــمة التونســية كتابــه "الكلمــات واألشــياء" الــذي أعلــن فيــه "مــوت اإل "ســيدي بــو ســعيد"حــي يف يف عزلتــه،  " و"

  املؤلف" وسخر فيه من غفالنية التاريخ وغائيته.
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تافيزيقـا العصـور احلديثـة، وهـي كتاباتـه الـيت كـان ومل يكن لتهمها يف تلك احلقبة كتابات راهـب الفلسـفة األملـاين هايـدغر الناقـد للتقنيـة كمي
ا يف منزله الريفي، يف حني كان اهلم املسيطر على النخبة العربية هو امتالك التقنية، وولوج عصر التصنيع والنمو.   يسطرها أوا

ـا، حـىت ومـن الواضـح أنـه إذا كانـت أدبيـات مـا بعـد احلداثـة يف السـياق الغـريب، ال تنفصـل عـن تصـدعات ورهانـات  ديناميكيـة احلداثـة ذا
ـــا يف الفضـــاء العـــريب تعـــرب عـــن موقـــف مغـــاير هـــو العجـــز عـــن ولـــوج هـــذه الديناميكيـــة،  ولـــو اختـــذت أحيانـــا طابعـــا نقـــديا جتاوزيـــا أو عـــدميا فإ

  واإلخفاق يف بلوغ مرامي التحديث اليت تأسس عليها املشروع النهضوي العريب.
ا، حىت لـدى االجتاهـات األكثـر فمن ثوابت الفكر النقدي الغريب منذ  ا وتصدعا اللحظة اهليغلية مراجعة مسار احلداثة ومعاجلة اختالال

(وهـو االجتــاه الـذي ســلكه  والعلميـة وإرادة القــوة والسـيطرة راديكاليـة مثـل فلســفة نيتشـه الـيت نبهــت إىل العالقـة اخلطــرية بـني املنظومـة العقالنيــة
يم التنـوير والتحـديث قـه) فلقـد ظـل حـىت وهـو يـدافع عـن هـذا الـرأي بلغتـه املطرقيـة العنيفـة وفيـا جلـذور أغلب مفكري ما بعد احلداثـة مـن بعـد

  (كما أوضح هايدغر يف كتابه اهلام حول نيتشه).
هــا إن املفارقــة الواضــحة الــيت تســم تيــار مــا بعــد احلداثــة يف الســياق العــريب، هــي مجعــه بــني أصــناف شــىت متمــايزة، بــل متناقضــة أحيانــا، من

ـا بسـعيهم االنـدماج يف الزمـان احلـداثي الغـريب، والتيـارات التأصـيلية املنشـدة  لنقـد الغـرب يتامى املاركسـية احملبطـون، والالهثـون وراء احلداثـة ذا
علـى لدى أقالم غربية، فضال عن وجوه فكرية أخرى تسعى بالعمل علـى مقـوالت مـا بعـد احلداثـة إىل حتديـد املشـروع النهضـوي العـريب، ولـو 

  حساب دقة املصطلح ووضوح الرؤية. 
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  من أبرز الكتب اليت تناولتها من خلفيتني خمتلفتني:  -32 
- M. Hardt, A. negri: Empire exils 2000 
- A. touraine: un nouveau paradigme: pour comprendere le monde aujourd`hui Fayard 2005 pp 35-56. 

 (تـونس) وفتحـي الرتيكـي (املغـرب) من أبرز ممثلي هذه النزعة يف الثقافة العربية: عبـد السـالم بـن عبـد العـايل وعبـد الكـرمي اخلطيـيب -33 
ة" مـا بـني فتحـي ومـن أهـم احلـوارات الـيت جـرت يف الفكـر العـريب حـول مـا بعـد احلداثـة حواريـة" احلداثـة ومـا بعـد احلداثـ (لبنان). وعلي حرب

 م.2003دمشق ،الرتيكي و عبد الوهاب املسريي صدرت عن دار الفكر
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  مالك بن نبي و محمد عبده :النخب والوعي الُسـَنِني
  قراءة خلدونية للنهضة 

  *امحيدة النيفر
  إلى الوعي التاريخي صالحمن اإل

ل مــا ميكــن أن يطــرح مــن األســئلة اإلمــام حممــد عبــده فــإن أوّ  الــيت تــويف فيهــانفســها الســنة  يف، م1905إذا كــان مولــد مالــك بــن نــيب ســنة 
   ؟الديين صالح: هل تواصل مع مالك سؤاُل النهضة العربية الذي اعتىن به رجال اإلهو

 ما تربزه لنا ابتداًء قراءة كتابه "وجهة العامل اإلسالمي" يف سلسلة "مشكالت احلضارة" هو هذا التموقع الفكري الـذي حيـرص علـى إبـرازه
  يون العرب تركيزها يف القرن التاسع عشر. صالححني كان يتناول مسألة النهضة اليت توّىل اإل

ي. يتضح هذا يف تقوميه ألبـرز الوجـوه صالحيف هذا األثر املنهجي ندرك نوع العالقة النقدية اليت حرص مالك على إرسائها مع الفكر اإل
ض سياصالحاإل ض فكريا وإنه اندفع بطاقته الفطرية أكثر مما اندفع بطاقته النظرية رغـم ية حني يقول عن مجال الدين " إنه  سيا أكثر مما 

  ).1أنه موهوب فكريا"(
  .ضة ولكنه أخطأ يف تطويرها متاما"يضيف بعد ذلك يف مقارنة مع اإلمام حممد عبده فيقول عنه: "إنه أصاب بعض جوانب مشكلة النه

ية خيتلــف مــع الفــريقني البــارزين اللــذين عاجلاهــا طــوال القــرن صــالحنــه يف عالقتــه باملدرســة اإلحــني نــدرس موضــع ابــن نــيب الفكــري نــدرك أ
ال جياري أيضا ما اعتاده اآلخرون من توظيف قسري ي و صالحالعشرين. هو ال يتفق مع اخلط الَسَلفي الذي يهمل أيَّ تواصل مع الفكر اإل

  مع نزوع متجيدي إيديولوجي واضح. صالحجلهود اإل
ـم يف اعتمـادهم اختيـار اإل، يني أحـدثوا هـزة عميقـة للضـمري املسـلمصـالحلق موقـف مالـك بـن نـيب مـن إقـرار بـأن اإلينط الـديين  صـالحوأ

  واملرجعية الثقافية اإلسالمية قد وفَّروا أول شروط إنقاذ اجملتمعات املسلمة.
م قــراءة نقديــة ترتكــز أطروحــة الــزمن الثقــايف، املقولــة الــيت تناوهلــا يف كتابــه الثاين:"شــروط يف املقــام األول علــى  لكــن هــذا مل مينعــه مــن قــراء

نعــرف إىل اآلن فكــرة  ، ولســناي ينتهــي إىل عــدمنــه الوقــت الــذكل ى الوقــتالعــامل اإلســالمي نعــرف شـــيئا يـــسمَّ النهضــة" حيــث اعتــرب أننــا يف "
  .)2(صل اتصاال وثيقا بالتاريخ"اليت تتّ  الزمن
املمســك بســريورة احلضــارة اإلســالمية وباخلصوصــيات الــيت توقــف املثقــَف علــى  ي هــو هــذا الــوعي التــارخييحصــالمــا غــاب يف التوجــه اإل 

   العوائق اخلاصة اليت متنحه امتالك زمام واقعه اإلسالمي.
  هي ذات املقولة اليت سيطّورها بعد مالك مفّكران مغاربيان معاصران مها عبد اهللا العروي و حممد عابد اجلابري.

مـا يَـدينان بشـكل واضـح ملالـك بـن  ا أدوات حتليلية أكثـر دقـة مّيزتـهالَعَلمان وإن اعتمد كل واحد منهم هذان بـتمٍش منهجـي خـاص، فإ
  ية ونقدها.صالحأمهية عند حتليل اجلهود اإل ينيب حيث أوىل مسألة التحقيب التارخي

يــار حلضـــارة املســـلمني لقــد بـــدأ مالــك مبســـألة "جمتمــع مـــا بعــد املوحـــدين" ليحـــدد اإلحــداثيات ال تارخييـــة الضــرورية الـــيت تضــبط مرحلـــة اال
الوسـيط والقـريوان وعواملها الذاتية أساسا. يف جمتمع "ما بعد املوحدين" نكتشف جبالء العجز احلضاري الـذي حـّول بغـداد مـن مركـز الشـرق 

  ثة عن األسباب والسَُّنن. إىل معامل أقرب للخراب. مع هذا االكتشاف تتواىل األسئلة الباح عاصمة لألغالبة
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ال بـد  تارخييتـه إال مـؤخرا أي أن للـوعي التـارخي بدايـة أنـه مل يـعِ  كـائن تـارخيي إال  نسـانإن اإلالعـروي ل و أصـبح مشـروعا أن يقـبعد مالـك 
  .من حتديدها

 العصــور املختلفــة كجــزرٍ عامــل مــع يتيتميــز باســتبعاد الزمــان مــن خــالل املكــان في صــالحاإلالعــريب وعي ن الــأيــرى اجلــابري يف االجتــاه ذاتــه 
  . الوعي العريب حضورا متزامنا متداخال إىلثقافية حتضر 

الالمعقـول ومـن  إىلالـيت تقـود مـن املعقـول ومـن الضـبابية  الثقافية األزمنةتداخل زه الَعَلمان املعاصران بعد ابن نّيب للخروج من إنه جهد ركَّ 
  ي قائما على الرتاكم وليس على التعاقب وعلى الفوضى وليس على النظام.اليمني مما جيعل الوعي التارخي إىلاليسار 

أخــذهم مبقولــة "الســدمي الثقــايف" الــيت ســادت الفكــر  صــالحعــن اإل -قبــل ذلــك-يون صــالحهـذا بينمــا نــدرك حــني نقــرأ بعــض مــا دّونــه اإل
  ). 3( "العروي و اجلابري"هود مث ما تأّكد بعد ذلك من ج ي عامة قبل جميء مالك بن نيبّ صالحاإلحيائي خاصة واإل

زت خطاب القرن التاسع عشر و جزءا من القرن العشرين بـل والـيت مـا تـزال متحّكمـة يف فئـات هامـة ملواجهة مثل هذه اإلطالقية، اليت ميَّ 
ية وأولويـة الفاعليـة الثقافيـة علـى مـا من املعتنني بالشأن العريب العام اليوم، قّدم مالك بن نّيب أطروحة الزمن الثقايف اليت دعمها باملسألة احلضار 

  عداها من العوامل التارخيية األخرى. 
الزمـان  ي عـربصـالحالفكـر اإل دّشن مرحلة جديدة يف الوعي العريب تريد أن تضع حّدا لــتيه "مالكا"ذا التموقع الفكري ميكن القول إن 

  وعالقته الالتارخييه باملاضي.  الثقايف
  طاب جديد الفكر الُسَنني وظهور خ

   تقّدم غريهم؟ملاذا ملاذا تأخر املسلمون و  سؤال مركزي:على  قائماً  السياسي والحضاريال اجمليف  يصالحاإلكان انطالق الفكر 
  اآلخر.  أبياتهذا السؤال كان يف جانب منه تعبريا عن وعي بالتخّلف وحرصا على ضرورة استيعاب إجي

ي الـذي ارتـبط بـه وطـّوره بصـورة الفتـة صـالحمـن فكـر مالـك بـن نـيب يف عالقتـه بالتوجـه اإل انيـاً ث ضمن هذا التوجه ميكـن أن نتنـاول جانبـاً 
  معتمدا على إحدى مقوالته اليت طّورها عرب منهج جديد. صالحعندما حرص على اإلجابة عن ذات السؤال املركزي لإل

حــد العناصــر األساســية عُتــِربْت أأالــيت  قضــية العلــموهــي  أاليني صــالحإلللفكريــة إلضــاءة هــذا اجملــال ينبغــي التأكيــد علــى أحــد األســس ا
إن جهــل الشــرقيني أدى إىل احنطــاطهم بقــدر مــا أن العلــم ســاعد الغــربيني "للنهــوض األورويب. يف مقالــة شــرح الشــارح لألفغــاين نقــرأ مــا يلــي: 

ــا بــدون معارفــ س مــا نــراه مــن ملــوك إمنــا هــو إن ملــك العــامل لــي ه.علــى الســيطرة علــيهم ومــا كــان مبقــدرة الغــرب أن يقــوم بالفتوحــات الــيت قــام 
  ."العلم

خياطــب يف كتابــه  -إن اهللا-معــىن العلــم فقــال: " م1903أمــا اإلمــام حممــد عبــده فقــد حــّدد مــن جهتــه يف حماضــرة شــهرية ألقاهــا يف تــونس ســنة 
ركـوه مـن جـواهر املعقـوالت يف الكتـب النفيسـة املسـتودعة خبزائننـا الفكر والعقل والعلم بدون قيد وال حّد أما حنن فعملُنـا منـاٍف ملـا كتبـه أسـالفنا ومـا ت

  ). 4.."(.اليت أصبحت ليومنا أكلة للسوس و فراشا لألتربة
حنطـاط املسـلمني. إعُتمدت مـدخال أساسـيا ملعاجلـة أ من إثارة هذه املقولة اليت صالحعلى هذا فإنه ال يكاد خيلو حديث ألحد رجال اإل

رابطـا بـني مقولـة العلـم  "العصـر"ا تونس واليت تناول فيها تفسري سـورة ـي زار فيهـالت السنة نفسهاحماضرته باجلزائر يف  يف "عبده" :يقول الشيخ
النـاس وأعمـاهلم كمـا قـال "العصـر هـو الزمـان الـذي تقـع فيـه حركـات  ملسـؤولية و ضـرورة اختـاذ األسـباب:ا نسـانوما تفضي إليه من حتميـل اإل

هـــي  نســـانأعمــال اإل ..وأنّ .س أن الوقـــت مـــذموم فأقســم اهللا بـــه لينبـَِّهـــَك أن الزمــان يف نفســـه لـــيس ممّــا يـــذّم ويســـبّ ...يتوهم النــاابــن عبـــاس
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وهـو - ة التونسـي حممـد الطـاهر ابـن عاشـور). تأكيدا على نفـس هـذا الـوعي الُسـنين يـذهب العالّمـ5مصدر شقائه ال الزمان وال املكان..."(
...وأن الصـــالح .أنـــزل القـــرآن كتابـــا لصـــالح أمـــر النـــاس كافـــة -تعـــاىل–اهللا " :إىل القـــول بـــأنّ  -حصـــالمـــن أشـــد املنـــافحني عـــن خطـــاب اإل

). علـى 6("جتمـاع..ويسـمى هـذا بعلـم الُعمـران و علـم اال... هو حفظ نظـام العـامل اإلسـالمي وضـبط تصـرف اجلماعـات واألقاليم.العمراين
ف عليهــا لتجــاوز عوامــل التعطّــل حيــّدد صــالح الــدين القــامسي إحــدى الســنن املرعيــة نفــس هــذا املســار املؤكــد أن للحضــارة ثوابــت ينبغــي الوقــو 

ضــة األمــمللحضــارة، فــيعلن عــن إمجــاع " توقــف كــل التوقــف علــى إشــاعة العلــم الصــحيح بــني ت العقــالء مــن العلمــاء قــدميا وحــديثا علــى أن 
  .)7(ابنائها"

ا املدرسـة اإلع مقولـة العلـمما يلفت النظر يف هذه الشـواهد وغريهـا أن  ـا عنـد صـالحنـدما اعتمـد ية شـرطا مـن شـروط النهضـة مل تقـف 
   :ثننيإبل جعلتها تشهد تطّورا يف اجتاهني  االخرتاعاتالسنن الكونية وجمال حدود 
ا قـادرة  و بقابليـة كافـة اجملتمعـات البشـرية لالخنـراط ضـمن خطـاب جـامع بينهـا جيعلهـنسـاينعقالين يقول بوحدة األصل اإل تجاه أولإ -

عـادة النظـر يف الدينيـة وإا معتقـداجوانـب مـن  "تطهـريلــ"  -مـن جهـة أخـرى–على استيعاب درجات من الرقي الفكري وقابلة  -من جهة-
م التعليمية والقضائية إضافة إىل مقاومة معلنة للتصوف وما هذا االجتاه مع  مواجهةقيمها احلضارية. كانت  رتبط به إفقهاء التقليد ومؤسسا

  .من معتقدات تقديسية لألولياء
ا على بشرية يعتمد الرابطة ال اتجاه ثان-   خاصة.  يجتماعاجملال االللعلم لينفتح 

ية يف طريـق نسـانق اإلوْ َسـمفضـيا إىل التمـدن ي ملواجهـة اخلـط احملـافظ الـذي ال يعتـرب صـالحهذه الوجهـة سـاهم فيهـا جانـب مـن التيـار اإل
يـة جتماعإىل وضـع حالتهـا االهتـداء هـو عـدم اإلبـني األمـم يني جيعل سبب التبـاين صالحلعلم عند هؤالء اإل. مؤدى مقولة اواحدةية اجتماع

   .على أصول علمية
ي يف خصـوص قضـية العلـم فـإن الـوعي السـنين الـذي اسـتقر عنـد النخـب العربيـة يف صالحختذه الفكر اإلإجتاه الذي املؤكد أنه أيا كان اإل

هنـاك تنـاقض بـني  . لـذلك مل يبـقَ املفـاهيم اإلسـالمية مـن زاويـة حاجـات العصـرمجلـة مـن النظـر يف ة عـادإ رة حامسةحنطاط أتاح بصو تعليل اإل
  احملققة للنهوض.   وضرورة اختاذ األسباب احلضاريةالقول بنصرة اهللا للمسلمني

-1332هــ/ 808 -732(ابــن خلــدونومـا انتهـت إليـه رؤيـة ي صـالحبنيـة الفكـر اإلمن هذا الباب جـاز لنـا القـول بوجـود وصـلة بـني 
  بوجود أسباب للتمدن يف اجملتمع والتاريخ. املقّرة ) م1406

فــإن  ا أنتجــه مــن املعــارف ومــا اعتــاده مــن طــرق ومنــاهجَمــابــن خلــدون قــدم منهجيــة تتمثــل يف وقفــة نقديــة مــن الفكــر الســابق ولِ  فكمــا أنّ 
ـــا مل تـــتمّكن مـــن مـــع املنظومـــة الفكر  املســـالك نفســـهاية ســـلكت صـــالحاملدرســـة اإل ـــة الســـائدة يف بالدهـــا رغـــم أ تقـــدمي إجابـــات يـــة واملعرفي

  . للتحديات األوروبية يف الفكر والعلم
يف وقـت   صـالحبالعود إىل املسرية الفكريـة ملالـك بـن نـيب فإننـا سـنقف عنـده علـى ذات الوجهـة النقديـة مـع الـوعي الُسـنين الـذي أرسـاه اإل

  حجموا عن كّل تواصل موضوعي مع نفس املنظومة خاصة بعد الصيغة اليت تبّناها الشيخ رشيد رضا.كان معاصروه يف املشرق خاصة قد أ
  معاصرة المثقف الرائد

اآلخـر  : متفاعلتني مهـازاويتنيبالتنظري ألطروحة النهضة اليت عاجلها من  صالحمتثّلت هذه الوجهة النقدية ملالك يف تطوير نوعّي ملقولة اإل
  هي:نهضة ثالث مقوالت لليف أدبياته  برزتن الطرفني جدل هذيالذات. من و 
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  .ختياراإالغرب ليس  أنّ  -1
  .اإلسالم دين وحضارة -2
  . حضارية أساسا -طبيعة املعركة بني الذات واآلخر هي فكرية -3
ر الـذي خيــوض منـذ عقــدين يف جمــال اخلطـاب املعاصــ تمـدها مالــك حـني نعمــد إىل تنزيلهـاميكـن إبـراز أمهيــة هـذه املقــوالت والرؤيـة الــيت اعو 

  تقريبا سجاال حاّدا عن صراع الثقافات أو حوارها.
تـــون" ونظريـــة "صـــدام غمـــن "هنت لقـــد كـــان صـــاحب "حـــديث يف البنـــاء اجلديـــد" حـــامال لتوجـــه رائـــد ألنـــه كـــان قبـــل عقـــدين، علـــى األقـــّل،

اية التاريخ"احلضارات" و    على وجه اإلطالق. رافضا القول بإحدى النظريتني من "فوكوياما" ومقولة "
نفصال. لذلك فال عجـب إن إودون  الوقت ذاتهالصراع قائم إىل جانب احلوار يف  الواقع املوضوعي والوعي التارخيي جعال مالكا يرى أنّ 

. مـن جهـة أخـرى سـاننية، تقّدِمها ومصاعِبها، مبّينا ما ميكن أن يسهم به الفكر والثقافة اإلسالميان لفائدة اإلنسانرأيناه مهتما باحلضارة اإل
ال يــرتدد يف نقــد املستشــرقني حمــددا نقــاط االخــتالف معهــم يف تشخيصــهم ملــا يرونــه اعــرتى الفكــر اإلســالمي مــن علــل. فعــل ذلــك مــثال مــع 

 عتـرب أن الفكـر اإلسـالمي عـاجٌز عـن الرتكيـب مغـرٌق يفإ"االجتاهات احلديثة يف الفكر اإلسالمي" الـذي  املستشرق األجنليزي "جيب" مؤلف
  التجزيء و" الذرية". 

ـا الفصـل  ون األوائـل مـن ضـرورةيصـالحاإلمن هذه الناحية يكون ابن نّيب تواصل مع ما قـال بـه  نظريـا وعمليـا بـني الثقافـة الغربيـة ومبتكرا
   جتاه العامل اإلسالمي من جهة ثانية.إالتقنية من جهة وبني السياسات الغربية 

تكوينـا  . أضـاف إىل هـذه اخلضـرمة املعرفيـةالثقافة اإلسالمية التقليديةوقيمها إىل جانب متّثل بية احلديثة لثقافة األورو حتقق هذا باستيعابه ل
  معاجلة مشكالت احلضارة. جته بعد ذلك إىل إوهندستها أتاحت له صرامة فكرية عندما  لكهرباءلمدرسة فرنسية يف 

   عبد الرمحن ابن خلدون. والتاريخ، يةجتماعالفلسفة االئد "مريدا" مولعا بفكر را -وهو وليد قسنطينة–مع كل هذا كان 
إختــار هــو أن يســّمي ) أو كمـا visionnaireتعــّد إضــافة نوعيــة فتجعلـه مــن أصــحاب الرؤيــة ( صـالحضــافته بالنســبة إىل اإلإ هنـا نــدرك أنّ 
"كــل كلمــة ال حتمــل  :كــان يقــولمســتلزمات خطــاب أصــحاب الــرؤى لــذلك  ن". كــان يعــي معــىن هــذه الشــهادة و شــاهد قــر نفســه بتواضــع: "

   ".كلمة ميتة  ،جنني نشاط معني فهي كلمة فارغة
  من ثالثة أوجه:  -م1973وهو املتوىف سنة -ح صالحية مقاربة مالك اليوم تتضّ 
 عــن دعــوى حــوار احلضــارات. الوقــت نفســهأشــرنا إليــه حــني ذكرنــا أنــه أرســى فكــرة تــرفض مقولــة صــدام احلضــارات كمــا تُعــرض يف  :أّولهــا

أنـه ال  مـن أي سـجال إيـديولوجي هـو مران عنده ال ينفصالن، هو حوار وصدام معا، هذا هو الدرس األول للفكر احلضاري. لكن األهماال
 تحليل شروط النهضةاحلامل لروح وفكر جيعالنه قادرا على احلوار والصدام. من هنا جاءت عنايته ب نسانمعىن للحوار والصدام يف غياب اإل

   بلية لالستعمار.ومسألة القا
ــا فــحضــارة عامليــة أصــبحت  احلضــارة الغربيــة كــان يــرى أن  :ثانيــا ــا مواجهــة قصــد ال بــد مــن اإلفــادة مــن منتجا الوصــول إىل نديــة ميكــن 

   السياسات الغربية املعادية للمسلمني.
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ة اخلصوصـيات الثقافيـة والروحيـة ضـمن أي لكنهـا رهـان علـى أمهيـ -كما يذهب إىل ذلك دعاة أستاذية العاملَ -، ليست ثأرية هذه النّدية
مثل هذا التوجه يتجاوز بأشواط الـواثقني مـن أن الـتحكم يف احلـوار أو الصـدام يعتمـد علـى العناصـر العسـكرية و السياسـية  سرتاتيجي.إتوازن 

  واالقتصادية فحسب.
معــريف ومنهجــي بــديل أشــّد جتــّذرا يف الواقــع احملّلــي  أن هــذا املســتقبل ال يتــأّتى إال بصــياغة منظــور"مســتقبل اإلســالم" يــرى صــاحب  :ثالثــا

   ألننا نعيش حضارة واحدة تفرض حتوالت عاملية شاملة. نساينوأكثر تكامال مع الفكر اإل
بـِــْكر" ُمعرضـة عـن العـاَمل بذهنية حضارية "يف التاريخ احلديث : أتـتحقق هذه الصياغة املفضية إىل ولوج جديد هو لذلك يصبح اإلشكال

  ؟"أصيلة" مل تقع إعادة تركيبها ويّة ثقافية أو
مـيالد جمتمـع" علـى أنّـه ميثّـل لثقافية العربيـة مبـا أتـاح ظهـور "من مث جاء اجلهد البنائي فكانت "الظاهرة القرآنية" إعادة لرتكيب اخلصوصية ا

   .)9(ة لشعوب عديدة يف العاَمل القدميالقيمة املضاف
ن يظهر احلديث عن النظام العاملي اجلديد وقبل أن تبدأ العوملة بثالثة عقـود. أمكـن عـّده صـاحب رؤيـة هذا هو رهان مالك بن نّيب قبل أ

ب والثقافات فهو مشروع آيـل إىل عامل جديد أي منط جديد من احلياة ورؤية حمددة للوجود. أما تنميط الشعو وعي احلاجَة ألنه كان مدركا ب
وقدرتـه علـى املسـامهة واإلضـافة، وهـي الفعاليـة الـيت ال ميكـن أن  نسـانارة وهـو عنصـر فعاليـة اإللكونه يتجاهـل أهـم عناصـر بنـاء احلضـ للفشل

  تقطع مع خصوصياته.
  الخلدوني  "المريد"
وجـود إشـكال يف العقليـة الغربيـة حـني قـالوا ب "حممـد عبـده"الشيخ تالميذ قد ضرب صفحا عما ذهب إليه بعض  "مالك بن نيب"إذا كان 

  فقد كان يريد جتنب املعاجلة التربيرية. قايف الغريب نفسهوضمن البناء الث
مثل هذا املوقف الدفاعي عن الذات كان عنـده عائقـا عـن النهضـة لـيس لألسـباب الـيت ذكرناهـا آنفـا فقـط بـل ألنـه اختيـار يقطـع مـع مـا  

  انتهى إليه الفكر العريب اإلسالمي يف أرقى مراحله، مرحلة اإلبداع اخللدوين.
احة يف أكثر من موضع من تآليفه هذه الوشيجة الفكرية اليت تربطه بأطروحة العمران البشري لكنه مل يتوقف عند ذلك احلد لقد ذكر صر 

  وما كان له أن يفعل.
مــرة أخــرى نعــود إىل متوقــع "مالــك" الفكــري. إنــه يف حرصــه علــى التواصــل مــع الفكــر احلضــاري ونظريــة الــدورة احلضــارية مبختلــف أطوارهــا 

  دون ال يرتدد يف االنفتاح على فالسفة غربيني حمدثني كان هلم باع يف فلسفة احلضارة.البن خل
ذا التمازج والرتكيب قراءة الفكر اخللدوين يف ضوء املستجدات املعرفية واحلضارية احلديثة.    كان يعيد 

   ول دون أن ينسى سبقه.شيوخا آخرين" وجتاوز األملريد" لكن من نوع آخر، أخذ عن "شيخه" لكنه تابع "إنّه "ا
حيـرص أن يعـيش علـى مشـارف أكثـر مـن فكـرة وأكثـر مـن عصـر  ،هذا التموقع النقدي جعل مالك بن نيب يرفض أن يستغرقه وضع حمدد

يــة وذلــك بــالربط بينهــا رغــم ظــاهر التبــاين والتباعــد. لــذلك جــاز أن نعتــربه رجــل "احلــدود"، ذلــك الــذي يريــد ختطّــي احلــواجز احلضــاريّة والتارخي
  ، أوروبا والعامل العريب اإلسالمي، اإلميان الديين والفكر النقدي، احملافظة واحلداثة.الشرق والغرب :بني عوامل خمتلفةقصد إرساء جسور 

األسـاس الـذي يفسـر لنـا جانبـا هامـا مـن غربـة "مالـك" الفكريـة يف املشـرق العـريب بـل وحـىت يف  -لعل هذا التموقع احلـدودي هـو العنصـر 
  ملغرب يف حياته وبعد وفاته. ربوع ا
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ما يـدينان كـل جلـوس بـني عـاملني ويرفضـان الرتكيـب بينهمـا مث  هو العنصر ذاته الذي جعله ال يشاطر فكر "سيد قطب واملودودي" لكو
  جتاوزمها. 
  ) منه إىل الثورة. Bricolageميق(ختيار نفسه جعله مفكرا ممجوجا لدى التحديثيني املغاربة الذين رأوا فيه كاتبا "تلفيقيا" هو أقرب للرت اإل

ايتها للتفكري اخلرايف.  مع كل ذلك كان ابن نيبّ    متمثال للرؤية اخللدونية املقّوضة يف 
مع مقدمة ابن خلدون ولـيس مـع بدأت  زمنة العربية احلديثةاألهو يف نظرته إىل ابن خلدون أقرب إىل مقولة " فهمي جدعان" القائلة إن 

بفضــل هــذا الــوعي العقلــي  .ر وأعــّد للعصــور احلديثــةس مبعــىن أن ابــن خلــدون اصــطنع وأبــدع العصــور احلديثــة بــل أنــه حّضــلــي. مــدافع نــابليون
  وبني بداية عصر جديد. اإلسالميبني أفول العمران  ،القطيعة بني العامل القدمي والعامل احلديثتلك ك ادر أمكن لصاحب املقّدمة إ

إننا يف فرتة خطرية تقتضي تغيـريات ثوريـة فإمـا أن نقـوم "يف أواخر أيامه ألهم من يسعون إىل لقائه:  كان مالك بن نّيب يقولبعده بقرون،  
م) يف الــيمن 1972(ســنة ات مــن اخلــارج كمــا هــو حاصــل اآلنحنــن املســلمني بــالتغيري يف جمتمعاتنــا وإمــا أن َتفــرض علينــا طبيعــة العصــر تغيــري 

  .وغريمها ألن هذه هي روح العصر" وظفار
املشاكل العاملية ليسـت ذات طـابع اقتصـادي وليسـت ذات طـابع سياسـي إىل حـّد كبـري وال ذات  يواصل فيما كان مسّاه "وصّيته": "إنّ مث 
 ستواجه العامل هـي املشكالت اليت ...سط القرن التاسع عشر ُحلَّت اآلني ألن املشكالت اليت عاجلها الفكر املاركسي يف متو اجتماعطابع 

أمـا مشـكالتنا حنـن فهـي  ..يـة.جتماعيـع الضـمانات االهي بإمجال حرية النفوس وشعورها بعدم االستقرار رغـم التمتـع جبم، مشكالت نفسية
  ). 10(ية"اجتماعاقتصادية 

  إن جناحنا يف املعركة العاملية سوف تكون بقدر جناحنا يف معركتنا الداخلية".خيتم بعد ذلك وصّيته بقوله: "
 -جـــدوى التموقـــع النقـــدي- :املفكـــراخلصـــائص الـــثالث الكـــربى هلـــذا نـــدرك  -حـــني نقـــرأ كتـــب مالـــك- علنـــاهـــذه الرؤيـــة االستشـــرافية جت

   أمهية الفكر الرابط بني العوامل، الرافض للحدود يف جمايل املعرفة واإلبداع. -لآلخرالديناميكية البنائية 
خنـرط فيـه مـن قبـل شـيخه األول ابـن خلـدون إت املوقـع الـذي ختار مالك أن يقرأ النهضة حسـب الرؤيـة اخللدونيـة وهـو ذاإمن هذا األفق 

اية القرن ال   ".العثمانيني لألتراكسالم العريب درست وان العصر القادم ن دولة اإلإثامن "حني قال يف 
مــا  -كــٌل مــن موقعــه- مل يكــن للشــيخ وال ملريــده بعــده علــم بالغيــب لكــن وعيهمــا ومتثّلهمــا روح الزمــان جعلهمــا يــدركان علــى مشــارف أ

   ستتضافر األوضاع املوضوعية بعد ذلك يف جتسيدها بشكل حاسم. ساسيةأل نقطة حتوّ 
ــا مهمـةتلـك هــي أمهيــة النخـب وتلــك هــي مســؤو  م. إ الظــاهر و  الــوعي واستشــراف روح الزمــان بـالتحرر مــن الَعَرضــي ليتهم أمـام جمتمعــا
  ية.نسانباالرتفاع الفكرّي إىل مستوى األحداث اإل
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  فقه السنن الربانية في فكر محمد عبده
  *رمضان الغريب

  لعروة الوثقى وعالقته بالحديث عن السنن.منهج اإلمام في ا
ووقوفهمـا علـى كثـري مـن  صـالحلقد انتحى اإلمـام مـع مجـال الـدين األفغـاين يف كتابـة مقـاالت العـروة الـوثقى منحـى يؤكـد وجهتهمـا يف اإل

ــا كاملـاس الكهربــائي يقظـت العــروة الـوثقى كمــا وصـف رشــيد رضـا هــذه املقـاالأيف كونـه ونواميســه يف عبـاده، فقــد  –تعــاىل  –سـنن اهللا  ت بأ
ــا تــؤثر يف نفســه وشخصــه حــىت خيــرج مــن طــور إىل طــور. ويصــف رشــيد رضــا العــروة الــوثقى ــا  )،1(الــذي تضــاء بــه عقــول قارئيهــا، إ ومقاال

شـام مشـتغًال "كنت من قبـل اشـتغايل بطلـب العلـم يف طـرابلس ال :نطواء إىل حركة هادرة وعمل موار بقولهنعزال واإلوكيف نقلته من حال اإل
تعـاظ مبواعظـه ألجـل الرغبـة يف اآلخـرة والزهـد يف الـدنيا وملـا رأيـت نفسـي أهـًال لنفـع بالعبادة ميـاًال إىل التصـوف وكنـت أنـوي بقـراءة القـرآن اإل

لـى الرجـاء على قلته صرت أجلس إىل العـوام يف بلـدنا أعظهـم بـالقرآن مغلبـاً الرتهيـب علـى الرتغيـب واخلـوف ع–الناس مبا حصلت من العلم 
 واإلنذار على التبشري والزهد يف الـدنيا علـى القصـد واالعتـدال فيهـا، حـىت ظفـرت بنسـخ مـن جريـدة العـروة الـوثقى يف أوراق والـدي فـأثَّرت يف

ــا يف طــور جديــد مــن حيــايت وأعجبــت جــد اإلعجــاب مبــنهج تلــك املقــاالت يف اإل ســتدالل علــى ستشــهاد واإلقلــيب تــأثرياً شــديداً ودخلــت 
ياها بآيـــات الكتـــاب ومـــا تضـــمنه مـــن تفســـريها ممـــا مل حيـــم حولـــه أحـــد مـــن املفســـرين علـــى اخـــتالف أســـاليبهم يف الكتابـــة ومـــدارهم يف قضـــا
، ويوضــح رشــيد رضــا أن مــنهج العــروة الــوثقى انفــرد بأشــياء مل حيــم حوهلــا أحــد مــن املفســرين الســابقني وخلــص ذلــك يف ثالثــة أمــور )2(الفهــم
  :هي

ا وضعفها جتماعتعاىل يف اخللق ونظام االبيان سنن اهللا  – 1   .البشري وأسباب ترقي األمم وتدليها وقو
ي ومــدين اجتمــاعبيــان أن اإلســالم ديــن ســيادة وســلطان ومجــع بــني ســعادة الــدنيا وســعادة اآلخــرة ومقتضــى ذلــك أنــه ديــن روحــاين و  – 2

  . ألجل اإلكراه على الدين بالقوةواهلداية العامة وعزة امللة الوعسكري، وأن القوة احلربية فيه ألجل احملافظة على الشريعة العادلة 
  .)3(دينهم فهم إخوة ال جيوز أن يفرقهم نسب وال لغة وال حكومة املسلمني ليس هلم جنسية إالّ  بيان أنّ  – 3

ي مــن طريــق إرشــاد القــرآن اإلســالم صــالحمســلك جريــدة العــروة الــوثقى يف الــدعوة إىل اإل ويؤكــد هــذا املعــىن يف مــوطن آخــر فيقــول: "إنّ 
واألكـوان قـد فـتح يل يف فهـم القـرآن بابـاً مل يأخـذ حبلقتـه أحـد مـن املفسـرين املتقـدمني، فهنـاك فـرق بـني  نسانيف اإل -تعاىل–وبيان سنن اهللا 

عة أسـطر أكثرهـا يف فهم عبده وأستاذه "احلكيم" للقـرآن وبـني أفهـام املتقـدمني الـذين كانـت حظـوطهم مـن تفسـري اآليـة كتابـة سـطرين أو بضـ
ـا مـا  )5((إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسـهم) -تعاىل–. ويسوق رشيد رضا تفسري اإلمام لقوله )4(غري سبيل هدايتها" مؤكـداً 

ع عشــر ذي احلجــة يــذهب إليــه مــن جــودة فهــم اإلمــام واعتنائــه بعلــم الســنن ذاكــراً أن هــذا التفســري نشــر يف جريــدة العــروة الــوثقى العــدد الســاب
–يضـع سـنن اهللا  صـالحهـ بعنوان "سنن اهللا يف األمم وتطبيقها على املسلمني" وشـاهد القـول: أن اإلمـام منـذ بـدايات دعوتـه يف اإل1301
وابطها والتغيري بين على نـواميس ثابتـه وسـنن ماضـية ال تتخلـف وال تتأجـل وهـذه النظـرة السـننية إىل احليـاة وضـ صالحيف ذهنه فإن اإل -تعاىل

هي النظرة احلية اليت تنقل سامعها وقارئها من طور إىل طور كما صـنعت يف رشـيد رضـا فجعلتـه ينظـر إىل القـرآن وهداياتـه نظـرة جديـدة بـدل 
  .يةاجتماعوبناء حياة دينية ومدنية وعسكرية و  إصالحأن يكون القرآن كتاب وعظ وترهيب فحسب أصبح يف نظره كتاب هداية ومنهج و 

مـن املعلـوم أن تفسـري املنـار الـذي دونـه رشـيد رضـا يقـوم يف حلمتـه وسـداه علـى فكـر اإلمـام وهـو مـا جـرى  نن:نار وتناوله للّســتفسير الم
ا رشـيد ويعرضـها يف مجلتهـا وتفصـيلها علـى عبـده. فخالصـة تفسـري املنـار هـي فكـر  عليه يف تفسريه الـذي كـان يلقيـه دروسـاً يف األزهـر ويـدو
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ألول وهلــة لفهــارس املنــار جيــد إىل أي مــدى اعتــىن عبــده وتلميــذه بعلــم الســنن فمــا جنــد جــزءاً إال وفيــه قضــية مــن قضــايا  اإلمــام، والنــاظر فيــه
إنه ال متر صفحة من صفحات  :السنن شرحاً هلا أو إرشاداً إىل كيفية التعامل معها أو إملاح إىل إحسان توظيفها بل ال أكون مبالغاً إذا قلت

ث عـن السـنن طويـل أو قصـري، إن دل هـذا علـى شـيء فإمنـا يـدل علـى عنايـة اإلمـام بعلـم السـنن ولفـت أنظـار املسـلمني املنار إال وفيها حـدي
  .إليه

  وصف تفسير المنار وعالقته بعلم السنن
ــذا الوصــف الــذي يــدل علــى عمــق تناولــه لعلــم الســنن وأنــه جانــب هــام مــن  وممــا يــدل علــى اهتمــام اإلمــام بعلــم الســنن وصــف تفســريه 

وانب عنايته إذ يصفه رشيد بقوله: "هذا هو التفسري الوحيد اجلامع بني صحيح املأثور وصريح املعقول الذي يبني حكم التشريع وسـنن اهللا ج
وكون القرآن هداية للبشر يف كل زمان ومكـان ويـوازن بـني هدايتـه ومـا عليـه املسـلمون يف هـذا العصـر وقـد أعرضـوا عنهـا ومـا كـان  نسانيف اإل

. )6(لفهم املعتصــمون حببلهــا وهــذه هــي الطريقــة الــيت جــرى عليهــا يف دروســه يف األزهــر حكــيم اإلســالم األســتاذ اإلمــام حممــد عبــده"عليــه ســ
والذي ينظر يف هذا الوصف لتناول اإلمام للتفسري جيد اهتمامـه بعلـم السـنن وتطبيقهـا علـى املسـلمني كـان جانبـاً مـن جوانـب تفسـريه، وأخـذ 

  .تكزة على القرآن الكرمي وهداياتهية املر صالحقدراً من دعوته اإل
  :نن لدى اإلمامتعريف السّ 

هتمامه باحلـديث عنهـا فقـال: "السـنن مجـع سـنة وهـي الطريقـة املعبـدة والسـرية املتبعـة أو املثـال املتبـع، قيـل إنن ضمن ف اإلمام السّ وقد عرّ 
ا من سّن املاء إذا واىل صّبه فشبهت العرب الطريقة املتبعة ـج واحـد يكـون كالشـيء الواحـد. وقـد  إ باملاء املصبوب فإنـه لتـوايل أجزائـه علـى 

 جاء ذكر السنن يف مواضع من الكتاب العزيز كقوله يف سياق أحكام القتال وما كان يف وقعة بدر: (قـل للـذين كفـروا إن ينتهـوا يغفـر هلـم مـا
)، وقولـه يف سـياق 8((وقد خلت سـنة األولـني)حوال األمم مع أنبيائهميف سياق أوقوله  )،7(قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة األولني)

، وقولـــه يف مثـــل هـــذا )9((وما منـــع النـــاس أن يؤمنـــوا إذ جـــاءهم اهلـــدى إال أن تـــأتيهم ســـنة األولـــني أو يـــأتيهم العـــذاب قـــبال)دعـــوة اإلســـالم
، وصــرح يف ســور أخــرى كمــا صــرح هنــا بــأن )10(هللا حتــويال)لســياق(فهل ينظــرون إال ســنة األولــني فلــن جتــد لســنة اهللا تبــديال ولــن جتــد لســنة ا
. ويعقــب علــى هــذا االهتمــام القــرآين بالســنن وورودهــا )11(ســننه ال تتبــدل وال تتحــول كســورة بــين إســرائيل وســورة األحــزاب وســورة الفــتح

ي فلم يـرد إال يف القـرآن الـذي جتماعده االكمال استعدا  نسانهذا إرشاد إهلي مل يعهد يف كتاب مساوي ولعله أرجئ إىل أن يبلغ اإل"فيقول: 
  .وقد تناول اإلمام كجانب تطبيقي هلذا االهتمام عدداً من السنن نبه عليها وتناول احلديث عنها )،12(ختم اهللا به األديان"

  وجوب تدوين علم السنن:
علـى قواعـد إسـالمية قرآنيـة  جتمـاعتاصـيل علـم االونرى اإلمام حممد عبده يؤكد على هذه النظرة الداعية إىل دراسة علم السـنن وتدوينـه و 

إرشاد اهللا إيانا إىل أن له يف خلقه سنناً يوجب علينا أن جتعل هذه السنن علماً مـن العلـوم املدونـة لنسـتدمي مـا فيهـا مـن اهلدايـة "متينة فيقول: 
ن اهللا يف خلقــه كمــا فعلــوا يف غــري هــذا العلــم مــن واملوعظــة علــى أمجــل وجــه فيجــب علــى األمــة يف جمموعهــا أن يكــون هلــم قــوم يبينــون هلــم ســن

–اهللا  العلوم والفنون اليت أرشد عليها بالقرآن باإلمجال وقـد بينهـا العلمـاء بالتفصـيل عمـًال بإرشـاده كالتوحيـد واألصـول والفقـه، والعلـم بسـنن
ه مــن أحــوال األمــم إذ أمرنــا أن نســري يف األرض مــن أهــم العلــوم وأنفعهــا والقــرآن حييــل عليــه يف مواضــع كثــرية وقــد دلنــا علــى مأخــذ -تعــاىل

م مل يدونوه كما مل يدونوا باقي العلـوم  -. ويرد اعرتاضاً )13(الجتالئها ومعرفة حقيقتها" قد يرد بأن الصحابة مل يدونوا هذا العلم فيذكر أ
أو  جتمــاعفليســمه النــاس علــم الســنن أو علــم االولكــنهم كــانوا يدركونــه وحيســنون توظيفــه يف النصــر والحــرب والتجــارب وإن مل يســموه بامســه 



 48

 علم السياسية الدينية فال حرج يف التسمية. وعندما يتحدث عن اقسـام التفسـري يـذكر أن هلـا مراتـب أعالهـا ال تـتم إال بـأمور ومـن ابـرز هـذه
يه كثرياً من أحوال اخللق وطبائعهم والسـنن األمور وتلك الوسائل "العلم بأحوال البشر" فقد أنزل اهللا هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبني ف

اإلهلية يف البشر وقص علينا أحسن القصص عن األمـم وسـريها املوافقـة لسـنته فيهـا فالبـد للنـاظر يف هـذا الكتـاب مـن النظـر يف أحـوال البشـر 
قــرآن نفســه دعــا إىل هــذا العلــم يف أطــوارهم وأدوارهــم ومناشــئ اخــتالفهم مــن قــوة وضــعف وعــز وذل وعلــم وجهــل وإميــان وكفــر، ويــذكر أن ال

ادر واالنتفاع به بقوله "لقد أمجل القرآن الكالم عن األمم والسنن اإلهلية عن آياته يف السماوات واألرض ويف اآلفاق واألنفس وهو إمجال صـ
وصـــفاته  -تعـــاىل–ويؤكـــد علـــى أن العلـــم بالســـنن أعظـــم العلـــوم وأعظـــم الوســـائل لكمـــال العلـــم بـــاهللا  )،14(عمـــن أحـــاط بكـــل شـــيء علمـــاً"

وصـفاته ومـن أقـرب الطـرق إليـه وأقـوى اآليـات الدالـة عليـه  -تعـاىل–وموصل إليـه فيقـول: "إن علـم السـنن أعظـم الوسـائل لكمـال العلـم بـاهللا 
ا البشر يف احلياة اال ا أعزاء أقوياء سعداء وإمنا يرجى االستفادة جتماعوهو أعظم العلوم اليت يرتقي  منه إذا نظر فيـه إىل ية املدنية فيكونون 

.. وإن يف سياســة عمــر ويف كالمــه لــدالئل  . مجيعــاً وهــو مــا كــان عمــر ينظــر فيــه بنــور اهللا يف نظرتــه وهدايــة كتابــهنســاينالوجــه الربــاين والوجــه اإل
  .)15(كثرية على بصريته يف هذا العلم

  .موقف المسلمين من علم السنن بين اإلعمال واإلهمال
مل يأخذ حقه مـن تفكـري املسـلمني يف القـدمي واحلـديث إال النـذر اليسـري الـذي ال يتناسـب مـع قيمـة هـذا العلـم، يرى عبده أن علم السنن 

فإن املفسرين متقدمني ومتأخرين "مل يقصروا يف شئ من علم الكتاب والسنة كما قصروا يف بيان ما هدى إليه القرآن واحلديث مـن سـنن اهللا 
ـا، ولـو عنـوا بـذلك بعـض عنـايتهم بفـروع األحكـام وقواعـد الكـالم يف األمم واجلمـع بـني النصـ -تعاىل– وص يف ذلـك واحلـث علـى االعتبـار 

–اهللا ألفادوا األمة ما حيفظ دينها ودنياها وهو ما ال يغين عنه التوسع يف دقائق مسائل النجاسة والطهارة والسلم واإلجـارة فـإن العلـم بسـنن 
ويـرى أن املسـلمني بصـفة عامـة مل يكونـوا  )،16(وصفاته وأفعاله بل هو منـه أو طريقـه املوصـل إليـه) -تعاىل–ال يعدله إال العلم باهللا  -تعاىل

مـن علـق والـذي  نسـانعلى مسـتوى األمـر بـاإلهلي(اقرأ) الـذي ربـط بـني قـراءة املنظـور وقـراءة املسـطور فجعـل القـراءة باسـم اهللا الـذي خلـق اإل
–(وأمســوا مــن أجهــل النــاس بســنن اهللا ءة املســطور وال مــن قــراءة املنظوريفــد املســلمون ال مــن قــرا مــا مل يعلــم فلــم نســانعّلــم بــالقلم عّلــم اإل

 جتمــاعويــرى أن غــريهم أصــبح أكثــر مــنهم ســريا يف األرض واشــد مــنهم اســتنباطا لســنن اال )،17(وأبعــدهم عــن معرفــة أحــوال اخللــق) -تعــاىل
ـم مسـلمون إ، ويـرى حممـد عبـده أن )18(هل املعاصرينوأعرق منهم يف االعتبار مبا أصاب األولني واالتعاظ جب عتمـاد املسـلمني علـى جمـرد أ

دون وعي مبتطلبات هذا اإلسالم ومن أولياته العلـم بالسـنن ال يكفـي فقـد يكـون قـوم أفضـل حـاًال وأسـعد حظـاً مـن هـؤالء املسـلمني فيقـول: 
ون يف قضـاء حـاجتهم مـن شـفاء مرضـى وسـعة رزق ونصـر علـى عـدو وغـري (رمبا نرى قوماً يدعون اإلميان باهللا ورسله كلهم أو بعضهم يعتمد

ـمذلك من التوسل ببعض األولياء وذبح النذور هلـم ودعـا وجنـد آخـرين لـيس هلـم مثـل اعتقـادهم وعملهـم  ،ئهم والطـواف بقبـورهم والتمسـح 
ـــم يعرفـــون ســـنن اهللا يف هـــذا وهـــم أحســـن مـــنهم صـــحة واوســـع رزقـــاً وأعـــز ملكـــا وإذا قـــاتلوهم ينتصـــرون علـــيهم ويســـودو م، وســـبب ذلـــك أ

رب اخللــق وهــو  -تعــاىل–األسـباب واملســببات وأن الرغائــب إمنـا تنــال باألعمــال مــع مراعـاة تلــك الســنن سـواء كــانوا يعلمــون مــع ذلـك أن اهللا 
، فـاألمر إذاً لـيس أمـر  )19(مـون ذلـكاخلالق والواضع لنظام خلقه بتلك السنن وأنه ال تبديل لسنته كما أنـه ال تبـديل خللقـه أم مل يكونـوا يعل

عنــدما كفــر وإميــان وإمنــا هــو أمــر إدراك هلــذه الســنن الثابتــة والقــوانني املاضــية الــيت ال حتــايب وال جتامــل بــل جتــري علــى اجلميــع بشــمول وإطّــراد و 
ة ومــا يشـبهها مـن أهـم قواعــد يـذكر أن هـذه اآليـ )،20(: (ذلـك إن مل يكــن ربـك مهلـك القـرى بظلـم وأهلهــا غـافلون)-تعـاىل–يتنـاول قولـه 

ا وأعماهلـا، ويؤكـد  -تعـاىل–البشري وهـو علـم بسـنن اهللا  جتماععلم اال ا وحضـار يف قـوة األمـم وضـعفها وعزهـا وذهلـا وغناهـا وفقرهـا وبـداو
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سـتفاد غـري إفيقـول: "لقـد على أن موقف املسلمني منه كان موقفا باهتا ضعيفاً ال يرقى إىل قيمة هـذا العلـم يف الوقـت الـذي أفـاد منـه غـريهم 
ا على املسلمني من هداية القرآن العليـا  يف إقامـة املسلمني مبا كتبه ابن خلدون يف هذا العلم وبنوا عليه ووسعوه فكان من العلوم اليت سادوا 

م على ما أرشد إليه من القواعد وسنن اهللا فيمن قبلهم، وال يزالون معرضني عـن هـذا الرشـد واهلدايـة مـع شـدة حـاجتهم  أمر ملكهم وحضار
كجعـل العاقبـة للمتقـني ينعـى   -تعـاىل–، عنـدما يتحـدث عـن سـنة مـن سـنن اهللا )21(إليها بسبب ما وصل إليه تنازع البقــاء يف هـذا العصـر"

ت القرآن الكرمي إذ على علماء املسلمني الذين مل يفقهوا اآليات الدالة على تلك السنن ومل يقفوا عندها حىت تفيد األمة املسلمة من توجيها
يف فــوز اجلماعــات الدينيــة والسياســية والشــعوب  جتمــاعهــو األســاس األعظــم لســنن اال )22((إن العاقبــة للمتقــني) -تعــاىل–يقــول: إن قولــه 

يـة اجتماعيـة و واألمم يف مقاصدها وتغلبها على خصومها ومناوئيها كما أنه األساس الراسخ لفـوز األفـراد يف أعمـاهلم الدينيـة والدنيويـة مـن مال
ولـــئن ســـألت أكثـــر علمـــاء الـــدين ممـــن ال بضـــاعة يف علـــم القـــرآن عـــن معـــىن كـــون العاقبـــة للمتقـــني ليقـــولن أوســـعهم اطالعـــاً: إن التقـــوى فعـــل 
 الطاعات وترك املعاصي ويقصر فيما جيب من البيان التفصيلي هلـا يف تقـوى األفـراد واجلماعـات وتقـوى األمـة ومل يشـر أحـد مـنهم إىل معناهـا
دي الكتاب والسنة وما أرشد إليـه مـن سـنن اهللا – العام وهو اتقاء ما يفسد العقائد واألخالق والروابط اخلاصة والعامة وحتري ما يصلحها 

ـا وبقـاء دوهلــا وزواهلـا وكــون هـذه السـنن مطــردة يف مجيـع الشــؤون العامـة مـن منزليــة ومدنيـة وماليــة -تعـاىل ـا وضــعفها وقو  يف حيـاة األمــم ومو
ذا كله تكون العاقبة املرجوة هلم يف السيدة والسع  )،23(ادة"وحربية وسياسية ال تبديل هلا وال حتويل وال حماباة فيها بني أهل امللل والنحل و

ــا فــإن ذلــك راجــع إىل عــدد مــن األســباب يف نظــر اإلمــام نوجز  هــا وإذا كــان موقــف املســلمني مــن الســنن الربانيــة ال يليــق بقيمــة الســنن وخطور
  :فيما يلي

يــرى حممــد عبــده أن هنــاك أســباباً جعلــت إدراك املســلمني لعلــم الســنن إدراكــاً  :مســلمين بعلــم الســنن فــي نظــر اإلمــامأســباب جهــل ال
  :طريق احلق رشداً ومن هذه األسبابضعيفاً وتوظيفهم له أشد ضعفاً وأبعد عن 

مــن النــاس ال يفهــم أن اهللا يف خلقــه ســننا ثابتــة وقــوانني مســتمرة اســتمرار ملضــامني الــدين ومعــايري احليــاة؛ فــإن كثــريا  الفهــم المغلــوط – 1
الشــمس يف مــدارها منتظمــة انتظامهــا يف ممرهــا ال تتخلــف وال تتأجــل وهــؤالء عنــدما يــرى بعضــهم ضــعف أمتــه مــثال يتعــذر عنه(بالقــدر الــذي 

ضـهم يف محـأة جهلـه باإلسـالم حـىت ارتـدوا عنـه سـرا أو جهـرا يفهمه مقلوباً مبعىن القدر أو يسـليها بـأن هـذا مـن عالمـات السـاعة وارتكـس بع
ا دنياهم فخسروا الـدنيا واآلخـرة وذلـك  ،زاعمني أن تعاليمه هي اليت أضعفتهم وأضاعت عليهم ملكهم والتمسوا هداية غري هدايته ليقيموا 

ا مضــى كالغــداء الصــاحل للجســم الســليم يزيــده قــوة ين ونصوصــه كــان لســلفنا فيمــالفهــم الســليم ملضــامني الــدّ  إنّ  )،24(هــو اخلســران املبــني)
وحيفظ له حياته ويعوضه عن كل ما ينحل من الدقائق امليتة مادة حية خرياً منها مث صارت تلـك النصـوص واحلكـم يف طـور الضـعف كالغـذاء 

ل والتوكـل والفقـر والـذل مـن مقاصـد الـدين اجليد يف اجلسم العليل ال يزده إال ضعفاً واحنـالًال إذ صـاروا يفهمـون منهـا مـثال أن الكسـل واخلمـو 
فعدم الفهم ملفردات اإلسـالم جعلـت إدراك  )،25(فصاروا ال يستفيدون منها إال ضعفاً وعجزا وال يزدادون مع ذلك إال حرصا ودناءة وخبال

ا ويعللها بغري عللها.   املسلمني لعلم السنن إدراكاً غائماً يفسر الظواهر بغري أسبا
والســبب الثــاين مــن أســباب عــدم انتفــاع املســلمني هــو التقليــد، يتحــدث عبــده عــن ذلــك وأن التقليــد ســبب مــن أســباب : التقليــد – 2

م أن يكونوا أحق الناس بالصرب الذي له سـنة ثابتـة  –انصرافهم عن توظيف سنن اهللا لصاحلهم واإلفادة منها فاملسلمون  مثًال كان األجدر 
ومنجــاة مــن مجيــع الشــدائد واألهــوال وكــانوا أحــق النــاس بالشــكر فالشــكر ســبب للمزيــد مــن النعــيم ولــو   يف النصــر، فالصــرب عــون علــى اجلهــاد

يف خلقـه سـننا يف جعلهـم خالئـف يف األرض ورفـع بعضـهم فـوق  -تعـاىل–كانوا مهتـدين بـوحي السـماء وسـنن اهللا يف هـذه األشـياء وأن اهللا 
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وأوسعهم علما وأشدهم قوة وأكثرهم ثـروة وكـذلك كـان بـه سـلفهم وقـد أخـربهم اهللا بعض درجات لكانوا أعظم الناس ملكاً وأعدهلم حكماً 
 هـذا أنه ال يّغري ما بقوم حىت يّغريوا ما بأنفسهم، ولكن التقليـد أضـلهم عـن تـدبر القـرآن واالتكـال علـى امليتـني حـال بيـنهم وبـني سـنن اهللا يف

كري فـإن لـه معيشـة ضـنكا وحنشـره يـوم القيامـة أعمـى قـال رب مل حشـرتين (فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذ  نساناإل
فالتقليـد الـذي أصـبح غشـاوة علـى األعـني حـال بيـنهم  .)26(أعمى وقد كنـت بصـريا قـال كـذلك أتتـك آياتنـا فنسـيتها وكـذلك اليـوم تنسـى)

  وسننه يف األنفس واآلفاق. -تعاىل–وبني هداية اهللا 
  عدم تدوين علم السنن – 3
كمـا يسـمى إال أن املسـلمني مل يلتفتـوا إليـه بصـورة مناسـبة   جتمـاعى الرغم من أن القرآن الكـرمي حافـل بقواعـد هـذه السـنن أو علـم االوعل

لقيمتـه وحــاجتهم املاسـة لــه ومـن أســباب ذلـك عــدم التـدوين هلــذا العلـم "لقــد جـاء يف القــرآن الكـرمي الكثــري مـن قواعــد هـذا العلــم فغفـل أكثــر 
فعــدم تــدوين علــم  )27(ومل يهتــد إىل فقــه بعضــه إال القليــل مــنهم إذ مل يكــن هــذا العلــم مــدوناً يف عهــدهم فينــبههم إىل ذلــك" املفســرين عنــه

م إليــه علــى األقــل. مــن هنـا يــرى اإلمــام وجــوب تــدوين علــم الســنن حــىت  السـنن كــان ســببا مــن أســباب انصــراف املســلمني عنـه أو عــدم التفــا
إن إرشاد اهللا إيانا إىل أن له يف خلقه سننا يوجب علينا أن جنعل هذه السنن علمـا مـن العلـوم املدونـة "ه فيقول: تفيد منه األمة وحتسن توظيف

أن يكـون فيهـا قـوم يبينـون هلـا سـنن اهللا يف خلقـه كمـا  لنستدمي ما فيهـا مـن اهلدايـة واملوعظـة علـى أكمـل وجـه فيجـب علـى األمـة يف جمموعهـا
لعلــوم والفنــون الــيت أرشــد إليــه القــرآن باإلمجــال وقــد بينهــا العلمــاء بالتفصــيل عمــال بإرشــاده كالتوحيــد واألصــول فعلــوا يف غــري هــذا العلــم مــن ا

والقرآن حييل عليه يف مواضيع كثرية وقد دلنا على مأخذه من أحوال األمم إذ أمرنا  ،من أهم العلوم وأنفعها -تعاىل–والفقه والعلم بسنن اهللا 
جتالئها ومعرفة حقيقتها وال حيتج علينا بعدم تدوين الصحابة هلا فإن الصحابة مل يـدونوا غـري هـذا العلـم مـن العلـوم بالسري يف األرض ألجل ا

  به. . فتدوين العلم باب من أبواب إظهاره وإشهاره وداللة الناس على االنتفاع)28"(الشرعية اليت وضعت هلا األصول والقواعد
الذي بتعد فيه أهل القرآن عن روحه وعطائه وصفائه وروائه جند غري املسـلمني يعيشـون بـروح  : ويف الوقتموقف الغرب من علم السنن

نهضـون القرآن وإن مل يكونوا مسلمني فنرى موقفهم من السنن موقفاً جادا فاعال وقويـاً مـؤثراً ينتفعـون مبـا يـراه أسـالفنا كـابن خلـدون وغـريه في
هــذه الظــاهرة فيــذكر: "أن غــري املســلمني أكثــر ســريا يف األرض مــنهم وأشــد اســتنباطا لســنن  حــني نتعثــر حنــن يف خطواتنــا األوىل، يــرى عبــده

كمـا يـرى أن غـري املسـلمني أفـادوا مبـا كتبـه ابـن خلـدون يف   29تعاظ جبهل املعاصرين"مبا أصاب األولني واإل عتبارعرق منهم يف االوأ جتماعاال
ـا علـى املسـلمني الـذين مل يفيـدوا منـه كمـا جيـب علم السنن وبنوا عليه ووسعوه فكان من العلوم اليت .كمـا يـرى أن سـبب بقـاء )30(سادوا 

ملــك الغــرب أنــه يراعــي هــذه الســنن حــىت يف اســتعماره للــبالد املســلمة فهــو حيــرص علــى أال يقــع فيمــا وقــع فيــه حكــام هــذه الــبالد مــن ظلــم 
م بـالظلم وإفسـاد  )31(هذه اآليةوعدوان فيقول: "كنا نرى الذين ورثوا ممالك املسلمني متعظني مبثل  من بعـض الوجـوه فهـم علـى كثـرة ذنـو

العقائد واألخالق وسلب األموال يرون أن يكون ظلمهم أقل من حكام أهل البالد الذين أضاعوها؛ وعقولـه تبحـث دائمـاً يف األسـباب الـيت 
ــم مرهفــة مصــيخة السـتماع كــل خــرب متعلــق بأمرهــا وأمـر أهلهــا وشــؤون الطــامعني فيهــا  خيشـى أن تكــون ســبباً لســلبها فهــم ألجـل اتقائهــا آذا

ـــدي الســـماء لعلـــم الســـنن وإىل هـــذا احلـــد تصـــل  )32(حـــذراً مـــن أن يســـلبوهم إياهـــا" إىل هـــذا احلـــد تصـــل معرفـــة هـــؤالء الـــذين مل يهتـــدوا 
م منه.   استفاد
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  خصائص السنة الربانية في نظر محمد عبده
ـا تتسـم بعـدد مـن الّسـاملتأمل يف لفظـة السـنة مـن الناحيـة الدال مات واخلصـائص، ومـن ليـة واملتـابع لـدوران الكلمـة يف القـرآن الكـرمي جيـد أ

  أبرز هذه اخلصائص ما يلي:
: فالســـنة الربانيـــة مطـــردة ال تتوقـــف لغايـــة ماضـــية، وال تنتهـــي عنـــد حـــد، وقـــد عـــاجل عبـــده هـــذه طـــراد وعـــدم التوقـــفخصيصـــة اإل – 1

هلـم علـى كـل حـال وكيـف -تعـاىل–له لآليات الكرمية، فيقول وهو يصـور نظـرة الصـحابة وثقـتهم بنصـر اهللا اخلصيصة غري مرة يف تفسريه وتناو 
أن هــذا النصــر ميضــي بســنة مطــردة ال تتخلــف وال تتبـدل كــان املؤمنــون الســابقون إىل اإلســالم علــى ثقــة مــن وعــد اهللا  -عزوجــل–علمهـم اهللا 

م بذلك ضعفهم وال قلتهم وال إخراج املشركني للمهاجرين من ديارهم وأمواهلم، وكانت وقعـة بـدر  تعاىل بنصر نبيه وإظهار دينه مل يزلزل إميا
نصرهم على قلتهم وضعفهم بعد ما كان من دعاء الرسول واستعانته بربه زادهم ذلـك إميانـا  -تعاىل–أول تباشري هذا النصر فلما رأوا أن اهللا 

م هــم املنصــورون ولكــن وقــع يف نفــوس الكثــري  ين إن مل نقــل يف نفــوس اجلميــع أن نصــرهم ســيكون واآليــات والعنايــة اخلاصــة مــن غــري التــزام بــأ
أعــدائهم مهــا أفضــل يف التنكيــل بالكفــار مــن فــيهم ودعــاءه علــى  -صــلى اهللا عليــه وســلم-البشــري وأن وجــود الرســول  جتمــاعبالســنن اإلهليــة يف اال

كانـت عاقبـة   –والتزام النظام العسكري وغري ذلك، ولكن اإلسالم دين الفطرة ال اخلـوارق التزام األسباب الظاهرة اليت من أمهها طاعة القائد 
كمــا هــي الســنة   –ومل ينهــزم  –وإن مل يقصــر هــو  –فقــد  –ذلــك أن قصــروا يف األســباب يــوم أحــد حــىت ظهــر علــيهم العــدو جــرح الرســول 

لقــد كــان ذلــك فرصــة إلعــالم املــؤمنني  )33(نب الــذين ظلمــوا مــنكم خاصــة)يف قولــه (واتقــوا فتنــة ال تصــي -تعــاىل–يــة الــيت بينهــا اهللا جتماعاال
، لقـد حـرص القـرآن )34(بشر وأن األمر كله بيـد اهللا يـدبره مبقتضـى سـننه -صلى اهللا عليه وسلم-حبقيقة من حقائق دين الفطرة وهي أن الرسول 

ر كمــا جتــري الشــمس ملســتقر هلــا بتقــدير العزيــز العلــيم وكمــا قــدر الكــرمي يف غــري مــرة علــى لفــت أنظــار النــاس إىل أن كــل شــيء عنــد اهللا مبقــدا
القمر منازل حىت عاد كـالعرجون القـدمي ال الشـمس ينبغـي هلـا أن تـدرك القمـر وال الليـل سـابق النهـار وكـل يف فلـك يسـبحون كـل جيـري ألمـد 

، وعنـدما يتنـاول حممـد حسـب تقـدير العزيـز العلـيم شـر ميضـيحمدود وأجل مؤقت ال يتعداه وال يتحداه فكـذلك اجلـزاء املرتـب علـى سـلوك الب
عبده احلديث عن عقاب املكذبني وأنه جيري على أشباههم ما جيري عليهم يؤكـد علـى هـذه اخلصيصـة مـن خصـائص السـنن الربانيـة فيقـول: 

ــا يف الكفـر والتكــذيب والظلــم يف األرض ومــن عقــا ــا وعادا ب اهللا إيامهـا هــو جــار علــى ســنته "إن مـا حيفــظ التــاريخ مــن وقـائع األمــم مــن دأ
أحـــد يســـب نعمـــة وال إيقـــاع نقمــة وإمنـــا عقابـــه هلـــم أثــر طبيعـــي لكفـــرهم وفســـادهم وظلمهـــم  -تعــاىل–تعــاىل املطـــردة يف األمـــم وال يظلـــم اهللا 

–لكــامن يف ســنن اهللا . ولــو فهــم املســلمون هــذا املعــىن وأدركــوا هــذا االطــراد ا)35"(ألنفســهم هــذا هــو املطــرد يف كــل األمــم يف مجيــع األزمنــة
ايــة القافلــة وذيــل األمــم -تعــاىل م مســلمون وخــدعتهم املفــاهيم املغلوطــة حــىت صــاروا يف  م األمــاين كــأ لقــد حفلــت آيــات القــرآن  ،ملــا غــر

ذا املعىن وهو اطراد السـنن فلفـت أنظـار النـاس إىل مصـارع الغـابرين ودعـا للنظـر واالعتبـار ووصـف أهـل االعتبـار بـأ م أهـل األبصـار الكرمي 
  .)36("فاعتربوا يا أويل األبصار" :فقال
ا ال تتبدل وال تتحول وقد دلت آيات القر  :عدم التبدل أو التحول – 2 آن الكرمي على هذه اخلصيصة ومن خصائص السنن كذلك أ
ا قبلــك مـــن رســلنا وال جتــد لســـنتنا وقولــه تعــاىل: (ســنة مـــن أرســلن )37((ســنة هللا الــيت قــد خلـــت مــن قبــل ولـــن جتــد لســنة اهللا تبـــديال)صراحة
(فهل ينظرون إال سنة األولني فلن جتد لسنة اهللا تبديال، ولن جتد لسـنة اهللا حتـويال) واإلمـام حممـد عبـده عنـدما يتحـدث  :وقوله) 38(حتويال)

يف حديثـه عـن السـنن ويـذكر عن السنة وتطبيقها على املسلمني يربز هـذه اخلصـائص ويظهـر تلـك السـمات الـيت اشـتمل عليهـا القـرآن الكـرمي 
ا ال تصرف عـن هـدفها وال تـزا ا ال تتحول أي أ ا ال تتبدل أي ال تتغري وال ترتك مسارها، ومعىن أ ا ال تتبدل وال تتحول ومعىن أ ل عـن أ
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وعنــدما يســقط هــذه  غايتهــا وإال ملــا عــّدت ســنة مــن الســنن. جنــد هــذا واضــحا جليــاً يف فكــر اإلمــام عبــده عنــدما يتنــاول احلــديث عــن الســنن
(ومتـت كلمـة ربــك صـدقاً وعـدًال ال مبــدل لكلماتـه وهـو الســميع  :-تعـاىل–السـنن علـى واقـع املســلمني، فـرتاه مـثال عنــدما يتحـدث عـن قولــه 

قصـر يرى أوًال أن لفظة كلمة وإن كانت تدل يف اللغة على اجلملة والطائفة من الكالم يف معىن واحد أو غرض واحد طـال أو  )39(العليم)
الــذين ذهبــوا إىل أن املــراد  )40(كلمــة التوحيــد وتســمى القصــيدة مــن الشــعر كلمــة ويــرفض رأي بعـــض املفســرين  فتســمى مجلــة "ال إلــه إال اهللا"

 من الكلمة القرآن ويرى ذلك وإن كان جائزاً لغـة إال أنـه لـيس ظـاهراً مبعـىن يف هـذه اآليـة وأن األصـوب أن الكلمـات هنـا مبعـىن السـنن ومعـىن
(سـنة اهللا يف الـذين خلـوا مـن قبـل لكلماتـه، كمـا أنـه ال تبـديل لسنتهت أي مضـت سـنيت بنصـر املرسـلني وخـذالن الطغـاة املفسـرين ال مبـدل مت

 يف نصـرك أيهـا -تعـاىل–ويقول عبده والتبديل التغيري بالبلد وهذه اجلملة تعليل ملا قبلها واملعـىن أن كلمـة اهللا  )41(ولن جتد لسنة اهللا تبديال)
الرسول وخذالن أعدائك قد متت واصبح نفوذها حتما ال مرد لـه ألن كلمـات اهللا الـيت هـي مـن أفرادهـا ال مبـدل هلـا إذ ال يسـتطيع أحـد مـن 

(ولـو شـاء ربـك  -تعـاىل–وعندما يتناول قوله  )42(خلقه أن يزيل كلمة من كلماته بكلمة أخرى ختالفها ومينع صدقها على من وردت فيهم
أال يفعل الشركاء ذلك التزيني أو  -تعاىل–يؤكد على هذه الصفة من صفات السنن فيقول: ولو شاء اهللا  )43(م وما يفرتون)ما فعلوه فذره

سـنن  -تعـاىل–املشركون ذلك القتل ملا فعلوه وذلـك بـأن يغـري خلقهـم وسـننه احلكميـة فـيهم ولكنـه أخربنـا بأنـه ال تبـديل خللقـه وال لسـننه فلـه 
ري وال تتبدل فال حيزنك أمرهم فإن من سـنته أن يغلـب حقـك بـاطلهم هـذا معـىن اآليـة املوافـق لكتـاب اهللا ومقتضـى صـفاته يف االهتداء ال تتغ

ـا وال تبـديل هلـا وال حتويـل وال تتبـدل وال تتغـري إال ملـا صـح األمـر باليسـري يف األرض  -تعـاىل–، فسـنن اهللا )44(وسننه يف خلقه اليت أخـرب بأ
  .ة منها واالعتماد عليها يف نقل حكم النظري إىل النظريملعرفتها واالستفاد

ال حتــايب وال جتامــل ولــو جاملــت األنبيــاء واملرســلني الــذين يبلغــون رســاالت اهللا  -تعــاىل–: إن ســنن اهللا عــدم المحابــاة أو المجاملــة -3
م حممـد وخيشونه وال خيشون أحداً غريه ولكنها متضي عليهم كمـا متضـي علـى غـريهم بـل متضـي علـى أسـو  كمـا   -صـلى اهللا عليـه وسـلم-م وقـدو

، الـذي -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مضت علـى مجـيعهم وكمـا سـرت علـى كـل البشـر ولعـل هـذا مـا جعـل القـرآن الكـرمي يسـجل األمـر اإلهلـي للرسـول 
ـذا التصـور للســنن مـن عقـول املسـلمني حـني قــال أدري مـا يفعـل يب وال بكــم إن (قـل مـا كنـت بـدعاً مــن الرسـل ومـا  :يـذيل الشـبهة املتعلقـة 

يؤكــد عبــده هــذا املعــىن "إن اهللا تعــاىل العظــيم احلكــيم ال حيــايب يف ســنته املطــردة يف نظــام  )45(ومــا أنــا إال نــذير مبــني) أتبــع إال مــا يــوحى إيلّ 
نـــت ســـنن حاكمـــة علـــى أولئـــك خلقـــه مســـلماً وال يهوديـــاً وال نصـــرانياً ألجـــل امســـه ولقبـــه أو النتســـابه باالســـم إىل أصـــفيائه مـــن خلقـــه بـــل كا

قد شـج رأسـه وكسـرت سـنه وردى يف احلفـرة يـوم أحـد لتقصـري عسـكره فيمـا جيـب  -صلى اهللا عليه وسلم-األصفياء أنفسهم حىت إن خامت النبيني 
م هذا الغياب من ضوابط الكون وقوانني احلياة من نظام احلرب وينعي على حىت صـاروا ذنبـاً  املسلمني السائرين يف غيهم السادرين يف غفال

تـدون وال  تعتـربون بعد أن كانوا قادة ورادة فيقول: "فإىل مىت أيهـا املسـلمون هـذا الغـرور باالنتمـاء إىل هـذا الـدين وأنـتم ال تقيمـون كتابـه وال 
فاهتـدوا بكتـاب اهللا مـن األسـباب والسـنن حـىت ملكـت دول األجانـب أكثـر بالدكـم  جتمـاعمبا فيه من النذر أال ترون مبا جرى عليه نظام اال

ـذه  )46(يـةجتماعاحلكيم وبسنته يف األمم واتركوا وساوس الدجالني الذين يدسون فيكم نزعات الشرك فيصرفونكم عن قواكم العقليـة واال
يسـاير هجة اجلازمة الصارمة ينفث عبـده مـن روحـه يف هـذا اجلسـد اإلسـالمي اخلامـل علـه يفيـق مـن سـكرته ويصـحو مـن غفوتـه بـل غفلتـه لاللّ 

ركب احلضارة الذي ال يتوقف وإن توقف عنه املسلمون إن هذه اخلصائص اليت ذكرها عبـده يف تناولـه آليـات القـرآن الكـرمي تـدل علـى عمـق 
رتسـام هـذه املنظومـة الكاملـة مـن معـارف السـنن وخصائصـها حـىت ال تكـاد متـر آيـة مـن آيـات القـرآن إهذا الفهم السنين لديه كمـا تـدل علـى 

ال ويربطها بعلم السنن ويسقطها على وقاع املسلمني وكأنه حيقق مع تلميذه رشيد رضا هذا الوصف الذي يشبه الشرط الذي وصـفه الكرمي إ
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وكـون القـرآن هدايـة للبشـر يف كـل زمـان ومكـان ويـوازن بـني هدايتـه  نسـانبه تفسريه وهو أنه كتاب يعين ببيان حكم التشـريع وسـنن اهللا يف اإل
  يف هذا العصر. وفاعلية املسلمني

  موارد السنن الربانية في فكر اإلمام محمد عبده
وصل إ ليها دون لـبس  نسانموارد إذا طلبها اإل –أكثر من لفت أنظار الناس إليها  ،للسنن الربانية اليت عىن القرآن الكرمي باحلديث عنها

ذه املواطن اليت يكثر فيها ظهور السن   ن واليت نعرب عنها مبوارد السنن الربانية يف القرآن الكرمي، ومنها:أو التواء وقد جعل القرآن الكرمي 
يف  -عزوجـل–الـذي مـا ختـتم قصـة مـن قصصـه إال بإعطـاء سـنة مـن سـنن اهللا تعـاىل يف خلقـه وقـانون مـن قوانينـه  القصص القرآنــي – 1

سـالم(إنه مـن يتـق ويصـرب فـإن اهللا ال يضـيع أجـر ر جانبـا مـن جوانـب قصـة نـيب اهللا يوسـف عليـه اليصـوّ  -تعـاىل–عباده واذكر إن شئت قولـه 
–أليس هذا اختـزاال للعاقبـة املرتبـة علـى الصـرب والتقـوى والـيت يعـرب عنهـا بسـنة اهللا يف الصـابرين واملتقـني وعنـدما نقـرأ قـول اهللا  )47(احملسنني)

ايـة السـورة الكرمية -تعاىل يفـرتى ولكـن تصـديق الـذي بـني يديـه وتفصـيل كـل  (لقـد كـان يف قصصـهم عـربة ألويل األلبـاب مـا كـان حـديثايف 
اية قصة قارون وما دار فيها بي )48(شيء وهدى ورمحة لقوم يؤمنون) (تلك الدار اآلخرة جنعلهـا للـذين نه وبني قومه جتد قول اهللا تعاىلويف 

  ).49(ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني)
طن الــيت يكثــر فيهــا وجــود الســنن يف القــرآن الكــرمي املثــل" وقــد حــرص القــرآن الكــرمي علــى تصــوير معانيــه ومــن املــوا :المثــل القرآنــي – 2

وعـــرض قضـــاياه بـــأقرب صـــورة وأوضـــح ســـبيل فجـــاءت أمثالـــه متكـــاثرة بأنواعهـــا املختلفـــة وصـــورها املتعـــددة وتضـــمنت هـــذه األمثـــال برتكيبتهـــا 
ية حىت ال يكاد خيلو مثل من أمثال القرآن الكرمي مـن اإلشـارة إىل سـنة أو التعقيـب علـى قـانون املعروفة عددا من السنن الثابتة والقوانني املاض

يف ومل ال وأصل وظيفة املثل يف مضربه تصوير حالة حاضرة حبالة ماضية وإعطـاء الالحقـة حكـم السـابقة لتشـابه أطرافهـا واحتـاد أحواهلـا، وكثـر 
فقد ورد املثل يف القـرآن الكـرمي مـا يزيـد علـى مائـة مـرة وهـذا بلفـظ املثـل ومشـتقاته عـدا الصـور  رعتباالقرآن ضرب األمثال وربطها بالقصة واال

  .)50(األخرى اليت ورد عليها املثل يف القرآن الكرمي
  .يها األمر بالسير في األرضاآليات التي ورد ف – 3

وقـد كثـرت هـذه اآليـات فـورد األمــر  عتبـار يف األرض للنظـر واالومـن املـواطن الـيت يكثـر فيهـا ورود السـنن الربانيـة اآليـات الـيت تــأمر بالسـري
بالسري يف األرض أربع عشرة مرة بصور متعددة منها التحضيض ومنها األمر ومنها لفت أنظار الناس إىل قيمة هذا السـري ففيـه الوقـوف علـى 

  .أحوال املاضني ومصارع الغابرين وغالباً تأيت السنن بعد هذا األمر
نـد عـدد ب فكر عبده لنرى موقفه من هذه املـوارد الثابتـة للسـنن الربانيـة جنـد أنـه ضـمن عنايتـه الفائقـة بالسـنن وأمهيتهـا وقـف عوعندما نقل

  :من النقاط واملوارد ومنها
  بمن كانوا: عتباراألمر بالسير في األرض واال – 1

  إىل علم اليقني وقدميا قالوا: وهذا باب من أعظم أبواب إدراك السنن ألنه ال يقف عند علم اليقني بل يصل
  قد حدثوك فما راء كمن مسعا    يا ابن الكرام أال تدنوا فتبصر ما 

  دةــر كاملشاهـوليس اخلب    انـان بيـــأو ليس بعد العي
مـن مضـامني  من هنـا يتتبـع اإلمـام اآليـات الـيت فيهـا أمـر بالسـري ووقـف عنـدها طـويًال علهـا تلفـت أنظـار املسـلمني فتتغـري أحـواهلم ويفيـدوا

ــم هــو الــذي يوصــل إىل  القــرآن الكــرمي كــم أفــاد ســلفهم الســابقون فيقــول: والســري يف األرض والبحــث عــن أحــوال املاضــني وتعــرف مــا حــل 
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ــا كمــا ينبغــي، نعــم إن النظــر يف التــاريخ الــذي يشــرح مــا عرفــه الــذين ســاروا يف األرض ورأوا آثــار الــذين خلــوا يعطــ ى معرفــة الســنن واالعتبــار 
من املعرفة ما يهديه إىل تلك السنن ويفيده عظة واعتباراً، ولكـن دون اعتبـار الـذي يسـري يف األرض بنفسـه ويـرى اآلثـار بعينـه لـذلك  نسانإلا

  .)51(أمر بالسري والنظر
وال يعدلــه يف األنفــس  -تعــاىل–وهــذا الــنص مــن كــالم اإلمــام دال علــى أن الســري يف األرض أعظــم طريــق مــن طــرق الوصــول إىل ســنن اهللا 

ا إىل نتـاج وكـل  طريق آخر ألنه طريق معاينة تقيم احلجـة علـى صـاحبه وتبصـره بعيـين رأسـه بـأمم مضـت وقـرون خلـت أخـذت مبقـدمات هـد
ا األوىل وصـل إىل مـا وصـلت عليـه ويؤكـد عبـده علـى هـذا املعـىن عنـدما يتنـاول قـول اهللا  (قـد خلـت مـن قـبلكم سـنن  -تعـاىل–من سار سري

"فسريوا يف األرض واستقروا ما حل باألمم ليحصل لكم العلم الصحيح  :فيقول )،52(ألرض فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني)فسريوا يف ا
  ).53(التفصيلي بذلك وهو الذي حيصل به اليقني ويرتتب عليه العمل به"

: وقـال بعـض املفسـرين ) فيقـول54(فسـرينكما يؤكد عبده تعليق األمر بالسري على عـدم التصـديق وهـو املعـىن الـذي ذهـب إليـه بعـض امل
، فهــو يــرى أن األمــر بالســري والنظــر لــيس لغــري املصــدقني الشــاكني بــل هــو أمــر عــام وظــاهر )55(أي إن مل تصــدقوا فســريوا، وهــذا قــول باطــل

ـا موجهـة إىل أصـحاب النـيب  م يف "ُأحـد"  –اآليات كمـا هـو واضـح أ  -تعـاىل–فكـأن اهللا  كفكفـة آلالمهـم وتضـميدا جلـراحهم بعـدما أصـا
يف  -تعــاىل–نتصــار واهلزميــة بعــد النصــر لــيس بــدعا وال غريبــاً بــل هــو ســنة مــن ســنن اهللا نكســار بعــد اإلمــا حصــل لكــم مــن اإل يقــول هلــم: إنّ 

  وسريوا يف األرض لتتأكد لديكم هذه املعرفة وتصل إىل درجة عني اليقني. ،عباده
لقرآن عندما أمر بالسري والنظر أراد منه النظر الفاعل املنتج الذي يؤدي إىل مزيـد مـن كمـال كما يرفض عبده السري جملرد السري ويرى أن ا

ن علـم وارتقاء وأننا لو وقفنا عند ظاهر الكون وانتهينا من علم الكون بنظرة يف ظاهرة لكنا كمن يعترب الكتاب بلون جلـده ال مبـا حـواه اهللا مـ
  .)56(وحكمة
  :علم التاريخ وأحوال البشر – 2

ومن املواطن اليت يذكرها عبده ملعرفـة السـنن علـم أحـوال البشـر ويـرى أن اهللا تعـاىل أنـزل هـذا الكتـاب وجعلـه آخـر الكتـب وبـني فيـه مـا مل 
 فال بد للناظر يف هذا الكتاب من النظر يف أحـوال البشـر وأطـوارهم وأدوارهـمعهم والسنن اإلهلية يف البشر. يبينه يف غريه كأحوال اخللق وطبائ

ومناشئ اختالفهم من قوة وضعف وعز وذل وعلم وجهل وإميان وكفـر ومـن العلـم بـأحوال العـامل الكبـري علويـه وسـفليه وحيتـاج هـذا إىل علـوم  
 -تعـاىل–أنـا ال أعقـل كيـف ميكـن ألحـد أن يفسـر قولـه  :يف املنار عن اإلمام قوله –، وينقل رشيد رضا )57(كثرية من أمهها التاريخ بأنواعه

وهــو ال يعــرف أحــوال البشــر وكيــف احتــدوا وكيــف تفرقــوا ومــا معــىن تلــك  )58(نــاس أمــة واحــدة فبعــث اهللا النبيــني مبشــرين ومنــذرين)(كــان ال
فعلم أحوال البشر أو التاريخ مـن املـواطن الـيت  )،59(الوحدة اليت كانوا عليها وهل كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيني فيهم

فإنه حيدث ما حيدث للسابق وجيري على الثاين ما جرى على األول إذا مضى على سننه وسـار  نسانعلى سنن اهللا تعاىل يف اإليتعرف منها 
  على طريقته.

   :القصص القرآني – 3
مــن مــوارد الســنن الــيت حتــدث عنهــا اإلمــام كــذلك القصــص ففيــه رصــد لســنن وقــوانني قــد تتكــرر مــع الالحقــني كمــا وقعــت مــع الســابقني 

هذا الكتاب وجعله آخر الكتب وبـني فيـه مـا مل يبـني يف غـريه، بـني فيـه كثـرياً مـن أحـوال اخللـق وطبعـائهم والسـنن  -تعاىل–نزل اهللا "أ :يقولف
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اإلهلية يف البشر وقص علينا أحسن القصص عـن األمـم السـابقة وسـريها واملوافـق لسـننه فيهـا... وأمجـل القـرآن الكـالم عـن األمـم وعـن السـنن 
  .)60"(ية وعن آياته يف السماوات واألرض ويف اآلفاق ويف األنفس وهو إمجال صادر عن ما أحاط بكل شيء علمااإلهل

  نات وأحوالها والتعمق في دراستها:النظر في الكائ – 4
عليها سورة كما يرى عبده أن من وسائل الوصول إىل معرفة السنن البحث يف علوم الكائنات وجعل ذلك أصًال من األصول اليت دارت 

ه األنعــام وهــو الرتغيــب يف علــوم الكائنــات واإلرشــاد إىل البحــث فيهــا ملعرفــة ســنن اهللا وحكمتــه وآياتــه الكثــرية فيهــا الدالــة علــى علمــه وحكمتــ
ا ا األمة يف معاشها وسياد   .)61(ومشيئته وقدرته وفضله ورمحته وألجل االستفادة منها على أكمل الوجوه اليت ترتقي 
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  حول تاريخ العلوم العربية
  *راشدرشدي 

1  
لـذي مـا احلديُث عن الرتاث العاملي عادًة ما يطوُل ويتشعُب ليقَف بنا أماَم سؤاٍل ما انفك يُِلحُّ على املؤخني: أين ومىت بدأ هذا البحُث ا

النـور قبـل القـرن  هـذا السـؤال هـو أن االهتمـام بـالرتاث العلمـي وتارخيـه مل يـر يفتئ يهُم املؤرخني للحضارة ويسـتلِهُمه فالسـفة العلـوم؟ َوَرد علـ
 ،الثامن عشر ويف قلـب فلسـفة التنـوير. ورمبـا يتعجـب بعضـنا مـن هـذا الـرد وينكرونـه مستشـهدين علـى ذلـك مبـا كتبـه السـلف يف تـاريخ العلـوم

يقـص علينـا  وأعين بالسلف العلماَء واملؤرخني على وجه السواء، من أيِّ جـنس ومـن أيـة ِملَـة كـانوا. فلنأخـذ أرمشيـدَس علـى سـبيل املثـال، فهـو
 يف فاحتة رسالته عن الكرة واألسطوانة نبأ سابقيه من علماء اإلسكندرية مثل قونون وتالمذته قبل أن يستأنف هو نفسه البحث ويتعمق فيه.
ة مل يســـلك أرمشيـــدس يف هـــذا األمـــر مســـلكاً فريـــداً بـــل يبـــدو أن هـــذا الـــنهج يف التـــأليف تشـــارك فيـــه كبـــار رياضـــي اليونـــان. فـــأبلونيوس خليفـــ
مـه السـابقون قبـل أن يأخـذ علـى عاتقـه البحـث اجلديـد. مل يقتصـر األ مـر أرمشيدس مل يتوان يف سفره الضخم يف املخروطات أن ُحيَـدَِّث مبـا قدَّ

 على علماء اإلسكندرية بـل جتـاوزهم إىل علمـاء اإلسـالم الـذين أبـدعوا صـوراً أخـرى ملمارسـة التـاريخ. فعمـر اخليـام علـى سـبيل املثـال يسـرد يف
يف  أول جربه ما أتى به اخلازن والقوهي وأبو اجلود بن الليث حلل املعادالت التكعيبية باهلندسة قبل أن يصوغ مشروعه اجلربي وقبـل أن يشـرع
ج ئتفصيله وحتقيقه. واجلدير باملالحظة هو أن كل هذه املقدمات اليت كتبها الرياضيون هي تأريخ للرياضيات مبعىن خاص، ففيها يذّكرون بنتـا

الســلف لبيــان مــا انتهــوا إليــه قبــل مواصــلتهم البحــث وعــرض مــا تيســر اكتشــافه. وهــذا النــوع مــن التــأليف التــارخيي مل يكــن بــالنوع الوحيــد؛ بــل 
ظهرت أيضاً منذ القـدمي وخاصـة عنـد املسـلمني كتـب الطبقـات الـيت ُسـجل فيهـا أمسـاء العلمـاء وبعـض وقـائعهم الصـحيحة واملتخيلـة وعنـاوين 

لعلميــة. والشــواهد علــى هــذا عديــدة منهــا فهرســت النـــدمي وتــاريخ القفطــي وطبقــات ابــن أيب أصــبيعة وكتــب ابــن جلجــل وصـــاعد رســائلهم ا
  وغريهم. 

دف إىل التذكري والتسجيل، ومل تقصد تتبع هذا العلم أو ذاك يف ذاتـه لبيـان كيـف أصـبح علـى مـا  كانت هذه الكتابات املرجعية املهمة 
عصور وما قابله من عقبـات تغلـب علـى بعضـها، أو كـان هلـا ُجـّل األثـر يف تغيـري جمـراه وابتكـار بنيـات نظريـة جديـدة، هو عليه يف عصر من ال

ا وما قامت عليه. هـذ جاً جديداً يف الدراسة والتحليل. فعلى املؤرخ حينئٍذ تتبع وصف البنيات النظرية وظروف تكو ا وهذا السعي يتطلب 
أ حســب علمــي قبــل القــرن الثــامن عشــر ومــع فلســفة التنــوير ألســباب عــدة: الــرتاكم العلمــي مــن جهــة وتأســيس األســلوب يف التــأريخ مل يبــد

بتـداًء مـن النصـف الثـاين مـن القـرن السـابع عشـر وذلـك لـدخول إزداد الـرتاكم العلمـي إمـن جهـة أخـرى.  -أي مراكز البحـوث- األكادمييات
يكــــا وحســــاب التفاضــــل علــــى وجــــه اخلصــــوص، ويف هــــذه احلِْقبــــة نفســــها ترعرعــــت ميــــادين جديــــدة إىل حقــــل العلــــم، وأعــــين بــــذلك امليكان

لبحـث األكادمييات مثل األكادميية امللكية يف لندن وقرينتها يف باريس من بعد. وجيب أن ننتبه إىل أن هذه األكادمييـات كانـت مبثابـة مراكـز ل
كادمييــات علــى تصــاريف األحــوال أثــر فعــال يف ظهــور نــوع أديب جديــد أال العلمــي ومل تكــن أكادمييــات بــاملعىن احلــاّيل للكلمــة. وكــان هلــذه األ

ـا فيمـا بعـد التـأريخ للعلـوم. إذا نظرنـا إىل هـذا  وهو التكـرمي أو التبجيـل األكـادميي الـذي كـان لـه بـدوره ُجـّل األثـر يف هـذه الوثبـة الـيت سـيقوم 
بجـل لبيـان األسـباب الـيت دعـت إىل تكرميـه واختيـاره النوع األديب اجلديد سنجده يف أكثر األحوال سرداً لتاريخ احلقـ

ُ
ل الـذي متيـز فيـه العـامل امل

. ولقد أغنت Condorcetأو  Fontenelleعضوا يف اجملتمع األكادميي. هذا ما نقرؤه يف حوليات األكادميية الباريسية على سبيل املثال بقلم 
إذا اسـتعرنا اللغـة –ومصـادر مل يكـن هلـا وجـود مـن قبـل. أمـا صـورة تـاريخ العلـوم  هذه اخلطابات األكادميية مـادة تـاريخ العلـوم بأحبـاث ووثـائق

فمنبعهــا هــو فلســفة التنــوير، وذلــك حلاجتهــا هــي نفســها إىل تــاريخ العلــوم. فتــاريخ العلــوم يــؤدي وظيفتــني مرتابطتــني علــى  -األرسطاطاليســية
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اثـة يف سـياق جـدل َعَقـِدّي امتـد بـني منتصـف القـرن السـابع عشـر ومتنصـف اختالفهما عند فالسفة التنوير: فهـو األداة الالزمـة لتعريـف احلد
هم القرن الثامن عشـر علـى األقـل. فمـن املعـروف املشـهور أن العلمـاء والفالسـفة قـد أثـاروا حينئـٍذ قضـية "القـدمي واحلـديث"، وأشـاروا يف تعـريف

خيـرج بـه قـارئ رسـالة بسـكال "عـن اخلـالء" كمـا ينتهـي إليـه النـاظر يف   للحداثة إىل العلـم الـذي يقـوم علـى الربهـان القياسـي والتجربـة. هـذا مـا
كتــاب مــالربانش "البحــث عــن احلقيقــة". والوظيفــة الثانيــة لتــاريخ العلــوم عنــد فالســفة التنــوير مرتبطــة أشــد االرتبــاط جبــوهر فكــرهم، أعــين فــص 

ملســـتمر هلـــا واالســـتبعاد والـــتخلص املســـتمر أيضـــاً مـــن األخطـــاء هـــذه الفلســـفة نفســـها، أال وهـــو مفهـــوم التقـــدم املســـتمر للحقـــائق أو الـــرتاكم ا
  ية وحجبت عنها "النور الطبيعي" الذي ُجِبَلْت عليه. نساناملكتسبة اليت أفسدت الطبيعة اإل

ة أو تـاريخ ينسـانعلى سبيل املثال ال احلصر، فكّل من هؤالء يرجع تـاريخ اإل "فونتنل ودالمبري وكوندرسيه"هذا بإجياز شديد ما جنده عند 
ية إىل تــاريخ العلــوم وتقــدمها ممــا ألــزمهم بصــياغة جديــدة ومســتقلة مليــدان تــاريخ العلــوم. ومــن مث مل يعــد كافيــاً إحصــاء العلمــاء نســانتقــدم اإل

ال معـدى  ووقائعهم ونتائجهم، بل أصبح مـن الواجـب الـالزم معرفـة الفـرتات املتعاقبـة وبنيـة كـّل منهـا وخصائصـها. هـذا مـا رآه كوندرسـيه أمـراً 
"، ففيه يقوم بتقسيم التاريخ إىل فتـرات لبيـان التقـدم املسـتمر الـذي حكـم االنتقـال نساينعنه عندما كتب كتابه املشهور عن "تقدم الذهن اإل

ــذا الفهــم اجلديــد مل يعــد ممكنــا غــض النظــر عــن التعميــق يف دراســة الــرتاث العلمــي. وبالفعــل هــذا مــا حاولــه مبســ طاً  مــن فــرتة إىل أخــرى. 
ريب. كوندرسيه يف كتابه الذي ظهر فيه العلم العريب كإحدى فرتات التاريخ. ومن يومئٍذ مل ينقطع اهتمام فالسـفة العلـوم ومؤرخيهـا بـالعلم العـ
األرض  فعلى غرار كوندرسيه رأى بعض هؤالء يف العلم العريب استمراراً لتقدم "األنوار" يف فرتة هيمنت فيها "اخلرافات والظلمات" على بقـاع

 األخرى أي أوروبا يف العصر الوسيط؛ ورأى آخرون الشروع يف دراسة متمحصة لتاريخ هـذا الفـرع أو ذاك لرسـم معـامل اللوحـة التارخييـة لتطـور
  يف ِسْفرِِه الضخم عن تاريخ الرياضيات.  Montuclaالعلوم وكذلك إلحصاء الوقائع والنتائج العلمية هلذا الفرع. هذا ما حاوله 

ن فقر املعلومات ووعورة الدرب كانت أعظم مما وقع يف خميلة هـؤالء الفالسـفة واملـؤرخني، فبضـاعتهم مـن العلـم العـريب مل تكـن غنيـة غري أ
ــا مل تكـــن ســوى أصــداء محلتهــا إلـــيهم الرتمجــات الالتينيــة القدميــة. وهنــا علينـــا أن ننتبــه وأن حنــرتز مــن اإلفـــرا ط يف وال كافيــة لفهــم مــا مت، فإ

اً ، ونذكر أن الصالت بني امليادين العلمية وتوارخيها ختتلف من علـم إىل آخـر. فعلـم اهليئـة مـثًال هـو بـني العلـوم الرياضـية أوثقهـا ارتباطـالتعميم
بتارخيــه؛ وذلــك لضــرورة معرفــة الفلكــي بقــيم أرصــاد أســالفه املختزنــة يف كتــبهم علــى امتــداد الــزمن. ويبــدو أن هــذا الســبب كــاف لتفســري هــذا 

 Caussin de J.sedillot, Delambre, Percevalاط الوثيق ولبيان ِملَ كان علم اهليئة مميزاً مبا ناله من اهتمام مبكـر مـن املـؤرخني أمثـال االرتب
  إن اقتصرنا على ذكر بعض املؤرخني الفرنسيني من مطلع القرن التاسع عشر. 

ت واكتسـت بشـوائب عـدة غمضـْت معهـا صـورته واسـتبيحت سـاحته، أن تغـري - لكْن مـا لبثـْت صـورة العلـم العـريب، يف جمـرى ذلـك القـرن
 Franz Bopp, F.Vonوهلذا حبث يطول نذّكر هنا بعنوانه فقط. كان يف البدء الفلسفة الرومانسية األملانية واملدرسة اللغوية اليت تولدت منها 

Schlegel, Max Muller-  ا دفعاً قويّاً. من هذا الدفع استفاد تاريخ العلـم العـريب كان هلذه املدرسة ُجّل األثر يف العلوم التارخيية، ف دفعت 
رناً. أوًال قبل أن يصبح من ضحاياه الحقاً. ولنفسر هذا. بدأ مع هذه املدرسة األملانية دون أدىن شك دراسة تاريخ اللغات درساً مكثفاً ومقا

، أعــين إىل التمييــز بــني األجنــاس والعقليــات حســب اللغــات، هنــاك ولكــن ســرعان مــا حتــول هــذا الــدرس لِلُّغــات إىل دراســة التــاريخ باللغــات
اللغــات اآلريــة وهنــاك اللغــات الســامية، األوىل صــاحلة لعقليــة علميــة فلســفية، والثانيــة لــذهٍن "ديــين شــعري". ومهمــا كــان األمــر فقــد كــان مــن 

هتمــام بالنصــوص وخاصــة اليونانيــة والالتينيــة ونشــطت زداد اإلإالطبيعــي واملتوقــع أن يــزداد اإلحســاس بالتــاريخ نفــاذاً ووضــوحاً. وهــذا مــا مت، و 
ن دراستها نشاطاً مجًّا. ولكـن دراسـة هـذه النصـوص وخاصـة اليونانيـة والعلميـة منهـا ألـزم باالهتمـام بدراسـة النصـوص العربيـة نفسـها، فكثـري مـ
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ْر له البقاُء إال يف الرتمجات العربية. إال أن د راسة التاريخ بواسطة اللغات كانت مبثابة َشَرٍك ُحيَـاُك لتـاريخ العلـم العـريب: األصول اليونانية مل يـَُقدَّ
 للعلـم من جهة نظرية خالصـة مل يكـن للسـاميني احلـق يف العلـم والفلسـفة تبعـاً لـرأي هـذه املدرسـة يف اللغـة وارتباطهـا بالعقليـة، ومـن مث مل يـَْبـقَ 

عية كان هذا العلم العريب يفرض نفسه أكثر فأكثر على املؤرخني الذين تزايد رجوعهم إليه. ولكن من جهة واق ،العريب شرعيًّا احلقُّ يف الوجود
يخ ودام هذا التناقض أكثر من قرنني، وال تزال آثاره عند مجهـرة املـؤرخني. والغريـب العجيـب أن هـذا التنـاقض مل حيكـم مؤلفـات ثانويـة يف تـار 

. ويبـدو ّيل أن هـذا التنـاقض مل يكـن منـه Pierre Duhemمؤلفات مهمة مثل "نظام الكون" لـ العلوم ومل يقتصر عليها، بل نراه يطبع بطابعه 
لميـة مفر، فمهما كانت نظرة املؤرخ العقدية يف هذا الوقت فلم يكن باستطاعته هو اآلخـر تفـادي الِعْلـِم العـريب لـدى تصـديه لوقـائع املـادة الع

هـذا أو ذاك فـإن املـؤرخ ال يـرى يف العلـم إال ظـاهرة أوربيـة خالصـة مل يعـد ميكنـه أن ينظـر إىل اليت كـان يرغـب يف التـأريخ هلـا. ومـن مث إن كـان 
َدثاً. مل يبـق إذن العلم العـريب نظـرة مسـتقيمة صـائبة. ففـي أحسـن األحـوال مل يـر فيـه إال خزانـة لرتمجـات يونانيـة، ومل يعتَـِربه إال ِعلمـاً يونانيًّـا ُحمْـ

إال دوٌر واحــٌد: فهــو حقــل للتنقيــب حيفــر فيــه املــؤرخ حبثــاً عــن آثــار احلضــارة والعلــم اليونــاين. ولقــد أســرف  حســب هــذه الرؤيــة للعلــم العــريب
كثـُري يف بعضهم يف هذا وما زالوا، مما أدى إىل تشويه نتائج العلم اليوناين وإىل سوء فهم ما مت يف القرن السابع عشر على السواء. فلقـد قـرأ ال

فيــه، واســتقر يف وهــم آخــرين أن علــم القــرن الســابع عشــر هــو ثــورة عليــه مــن أولــه إىل آخــره. وأدى هــذا أيضــاً إىل  العلــم اليونــاين مــا مل يكــن
هفوات مشهورة، أذكر منها واحدة فقط وقع فيها مستشرق مشهور ومؤرخ معروف، منعت هذه النظرة مرتجم تـذكرة نصـري الـدين الطوسـي، 

الــذي درس هــذه الرتمجــة مــن أن يتنبهــا إىل مــا حتويــه رســالة الطوســي مــن هيئــة  P.Tanneryكمــا منعــت املــؤرخ   Carra de Vauxاملستشــرق 
  فيما بعد.  Neugebauerجديدة خمتلفة عن هيئة بطلميوس، ومل يصحح هذا األمر إال 

ا مل ت   كن النظرة املتفردة. كان هلذه النظرة العقدية للعلم العرب الصدارة والسيطرة طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إال أ
 A.Vonكــان هنــاك أيضــاً نظــرة أخــرى جانبيــة دعــا إليهــا القليــل مــن املــؤرخني الــذين مل يأخــذوا برؤيــة املدرســة الرومانســية األملانيــة وأوهلــم 

Humboldtلوم العربيـة. ونـذكر . اهتم هذا االجتاه ببيان ما حيمله العلم العريب من مسات أصيلة كشفت عنها دراسة متأنية ومباشرة لتاريخ الع
  من علماء هذه املدرسة: 

F.Woepcke, J.L. Sedillot, Wiedemann, Hirchberg, Suter, Kraus, Luckey, Nazif.  
هــذا ممــا أدى ابتــداًء مــن العقــد اخلــامس مــن هــذا القــرن إىل تســارع مل يســبق لــه مثيــٌل هلــذا التيــار مــن البحــث التــارخيي. وأدى تــراكم هــذه 

الطريـق لفهـم أدق وأوعـى لتـاريخ العلـم العـريب وإلسـهامه يف العلـم الكالسـيكي، كمـا مسـح أيضـاً بـإدراك السـمات األساسـية  البحوث إىل فتح
  هلذا العلم، وهي مسات مل ُتْدَرْك بـَْعُد َحقَّ اإلدراك، وهذا ما سأعرض له اآلن. 

2  
ر لـه بوضـوح شـديد أن هـذا العلـم مـا فتـئ حيقـق مـا كـان مـن  ظه- إن أراد الدارس املتعمق للعلم العريب أن يصفه مجلة، أي يصف جوهره

ُكُمـون الوجـود يف العلـم اليونـاين. فمــا جيـده عنـد علمـاء اإلسـكندرية جنينيــاً أعـين هـذا االجتـاه لتخطـي حــدود منطقـة مـا، ولكسـر طـوق ثقافــة 
ض البحـر املتوسـط ال كرقعـة جغرافيـة فحسـب، بـل  نـراه قـد أصـبح واقعـاً مكـتمًال يف علـم تطـور حـول حـو  –عينة الكتساء أبعاد العامل بأسـرهم

كبــؤرة تواصــل وتبــادل لكــل احلضــارات الــيت ترعرعــت حــول هــذا احلــوض، مركــز العــامل القدمي،وكــذلك يف أطرافــه؛ فكلمــة "عــاملي" هــي أنســب 
ه وامتداداتــه. فعلــى الــرغم مــن أن وأصــح الكلمــات لوصــف هــذا العلــم العــريب اجلديــد: كــان هــذا العلــم عامليــاً مبنابعــه ومصــادره، عامليــاً بتطوراتــ

ا تضمنت أيضاً مؤلفات سريانية وسنسكريتية وفارسـية. ومـن املعـروف أن هـذه الينـابيع مل يتـدفق منهـ ا أغلب مصادره ومنابعه هيلستيين إال أ
خـتالف كـان ا التعـدد وذاك اإلالفيض نفسه، ومل يكن هلـا التـأثري نفسـه. ولكـن اجلـدير بااللتفـات إليـه هنـا هـو تعـددها واخـتالف أصـوهلا، هلـذ
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 هلما دوٌر مهم يف صياغة بعض مالمح العلم العريب. هذه السمة تشرتك فيها كل حقـول العلـم مبـا فيهـا أكثـر احلقـول يونانيـة مثـل الرياضـيات.
ا وريثة الرياضيات اليونانية. ولكـن إن أحببنـ ذه الصفة أل ا التـاريخ للرياضـيات العربيـة ومن املمكن دون أدىن تردد أو حرج نعت الرياضيات 

 فعلينــا العــودة إىل املصــادر األخــرى مــن بابليــة وسنســكريتية لفهــم مــا مت يف حســاب املثلثــات ويف التحليــل العــددي. واملــؤرخ الــواعي املــدقق ال
حيلـل ويصـف "ظواهريّـاً" إن يفوته يف هذه احلال أن يقف علـى اإلطـار اجلديـد للرياضـيات قبـل أن يغـوص يف دراسـة النتـائج املوروثـة، عليـه أن 

نصـهار كـل هـذا إيف اجملتمـع اجلديـد، أعـين  –من يونانية وفارسية وسنسكريتية –صحت الكلمة اشرتاك كل هذه التقاليد الرياضية واندماجها 
احلـظ. فالتقاليـد العلميـة الـيت التقاليد حتت قبة احلضارة اإلسالمية. ومما جيب االنتباه له أيضاً أن هذه الظاهرة مل تكن وليدة الصدفة وال نتاج 

ماء متثلها علماُء احلضارة اإلسالمية مل تنقلها قوافل التجار وال سفن البحارة وال جيوش اجملاهدين بل كانت مثار تنقيب وحبث عن كتب القد
مــا علمــاء فحــول نقلــوا بنشــاط جــم الكتــب العلميــة والفلســفية بــدعم مــن الســلطة السياســية الــيت هيــأت الســبل ، وشــجعت علــى املضــي قــام 

فيها. كانت هناك مدارس من هؤالء العلماء، مدارس متنافسة أحياناً ومتعاونة أحياناً أخرى، وقد دفعهم البحـث العلمـي نفسـه للتنقيـب عـن 
ــا ولكــن ملتابعــة حبــث علمــي نشــط. مــن هــذه  آثــار الســلف لنقلهــا إىل العربيــة، ومل يكــن هــدفهم يف ذلــك هــو نقــل هــذه الكتــب للتعريــف 
املــدارس كانــت هنــاك مدرســة حنــني وابنــه وأهلــه، وكانــت هنــاك أيضــاً مدرســة بــين موســى وتالميــذهم، ومدرســة الكنــدي، وحلفــائهم.... هــذه 

حتوت هذه املكتبة على النتاج إالظاهرة اليت ال أعرف هلا مثيًال من قبل أنتجت ألول مرة يف التاريخ مكتبة علمية هلا أبعاد عامل تلك احلقبة. 
ي والفلسفي لتقاليد متعددة األصول واللغـات، وأصـبحت هـذه التقاليـد العلميـة ومـا أنتجتـه جـزءاً مـن حضـارة واحـدة لغتهـا العلميـة هـي العلم

ميـة العربية، وهكذا أضحت هذه التقاليد متتلك وسائل التأثري والتأثر فيما بينها، مما مكنها من التوصل إىل مناهج جديدة والتطرق حلقول عل
يـة للعلـم العـريب دور جتماعا األوائل، مثل اجلرب واإلسقاطات اهلندسية وغريها. ويف يوم أرجو أال يكون بعيداً ستوضـح لنـا الدراسـة االمل يعرفه

قـاء ن االلتاجملتمع واملدينة اإلسالمية يف انبثاق هذه الظـاهرة التارخييـة، وسـنفهم عندئـذ كيـف أصـبح ممكنـاً للتيـارات العلميـة املسـتقلة املوروثـة مـ
والتـــزاوج. فـــالعلم العـــريب هـــو أول علـــم ميكـــن أن ينعـــت حبـــق "بالعامليـــة" وهـــذه الســـمة الـــيت طبعـــت العلـــم العـــريب منـــذ القـــرن التاســـع تأكـــدت 
 ووضحت فيما بعد. فقد تـابع علمـاء القـرنني احلـادي عشـر والثـاين عشـر مناقشـة النتـائج الـيت مت التوصـل إليهـا يف خمتلـف البقـاع ويف تعميمهـا

ا يف بنيات نظرية غريبة عن حقوهلا األصلية يف معظم األحوال. وهذه الظاهرة ال ختص الكيمياء والطب فقط، بل تشـهد عليهـا رسـائل ودجمه
 البـريوين ومؤلفـات الســمؤل املغـريب يف الرياضـيات، أعــين فيمـا يســمى باالسـتكمال الرتبيعـي، وتشــهد عليهـا أيضــاً صـياغة ابـن اهليــثم ملـا يســمى

  ية الصينية" يف نظرية األعداد.مربهنة "البق
، قـراءة ترمجـات اإلنتـاج العلمـي حلضـارات متعـددة قدميـة وأحبـاث جديـدة مبتكـرة علـى السـواء ريخبات من املمكن إذن، وألول مرة يف التـا

يف  –لعربيـة كانـت لغـة العلـم بلغة واحدة، أي العربية. ومل يقتصر هذا على بلدان أهل الضاد، بل َعمَّ بالداً تكلم مواطنوها بلغـات خمتلفـة، فا
الفارسـية -). وكان هذا العامل أو ذاك إن حن واشـتاق إىل الكتابـة بلغتـه األم Majorqueمسرقند ويف غرناطة مروراً خبرسان وصقلية وما يورقه (

التاسـع  إنـه منـذ بدايـة القـرنأسرع وعـاد هـو نفسـه بنقـل مـا كتبـه إىل العربيـة، وباجلملـة لـن نبـالغ قـط إن قلنـا  -خاصة، مثل النسوي والطوسي
لغــة شــعب كتســبت بــدورها بعــداً عامليــاً، فلــم تعــد إ، وكانــت هــذه هــي اللغــة العربيــة، بــل إن هــذه اللغــة أي العربيــة املــيالدي أصــبح للعلــم لغــة
أدت وحـدة هـذه اللغـة إىل  ، بل لغة شعوب عدة وأمم خمتلفة، ومل تعد لغة ثقافة بعينها بل لغـة كـل املعـارف العقليـةواحد، وال لغة أمة واحدة

حـدود فتح معابر جديدة مل يكن هلا وجود من قبل، وكان هلذه املعابر جل األثر يف تسـهيل االتصـال املباشـر بـني املراكـز العلميـة املنتشـرة بـني 
لتنقـل والسـفر وسـيلة ، فمـن جهـة أصـبح ايـة للعلمـاءجتماعمـن املمارسـات االالصني واألندلس، وهنا جيـب علينـا أن نلفـت النظـر إىل صـنفني 
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ومــــن جهــــة ثانيــــة ظهــــر فــــرع أديب جديــــد، أعــــين املراســــالت العلميــــة. حقــــاً كــــان الســــفر والتنقــــل منتشــــراً بــــني علمــــاء عصــــر  ،للــــتعلم والتعلــــيم
ورومــا اإلســكندرية، إال أن هــذه الظــاهرة مل يكــن هلــا البعــد نفســه وال احلجــم نفســه، ففــي هــذا العصــر كــان االنتقــال بــني اإلســكندرية وأثينــا 

وبعض مدن فلسطني وآسيا الصغرى، أما يف العصر اإلسالمي فقد انتشرت املراكز بني آسيا ومشال أفريقيا وحوض البحر األوسط كله. وهذا 
الســفر العلمــي انتشــر كــذلك بــني علمــاء احلــديث النبــوي، وبــني األدبــاء والعلمــاء والفالســفة، أي أنــه أصــبح يف ظــل العصــر اإلســالمي ظــاهرة 

عـن ابـن  ،وًال عديدة من الثقافة. وبالفعل إن اقتصرنا على العلماء ورجعنا إىل كتب الطبقـات رأيناهـا حتـدثنا عـن هـذا التنقـل الـدائمتشمل حق
اهليــثم بــني البصــرة والقــاهرة، عــن ابــن ميمــون القــرطيب بــني األنــدلس واملغــرب ومصــر، وعــن شــرف الــدين الطوســي بــني خراســان والشــام، وعــن 

  ني فاس ومسرقند.السمؤل املغريب ب
وكــان هــذا أيضــاً شــأن املراســالت العلميــة فقــد زادت ومنــت وتكثفــت لتصــبح صــنفاً أدبيــاً جديــداً لــه أصــوله وقواعــده؛ وأضــحى هــذه اللــون 

ّري األديب أحد ألوان "األدب" باملعىن القدمي للكلمة. ولنذكر على سبيالملثال مراسالت القوهي والصايب، ومراسالت السجزي مع رياضيي الـ
وخراســان، ومراســلة شــرف الــدين الطوســي مــع رئــيس نظاميــة بغــداد... إخل، وتــذكرنا هــذه املراســالت وغريهــا مــا ســنراه فيمــا بعــد إبــان القــرن 

  السابع عشر األورويب.
قــات بــني تقــدم حماطــاً مبوكــب مــن التحــوالت: جتــددت العال –مبعــىن هــذه الكلمــة يف ذاك العصــر –فمــن اجللــّي إذن أن هــذا العلــم العــاملي 

ا وتوحدت بصورة ما لغـة العلـم وزاد   كثـرياً عمـا  التقاليد العلمية املوروثة، ومل تعد على ما كانت عليه وتغريت حمتويات املكتبة العلمية وإمكانا
  كان عليه تنقل العلماء بني األقطار.

يب، ومل يعريوهـا مـا تسـتحقه مـن االهتمـام علـى الـرغم ومن العجيب الغريب أن مؤرخي العلـوم مل ينتبهـوا هلـذه السـمة الـيت ميـزت العلـم العـر 
من تألقها. ويبدو أن أحد أسباب إغفال هذه السمة هو هذه النظرة العقدية اليت سبق أن أشـرنا إليهـا، أعـين غربيـة العلـم الكالسـيكي، هـذه 

ببان آخـران يعـود أوهلمـا إىل تـاريخ العلـوم، النظرة اليت ألقت على األبصار غشاوة. وهذه النظرة ليست مع ذلك السبب الوحيـد، بـل هنـاك سـ
ينيــة، ويرجــع الثــاين إىل مــا كتــب حــول هــذا التــاريخ، ففــي واقــع األمــر يبــني لنــا تــاريخ العلــوم الــروابط الــيت ربطــت العلــم العــريب بامتداداتــه الالت

قريــب. وبالفعــل ال ميكــن حبــال فهــم مــا مت وبصــورة أعــم بــالعلم الــذي تطــور يف أوروبــا الغربيــة حــىت منتصــف القــرن الســابع عشــر علــى وجــه الت
يف سـياق  بالالتينية يف العلوم منذ القرن الثـاين عشـر دون اعتبـار الرتمجـات الالتينيـة مـن العربيـة ودون معرفـة البحـث العلمـي بالالتينيـة الـذي مت

يف املناظر  Theodoric de Freiberg Witeloيف الرياضيات ومؤلفات  Jordanus de Nmours Fibonacciالعلم العريب وأسلوبه. فبحوث 
ال ميكن تقديرها حق قـدرها دون الرجـوع إىل اخلـوارزمي وأيب كامـل، والكنـدي وابـن  –على سبيل املثال، أعين أكثر البحوث تقدماً بالالتينية 

ر املــؤرخني فلــم ينتبهــوا إىل روابــط اهليــثم...إخل. إن هــذه الــروابط املوضــوعية الوثيقــة الــيت ال ميكــن أن يتغاضــى عنهــا مــؤرخ جــاد، اســرْت أنظــا
يعـود أخرى، أعين الروابط بني لعلـوم العربيـة وعلـوم اهلنـد، ورمبـا الصـني كـذلك، ومـن مث مل ينتبهـوا إىل هـذا البعـد األصـيل. أمـا السـبب اآلخـر ف

الســابع عشــر، وبــاألحرى علــم إىل الكتابــات يف تــاريخ العلــوم. ففــي أغلــب املؤلفــات عــن العلــم الكالســيكي ظهــر علــم القــرن الســادس عشــر و 
اً مـن النصف األول من القرن السابع عشر يف صورة غريبة. فجمهرة هؤالء املؤرخني جيهلون العلم العـريب والعربيـة، ومـن مث بـدأ هـذا العلـم ثوريّـ

قـع وأمـاكن مـا سـبقه مـن العلـوم، البداية إىل النهاية ويف كل بقاعه علـى السـواء، وأخـذ علـى أنـه املرجـع املطلـق الـذي تقـاس بـه وعليـه وإليـه موا
تعـايل ومن مث بدأ متسامياً مستعلياً دون تاريخ إن صحت هذه العبارة؛ ألنه ثورة على كل التقاليد. مل يكن ممكناً صياغة هذا التسامي وهذا ال

يئة، ومؤلفات اخليام وشرف الدين املطلق لعلم القرن السابع عشر إال يف غياب املعرفة الصحيحة بأعمال مدرسة مراغة وما سبقها يف علم اهل
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اجلــرب واهلندســة اجلربيــة، وكتابــات بــين موســى وثابــت بــن قــرة وابــن ســنان والقــوهي وابــن ســهل وابــن اهليــثم يف التحليــل الرياضــي  الطوســي يف
والتسـامي حفـرة بـني علـم ..إخل، لـذلك كـان مـن الطبيعـي واملتوقـع أن حيفـر هـذا التعـايل .وكذلك رسائل وكتب ابن سهل وابن اهلـيم يف املنـاظر

  القرن السابع عشر والعلم العريب، هذه احلفرة ماسخة ملسات كليهما ومعاملهما.
مـن كتـب املـؤرخني وعـادة هـذه  –هذه هي األسباب اليت أخفت معـامل العلـم العـريب، وخاصـة تلـك السـمة الـيت أشـرنا إليهـا، أعـين عامليتـه 

ما النيــل مــن مكانــة الســمة إىل مكانتهــا واإلملــام بتــاريخ العلــم ا ومــا أتــى بــه مــن جديــد يف علــم الفلــك، وال مــن  Keplerلعــريب لــيس مــن شــأ
مكانـــة ديكـــارت ومـــا طـــوره يف اهلندســـة اجلربيـــة، وال مـــن مكانـــة غـــاليلو وثورتـــه يف علـــم احلركـــة وال مـــن مكانـــة فرمـــا ومنهجـــه اجلديـــد يف نظريـــة 

ملام باملادة يساعدنا على حتديد موضع اجلديد يف كـل حـال مبزيـد مـن الدقـة، أعـين الصورة واإل األعداد، بل على عكس ذلك متاماً، فتصحيح
الصــورة واإلملــام باملــادة ســيقودنا إىل  إصــالحبــالعثور عليــه حيــث هــو، ال حيــث ال وجــود لــه كمــا هــو لألســف احلــال عنــد كثــري مــن املــؤرخني. ف

ا خالل القرن السابعإ واإلملام حيثاننا على إعـادة النظـر يف بعـض  صالحعشر والقرن السابق له، فاإل ستيعاب أعمق للنتائج العلمية اليت أيت 
ــا يف ســرد التـــاريخ. فممــا جيـــب النظــر النقــدي لـــه هــو مفهـــوم  العقائــد واملفــاهيم الســـائدة عنــد مـــؤرخي العلــوم ويف بعــض املنـــاهج الــيت أخـــذ 

"، أي تلـك التصـورات السـائدة يف كتـب تـاريخ العلـوم. ولـن يكـون هـذا "النهضة العلمية" ومما جيـب حتديـده مـن جديـد مفهـوم "الثـورة العلميـة
ع ممكنــاً إال إذا نشــط البحــث يف تــاريخ العلــم العــريب، وإال إذا اســتعاد هــذا األخــري هــذا الطــابع الــذي مــا انفــك مييــزه عمــا ســبقه، أعــين الطــاب

ة واإليطاليـة، وكـذلك يف امتداداتـه العربيـة والسنسـكرتية والصـينية، إضـافة العاملي، الـذي حيـتم علينـا تتبـع هـذا العلـم العـريب يف امتداداتـه الالتينيـ
نبثـق إية هلـذا العلـم، أعـين اجملتمـع الـذي جتماعإىل منجزاته يف لغات احلضارة اإلسالمية وخاصة الفارسية. وأخرياً علينا البحث يف الظروف اال

ا ووظيفـة فيه مبشـافيه ومراصـده ومسـاجده ومدارسـه. فكيـف ميكننـا فهـم تطـو  رات هـذا العلـم إن غابـت عـن بالنـا املدينـة اإلسـالمية ومؤسسـا
هامشـياً يف هـذه املدينـة إلسـالمية، والبحـث العلمـي مل يركـد نتيجـة لـردة كالميـة  –كما زعم بعضهم–العلم فيها وأمهية دوره. فالعلم مل يكن 

  دينية كما زعم آخرون.
العــريب يقودنــا إىل جتديــد تــاريخ العلــوم نفســه. هــذا هــو الــثمن الــذي علينــا أن ندفعــه حــىت  ومــن والواضــح إذن أن جتديــد كتابــة تــاريخ العلــم

حقيقـي ميكننا أن ُنسهم يف تقدم تاريخ العلوم مجلة، وحـىت حيقـق تـاريخ العلـم العـريب علـى األقـل املهـام الـثالث التاليـة: فـتح الطريـق أمـام فهـم 
رن الســـابع عشـــر، وجتديـــد تـــاريخ العلـــوم عامـــة بإعـــادة رســـم الصـــورة الـــيت شـــوهتها النظـــرات لتـــاريخ العلـــم الكالســـيكي بـــني القـــرن التاســـع والقـــ

ودينيـاً  العقائدية، ومعرفة الثقافة اإلسالمية حق املعرفة بإعادة ما كان من أبعادها، وهو البعد العقلي العلمـي، فـالرتاث اإلسـالمي مل يكـن لغـة
  قاً وهنا وهناك كانت أصالة هذا الرتاث يف عالميته وانفتاحه.وأدباً فحسب، بل كان أيضاً علوماً وفلسفة ومنط

3  
وذلـك بأخـذ مثـل مـن أحبـاثي يف تـاريخ اهلندسـة.  ،شـديد كيـف ميكـن ملـؤرخ العلـم العـريب جتديـد تـاريخ العلـوم اختصـاربقي علينا أن نبني ب

لكن بيان دور العلم العـريب يف إعـادة رسـم الصـورة ورفـع وبالطبع سيكون عرضي سريعاً ومبتوراً ومبسطاً. فقصدي هنا ليس التاريخ للهندسة و 
الشــوائب الــيت شــوهتها. ففــي هــذا املثــال أهــدف إىل بيــان كيــف قــرأ الســلف العلــم اليونــاين، أو بــاألحرى كيــف نشــأ وتطــور فصــل مــن فصــول 

  رن الثامن عشر.الرياضيات على أيدي فحول الرياضيني وكيف استطاعوا تكوين تقليد جديد مل يتجاوز حىت بداية الق
هــذا املثــال خيــص حســاب املســاحات واحلجــوم القصــوى، أي أحــد فصــول التحليــل الرياضــي، ويتعلــق مبســألة عرفهــا منــذ القــدمي البــابليون 
واليونــان، وهــي بيــان أن الــدائرة أوســع األشــكال املســطحة املتســاوية اإلحاطــة، وأن الكــرة أعظــم اجملســمات املتســاوية اإلحاطــة. ومــن الواضــح 

  ية هذه القضية للفلك.أمه
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ــــذه املســــألة. هــــذا مــــا نقــــرؤه  عنــــد هــــريون وبطليمــــوس وبــــابوس مل يتــــوان علمــــاء اهليئــــة والرياضــــيات مــــن االســــكندرانيني عــــن االهتمــــام 
 وإن ظل الفضل األول يرجع لبطليموس ولكتابـه اجملسـطي. ففـي هـذا الكتـاب جلـأ بطليمـوس إىل هـذه النظريـة لـدعم رأيـه حـول كريـةوثيون...

الســماء وكريــة األفــالك وكريــة األرض. ونقــرأ علــى لســانه يف نقــل احلجــاج لكتــاب اجملســطي يقــول: "ومــن أجــل أن األشــكال الكثــرية األضــالع 
الــيت تكــون يف دوائــر متســاوية أكثرهــا زوايــا أعظمهــا عظمــاً، تكــون الــدائرة أعظــم األشــكال البســيطة وتكــون الكــرة أعظــم األشــكال اجملســمة، 

مما سواها من األجسـام" مل يكـن هلـذه العبـارة أن متـر مـر الكـرام علـى شـراح اجملسـطي، وخاصـة أن بطليمـوس يقرهـا إقـراراً دون فالسماء أعظم 
يف حماولتـه  Zenodoreهلـذا جلـأ ثيـون اإلسـكندراين يف شـرحه للكتـاب األول مـن اجملسـطي إىل االستشـهاد مبـا قـام بـه  ،أن يقدم عليها الربهـان
اجملسطي، واستمر على ذلك حىت ترجم احلجاج اجملسـطي ترمجـة أوىل. بعـد هـذه  –األمر على هذا عند ما شرح بابوس  للربهان عليها. وظل

الرتمجــة ألــف الكنــدي رســالتني، األوىل يف الصــناعة العظمــى كتبهــا حتــت تــأثري شــرح ثيــون الســابق، ونقــرأ بقلــم الكنــدي مــا يلــي: "وأيضــاً، ألن 
املتساوية األضالع أكثرها زوايا، وأعظم األشكال اجملسمة املعتدلة املتساوية السطوح الكرة كما أوضحنا ذلك أعظم األشكال اليت يف الدائرة 

أمـا الرسـالة الثانيـة  .يف كتابنا يف األكر، تكون السماء إذاً هي اعظم مما سواها من األجسام كرية، ألنـه ينبغـي أن يكـون هلـا الشـكل األعظـم"
قضية، إال أننا لألسف مل نعثر عليها بعد. وحىت ال نستطرد كثرياً وال يطول بنا احلديث نقول مجلة إن كل شروح  ففيها يربهن الكندي هذه ال

وى كتاب اجملسطي بالعربية ال ختلو من التعليق على عبـارة بطليمـوس هـذه والربهـان عليهـا أحيانـاً. وهنـا بـرز تيـاران رياضـيان للربهـان علـى دعـ
أبو جعفر اخلازن من منتصف القرن العاشـر املـيالدي، وميثـل الثـاين احلسـن بـن احلسـن بـن اهليـنم مـن أواخـر هـذا  بطليموس، ميثل األول منهما

  القرن. ولنعرض هلما يف كلمات قليلة.
كتــب أبــو جعفــر اخلــازن يف شــرحه للمقالــة األوىل مــن اجملســطي رســالة كاملــة حــول دعــوى بطليمــوس تقــوم علــى فكــرة مل تتيســر لســابقيه، 

نتعاشاً وخصوبة إع هذه الدعوى يف سياق أمشل وأعم وهو سياق األشكال احملدبة. وهذه النقلة املعرفية ضخت يف البحث الرياضي وهي وض
 symetrique...إخل) أكثرها تنـاظراً  أن األشكال احملدبة من نوع ما(املثلثات واملتوازيات األضالعغريت من رسومه القدمية. برهن اخلازن أوالً 

اية قصوى) ألحد املعامالت (أيأعظمها ج اخلازن يف حبثه هذا النهج:حيقق    (املساحة، نسبة املساحة، احمليط... إخل) و
  تثبيــت إحــدى املعــامالت وتغيــري الشــكل احملــدب بتطبيــق تنــاظر عليــهsymetrique  بالنســبة خلــط مــا. علــى ســبيل املثــال: تثبيــت

  ع ومتساويها بتطبيق تناظر عليه بالنسبة للقطر.حميط متوازي األضالع وحتويله إىل متوازي األضال
 .مقارنة األشكال الكثرية األضالع ومتساويها واملتساوية اإلحاطة مربهناً أن أكثرها أضالعاً أعظمها مساحة  
 .يتلو اخلازن ذلك مبقارنة شكل كثري األضالع ومتساويها حميط بدائرة أخرى هلا حميط الشكل نفسه  

  .ق طريق "سكوين" باملعىن التايل: فمن جهة هناك الشكل الكثري األضالع املعلوم ومن جهة أخرى هناك الدائرةومن البني أن هذا الطري
املقام هنا ليس املقام الذي نعكف فيه على فحص ما أيت به اخلازن، فلقد أجنزنا ذلك من قبل، ويكفي أن نقول إنه وقف يف حبثه عنـدما 

دون أن يتجاوزها إىل غريها يف هـذا البحـث الرياضـي اخلـالص. وسـيكون األمـر غـري األمـر مـع التيـار أنتهى من الربهان على دعوى بطليموس 
  اآلخر الذي بلغ ذروته مع ابن اهليثم.

أراد ابن اهليثم على خالف اخلازن تقدمي برهـان "حركـي" ال "سـكوين" هلـاتني القضـيتني: األشـكال املتسـاوية اإلحاطـة واألجسـام املتسـاوية 
وأقصد بالربهان احلركي ذلك الربهان الذي تسري بـني ثنايـاه احلركـة حنـو النهايـة. حـرر ابـن اهليـثم لتحقيـق هـذا اهلـدف كتابـاً يُعـد حبـق  املساحة.

طليعــة البحــث الرياضــي يف قرنــه ويف القــرون التاليــة، وعنوانــه "قــول للحســن بــن احلســن بــن اهليــثم يف أن الكــرة أوســع األشــكال اجملســمة الــيت 
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متساوية، وأن الدائرة أوسع األشكال املسطحة اليت إحاطتها متسـاوية" يبـدأ ابـن اهليـثم كتابـه هـذا باألشـكال املسـطحة وينتهـي منهـا إحاطتها 
  سريعاً، ومن مث يربهن على القضايا اآلتية:

  مساحة اآلخر.كل دائرة حميطها مساٍو حمليط شكل مستقيم اخلطوط متساوي األضالع والزوايا، فإن مساحتها أعظُم من   – 1
كل شكلني مستقيمي اخلطوط متساويا اإلحاطة، وكل واحد منهما متساوي األضالع والزوايا، وتكون أضالع أحدمها أكثـر عـدداً   – 2

  من أضالع اآلخر، فإن مساحته أعظم من مساحة اآلخر.
ما دائرة واحدة، وأضال  – 3 ُع أحدمها أكثر عدداً من أضالع اآلخـر، كل شكلني، كل واحد منهما متساوي األضالع والزوايا، حتيط 

  فإن مساحة الشكل الذي هو أكثر أضالعاً أعظم من مساحة الشكل اآلخر وحميطه أعظم من حميطه.
  ومنه يبني أنه إذا كان هناك شكل متساوي األضالع والزوايا ودائرة هلما احمليط نفسه فالدائرة أعظم من الشكل املتساوي األضالع.

ايـة ملتواليـة مـن أشـكال، كـل منهـا متسـاوي األضـالع. وهـذا هـو الفـرق األول واملهـم بينـه ومن البني أن  ابن اهليثم يف برهانه يعترب الدائرة 
  وبني سابقيه.

ولكــن هــذا كــل مربهنــاً مــن قبــل يف رســالة أرمشيــدس يف  –أعــين مســاحة الــدائرة–وعلينــا أن ننتبــه إىل أن ابــن اهليــثم يفــرتض وجــود النهايــة 
  الدائرة.مساحة 

هذا هو مضمون اجلزء األول مـن رسـالة ابـن اهليـثم. أمـا اجلـزء الثـاين فيحـاول فيـه الربهـان علـى القضـية التاليـة: أن كـل كـرة يكـون سـطحها 
ة، فإن مساحة الكـرة أعظـم مـن مسـاحة اجملسـم  ا مساوياً لسطح شكل جمسم متساوي القواعد، وقواعده متساوية األضالع ومتشا احمليط 

  ساوي القواعد.املت
ــا صــرح فصــل جديــد مــن  ــا صــرح أول نظريــة يف الزاويــة اجملســمة، أي يشــيد  وللربهــان علــى هــذا يقــدم ابــن اهليــثم عشــر مقــدمات يشــيد 
فصــول الرياضــيات مل يســبق البحــث فيــه. واملقــام هنــا لــيس هــو مقــام شــرح هــذا الفصــل ومــا قــام بــه ابــن اهليــثم. كــل مــا نريــد قولــه هنــا أن هــذه 

  مات مكنته من برهنة القضيتني اآلتيتني:املقد
ة، وقواعــد أحــدمها شــبيهة بقواعــد اآلخــر، والســطح –كــل جمســمني كثــريي القواعــد   – 1 وقواعــدمها متســاوية ومتســاوية األضــالع ومتشــا

  م اآلخر.فإن مساحة اجملسم، الذي قواعده أكثر عدداً، أعظم من مساحة اجملس –احمليط بأحدمها مساٍو للسطح احمليط باآلخر
ة   – 2 فقواعــُد أحـــدمها شــبيهة بقواعــد اآلخــر، وقواعــد أحـــد  –كــل جمســمني متســاويي القواعــد، وقواعـــدمها متســاوية األضــالع ومتشــا

مـا كـرة واحـدة، فـإن السـطح احملـيط جبميـع اجملسـم، الـذي قواعـده أكثـر عـدداً،  اجملسمني أكثر عـدداً مـن قواعـد اجملسـم اآلخـر، إذا أحاطـت 
  لسطح احمليط باجملسم اآلخر، ومساحة اجملسم األكثر قواعد أعظم من مساحة اجملسم اآلخر.أعظم من ا

 مــن الواضــح إذاً أن ابــن اهليــثم ال يأخــذ إال باجملســمات املتســاوية القواعــد، ومــن مث فالقضــيتان الســابقتان ال تنطبقــان إال علــى ذي األربــع
ن عدد قواعد اجملسم املتساوي القواعد املربعة أو اجملسمة ثابت(ست أو اثنتا عشرة) قواعد وذي الثماين قواعد وذي العشرين قاعدة وذلك أل

ه وعلى تصاريف األحوال فقصد ابن اهليثم واضح: البداية باملقارنة بني اجملسمات اليت هلا السطح نفسه واليت خيتلف عدد قواعدها حـىت ميكنـ
ــا فيمــا بعــد الربهــان علــى اخلاصــة القصــوى للكــرة، ويعــين هــذ ايــة قصــوى ملتتاليــة مــن اجملســمات الــيت حتــيط  ــا  ا االقــرتاب مــن الكــرة علــى أ

الكرة. ولكن هـذا الـنهج "احلركـي" أدى إىل طريـق مسـدود، فـنحن نعـرف، وهـو يعـرف قبـل اجلميـع، أن عـدد اجملسـمات املتسـاوية القـواد منتـه 
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ــذا. وهــذا اخلطــأ  ذا الطريــق املســدود هــو بصــورة أو أخــرى الــذي فــتح أمــام ابــن اهليــثم وهــ –الــذي مل أســتطع فهمــه وال تفســريه–وال يســمح 
  الطريق الذي مل يسبق ألحد أن طرقه، أعىن نظرية الزاوية اجملسمة.

يـثم يف ودراسة كتاب ابن اهليثم تبني لنا أن الصفة الغالبة عليه هي االبتعاد عن اخللفية الفلكية اليت نبـع منهـا هـذا البحـث. ومل يـزل ابـن اهل
ـا فصـل كامـل مـن فصـول اال بتعاد واالهتمام والكشف عن مسائل أخرى تتعلق بالبحث عن النهايـات القصـوى، أعـين املسـائل الـيت سـيهتم 

كــل الرياضــيات فيمــا بعــد. ففــي رســالة لألســف مل نعثــر عليهــا بعــد يقــارن ابــن اهليــثم بــني اخلطــوط احملدبــة املختلفــة يف قطعــة دائــرة معتــرباً طــول  
ـذا املقارنـة بـني اخلطـوط املنحنيـة  borne superieureأقصى خط منها كحد  ا هـذا اخلـط، مرجعـاً  لألشكال املستقيمة اخلطوط اليت حييط 

  إىل مقارنة بني األشكال املستقيمة اخلطوط.
السـابع عشـر وأوائـل  لن يذهب البحث الرياضي إىل أبعد مما أتى به ابن اهليثم قبل اكتشاف احلساب التفاضلي وازدهاره أي أواخر القـرن

  .Lagrange و Eulerمث  Bernoulliالقرن الثامن عشر، أو بعارة أخرى مع بداية حساب التغيريات مع اإلخوة 
بدايــة القــرن الثــامن عشــر ســتتحول مســألة البحــث عــن النهايــة القصــوى ألشــكال متســاوية اإلحاطــة أو ألجســام متســاوية املســاحة إىل  يف

  ط أو جمموعة من اخلطوط ميكنه أن يصل بكل خط من فئة من اخلطوط املعلومة إىل النهاية القصوى.مسألة أعم وهي البحث عن خ
من الواضح إذن أن صورة هذا الفصل من الرياضيات ليست على ما يقصه املؤرخون، فما تزال مجهرة هؤالء جتهل هذا الفصل مـن تـاريخ 

صــورة مبتــورة مشــوهة. واآلن مــع هــذا الفصــل ســتتغري كلتــا الصــورتني، واألهــم أننــا الرياضــيات العربيــة، وال تــزال صــورة هــذه دون هــذا الفصــل 
يف أواخر القرن السابع عشر البحث فيـه ملـاذا مل ميكنـه  Bernoulliسنستطيع وضع السؤال احلق وهو اآليت: شارف ابن اهليثم ما بدأ اإلخوة 

وذلـك مل يكـن ممكنـاً قبـل  ،علـى هـذا السـؤال ميكننـا اآلن اإلجابـة ؟Bernoulliاإلخـوة  عالذهاب إىل أبعد ممـا وصـل إليـه ومـا اجلديـد فعـًال مـ
وكثـرة معرفة ما قدمته الرياضيات العربية يف هذا الشأن. وهذا مثل على ما ميكن أن يقدمه العلم العريب لتـاريخ العلـوم، وشـاهد علـى قلـة زادنـا 

  مل تكن معروفة قبل بضع سنني.تقصرينا يف التاريخ له. فهذه النتائج حول دراسة ابن اهليثم 
مــن الواضــح إذن أن البحــث املتعمــق يف تــاريخ العلــوم العربيــة يقــود إىل جتديــد حقــل تــاريخ العلــوم نفســه. فهــذا البحــث يــؤدي إىل جتديــد 

قـدم يف هـذا الـدرب حيتـاج املعطيات واملفاهيم واملناهج، أعين يبعث على اإلسهام الفعـال يف إمنـاء هـذا احلقـل املعـريف واملشـاركة يف تقدمـه. والت
ا يف األقطـار العربيـة. وسـيكون هلـذه املؤسسـات فوائـد أخـرى ال  إىل مؤسسات حبثية وتعليمية مهيئة ورشـيدة أرجـو أن تسـنح الظـروف بإشـاد

يئـة وسـائله وقيمـه مـن جهـة، والتعـرف علـى الـذات احلضـارية ا يئة التحديث العلمي نفسه، و ملزدهـرة لنـا مـن أهدف إىل الكالم عنها، أعين 
 جهة أخرى.

************************  
  ) مفكر وباحث من مصر.*
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  من ابن البيطار إلى األنطاكي 
  العلم العربي انحسارمساءالت لزمن 

  
  *د. فيصل عبد السالم احلفيان

  صور: العلم العريب اإلسالمي"، وهو مشهد يتضمن ثالث احنساررسم مشهداً لزمن "نأن  دراسةهذا اليف اول حن
ايـة القـرن العاشـر اهلجـري/ السـادس صورة عامة ، هي صـورة هـذا العلـم بـدءاً مـن القـرن اخلـامس اهلجـري/ احلـادي عشـر املـيالدي، حـىت 

  "العلم" هنا: العلم الطبيعي، والطيب، والرياضي والفلكي.بـ عشر امليالدي. واملقصود
ومه العام خالل مرحلة الغـروب، سـعياً إىل تتبـع حـال هـذا الفـرع املعـريف، ، هي بعض سابقتها، وفيها تركيز على الطب مبفهوصورة خاصة

  ورصداً خلطه البياين.
(شـــاهد النهايـــة) وذلـــك بغـــرض حتديـــد ختـــتص بشـــاهدي الغـــروب: ابـــن البيطار(شـــاهد البـــدء) واألنطاكي(أكثـــر خصوصـــية) وصـــورة ثالثـــة

  موقعيهما يف املشهد العام.
   املساءالت اليت هي الغاية العليا للبحث.ويف ثنايا هذه الصور مجيعاً تنتثر 

(متهيديــة) أمــام مشــهد ســابق هــو مشــهد األلــق، ألــق العلــم العــريب اإلســالمي(القرون اخلمســة اهلجريــة وقبــل الــدخول يف املشــهد مثــة وقفة
ــا ليســت ســوى "مشهد األلــق"، خبـــ (العامــة) و (اخلاصــة) مرتبطــةرورة منهجيــة، إذ إن الصــور الثالثاألوىل) وهــي وقفــة تلــيب ضــ طوطهــا وألوا

ا. ا وتغريت ألوا   امتداد على حنو ما للتاريخ، حىت إن اختلفت اجتاها
يفهم هذا البحث على أنه معاداة لرتاث ذلك الزمن، أو اخنالع منه، أو افتئات عليـه، بـل علـى أنـه حماولـة للخـروج مـن نفـق  ما أرجوه أالّ 

جيــل، إىل فضــاء أمســى، هــو فضــاء احملــاورة واملســاءلة، وذلــك بغــرض اإلفــادة والتوظيــف مــن أجــل املفهــوم الســاذج للــرتاث, مفهــوم التغــين والتب
 ،دروسـه أوًال. أمـا االنتمـاء واالعتـزاز واحلـب فتلـك أمـور تعـيش يف داخلنـا وقيمـة التـاريخ تكمـن ىف ،فالرتاث بعـض التـاريخ ،احلاضر واملستقبل

   وخنطئ كثرياً إذا ماعشنا داخلها.
  العطاء –زمن األلق 

علــى النظــر،  نســانوقــد جــاء اإلســالم ليحــث اإل .)1( تنشــأ العلــوم، ويف ظــل العمــران تكثــر الصــنائع، وتزدهــر العلــومنســاينعــن الفكــر اإل
ميكـن  وليدفعه إىل عمارة األرض. ومن هنا بـدأ العلـم العـريب اإلسـالمي. ولـدينا اليـوم حقيقتـان، مهـا مـن نـوع احلقـائق الرياضـية البدهيـة الـيت ال

  أن تكون مظنة تساؤل، بله خالف:
تقول بأن العلـم العـريب اإلسـالمي حـىت القـرن اخلـامس اهلجـري/ احلـادي عشـر املـيالدي، ورمبـا حـىت القـرن السـابع اهلجـري/ الثالـث  األولى

  عشر امليالدي، كان هو العلم احلقيقي العاملي الذي ليس على األرض غريه.
امتـداداً أفقيـاً للعلـم اإلغريقـي والعلـوم القدميـة، بـل إن لـه عمقـاً خاصـاً جيعـل منـه إضـافة حقيقيـة إىل مفادها أن هذا العلـم مل يكـن  والثانية

  . وهذا العمق ليس على مستوى التأليف فحسب، ولكنه على مستوى التطبيق العملي واملمارسة أيضاً.نساينمسرية العلم اإل
 من األمهية يف تاريخ العلوم ألنه حلقـة االتصـال واالسـتمرار بـني احلضـارات القدميـة ىل هاتني احلقيقتني فإن هذا العلم هو باملكانة األوىلإو 

  .)2(واحلضارة احلالية(الغربية)، وبدونه سنجد فراغاً يتعذر تفسريه
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، (فارسيةاستخدامه على استحياء لغات أخرى على الرغم من )،3(وقد حرصت على أن أنعته بنعتني "العريب" و"اإلسالمي" غري متحرج
، ولكنــه رؤيــة عربيــة، ســريانية) ومــن مشــاركة "غــري مســلمني" فيــه، إذ العربيــة هــي لغتــه األســاس واألوىل، كمــا أن اإلســالم لــيس دينــاً فحســب

  نطلق منه هذا العلم واستظل به.إ(دولة) حضارية، وسقف سياسي
سؤال من األمهية مبكان ألنه يكشف وجه هـذا العلـم،  حتضنت بذوره؟إهذا العلم ال ميكن بداهة أن ينبت يف الفراغ، فما نوع الرتبة اليت 

  وحيدد هويته.
الف. أمـا اجلـدة فـإن اإلسـالم : اجلـدة، واالخـتؤيـة ميكـن أن ننعتهـا بـأمرين اثنـني(املعـين هنـا العلـم بـاملفهوم العـام) يف ظـل ر  نشأ هـذا العلـم

ا كانت طارئة، سواء رؤية (العامل املسـكون يف بيئتهـا الضـيقة(اجلزيرة العربيـة) أو الواسـعةعلـى (دين) ظهرت بعد فرتة من انقطاع الرسل. كما أ
ا جدة مزدوجة قياساً إىل الزمان واملكان.   تلك املرحلة التارخيية) وهذا يعين أ

ا رؤيـة مساويـة ف (األديـان) السـماوية السـابقة. ومظـاهر هـذا االخـتالاتسـمت بـاالختالف البـني عـن الرؤى (ديـن) فقـد وعلى الرغم من أ
  عديدة لن نتوقف عندها.

بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه، وهــي أيضــاً  نســانعلــى أن أهــم مظــاهر هــذا االخــتالف أمــران: الشــمولية، والتكامــل، فهــي تتوجــه إىل اإل
ناحيــة مــن  نســانوأخيــه اإل نســان) مــن ناحيــة، واإلنســان(اإلة للعالقــات املتشــابكة بــني اخلــالق(اهللا) واملخلوقمتكاملــة رمســت خريطــة مســتوعب

  والكون الذي حييط به من ناحية ثالثة. و ُعنيت بكل عالقة من هذه العالقات الثالثه يف االجتاهني من وإىل، وبالعكس. نسانثانية، واإل
أن ينظـر يف خمتلـف االجتاهـات،  نسـان(التكامل) نقـال "الرؤيـة" إىل عـامل واسـع الرحابـة مـن احلريـة، فعلـى اإلختالف ومظهـراه، وخباصـةواإل

فكر يف كل شيء: يف نفسه، وما حوله، وغريه من بني البشر، وكذلك يف خالقـه. العـوامل كلهـا مفتوحـة أمامـه، مـا يـراه، ومـا ال يـراه، ولكـن وي
ضــمن ضــوابط توجهــه وترشــده. ومعلــوم أن احلضــارة عمومــاً، والعلــم خصوصــاً، إمنــا يبــدآن حيــث ينتهــي اخلــوف، فــإذا مــا أمــن صــانع احلضــارة 

  .)4( نفسه دوافع التطلع وعوامل اإلبداع واإلنشاءوالعلم حتررت يف
 ألتباعهـــا، ومنهـــا بداهـــة: النشـــاط العقلـــي، ويف ُصـــْلبه النشـــاط نســـاينوكـــان البـــد أن تـــنعكس هـــذه الرؤيـــة علـــى خمتلـــف وجـــوه النشـــاط اإل

  جتاهاته ووجهته.إالعلمي، الذي تبىن جمموعة من املبادئ اليت حددت 
(العقـل) مطلـوب حـىت يف القضـية األساسـية، قضـية اإلميـان أن الرؤيـة تقـوم أساسـاً عليـه، فهوالعقـل، ذلـك  ولعل أهم هذه املبادئ: احرتام

  نفسها.
األرض،ولـن يتحقـق ذلـك   اخلـاص بالـدنيا، الـذي يتغيَّـا عمـارةنسـاينوإذا كان العقل أساساً لإلميان فإنه بالدرجة نفسها أساس للنشاط اإل

  (املبدأ الثاين). إال بالعلم
ـا عامليـة، تسـعى إىل اآلخـر، وتقبلـه، ن أن تسفر عن االنفتاح واملشاركةن الرؤية مشولية كان البد موأل (املبدأين الثالث والرابع) االنفتـاح أل

  والسعي والقبول يؤدي حتماً إىل املشاركة والقدرة على التفاعل، أخذاً وعطاء.
ـــــ صـــــة)، إذ كيـــــف يســـــتطيع أصـــــحاب (اخلادون أن تقـــــرتن مببـــــدأ هـــــام: احليويةا واملبـــــادئ األربعـــــة الســـــابقة لـــــن تـــــؤيت مثارهـــــا، وحتقـــــق غايا

(املسلمون) أن ينهضوا باملهمة الثقيلة: العمارة وقبول اآلخر ومشاركته والتفاعل معه دون أن يتمتعوا بأقصى ما ميكن للبشر مـن حيويـة، الرؤية
  ل).(الفع (احلماس) أو على صعيد املمارسةنساينإن على صعيد الداخل اإل
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(املبدأ السادس) انسجاماً مع احلقيقتني األساسيتني: اجلدة واالختالف، فكل شئ قابل إلعادة النظـر لك كله حيتاج بالضرورة إىل النقدوذ
  ية، اخلطأ بعض نسيجها، ولن تستقيم بدون تقوميها باستمرار.إنسانوالتصويب، إذ احلياة يف حقيقتها مسألة 

*    *    *  
يف هيكلهــا األساســي ومبادئهــا هــي الــيت كانــت وراء انطــالق قافلــة، العلــم العــريب (مــرة أخــرى بــاملفهوم العــام) بقــوة.  (اإلســالمية) إن الرؤيــة

هذا املوقـف الـذي كـان احملـرك الكبـري، ال .هذه الرؤية اليت فصلنا القول فيها هي اليت عَّرب عنها روزنتال بـ"موقف الدين اإلسالمي من العلم"..
  .)5(ية يف مجيع جوانبها، وهو الدافع األكرب يف السعي وراء العلومنسانب، بل للحياة اإلللحياة الدينية فحس

د شـهد كانت البداية إذن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالرؤية العقديـة واحلياتيـة، فظهـرت العلـوم العربيـة واإلسـالمية، وتالهـا النشـاط العلمـي. لقـ
وميكــن االستشــهاد يف  )،6(العربيــة واإلســالمية اخلالصــة، كمــا احتضــن بــذور العلــوم الطبيعيــة النصــف الثــاين مــن القــرن األول إرهاصــات العلــوم

هـ) الذي ُشهر على أنه عامل كيمياء. ويف القرن الثاين عرفنا جـابر بـن حيـان الـذي تنسـب إليـه  85ت (هذا السياق خبالد بن يزيد بن معاوية 
مـــا أن هذين الصـــنعة أو الكيميـــاء، علـــىكتـــب ورســـائل عديـــدة يف علـــم  (خالـــداً وجـــابراً) ينظـــر إليهمـــا مـــن قبـــل بعـــض املستشـــرقني علـــى أ

قر أسطورتان. وبغض النظر عن ذلك، فإن الذي ال مـراء فيـه أن القـرن الثـاين كـان مولـداً حقيقيـاً للعلـم العـريب اإلسـالمي، فمـا كـاد األمـر يسـت
ابور إىل بغداد ليمارسوا الطب ويعلموه، ورأينا حنيناً وابنه(إسـحاق) وابـن للعباسيني حىت رأينا آل خبتيشوع يقدمون أو ُيستقدمون من جنديس

م يقــرون يف بيــت احلكمــة لينقلــوا الــرتاث الســرياين واإلغريقــي وغريمهــا حتــت عيــون اخللفــاء العباســيني، وعلــى األخــص  أختــه (حبــيش) وتالمــذ
  املأمون.

ا وبصمتهم، وكـان ذلـك الفتـاً ومل يكن النقل إال خطوة، سرعان ما تلتها خطوات التمثل، مث  جاءت اإلضافة اجلوهرية حتمل رؤية أصحا
اية القرن اخلامس، ورمبا بعد ذلك.   يف القرن الثالث، واستمر يف حالة ألق حىت 

مـاً ولونـاً إن هذا العلم مل ينشأ من العدم، فقد اعتمد على السريان واإلغريق واهلنود والفرس وغريهم، لكـن "رؤيتـه" اخلاصـة جعلـت لـه طع
 جديدين، وعلى الرغم من أنه قد جرى أحياناً تصنيف ما قام به على أنه تفسري مباشر أو غري مباشر آلثار العصـر القـدمي، وتنميـة للنظريـات

 يضـف ولكن ذلـك ال يعـين أنـه مل.واألفكار املأخوذة من تلك اآلثار، مع عرضها غالباً يف صورة أكثـر وضـوحاً وِحـذقاً، وأعظـم دقـة وعمقـاً..
شيئاً جديداً إىل العلم الذي كان وحيا عليه، بل على العكس استطاع أن خيطو خطوات ليست أقل أصالة، وال عربة مبن ادعى أن دوره كان 

  .)7(جمرد املزج والنقل ملعارف األقدمني

والعلمي خاصة، ومتثلـت يف رعايـة  ال شك أن "األلق" كان مثرة لتلك الرؤية ولظروف مالئمة، بل حافزة، أحاطت بالنشاط العقلي عامة،
يــاً واقتصــادياً اجتماعالســلطة السياســية(اخللفاء) وتبنــيهم حلركــة نقــل العلــوم، باإلضــافة إىل اخلــط البيــاين الصــاعد للعــرب واملســلمني، سياســياً و 

  وعسكرياً وفكرياً.
 -1 -  

  المراوحة - زمن الغروب 
  مساءالت عامة

، وهرمهـا إمنـا يكـون نسـانوأطواراً، كما أن للبشر أعماراً وأطواراً، وأن اهلرم يصـيبها، كمـا يصـيب اإل تفيد الرؤية اخللدونية أن للدول أعماراً 
. وعلـــى الـــرغم مـــن أن ابـــن خلـــدون يقصـــد بالدولـــة: الســـلطة، أو )8(بالوصـــول إىل الطـــورين األخـــريين: القنـــوع واملســـاملة، واإلســـراف والتبـــذير
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العجز عـن الـدفاع عـن الـنفس فحسـب، وإمنـا ميتـد إىل العجـز مـن العطـاء احلضـاري، ومـا يعنيـه  ال يقتصر على –عندي–العصبية، فإن األمر 
  من غروب العلم، ذلك أن سقوط العصبية مرتبط ببلوغ الرتف غايته، مما يعين الركون إىل الكسل والدعة.

هـــ) كــان يف الوقــت نفســه 656يخ. إن ســقوط بغــداد (ويبــدو يل أن عالئــق السياســة والعلــم وثيقــة أكثــر ممــا قــد نتصــور، هــذا مــا يقولــه لنــا التــار 
ســقوطاً للعلــم العــريب اإلســالمي خاصــة، وللمــد احلضــاري العــريب اإلســالمي عامــة، وإن ســقوط غرناطــة كــان ســقوطاً أيضــاً لــذلك العلــم يف املغــرب 

ب إذا قلنا إن سقوط "العلم" واحنسـار احلضـارة كـان اإلسالمي واألندلسي، واحنساراً ملد احلضارة اإلسالمية يف تلك البقاع. وقد ال نبعد عن الصوا
  أيضاً إرهاصاً بالسقوط السياسي.

  : متى بدأ الغروب1/1
مــامــىت انتهــى زمــن األلــق، وبــدأ زمــن الغــروب؟ ســؤال مــ (الزمنني) متــداخالن، فهمــا أشــبه مــا يكونــان ن الصــعب اإلجابــة عليــه، ذلــك أ

داخل املاء، أو تتعمق املاء مكونة أرخبيالت داخل اليـابس، علـى أن األمـر يتجـاوز التـداخل إىل باليابس واملاء، عندما متتد ألسنة من اليابس 
مـــا هـــو أعلـــى، إذ إن التقـــدم والتـــأخر ظاهرتـــان هلمـــا ســـطح وعمـــق، أو ظـــاهر وبـــاطن والعمـــق أو البـــاطن ذو مســـتويات أو جـــذور تضـــرب يف 

  األرض، وقد ال ميكن وضع اليد عليها مجيعاً.
، يف حني يرى فريق آخـر أن الغـروب )9(اية القرن الرابع وبداية القرن اخلامس أنسب التواريخ الحندار العلم اإلسالمي وأصحهايرى فريق أن 

رن الرابـع/ العاشـر. إن بدأ يف منتصف القرن اخلامس اهلجري/احلـادي عشـر املـيالدي، وأن اجلـذور ممتـدة قرنـاً كـامالً إىل الـوراء، أي إىل منتصـف القـ
. يف حــني )10((املــوزع علــى قــرنني) هــو الــذروة، ذروة العلــم العــريب، وهــو يف الوقــت نفســه قــرن التحــوالت الــيت احتضــنت بــذور الرتاجــعقرنهــذا ال

ــا يف القــرنني الســابع والثــامن املمكــن عنــده إطالــة العصــر  . وعــودة إىل الفريــق األول فــإن مــن)11(يــذهب ثالــث إىل أن العلــوم العربيــة بلغــت ذرو
، يريــد أن اخلــامس شــهد علمــاء يف درجــة علمــاء القــرون )12((األلــق) إىل القــرن اخلــامس، ولكنــه يف مــا يتعلــق بنوعيــة العلمــاء العــددهم الــذهيب

روب، لكـن األربعة، لكنه مل يشهد عدداً موازياً لتلك الفرتة الذهبية. وإذن يستطيع أن نؤكـد أنـه ال يوجـد خـط فاصـل بـني الـزمنني، زمـين األلـق والغـ
(نذكر مبا سلف آنفاً عن التداخل بني األزمنة) الذي بدأ يف اخلامس أو السادس أو بعد ذلـك مل يكـن جمـدباً، كمـا قـد يظـن، وإال ملـا  الغروبزمن 

ســعة  لفـة:وجـدنا أمسـاء، مثــل ابـن البيطــار، والـدَّخوار، وابــن النفـيس، واألنطــاكي، علـى أن هــؤالء مل مينعـوا مــن أن تصـطبغ احليــاة العلميـة بصــبغة خمت
  اإلبداع. املعارف، والقدرة على التأليف بينها، وإعادة بنائها وتبويبها، ومناقشتها، دون أن يسمو ذلك إىل ما ميكن تسميته اإلضافة احلقيقية أو

املراوحـة  ، وأن كلمـة)13(إن الغروب كان تدرجيياً عرب الزمان ومتباينـاً يف املكـان، وغـري متسـاوق حـىت بالقيـاس إىل العلـوم :خالصة القول
بـــاملعىن الـــدقيق مل تكـــن صـــادقة. يف البدايـــة لبســـت لبـــوس الكســـل أو التكاســـل غـــري امللحـــوظ يف التقـــدم، وشـــيئا فشـــئياً حتولـــت إىل "مراوحـــة" 

قـد ظـل حقيقية، وأصبح العلم جمرد اجرتار ملـا فـات، علـى أن املراوحـة واالجـرتار اللـذين بـدآ مبكـراً ال يعنيـان أن تـأثري هـذا العلـم قـد توقـف، ف
اية القرن السابع ذا التأثري عند    .)14(قائماً حىت وقت متأخر جداً، وإن كان مث من يقف 

وكما محل "األلق" يف أحشائه" الغروب" فإن "الغروب" كان تربة للعتمة، لكن احتضان بذور هذه األخرية دام فرتة أطول، وكان منـو هـذه 
ا على النقض.البذور يف اخلفاء، مما جعلها تفجأ اجلميع. ب   قدر

  : وكان االنتقاض مفاجئاً، إذ إن الغروب أو املراوحة مثَّل فرتة ركود طويلة، مل ينكشف َعوارها، ومل يتنبه إليها يف حينها ألمرين اثنني
العـامل، ويف  أوهلما: الركون إىل اإلجناز احلضاري والعلمي القريب، الذي مازالت صورته على مرمى العـني، وصـدى صـوته يـرتدد يف جنبـات

  قلوب أصحابه وعقوهلم معاً.
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  وثانيهما: حالة السكون اليت عاشها اآلخر، فقد كان يف مرحلة األخذ واإلفادة والتمثل، وملا ينتقل بعد إىل العطاء والبذور والسبق.
نطــالق كــي ينقــل ويهضــم وكــأن هــذين العــاملني زادا طــني تلــك الفــرتةِ بلــة، وأتاحــا يف الوقــت نفســه فرصــة كافيــة لــذلك الــذي يســتعد ال

  ويؤسس.
  ؟: ماذا حدث1/2

تـت أم احمـت أم تعـدلت أم  ؟ويبقى السؤال األهم يف هذا السياق معلقاً: مـا الـذي حـدث لتلـك الرؤيـة واملبـادئ الـيت كانـت وراء "األلـق" هـل 
  ؟يف عالقته مع األفكار نسانالسنن، سنن اإل نفصام بني املستويني جرياً علىإهل كانت نظرية وواقعاً، مث حدث  ؟أم ماذا .تشوهت أم تبدلت..

األمــر إىل عــاملني: سياســي، متثــل يف ســقوط آخــر مملكــة عربيــة يف غرناطــة والصــدمات الــيت  –مــنهم ألــدوميلي وغــريه–يرجــع املستشــرقون 
(املقصـــود املـــذهب متاً، بســـبب ســـيطرة مـــذهب حمـــافظ متز أحلقتهـــا غـــزوات الـــرتك واملغـــول، وفكـــري، فقـــد أصـــبح جمـــال التفكـــري حمـــدوداً ضـــيق

  .)15(األشعري)
(األركيولوجيا)، يــــة والدينيـــــةجتماعتصـــــادية واالإن ظــــاهرة العلـــــم، صــــعوداً واحنســـــاراً، مرتبطــــة بأربعـــــة مســــتويات: الظـــــروف السياســــية واالق

ت متاسـكها، ومـن مث حتكـم قبوهلـا واملعتقدات واملقوالت اليت تشكل خلفيـة للفكـر العلمـي (امليتافيزيقيـا)، واملعـايري والضـوابط الـيت متـنح النظريـا
  .)16(ية والفلسفية للممارسة العلميةجتماعأو رفضها (اإلبستمولوحيا) واألنساق اال

ا ليست خطوطاً  –بالتأكيد–هذه املستويات األربعة قبل القرن الرابع أو اخلامس، هي  غريها بعد هذين القرنني، وما ينبغي اللفت إليه أ
ا ليست ـا ليسـت متفاضـلة، وأعـين  متوازية، أعين أ منفصلة عن بعضها، هي خطـوط متشـابكة متداخلـة، مسِّـببة ومسـببَّة يف آن معـاً. كمـا أ

  أنه من الصعب حتميل أحدها مسؤولية أكرب إعطاءه قدرة على التأثري أشد.
" اليت قامت عليها احلضـارة العربيـة أن نقول إن شيئاً ما أصاب "الرؤية –ببساطة–وبعيداً عن الدخول يف تفصيالت معقدة وطويلة ميكن 

بفهـم تلـك الرؤيـة، وبعبـارة أخـرى إن مثـة فرقـاً أو شـرخاً حـدث بـني  –يف مـا أحسـب–اإلسالمية، والعلم الذي نتج عنها، هذا الشـيء يـرتبط 
ا الرؤيــة املتمثلــة يف الــنص القــرآين املقــدس واألحاديــث النبويــة الشــريفة، والتــأويالت الــيت ترتبــت علــى اخــتالف ع قــول النــاس وأهوائهــا ومشــار

ا. ولنضرب مثًال رمبا يظنه بعضهم ساذجاً: لقد دعا القرآن الكرمي يف مواطن عديدة إىل النظر والتفكر واالعتبار يف الكون ويف   كـل مـا وغايا
التأنيـب حينـاً آخـر، وال شـك نفسه، وجاء ذلك يف سياقات عديدة، طابعها احلـث واسـتنفار اهلمـم حينـاً، و  نسان، بل ويف اإلنسانحييط باإل

اهره أن هــذا النظــر ومرادفاتــه يعــين "العلــم" أو يــؤدي إليــه، والعلــم هنــا "العلــم الــدنيوي" قطعــاً، إذ إن هــذا النظــر إن كــان نظــراً يف الكــون وظــو 
ـا، وإن كـان يف الطبيعية سيؤدي إىل "الفلك" و"الرياضة" وإن كان إىل الكائنات األخرى: البهائم واحلشرات، سيصل بنا إىل ال علوم املتصلة 

. وقـس علـى ذلـك. وقـد يقـال إن دعـوة القـرآن إىل النظـر غايتهـا دينيـة، ينتهي إىل الطـب بأنواعـه املختلفـة: جسـده ونفسـه وعقلـه، سـنساناإل
ا ترمي إىل اإلميان وتقوية اليقني بعظمة اخلالق، وهذا صحيح، لكن هذه الغاية ستمر قطعاً  ذي يكشـف أسـرار خلـق اهللا، "العلم" الـبـ مبعىن أ

له، فـ "النظر" ال ميكن أن يكون جمرد إعجـاب ظـاهري، إذ إن هـذا اإلعجـاب لـن يـؤدي إىل  نسانحال الكون، وعمارة اإل إصالحوتتحقق ب
  الغاية املذكورة.

رى أن عاملـاً جلـيال مثـل ابـن حنراف الفهم، وندرك عمق الشرخ بني الرؤية وفهمها عندما نإوإذا كان األمر كذلك فإن لنا أن نتخيل مدى 
وأن غــريه إمــا أن يكــون غــري نــافع، وإمــا أال يكــون علمــاً  -صــلى اهللا عليــه وســلم-هـــ) يقــرِّر أن العلــم هــو العلــم املــوروث عــن النــيب 729تيميــة(ت 

صـلى -حاديـث الـيت تنسـب للنـيب هــ يؤكـد أن األ450(املعتـزيل) املتـوىف  . وقبل ابن تيمية رأينا املاوردي)17(أصال، وإن أطلق عليه اسم العلم
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 -صــلى اهللا عليــه وســلم-. ومــن هنــا فهــم بعضــهم مــن دعــاء النــيب )18(يف احلــث علــى طلــب العلــم، إمنــا تعــين العلــم الــديين فحســب -اهللا عليــه وســلم
  لوم العقلية"!.الذي يقول فيه: "أعوذ باهللا من دعاء ال يسمع، وقلب ال خيشع، وعلم ال ينفع" أن "العلم الذي ال ينفع" هو "الع

ا قد ضعف مبرور الزمن، فبعد حنو أربعة قرون أو مخسة حدث احنـراف عـن املقتضـيات الـيت تتطلبهـا،  ا وعنفوا إن وهج "الرؤية" يف بكار
  والوهج هو املوازي لتلك اجلدة، مبا تعنيه من محاس فكري.

أدى إىل انكفــــاء النظــــرة  شــــكل مــــن أشــــكال "النمطيــــة"وإن االخــــتالف ومــــا اتصــــل بــــه مــــن مشــــول وتكامــــل وحريــــة حتــــول تــــدرجيياً إىل 
ا، وإىل اختــزال االجتــاه التكــاملي متعــدد املســارات ومــا يســتلزمه مــن نســان(العاملية) الــيت تتوجــه إىل جــوهر احلقيقــة اإلالشــمولية ية وتســتنفر قــدرا

عامـة، وحركتـه العقليـة خاصـة،  نسـاناىل تكبيـل حركـة اإل(علوم الـدين) و نسـانى درس العالقـة بـني اهللا واإلحرية، مما أدى إىل تركيز اجلهـود علـ
   (العلوم العقلية) أو يكاد.مناطق معرفية حيرم االقرتاب منهافأصبحت هناك 

  ولكل نقطة من النقاط آنفة الذكر تفاصيل نقفز عليها، مكتفني بالتلبث بعض الشيء عند املوقف مما يسمى علوم األوائل.
  : النقل والعقل1/3

أو العلــوم  ،(يف مقابــل العلــوم احلديثــة أو احملدثــةء أو علــوم احلكمــاء أو علــوم العقـلن االنفتــاح علــى علــوم األوائـل أو علــوم القــدماوبدايـة فــإ
أو علوم النقل)، بدأ مبكراً، فهو يرجع إىل مطالع العصر العباسي، واحلق أن الصدام بني "القدماء" و"العرب" بدأ أيضاً مبكراً، ومـا  ،الشرعية
(خلـق القـرآن) كـان مثـرة مـن مثـار علـوم األوائـل الـيت تعبـري عـن ذلـك، إذ إن القـول اآلخر"خلق القرآن" (حمنة اإلمام أمحد بن حنبـل) إال  قضية

ا املعتزلة، وانتصر هلم فيها املأمون(ت    هـ). 218أخذ 
ــا مل حتــ رف هــذه احليــاة عــن مســارها الصــحيح، أو رمبــا مل وعلــى الــرغم مــن حــدة القضــية ومــا أثارتــه مــن زوابــع يف مســاء احليــاة العقليــة، فإ

تتمكن من ذلك، ألسباب أخرى عديدة، داخلية(داخل احلياة العلمية) وخارجية(تتصل بالظروف أو البيئـة احمليطـة). وقـد يصـح أن نقـول إن 
الفــريقني قرونــاً خالفــاً أو اختالفــاً  يف ذورة عنفوانــه ميلــك القــدرة علــى املقاومــة. ظــل اخلــالف أو االخــتالف بــني جســد "الرؤيــة" كــان مــا زال

كفـة   صحياً، إذ مل يلغ أحدمها اآلخر باملعىن القريب ملفهوم اإللغاء، وكان األمر سجاًال، على وفق حركة الكـون وطبيعـة األشـياء، حينـاً تـرجح
م، وحينـاً تقـوى شـو  كة علـوم الـدين فيسـطع جنـم أعالمهـا وجتـد أحدمها، وحيناً ترجح كفة اآلخر، حيناً تنتصر السلطة ألفكار األوائل ومقـوال

ة مبا حيدث.   الرعاية من قبل خليفة كاملتوكل، لكن القافلة ال تين تغذ السري غري آ
ا ليست هي املشـكلة، م فرقوا بني علوم النقل والعقل، فالتفرقة يف حد ذا  ومهما يكن فإننا ال نستطيع أن نلوم العرب واملسلمني على أ

حــــافزاً لكــــل مــــن اجملــــالني املعــــرفيني لــــو أن كــــالّ منهمــــا ســــار يف اخلــــط اخلــــاص بــــه، وعلــــى وفــــق تقاليــــده املنهجيــــة وأسســــه بــــل لعلهــــا كانــــت 
  . لو حدث ذلك ملا قام ذلك الصراع الذي ظل هاجساً لدى العلماء حاول التعبري عن نفسه يف صيغ توفيقية متعددة.)19(اإلبستمولوجية

ين أو علـوم النقـل مـن أن يكسـب األرض كلهـا، وبـذلك حسـم الصـراع لصـاحله، ومت ن تيـار علـوم الـدّ املشكلة احلقيقية حدثت عنـدما متّكـ
  تشويه جوهري للرؤية اإلسالمية يف مشوهلا وتكاملها وحريتها ومبادئها مجيعاً. –إلغاء الطرف اآلخر، على خمتلف املستويات، وحدث من َمث 

فكري(معتقـدات ومقـوالت) ا واقتصـاداً) والاجتماعـ(سياسـة و  جتلياً من جتليات املنـاخ العامالنعلم أن املعركة ونتيجتها أو نتائجها مل تكن إ
، ولــيس اهلــدف مــن البحــث التوقــف عنــد كــل هــذه املناخــات، ولكنهــا )20((النمــوذج املعــريف)عايري والضــوابط للمــنهج) والعلمي(املواألصــويل

  شرة والقريبة، أي املناخات الفكرية، العامة، والعلمية.جمرد إملاحات، أما ما يعنينا مباشرة فهي العوامل املبا
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وكانت البداية بالريبة واخلوف من الوافد،  هي إذن مسألة النفي، نفي شطر العلم وإلغاؤه. وهي ليست بنت زمن الغروب، بل هي قدمية،
وضــعنا يف احلســبان تنــاقض الــرؤيتني: رؤيــة اإلســالم، ورؤيــة الوافــد، أعــين مــن علــوم العقــل، وقــد يكــون ذلــك مشــروعاً أولــه مــا يســوغه إذا مــا 

، وخاصــة يف اجلانــب الغيــيب (امليتــافيزيقي) الــذي ميــس جــوهر اإلســالم. وبقيــت الريبــة قرونــاً حمكومــة بــأمرين: ضــيق الــدائرة الــيت تتحــرك داخلهــا
   وهي دائرة النخبة، ومناخ احلرية الذي وفرته الدولة(اخللفاء العباسيون).

هــ) يف سـياق األشـياء الـيت ختفـى بعنايـة  255(ت إلشكالية ويؤكدها فقد ذكر اجلـاحظورأينا من الشواهد يف املصادر املبكرة ما يصدق تلك ا
م لن  277، وذكر ابن األثري يف حوادث سنة )21(عن عيون الناس: "الكتاب املتهم" هـ أنه كان على النساخ احملرتفني ببغداد أن يقسموا بأ

  .)22(تغلوا بانتساخ أي كتاب يف الفلسفةيش
ــذه العلــوم، لكــن ذلــك مل يكــن ليــؤدي إىل مــا  م بســبب اشــتغاهلم  وحنــن نعلــم أن عــدداً مــن العلمــاء العــرب املشــهورين قــد طعــن يف إميــا

  ميكن أن نسميه "موقفاً" عاماً، حىت أوشك القرن اخلامس على أن يلفظ أنفاسه.
 يبـــة كانـــت باجتـــاه الفلســـفة حتديـــداً، مث امتـــدت تـــدرجيياً إىل بقيـــة علـــوم احلكمـــة، فشـــملت الطـــب، واهلندســـة،وممـــا جيـــدر اللفـــت إليـــه أن الر 

والفلك، والتنجيم، واملنطق. يف البداية كان مثة تردد جتاه هذه العلوم، مث حسم األمر، وأصبح املوقف عاماً، وهذا ما عكسه اإلمام  والرياضة،
،ويف مرحلة تالية صدرت فتوى ابـن )23(خرية عندما َمدَّ موقفه من الفلسفة ليشمل العلوم الطبيعية والرياضيةهـ) يف آرائه األ505الغزايل(ت 

  الصالح لتحرم املنطق، وبذلك مجعت علوم احلكمة يف مشكاة واحدة، وانتهى األمر.
لعزوف عن هذه العلوم وطردهـا يف عمومهـا مـن مل يعد هناك صراع، وال "خنبة"، ولكن نفي، وعامة. هذا املوقف املبدئي والعام أدى إىل ا

  احلياة العقلية العلمية.
ونقلــه  –إن صــح هـذا التعبـري–إن كثـرياً مـن البــاحثني وخباصـة مـن املستشــرقني يـرون أن أهـل الســنة واألشـعرية هـم وراء تعمــيم هـذا املوقـف 

  . )24(والتزمت واالنغالق من ناحية أخرىالباحثون) بني السنة واألشعرية من ناحية، أي هذه النقلة اخلطرة، ويقرنون(
 ويصرحون بأنه "لوال األشعري والباقالين والغزايل لكان ممكناً أن يصبح لدى أمة العـرب علمـاء أمثـال جـاليليو وكبلـر ونيـوتن"، وأن "شـعلة

زمــت، متعــارض مــع االزدهــار املطلــق نطفــأت بســبب جمــال التفكــري الضــيق احملــدود، والســيطرة الكاملــة تقريبــاً ملــذهب حمــافظ متإالعلــم العــريب 
  .)25(احلرية للبحث والنقد العلميني"

ـــ )هـــ403(ت ينوقــال البــاقال )26(هـــ) بنظريــة الكســب، أو نســبت إليــه324(ت قــال األشــعري "اجلــوهر الفــرد". أمــا الغــزايل فقــد مجــع مشــل ب
قلــب بــأخرة مــن حياتــه علــى العلــوم الرياضــية والطبيــة. وقبــل املــذهب األشــعري وصــاغه صــياغة يف نظريــة متكاملــة وصــبغة بالفلســفة متامــاً، مث ان

قاعــدة مــن املعتقــدات  –يف رأيهــم–(احلــديث)، ذلــك كلــه هيــأ القيــاس وحــد مــن حركتــه لصــاحل النص هــؤالء مجيعــاً كــان اإلمــام الشــافعي قيــد
  واملقوالت واألسس اليت وجهت وحكمت حركة العقل العريب اإلسالمي.

اإذا -  من اإلنصاف أن نقول فـق بـني إن "الكسـب" إمنـا جـاءت حـالً إلشـكالية دينية(كالميـة) حـاول أن يو  - أردنا أن نضع األمور يف سـياقا
(اجلربيــة)، وحريتــه املطلقــة الــذي تبنته(املعتزلــة)، وإن "اجلــوهر الفــرد" رمــت إىل أن تؤكــد اإلميــان باخلــالق بعــد أن ابتعــد الــذي تقــول به نســانجــرب اإل

الوهن يتسرب إىل هذه القضـية األساسـية، مث جـاء االنقـالب الغـزايل يف ظـل خـوف علـى األمـة مـن الضـالل الـذي رآه اإلمـام  وبدأ ،املسلمون كثرياً 
تـه، حمموًال على أكتاف الوافد. أما الشافعي فكان استشعر أمهيـة احلـديث الشـريف ملـا رأى فيـه مـن تفسـري وتفصـيل لغـوامض القـرآن الكـرمي وجممال

  املأخذ حلل ما يعرتض املسلمني من مشكالت.ومن مباشرة وقرب يف 
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يف أفعاله، و"اجلوهر الفرد" وما ترتب عليه من إلغاء القـوانني  نسانإن الكسب وما عناه لدى بعض الباحثني من إسقاط املسؤولية عن اإل
ـ ، مث إن إعـالء شـأن النص(احلـديث)، ورفـع نسـانا اإلالطبيعية يف الكون، وإقصاء العلوم العقلية وما أدى إليه من تعطيل أهم ملكة ميز اهللا 

(احملدث)، كل ذلك ينبغـي أن يقـرأ يف سـياقات عديـدة: سياسـية وتارخييـة وحضـارية ودينيـة، تالقحـت مجيعـاً، ورمبـا خرجـت بتلـك شأن الراوي
ا وال ينبغي أن يغيـب عنـا أن "الكسـب"، مـرت مبراحـل، فصـياغة األشـعري غـري صـياغة اجلـويين( ا، 478تاألفكار عن غايا هــ) يف مضـمو

  وصياغة األشعري أيضاً غري صياغة الغزايل، ولعل هذه الصياغات املتعددة ختفف من الغلواء.
متـداد إالعلـم متثـل يف  -شـك علـى حركـة- و كـان هلـا تـأثري مباشـر وقـوي بـال ،وما يهمنـا مباشـرة أن أهـم التفـاعالت الـيت أشـرنا إليهـا آنفـاً 

نقــل إىل علــوم العقــل، وكــان ينبغــي أن تظــل لكــل مــن اجملمــوعتني أسســها اخلاصــة، فعلــوم النقــل ذات طبيعــة األســس اإلبســتمولوجية لعلــوم ال
ا تقوم أساساً على النص  (احلديث)، وليس معىن االستقالل فصل علوم الدين عـن علـوم الـدنيا، ولكنهـا املقدس(القرآن) والسنةخاصة، إذ إ

كــم أسســه ومنــاهج البحــث فيــه. علــوم النقــل تقــوم علــى ثوابــت بعضــها متيافيزيقيــة أو غيبيــة، وال خصوصــية اجملــال املعــريف وطبيعتــه هــي الــيت حت
ميكن إخضاعها لقوانني العلم والعقل البشري، يف حني إن علوم العقل غري حمكومة بقيود مـن أي نـوع. ومـن غـري املقبـول أن ننظـر أو نتعامـل 

  ألرض اليت هي له.مع أحد اجملالني مبنطق اآلخر، أو ننقله إىل غري ا
ولكـن احلضـارات   كانت تلك حماولة لتفسري ظاهرة "الغروب" وقد ميكننا أن نرى أن األمر يف جممله لـيس مـذهباً متشـدداً، ومعتقـدات منغلقـة،

ة، أو يعطـل لن يستطيع أن يوقـف دورة احليـا - قطعاً -  لكنه ،أن يبحث عن األسباب اليت تؤدي إىل األمراض نسانكالبشر ذات أطوار، وعلى اإل
نا به هـذه مؤشر الزمن. تتعدد األسباب، وختتلف العلل، لكن اهلرم آت، سند اهللا يف كونه وخلقه، ولن جتد هلا تبديالً. وحيسن هنا أن نذكر مبا بدأ

  الفقرة من فحوى رؤية ابن خلدون.
  : الوجه اآلخر1/5

(املعـريف)، بـل إن "كـم" املعرفـة، أو للنتـاج العلمي مل يكـن غروبـاً لــ ينبغي قبل أن نضع اخلط األخري يف هذه الصورة أن نؤكد أن "الغروب"
العكــس هــو الصــحيح، أعــين أن غــروب العلــم أو بعبــارة أخــرى اإلضــافات العلميــة وازاه ألــق علــى صــعيد "املعرفــة" يف مجعهــا وحفظهــا وكمَّهــا 

  وتصنيفها.
التـاريخ والطبقـات والـرتاجم، امللخصـات واحلواشـي والشـروح والـذيول  وقد كان هلذا جتلياته على أصعدة خمتلفـة: التـأليف املوسـوعي، كتـب

  والتكمالت والتقريرات والطرر والتقييدات والتحريرات واملنظومات.
شـكلت هــذه القوالــب واألمنـاط واالجتاهــات التأليفيــة ظـواهر الختطئهــا العــني حــىت العـابرة يف احلركــة الثقافيــة عامـة، وحركــة التــأليف خاصــة، 

  جزء من مشهد الغروب العام. –ن شكدو –وهي 
إن طبيعة التأليف املوسوعي تفرض استقطاب معظم اجلهد البشري إىل اإلحاطة واجلمع والتصنيف والتبويب، إذ إن املسـاحة املعرفيـة الـيت 

لومــات أكثــر ممــا حيفــز علــى يــود هــذا اجلهــد تتبعهــا واســعة، ممــا ال يــدع طاقــة كافيــة لتجــاوز الســطح، والتغلغــل يف العمــق، ويــدفع إىل حشــد املع
  حماورة املسائل.

  وينطبق على التأليف يف التواريخ األخبار وطبقات الرجال وترامجهم ما ينطبق على التأليف املوسوعي.
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فهي غالبــاً نــوع مــن التــأليف الــذي يتكــئ علــى غــريه، لــيس لــه فضــل البــداءة، إنــه يف الدرجــة األوىل مــن ســلم .أمــا امللخصــات والشــروح..
م أو لنقل إنه ليس علماً حقيقياً، بل هو تعليم. وميكن أن منثل الفارق بينه وبني العلم بالفارق بني مراكز البحث واملدارس، تلقـني العلـ العلم،

  والعلم نفسه، املدرس والباحث، الكتاب التعليمي اجلامعي، والبحث العلمي الرصني.
ــا، فهــي تــؤدي وظــائف هامــة داخــل البنيــة الثقافيــة وال أعــين بــالطبع التقليــل مــن أمهيــة التــأليف املوســوعي وا لتــارخيي والشــروح ومــا يلحــق 

بحـث والعلمية للعقـل، لكـن املشـكلة يف أن تصـبح هـذه األمنـاط واالجتاهـات هـي "املـنت" مـنت احليـاة الثقافيـة والعلميـة، وأن يـزاح "العلـم" أو ال
و مــن املعلــوم أن الغايــة احلقيقيــة هــي "العلــم" نفســه، إذ إنــه هــو الــذي  العلمــي ليحاصــر يف مســاحة ضــيقة علــى هــامش هــذا املــنت أو خيتفــي.

  حيقق التقدم، ألنه هو "اإلضافة" وما التعليم ومظاهره إال قاعدة توضع أساساً ليقوم عليها صرح العلم.
فأصـبح  م الرياضـي والطبيعـي والطـيب،ية عامـة) إىل العلـنسـانيستحق الوقوف عنده أن انقالب األمر جتاوز العلـوم الشـرعية واللغوية(واإل الذيو 

أصــبح هــو الشــروح  - أكثــر خصوصــية وجتريــداً ووظيفيــة والتصــاقاً باإلضــافة والنمــو –كمــا هــو معلــوم–حــىت يف هــذه العلــوم، وهــي  ،منــط التــأليف
رج عمــا ذكرنــا مــن قوالــب. لقــد وهكذا رأينــا الســمة العامــة للمؤلفــات يف الطــب واهلندســة والرياضــة والفلــك وغريهــا مــن العلــوم، ال ختــ.واحلواشــي..

ا كـل اجملـاالت العلميـة، وصـارت مشـغلة العلمـاء، حـىت أصـبحت هـي "العلـم"، وجتـاوزت بعـض الشـروح ومـا يتصـل  مشلت قوالب الشروح وأخوا
 مدرسـة كبـرية ال تتغيـا شـديد اختفـت نزعـة املبـادرة، وحتولـت احليـاة العلميـة إىل اختصارا املئات ملؤلف صغري، ليس فيه إال أنه كتاب تعليمي. ب

  .)27(سوى التعليم والتلقني
 -2 -  

  يسالمالطب العربي اإل
  مساءالت خاصة

  ال شك أن املشهد اخلاص بعلم الطب وما يرتبط به هو جزء من املشهد العام للعلم العريب اإلسالمي يف جممله مع بعض الفروق. 
احلــادي عشــر املــيالدي، لكــن اخلــط البيــاين لفــروع  قــرن اخلــامس اهلجــري/إىل ذروتــه يف ال –وضــمنه الطــب–وصــل العلــم العــريب اإلســالمي 

هذا العلم بعد ذلك مل يكن واحداً، كان هبوط "الطب" أكثر معقولية بالقياس إىل "العلـم" عامـة. بـل إين أزعـم أن "الطـب" اسـتمر وهـو إىل 
اية القرن السابع اهلجري/ الثالث عشر ا ومسـتويات خمتلفـة، وذلـك  ،مليالدي، وأنه شهد إضـافات حقيقيـةاأللق أقرب منه إىل الغروب حىت 

ــــدخوارعلــــ ــــدين ال ــــال مهــــذب ال ــــدين القرشــــي(ابن النفــــيس) امل628(ت ى أيــــدي أمث هـــــ. وجنيــــب 687تــــوىف هـــــ) وتلميــــذه العظــــيم عــــالء ال
  . )هـ658(كان حياً هـ) وأيب املىن الكوهني العطار 619(ت السمرقندي

إىل  –يف تقـديري–ورمبـا يعـود ذلـك  )،28(لعريب مل يتقدم كثرياً بعد ابـن سـينا لـيس صـحيحا علـى إطالقـهوعليه فإن القول بأن "الطب" ا
  سببني رئيسني:

 -علـــى الـــرغم مـــن أنـــه واحـــد مـــن العلـــوم الطبيعيـــة الـــيت تنـــدرج حتـــت العلـــوم العقليـــة والفلســـفية واحلكميـــة-األول أن املســـافة بـــني "الطـــب" 
  وازي عند شرحية كبرية الكفر واملروق من الدين أوسع من بقية العلوم الطبيعية والرياضية.و"الفلسفة واملنطق" اليت كانت ت

الثـــاين أن "الطـــب" كـــان يلـــيب حاجـــة ضـــرورية حليـــاة النـــاس وصـــحتهم، فلـــم يكـــن االنصـــراف عنـــه، أو االســـتغناء عنـــه أو إزاحتـــه كليـــاً أمـــراً 
  ميسوراً.
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املمارســـة)، وصـــعيد املنشـــآت ليســـت واســـعة، لكنهـــا معقولـــة، صـــعيد العـــالج ( اطًـــوهلـــذا فـــإن مثـــة صـــعيدين ظـــل "الطـــب" يتقـــدم فيهمـــا خبُ 
  (البيمارستانات). والصعيدان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً.الطبية

ايــة القــرن اإعلــى أن ذلــك ال يعــين أن "الطــب" النظــري أو الــذي حيقــق إضــافات  لســابع اهلجــري: عــالء الــدين ختفــى، فــنحن لــدينا يف 
ويقـــال إنـــه اكتشـــف الـــدورة الدمويـــة  )،29((الرئوية)ذي اكتشـــفت الـــدورة الدمويـــة الصـــغرىـ) واملعـــروف بـــابن النفـــيس الـــهـــ687(ت القرشـــي

ة الكربى، وضع نظرية باهرة يف اإلبصار والرؤية، وكشف عدداً من احلقائق التشرحيية، وقدم تصورات رفيعة املستوى على صـعيد املـنهج والنزعـ
  .)30(لميالعقالنية وقواعد البحث الع

.) ولـيس ابـن النفـيس وحـده، فلـدينا ابـن البيطـار .(الرازي وابـن سـينا و..) أو رابـع أربعـة (السـابقني والزهـراوي وإن القرشي هو ثالث ثالثة
) وابـن هــ560هــ) واإلدريـيس(ت  595(ت هـ) الذي خطأ جالينوس, وابن رشـد629(سنقف عنده الحقاً) وعبد اللطيف البغدادي (ت 

  هـ) وغريهم.770دلسي(ت خامتة األن
متثل يف املوقف اخلاص للغزايل من العلوم العقلية، والذي تـوج  -يف تقديري-يف أواخر القرن اخلامس اهلجري، حدث متغري شديد األمهية 

اختزاهلــا يف العلــوم يف اجملتمــع اإلســالمي باجتــاه مــا ميكــن تسميته(ســكون) الرؤيــة واجتزاؤهــا أو  –جــاوز يف التعبــريمــع الت–بــه(احلراك) الــداخلي 
(مجود) العقــل، وانصــرافه انصــرافاً شــبه كلــي إىل دائــرة التقليــد، متمثلــة يف بـــ النقليــة، مث يف تعمــيم املوقــف مــن العلــوم العقليــة، واقــرتان ذلــك كلــه

ا.   ظاهرة الشروح وما يتصل 
ية يثـري الكثـري مـن التسـاؤالت، ويعكـس شـكه العميـق حارب الغزايل الفلسفة، وكان ذلك مفهوماً، لكن موقفه من العلوم الطبيعية والرياضـ

يف هــذه العلــوم، ويبــدو ذلــك يف قولــه: "فأمــا الطبيعيــات فــاحلق فيهــا مشــوب بالباطــل، والصــواب فيهــا مشــتبه باخلطــأ، فــال ميكــن احلكــم عليهــا 
ـا ليسـت ذات صـلة بالـدين، لكنهـا عنـده )31(بالغالب واملغلـوب" تغـري مبـا بعـدها مـن علـوم الفالسـفة،  وأمـا الرياضـيات فعلـى الـرغم مـن أ

  ).32(وهذه آفة عظيمة على حد وصفه، ولذلك "قل من خيوض فيها إال وينخلع من الدين وينحل عن رأسه جلام التقوى"
مي على أن هذا املوقف الذي مل يكن الغزايل فيه وحده، ال ينبغـي أن جيعلنـا نغفـل عـن أمـر ال يقـل أمهيـة، مفـاده أن الطـب العـريب اإلسـال

مـا طـب إغريقـي يف كلياتـه –كمـا سـلف–هو  (أي الطـب اإلغريقـي، والعـريب) معـاً ميـثالن عصـراً واحـداً، يتميـز وأسسـه النظريـة ومنطلقاتـه "إ
. ولـــيس معـــىن ذلـــك أن العـــرب واملســـلمني استنســـخوا ســـابقيهم، لكـــن مـــا ورثـــوه وجـــد صـــدى لـــديهم، ورأوا فيـــه )33(بتفكـــري متشـــابه جـــداً"
ا. تفسريات مستساغة   ومقنعة للمسائل التفصيلية الطبية واملعاجلات اليت قاموا 

وقد ال جيوز لنا أن حنملهم مسـؤولية أن ينعتقـوا مـن ربقـة هـؤالء السـابقني بالكليـة، إال إذا كنـا سـنحمل هـؤالء السـابقني أنفسـهم مسـؤولية 
ــــم ظلــــوا مقمــــني علــــى تلــــك األســــس واملنطلقــــات عــــدة قــــرون، واســــتمر الكليــــات الــــيت  ــــيت حكمــــت حكمــــت أ جــــالينوس هــــي نفســــها ال

  (أبقراط)، مث جاء السريان، ومل يغريوا شيئاً.سلفه
له بعد ثالـث، هـو الزمـان، هـذا البعـد غـري املرئـي أو الـذي يسـقط مـن احلسـبان غالبـاً، يقـوم بـدور يف  –كما األشياء–وعندي أن "العلم" 

يــأة ومواتيــة وال تتحقــق النقلــة، ألن نــار الــزمن مل تُنضــج بعــد تلــك األفكــار حتقيــق "نقلــة" جوهريــة مــا للعلــم، أعــين أن الظــروف قــد تكــون مه
  العلمية حىت ميكن أن تغري من طبيعتها، وتصبح شيئاً آخر خمتلفاً.

ة تقريباً يف كل شئ، لكنها تسفر عن نتائج متباينة.   وهذا ما جيعلنا نتقبل أن توجد "حاالت" علمية أو حضارية ما متشا
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 عموماً، رمبا مل يكن يتمتع بدرجة كافية من االسـتعداد إلدخـال نساينمر أخر هو أن العلم اإلغريقي، واملوروث العلمي اإليضاف إىل ذلك أ
  .)34(حتسينات جديدة وهامة عليه، وقد ميكن أن نقول إنه فقد كثرياً من القدرة على النمو، أو أنه أوشك على الوصول إىل مرحلة اجلمود

 -3 -  
  نطاكيابن البيطار واأل

  شاهدا البدء والنهاية
خالفــاً –إنــه "صــيدالين" أو أقــرب كثــرياً إىل الصــيدلة منــه إىل الطــب، وأنــه قــد يكــون  :فاحتــة القــول يف ابــن البيطــار أنــه "عشــاب" أو لنقــل

  متخصص، ليس له مشاركات يف أي علم آخر. –للنمط السائد من العلماء
هــ) لكـن حياتـه العلميـة(عطاءه) حمسـوب 446-675ين عشر والثالث عشر امليالديـني (الثا عاش يف القرنني السادس والسابع اهلجريني/

إىل املشـرق، ليسـتقر يف مصـر ودمشـق، ومهـا  –ويف العشـرين–(إسـبانية) لكنـه رحـل ثالث عشر. ولـد يف مالقـة باألندلسال على القرن السابع/
  حتت احلكم األيويب.

(زمنياً) علـى انتهـاء "األلـق" ودخـول "الغـروب" فهـل هـو مـن لقـرن، ممـا يعـين أنـه شـاهدن ونصـف اهو إذن بعيد عـن القـرن اخلـامس حنـو قـر 
يف رجـال األوىل، وعــاش يف الثانيــة أم أنــه مــن الثانيــة لكنــه موصــول النســب بــاألوىل؟ بعبــارة أخــرى: هــل هــو يف مــنت األوىل وحاشــية الثانيــة، أم 

  تثناء يف زمنه، أم جزء منه.منت الثانية وحاشية األوىل، وبعبارة ثالثة هل الرجل اس
  ينبغي لإلجابة على السؤال أن ننظر يف اجتاهني: ما خلَّفه من تراث، ومنهجه العلمي.

، هـي (مجيعـاً) يف األدويـة واألغذيـة، سـواء أكانـت تأليفـاً، أم شـرحاً، أم نقـداً، وعلـى أيـة حـال )35(ستة كتب –يف ما نعلم–ترك الرجل 
حـــىت يف قوالبهـــا العامــة، فلـــيس منهـــا يف قالــب الشـــرح ســـوى واحـــد "شــرح أدويـــة ديســـقوريدس"، ويف قالـــب فــإن مؤلفاتـــه هـــذه تشــي بأصـــالته 

  لكتابه اجلامع). اختصارية" (نسانسوى واحد "الدرة البهية يف منافع األبدان اإل ختصاراال
نــه مجـع فيــه بـني الــدواء والغـذاء، هــذا الكتـاب يعــد أهـم كتبــه وأكثرهـا ذيوعــاً "اجلـامع ملفــردات األدويـة واألغذيــة" وإمنـا مســاه "اجلـامع" أل إنّ 

أكــرب موســوعة خاصــة باألدويــة املفــردة، يف الــرتاث القــدمي، ســواء لــدى العــرب أو اإلغريــق أو غريمهــا. وفيــه إضــافة حقيقيــة، فقــد قيــل إن أكثــر 
  .)36() هو من اكتشافه1400حتواه(أكثر من إ) دواء مما 300من(

  لبيطار إىل ثالثة أمور:اابن  وحيسن أن نلتفت يف سرية
  : إضافته احلقيقية إىل رصيد الصيدلة العربية واإلغريقية.أولها
هتمامه بالبحث العلمي امليداين الذي يقوم علـى أسـاس املشـاهدة والوصـف والتجربـة، فهـو مل يكتـف بـالعلم النظـري، ووجـد يف إ: وثانيها

ـا، أشــكاًال وتنوعـاً واسـ ـا ومعاد سـتغرقت حنـو ثالثـني عامــاً) إىل إتخدامات، بغيتـه. مث وجـد أيضــاً يف رحلتـه الطويلة(نباتـات األنـدلس وحجار
مـه العلمـي. والرحلـة تقليـد (عظـيم)  ،املشرق، مروراً باملغرب العريب، ومشايل إفريقية وبالد احلجاز والشام مث اليونان وإيطالية وتركية، ما أشـبع 

البيطار من نوع مميز، فهي ليست قصداً إىل شيخ أو شيوخ فحسب، ولكنها ابن  لسيني، ورحلةمعروف يف تراثنا، وخباصة عند املغاربة واألند
  ذات طابع علمي ميداين.

: نقده لسابقيه، مما يدل على رسوخ قدمه يف ختصصه، وجتلى ذلك يف كتبه، ومنها كتابه "اإلبانة واإلعالم مبا يف املنهاج من اخللل وثالثها
  هـ).473ابن جزلة البغدادي(ت واألوهام" الذي تتبع فيه 
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هــذه األمــور الثالثــة جتعــل منــه عاملــاً أصــيًال يســتحق أن ينســب إىل زمــن األلــق، وتؤكــد مــا قيــل فيــه مــن أنــه أعظــم علمــاء النبــات واألدويــة 
أن ترفـع  الـيت فيهـا تكفـيالعرب قاطبة، وهو بينهم كديسـقوريدس بـني اليونـانيني، وأن كتاباتـه أفضـل مـا كتـب بالعربيـة إىل زمانـه، وأن األصـالة 

  .)37(علم األدوية عند العرب إىل املراتب العليا
*     *     *  

البيطار هو ديسقوريدس العرب، فإن األنطاكي قد أطلق عليه عدة ألقاب منها: أبقراط، والرئيس الضرير، وهذا األخري يشـري ابن  إذا كان
م يريدون تشبيهه به.ابن  إىل   سينا، فكأ

يف حــني شــارك الثــاين يف علــوم يطــار كــان أقــرب إىل الصــيدلة، فــإن األنطــاكي كــان كــذلك، إال أن األول مل جيــاوز ذلــك، وكمــا أن ابــن الب
  (الفلك واهلندسة واحلساب واألدب..).أخرى

النفـيس) ال شك أن ابن البيطار أقـرب إىل زمـن األلـق، ولـذلك أمكننـا أن نـرى يف الصـورة معـه أمسـاء المعـة مثـل عـالء الـدين القرشـي(ابن 
ومهذب الدين الدخوار، وغريمها، أما األنطاكي فعلى الرغم من بعده عن ذلك الزمن(األلق) استطاع أن يقف بقامة منتصبة, ويؤكـد حضـوره 

  العلمي.
نطــاكي كــان الشــفق األخــري مــن مشــهد الغــروب، فبعــده ســكن احلــراك متامــاً، ودخــل العــرب واملســلمون يف نفــق مظلــم مــن ويبــدو أن األ

  والذهول والبالدة احلضارية املؤسفة. اخلمول
سـتطاع أن يضـع نقطـة مضـيئة يف الصـورة القامتـة، لكـن تلـك النقطـة مل جتـد إىل جانبهـا نقاطـاً إ -على الرغم ممـا ابتلـي بـه-واحلق أن الرجل

  أخرى تبسط مساحة الضوء يف مقابل غلبة السواد وطغيانه.
ال، فالعلم والثقافة واحلضارة مسائل حتتاج إىل منظومة متكاملة فكرية وواقعيـة. كـان السـياق  ومعلوم أن األفراد ال ميكن أن يفعلوا شيئاً ذاب

  كله سياقاً ال يشجع على شيئ، وال يفضي إىل نتيجة.
نظــرة علــى تراثــه، فــنلحظ أنــه قــد نســب اليــه ســتة وعشــرون كتابــاً، معظمهــا يف  –ا ألقينــا مــن قبــل علــى ابــن البيطــاركمــ–ونلقــي هنــا أيضــاً 

الذائع املعروف بالتـذكرة،  كتابه  –يف ما نعلم–، وأمهها )38(وواحد يف األدب ،ب والصيدلة، وثالثة يف الفلك، وأربعة يف املنطق والكالمالط
  (ألفية يف الطب).ح لقصيدة ابن سينا العينية، ومنت(أي يف كتبه) خمتصران، أحدمها لـ "التذكرة"، وشر  وفيها

الجتاهــــات التــــأليف يف زمــــن  تقــــومي هــــذه الكتــــب، لكننــــا نالحــــظ كــــون بعضــــها ممثلــــة –بداهــــة– ولــــيس باإلمكــــان يف حيــــز هــــذا البحــــث
"التجريب" فله كتابان أحدمها "جمربات داود األنطاكي يف علم الطب"، بـ هتمإ(املتون والشروح واملختصرات) وال ينفي هذا أن الرجل الغروب
صـــطالحهم قـــد ال يعـــين باســـتمرار املفهـــوم املتـــداول اليـــوم، أعـــين إن "التجريـــب" يف رة املنتخبـــة يف مـــا صـــح مـــن األدويـــة اجملربـــة" علـــى أذو"الـــ

بالتجريـب بنفسـه بـدليل  -يف مـا يبـدو- التجريب احلي، بل هو يوازي "اخلربة السابقة"، أو لنقل تراث التجريـب، وإن كـان األنطـاكي قـد قـام
  أنه كثرياً ما يقول يف التذكرة: "ومن جمرباتنا".

فــإن األنطــاكي يف نظــر بعــض الدارســني املتخصصــني الــذين ميلكــون القــدرة علــى تقــومي مــا جــاء بــه مقارنــاً بعلــم الصــيدلة  وعلــى أيــة حــال
  .)39(احلديث، يقولون إنه يعد حبق أبا الصيدلة احلديثة
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الســريرية، وأنــه كــان لــه اهتمــام ر كثــرياً مــن األدويــة املركبــة واملعاجلــات ويثبــت جناعتهــا عــن طريــق التجربــة ســتطاع أن يطــوّ إويشــريون إىل أنــه 
 ة، فقـد حتـدث عـن احلـب اإلفرجنـي. وأنـه أتـى بـبعض املعلومـات اجلديـدة الـيت مل تـرد يف كتـب الطـب العربيـة السـابق)40(باألمراض املسـتوطنة

  .)41((الزهري) أو السفلس الذي مل يعرفه العامل إال بعد اكتشاف األمريكتني
(التـــداعي) ومـــا زالـــت  (املراوحـــة)، والثالثـــة: العتمـــة مراحـــل: األوىل: األلق(العطـــاء)، والثانيـــة: الغـــروب المي بـــثالثَمـــرَّ العلـــم العـــريب اإلســـ

ارة األخــرية قائمــة. وقــد ُعــين البحــث بالثانيــة حتديــداً، واتكــأ مــن أجلهــا علــى األوىل، ومل يتعــرض للثالثــة إال عرضــاً، أو يف ســياق يتطلــب اإلشــ
  إليها.

يــار، فقــد كـــان نســايناألوىل يف تــاريخ العلـــم اإلال خــالف علــى خطــر املرحلــة  ، كمــا أنــه ال خــالف علــى أن األخـــرية هــي حقــاً تــداع وا
ـا اصـطبغت  التداعي الفتاً على الرغم من مقدماته، والنذر اليت سبقته. أما الثانية (مثـرة األوىل وحاضـنة الثالثـة) فمسـتخفية، وال تـزال، ذلـك أ

ـــا تـــوهم باالنتقـــال، وليســـت يف احلقيقـــة كـــذلك. وهـــذا الـــوهم هـــو بوابـــة  بصـــبغة املراوحـــة، واملراوحـــة حركـــة لكنهـــا حركـــة تـــوازي الســـكون، أل
ــا تــؤدي إىل نــوع مــن الــذهول، لــيس الــذهول عــن التقــدم ســتخفاء واإلاإل لتبــاس، ســواء علــى صــاحب احلركــة نفســه، أو علــى املراقــب لــه. إ

ذلك التصنيف القدمي للجهل، فثمة جاهل، وهذا أمره هني، ومثة جاهل جيهل فحسب، ولكن الذهول عن الذهول، وهو ما يستدعي صورة 
لعقـل أنه جاهل، وهذا أمره عسر. حالة املراوحة كانت نوعاً مـن اجلهـل باجلهالـة. وهلـذا فـإن الصـدمات املتتاليـة مل تفلـح يف إعـادة الـوعي إىل ا

  إىل أن أتت عليه، وكان البد أن يتداعى البنيان ويسقط. الذي ذهل عن أنه ذاهل، فظلت عوامل النخر والسوس ترعى يف بنيته
ا أن أولئك الذين التبس عليهم األمر، فرأوا يف "الغروب" حركة ال ختتلف عن حركة "األلق" مل يتنبهوا إىل أن احلركة جمردة ال قيمة هلا، كمـ

وهريــاً بــني احلركــة الصــاعدة، واحلركــة اهلابطــة، احلركــة إىل األمــام، قيمتهــا إمنــا هــي مبــا تثمــره مــن انتقــال وتقــدم، هــذا باإلضــافة إىل أن مثــة فرقــاً ج
  واحلركة إىل اخللف.
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  سالميةالدواوين في الدولة العربية اإل
  *الغفار نصر عبد

ذكــر أبــو عبــداهللا حممــد بــن أمحــد املقدســي املعــروف بالبشــاري يف كتابــه املوســوم "أحســن التقاســيم يف معرفــة أقــاليم" أن اململكــة اإلســالمية 
مــن  فرســخاً مــن أقصــى املشــرق عنــد "كاشــغر" إىل الســوس األقصــى علــى شــاطئ حبــر الظلمــات غربــاً، ومتتــد عرضــاً  2600 متــدادهاايبلــغ 

  شاطئ حبر قزوين إىل أواخر بالد النوبة. 
م يف الرياســة والقيــادة  م لــوال أســلو كانــت هــذه الــبالد الواســعة قــد دانــت لبــين أميــة، وقــد بســطوا نفــوذهم ونشــروا فيهــا ديــنهم وعــال شــأ

  املسلمون سادة التاريخ.  وتعصبهم، وقبليتهم اليت سببت هلم الفنت والثورات يف مجيع هذه األصقاع. لو ال ذلك الستمر العرب
يســـهل رعايتهـــا وجـــيب خراجهـــا ومقارعـــة  -أقـــاليم وكـــور–ال بـــّد هلـــذه اململكـــة املرتاميـــة األطـــراف مـــن أن تكـــون مقســـمة إىل أقســـام كـــربى 

  اخلصوم هلا. 
د وهنــود وبربــر وأســبان، فقـد مجعــت اللغــات واللهجــات واحلضـارات املتباينــة والتقاليــد املختلفــة بــني أقصـى املشــرق واملغــرب مــن فُـرس وأكــرا

م بني ظـامل ومعتـدل، يف نشـر الـدين، أو يف جـيب اخلـراج وبعـض الـ والة وأقباط، سادت فيها اللغة العربية يف معظم األقاليم. ووزع اخللفاء وال
كـان أمـري الشـرق    يبسطون نفوذهم على أكثر من إقليم على شاكلة احلجاج بن يوسـف الثقفـي الـذي مجـع لـه بنـو أميـة العراقـان وفـارس، فقـد

ر جيجون، كما كانت أفريقية كلها تتبع وايل مصر أحيانـاً، علـى حـني مل جتتمـع اجلزيـرة العربيـة كلهـا لـواٍل واحـ ر الفرات إىل  د بـل  كله من 
  ).1كان للحجاز واٍل، ولليمني واٍل(
  تعريف الدواوين وتعريبها

م ُحيادثون فقال: "ديوانه" أي  يعود اسم ديوان إىل لغة الفرس. يقال أن كسرى نظر يوماً  إىل ُكّتاب ديوانه وهم حيسبون على أنفسهم كأ
موضعهم بذلك وُحذفت اهلاء لكثرة االستعمال، ودرج اسم ديوان على ألسـنة النـاس، وتقـول العامـة جيلسـون  ي. فسم)2(جمانني بلغة الفرس

أورد الــبالذري: "مل يــزل ديــوان الشــام بالروميــة حــىت ويل عبــدامللك بــن  ه.دواويــن أو يعملــون ديوانــاً علــى فــالن وفــالن أي، يتناولونــه يف غيابــ
حتـاج أن يكتـب شـيئاً فلـم جيـد مـاًء، فبـال يف الـدواة، فبلـغ ذلـك إهـ أمـر بنقلـه، وذلـك أن رجـًال مـن كتـاب الـروم 81مروان، فلما كانت سنة 

خبراج األردن سنة، ففعل ذلك ووالّه األردن فلم تنقض السنة حىت فرغ  عبدامللك فأدَّبه، وأمر سليمان بن سعد بنقل الديوان، فسأله أن يعينه
طلبـوا أتى به عبدامللك فدعا "بسرجون" كاتبه فعرض ذلك عليه، فغمَّـه وخـرج مـن عنـده كئيبـاً، فلقيـه قـوم مـن كتّـاب الـروم فقـال: أمن نقله، و 

  .)3(املعيشة من غري هذه الصناعة
أنـه أمـر بتعريبهـا، وقـول آخـر: أن عبـدامللك هـو الـذي أمـر  :لفارسية إىل زمـن احلجـاج بـن يوسـف وقيـلويف إقليم العراق كانت الدواوين با

حل بنقل الدواوين من الفارسية إىل العربية. ويذكر البالذري واجلهشياري أن عبداحلميد بن حيىي كاتب مروان بن حممـد كـان يقـول: "هللا در صـا
كاتب احلجاج بن يوسف الثقفي الذي نقل له ما كان يفعله كّتاب الفرس ورغبتهم يف اإلبقـاء . وصاحل هذا  )4(ما أعظم منته على الكتاب"

 لسـبب مـايل أتـى بـه أبـو هريـرة  :يقال خلدون أن أول من وضع الديوان يف الدولة اإلسالمية عمر ابن  على دواوين الدولة بلغتهم. ويذكر
 :بـن الوليـد بالـديوان، كـان رأى ملـوك الشـام يـدونون، فقبـل عمـر، وروايـة أخـرى تقـولمن البحـرين فاسـتكثروه وتعبـوا يف قسـمه، فأشـار خالـد 

  ، فقد كانت بالد فارس تدّون البعوث واملال. )5(أشار عليه اهلرمزان
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نانيـــة لغـــة واوين يف مصـــر فقـــد كانـــت باليونانيـــة إىل عهـــد الوليـــد بـــن عبـــدامللك، وكانـــت القبطيـــة إىل جانـــب اليونانيـــة والعربيـــة، فاليو أمـــا الـــدّ 
امللــك ابــن مــروان ســنة  اهللا بــن عبــد الــدواوين تُــذيل أحيانــاً الصــفحات بالقبطيــة. أمــا اللغــة العربيــة فكانــت لغــة احلكــم إىل أن كانــت واليــة عبــد

اليم امللـــك، الـــذي كـــان قـــد أمـــر بالقيـــام بعمليـــة التعريـــب، وتأســـيس الـــنظم اإلداريـــة والسياســـية يف مجيـــع األقـــ هــــ يف عهـــد الوليـــد بـــن عبـــد86
  اإلسالمية. لذلك اعترب اخلليفة عبدامللك املؤسس احلقيقي لنظم اإلدارة والسياسة يف أحناء اململكة اإلسالمية. 

  الدواوين في العصرين الراشدي واألموي
ة وعلــى مراجــع عتمــاداً رئيســياً علــى القدميــإختلفــت تعــدد الــدواوين مــن مصــدر إىل آخــر ســواء يف املصــادر القدميــة أم احلديثــة الــيت تعتمــد إ

م.    املستشرقني وحتليال
لقــد فــرض توســع العــرب املســلمني يف بــالد فــارس، ومشــال أفريقيــا، اســتلزام أنظمــة جديــدة تتجــاوز حــدود الفيــئ والغنيمــة الــيت كانــت مبثابــة 

مــن البدويــة الصــحراوية إىل أعطيــات عوضــاً عــن مرتبــات شــهرية فلــم يعــد النظــام القبلــي الــذي عاشــه العــرب يف جــاهليتهم مقبــوًال، فاالنتقــال 
روم املدنية املتحضرة، وجيوش تقاتل بدًال من غزوة فيها مغامن كل ذلك أصبح لزامـاً علـى اخلليفـة عمـر أن يسـتفيد مـن نظـم الـدول اجملـاورة كـال

ــا، وأصــبحت مهمــة الــديوان علــى حــد قــول املــاوردي: "حفــظ مــاأوالفــرس، فــ يتعلــق حبقــوق  قتبس نظــام الــديوان لضــبط دخــل الدولــة ونفقا
ا من اجليوش والعمال" خلدون يف املقدمة: "كانت العناية قدمياً بالدواوين العلميـة ابن  . وأورد)6(السلطنة من األعمال واألموال ومن يقوم 

  .)7(والسجالت يف نسخها وجتليدها وتصحيحها بالرواية والضبط وكان سبب ذلك ما وقع من ضخامة الدولة"
لتنظـيم اجلــيش  أو اجلـيش املعـروف بـديوان العطـاء مـن أقـدم الـدواوين يف الدولـة العربيـة فقـد أنشـأه عمـر بـن اخلطـاب ويعتـرب ديـوان اجلنـد 

ـا وأفخاذهـا مث القبائـل األخـرى كـل قبيلـة علـى  نفـراد، ومـا ذلـك إال لـيعلم عـدد املقاتلـة مـن كـل إوتسجيل أمساء اجملاهـدين بادئـاً بقـريش وبطو
م وتقدير أرزاقهم وتنظيم موازنة الدفاع ومقدار العطايا وتقسيم الفيـئ علـى املسـلمنيقبيلة واستحقاقها ومعرف . ويف العهـد )8(ة أوقات اعطيا

العباسي توسع هذا الديوان ليشمل أيضاً العسكر املنسوب إىل اخلاصة والعسكر املنسوب إىل اخلدمة، وجعلوا منـه قسـمني أو جملسـني جملـس 
 من ذلـك بـأن نظـام الـديوان الـذي قـام عليـه يف العهـد الراشـدي مـن حيـث الرتتيـب العـام يتكـون مـن ثالثـة أسـس تقرير وجملس مقابلة. ويتبني

  متتالية: 
  أساس النسب والقرابة برسول اهللا قبيلة بعد قبيلة.  -1
 أساس السابقة يف اإلسالم وحسن األثر يف الدين.  -2

  . )9(الء يف اجلهادالتفضيل عند انقراض أهل السوابق بالتقدم يف الشجاعة والب -3
ســتحوذت علــى تقــدير اخللفــاء كــان ديــوان الربيــد، وعــرف يف العهــد الراشــدي صــاحب الربيــد، الــذي توســعت إواوين اهلامــة الــيت ومــن الــدّ 

: إذا )10(كـان يكتـب إىل أمرائـه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-مهامه زمن اخلليفة عمر، وذكر "حممد أسعد طلـس" نقـًال عـن السـهيلي أن النـيب الكـرمي 
ذا أردمت إّيل بريداً فابردوه حسن الوجه حسن االسم وإمنا طلب إليهم ذلك للتفاؤل وحسن التلّقي. وُحيكى أن اخلليفة عمر بن اخلطاب كان إ

وال يتخـــذ اســـتعمل رجـــًال اشـــرتط عليـــه أربعـــاً: "أال يركـــب يرذونـــاً، وال يلـــبس ثوبـــاً رقيقـــاً، وال يأكـــل نقّيـــاً، وال يغلـــق بابـــه دون حـــوائج النـــاس، 
  . )11(حاجباً"

ا يف العهد األموي فقد اعتمد على مضمرات اخليل. كما أن هـذا اخلليفـة اسـتحدث ديـوان الرسـائل والكتابـة. وكـان الـذين خيتـارهم هـم أمّ 
فـال يعلـم مـا  ستحدث أيضـاً ديـوان اخلـامت حـىت ال ختـرج التوقيعـات بـدون خـتمأاألقرب إليه نسباً وأكثرهم أمانة وحرصاً، ومن أجل ذلك فقد 
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ته. حتتويه من أسرار أحد غري اخلليفة فال تتعرض هذه التوقيعات للتزوير والتعديل، كان ذلك بعد أن زّور عمر بن الـزبري عطـاء معاويـة ملصـلح
  . )12(وأمر معاوية أيضاً أن حتزم الكتب ومل تكن حتزم من قبل

لك بــن مـــروان. ويقــال أن هـــذا هـــو أول مــن وضـــع الربيــد علـــى روايـــة وقــد نظمـــت شــؤون الربيـــد يف عهــد معاويـــة بـــن أيب ســفيان، وعبـــدامل
القلقشندي حني خال وجهه مـن احملّكمـة، فـأمر أن ال حيجـب عنـه صـاحب الربيـد يف أي وقـت يف الليـل أو يف النهـار، ومركـز صـاحب الربيـد 

اهلـدايا. ويُـذَكر أن الوليـد بـن عبـدامللك أمـر أن حيمـل هو العاصمة وله نواب وعيون ينتشـرون يف كـل أحنـاء الدولـة يأتونـه باألخبـار، ورمبـا محـل 
ا حيطان مسجد دمشق ومكة واملدينة والقدس   .)13(إليه الفسيفساء وهي الفصوص املذهبة إىل دمشق ليصفح 

  الدواوين في العهد العباسي
تسـع جغرافيـاً بـل علـى العكـس، إلـيس ألن هـذا واوين يف العهد العباسي أو األموي يف الصورة اليت بلغتها يف العصر العباسي، مل تكن الدّ 

نفصـلت إمـارات أخـرى لكنهـا حافظـت علـى إنفصـلت األنـدلس، و إحصل تقلصات يف عهـد العباسـيني عمـا كـان عليـه العهـد األمـوي، فقـد 
الشـام واحلجـاز يف العصـور مسية للخليفة مث كانت اخلالفة الفاطمية، حىت خيال إليك أنه مل يبق للعباسيني سـوى بغـداد وبعـض بـالد التبعية اإل

  املتالحقة اليت ُعرفت بعصر الضعف واالحنالل. 
م أكثـــر مـــن ذي قبـــل وأخـــذوا عـــنهم التنظـــيم واإلدارة، هـــذه اإلمرباطوريـــة العربيـــة  فالعباســـيون أخـــذوا مـــن حضـــارة الفـــرس واتصـــفوا بصـــفا

ق هلـا إال صـفتها االعتباريـة كاخلطبـة للخليفـة يف املسـاجد أيـام ية كانت تتشكل من واليات مركزيتها بغداد، ويف عصور االحنالل مل يبـسالماإل
واوين يف هـذا العصـر فاسـتمرت مركزيتهـا يف العاصـمة، ولكـل واليـة ديوانـاً تـدار شـؤونه مـن املركـز، وهـي اجلمعة يف اإلمـارات املنفصـلة. أمـا الـدّ 

   من حيث الدواوين وتعدديتها. )14(بالتايل أشبه بدولة احتادية
زدهــار، شخصــية الــوزير إىل جانــب اخلليفــة الــذي مــارس وظيفــة علــى العصــر العباســي األول الــذي أطلــق عليــه املؤرخــون عصــر اإلوالغالــب 

، والوالة مل يتمتعـوا بالسـلطة الـيت مارسـها والة )15(واوين وكان النظام اإلداري يف هذا العصر نظاماً مركزياً مستشار للخليفة مع أصحاب الدّ 
صــر عمــل الــوايل علــى الصــالة وقيــادة اجلنــد مــع أن معظــم هــؤالء كــانوا مــن أفــراد البيــت العباســي أو مــن كبــار أنصــار الــدعوة بــين أميــة، فقــد أقت

. واألجهــزة اإلداريــة أكثــر تطــوراً مــن ذي قبــل تقــوم علــى قواعــد حمــددة ثابتــة. ويف النهايــة اخلليفــة رأس احلكــم ومصــدر الســلطة )16(العباســية
  ضطر اخلليفة إىل تعيني موظفني يعاونون الوزير يف اإلشراف على الدواوين املختلفة. إاألعباء كبرية ومرهقة فواإلدارة، إىل أن أصبحت 

ق بطبيعة احلال تتعدد الدواوين يف إمرباطورية واسعة جداً متتد على مساحة جغرافية هائلة، تتعدد فيها املذاهب والنحـل واألجنـاس واألعـرا
م ومـراتبهم. فقـد كـان النظـام اإلداري يف دولـة بـين العبـاس الواسـعة مـن واألثنيات، وجيوش كبـرية حمار  بـة وغازيـة ومرتبـات للجنـد وضـبط شـؤو

حيـــث توزيـــع العمـــل يـــوازي ويســـاوي أحســـن الـــنظم احلديثـــة يف تارخينـــا املعاصـــر. فهـــي أي الـــدواوين تشـــبه وزارات الدولـــة يف عصـــرنا احلاضـــر، 
، املوايل والغلمان، الربيد، زمام النفقات وهو يشبه ديوان احملاسبة اليوم، ويعترب من أهم الدواوين، أنشـئ تناولت: اخلراج، والدية، الزمام، اجلند

ا. وهناك دواوين رفيعة الشأن مثل ديوان النظر وهو مـن أربعـة أقسـام : يف عهد اخلليفة املهدي الذي عهد إليه مجع الضرائب، وتقدمي حسابا
عطاء، ديوان األعمال ويتواىل الرسوم واحلقوق، ديوان العمال وخيتص بالتقليـد والعـزل، وديـوان بيـت املـال وينظـر ديوان اجليش وفيه اإلثبات وال

  يف الدخل واخلرج، وهناك دواوين أخرى مثل الرسائل واحلوائج واألحشام واملنح واألكرة لألشراف على الرتع واجلسور وشؤون الري. 
آخر للـدواوين، بعـد أن ضـمَّ مجيـع دواويـن اإلمرباطوريـة وألـف منهـا ديوانـاً مسـاه ديـوان الـدار ولـه ثالثـة ويف عهد اخلليفة املعتضد، مت تطوير 

فروع: ديوان املشرق وديوان املغرب، وديوان السواد، أي العراق، يدير هذه الدواوين شـخص واحـد واألصـول كلهـا يف يـد رئـيس واحـد اعتبـاراً 
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إلدارة ما يشبه الوزارتني أحدامها داخلية وهي ديوان األصول، ووزارة ثانية للمالية، ويالحظ أن  هـ حبيث أصبحت البالد ختضع300من عام 
لكــل ديــوان أقســام وأجــزاء كثــرية تســمى أيضــاً دواويــن مــن دون أن يكــون هنــاك حــدود وفواصــل بينهــا. وقــد بلــغ عــددها منــذ عهــد اخلليفــة 

  . )17(املعتضد عشر دواوين
  ل نحالالدواوين في عصور اإل

علــى حــني أننــا مل نعــد جنــد منــذ القــرن الرابــع اهلجــري بــني قــواد اجلــيش إال أمســاء قــوم مــن املــوايل. فــإن وظــائف الــدواوين كانــت وقفــاً علــى 
تصـــف الفـــرس يف اإلدارة والـــدواوين فهـــي موروثـــة أاألحـــرار، وكـــان الفـــرس هـــم شـــحنة دواويـــن اخلالفـــة، فمـــنهم الربامكـــة وآل ذي الرياســـتني، و 

م القدميـة وكانــت الصــبغة الغالبـة علــى عمـال الــدواوين هـي الصــبغة االقتصــادية، تتـوفر فــيهم بعـض صــفات وخصــال عنـدهم. وهــ ي مـن صــفا
  . )18(التاجر، وكان الفارسي أمهر تاجر يف اململكة اإلسالمية

م عـن عمـل الفقهـاء والعلمـاء متاز موظفو الدواوين يف العصر العباسي بصفات مميزة عن األعصر السابقة هلم من حيث اختالف عملهاو 
افتـه، وكانـت واملشتغل يف هذه اإلدارة جيب أن يكون مثقفاً وممثًال للثقافة األدبية، فهو ال يعاجل األمور الشرعية إال مبقدار ما يتطلبه عملـه وثق

ء العباســيني ال يقحمــون العلمــاء هنــاك شــارات متيــز بينهمــا. فموظــف الــديوان يرتــدي الدراعــة يف حــني يرتــدي العــامل الطيلســان. وكــان اخللفــا
أصحاب الطيالس بالعمل يف الديوان، وقد اعترب اخلليفة املقتدر أن ذلك فضيحة عند ملوك اإلسالم والكفر. لذلك كـان العمـل يف الـدواوين 

لعصــر العباســي عــالوة علــى ملجــًأ مالئمــاً لألدبــاء الــذين مل ينشــأوا يف األوســاط الدينيــة. لكنــه تفشــت يف مهنــة الــديوان أمراضــاً ســيئة ففــي ا
الصفة التجارية، فقد لعب املال دوراً سيئاً يف حياة موظفي الـدواوين، وكـان املوظـف حيصـل علـى عملـه بالرشـوة خصوصـاً مناصـب الـدواوين، 

وجـود هلـم أو يقيـدون سرتداد "الرشوة" بشىت الوسائل والسبل، كأن يعينون موظفني رمزيـاً، وأرزاقـاً ألنـاس ال إومىت تقلد عمله هذا يعمل على 
يعتـرب قلـة  أمواًال لفقهاء وكتاب ومرتبات لغلمان، أو يصرفون ما يعرفـون اليـوم بـالفواتري الومهيـة. ويقـول آدم ميتـز "ونـادرًاَ◌ مـا كـان الـرأي العـام

لـوالة إىل قـانون املصـادرة وأن نتشار الفساد يف أجهزة الدولة فعمـد بعـض اإ. مما يدل على )19(األمانة يف إدارة الدواوين شيئاً خيل بالشرف"
  األخشيد صاحب مصر، هو أول من نكب عماله وكّتابه مراراً، وكذلك فعل احلاكم بـأمر اهللا الفاطمي بقانون املصادرة. 

وأدى طلــب الوظيفــة إىل فســاد مــن نــوع آخــر، وهــو التهافــت علــى األلقــاب، وأول مــن ابتــدعها الفضــل بــن ســهل وزيــر املــأمون، فكتــب 
 رســـائله، وكتـــب إىل عمالـــه: أعـــزك اهللا ومـــدَّ يف عمـــرك وأمتَّ نعمتـــه عليـــك وإحســـانه إليـــك إىل أن ذاع خطـــاب ســـيدنا أو موالنـــا، الـــدعاء يف

  والصاحب اجلليل، أو موالي ورئيسي إىل آخره مما نقله آدم ميتز عن اجلهشياري وغريه. 
*********************  

  الهوامش:
  باحث وأكادميي من سورية.) *

  اجع الشيخ حممد اخلضري بك: حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية.ر  - 1

  . 243ابن خلدون، املقدمة، دار احياء الرتاث العريب، ص - 2
  .201ص البالذري، فتوح البلدان، - 3 
  .195، ص4، ج1حممد أسعد طلس، تاريخ العرب، مج  - 4 

 . 244ص ابن خلدون، املقدمة، املصدر نفسه، - 5 



 86

 . 191ص بن حممد املاوردي، األحكام السلطانية،أبو حسن علي  - 6 

 . 241ابن خلدون، املقدمة، املصدر نفسه،  - 7 

  . 131، ص2، ج1حممد اسعد طلس، املصدر نفسه، مج  - 8 
  . 523ص السيد عبدالعزيز سامل، تاريخ الدولة العربية، دار النهضة، بريوت، - 9 

  .128، ص2، ج1حممد أسعد طلس، املصدر نفسه، مج -10
  .161، ص1آدم ميتز، احلضارة اإلسالمية، تعريب حممد عبداهلادي أبو ريده، دار الكتاب العريب، مج  -11
  .680السيد عبدالعزيز سامل، املصدر نفسه، ص -12
  . 201، ص4، ج1حممد اسعد طلس، املصدر نفسه، مج -13
 . 147ص آدم ميتز، املصدر نفسه، -14

  .265م، ص1964، 7، ط2م، جحسن ابراهيم حسن، تاريخ اإلسال -15
  .63عبدالعزيز الدوري، العصر العباسي الثاين، ص -16
 .148آدم ميتز، املصدر نفسه، ص -17

 .159آدم ميتز، املصدر نفسه، ص -18

 .163ص آدم ميتز، املصدر نفسه، -19



 87

 َمْخُطوطاُت دار الُكُتب المصرية

  *أمين فؤاد َسيِّد
هـذه املمتلكـات وَمتْنَـع مـن االجتـار ي الثقافية الـيت متتلكهـا مصـر وعـدم وجـود قـوانني وتشـريعات حتمـكانت نتيجة اجلهل بقيمة املمتلكات 

أن تسرب جزء كبري من املخطوطات وأوراق  -باإلضافة إىل تردد الكثري من األجانب على مصر وانتشار جتارة الكتب واآلثار فيها أو نقلها،
 عرف طريقه إىل مكتبات تركيا وأوربا وكذلك الواليات املتحدة األمريكية.و  Cairo Geniza Documents مث أوراق جنَيزة القاهرة الربدى

باشا مبارك مدير ديوان املدارس، الذي عاش يف فرنسا فرتة غري قصرية  يوقد تـََنبَّه إىل خطورة ذلك واحٌد من أبناء مصر املستنريين هو عل
ـا إعجابًـا   تْ دَ وفِـضمن البعثة اليت أُ  م1844ابتداء من عام  لدراسـة العلـوم العسـكرية وشـاهد عـن كثـب املكتبـة الوطنيـة يف بـاريس وأُْعِجـَب 

كتــب علــى منــط دور   كبــريًا، وعنــدما عــاد إىل مصــر وأصــبح يف موضــع يتــيح لــه االتصــال بــأوىل األمــر، اقــرتح علــى اخلــديو إمساعيــل إنشــاء دار
(مجع م) أســـند إليـــه فيـــه اخلـــديو1870ة مـــارس ســـن23هــــ(1286احلجـــة ســـنة  ذى20واستصـــدر منـــه قـــرارًا يف  ،الكتـــب الوطنيـــة يف أوروبـــا

اهـد الِعْلـم، املخطوطات النفيسة اليت مل تصل إليها يـد التبديـد ممـا َحَبَسـه السـالطني واألمـراء والُعَلمـاء واملؤلفـون علـى املسـاجد واألْضـرَِحة ومع
ل عهدها حنو عشـرين ألفـا مـن اجمللـدات واملراجـع وجمـاميع اخلـرائط هـي كـل مـا ليكون من جمموع هذا الشتات نواة ملكتبة عامة) َضمَّت يف أوّ 

وزارة  تــا(املكتبــة األهليــة القدميــة) ومكتبطبوعــات، وُضــمَّ إليهــا ســائر كتبمــن تــراث مصــر املخطــوط وأوائــل امل أمكــن إنقــاذه يف هــذا الوقــت
 أية لغة ومن أية جهة.األشغال واملعارف العمومية مع ما يرد إليها من الكتب من أي نوع وب

َخصَّـص هلـا مكانًـا  "ُكُتْبخانَة" )م1829هـ/ 1235(عام شأ يفحيث إنات حممد على باشا إصالحهي أحد  "املكتبة األهلية القدمية"و
بيـة، مث  و رسـية وأور بـني كتـب عربيـة وتركيـة وفا "خزانـة األْمتَعـة"يف القلعة ُحفَظت فيها كتبه اخلاصة وُضمَّت إليها فيما بعد جمموعة ما وجـد يف 
 َكلَّف رفاعة رافع الطَّْهطاوى بشراء ما ينقص الُكُتْبخانَة من املطبوعات األوربية.

َ هلا أمناء مل حيافظوا متاًما على ما ُسلِّم إلـيهم  )م1849هـ/ 1265(كذلك فقد قام ديوان األوقاف يف عام حبصر مكتبات اجلوامع وَعنيَّ
 با.و من املخطوطات إىل أور  يقمما أدَّى إىل َتَسرُّب أهم ما ب

 بسراي األرضيهلا حنو العشرين ألف جملد وجعل مقرها بالطابق  عَ وبـََلَغ ما مجُِ  "الُكُتْبخانَة اخلديوية"وهكذا فمن هذه اجملموعات تكّونت 
ُغـرَّة (لُكُتْبخانَـة جلمهـور القـراء يف. وأتـيح االنتفـاع با"ديـوان املـدارس"األمري مصطفي فاضل باشا شقيق اخلديو إمساعيل بدرب اجلمـاميز جبـوار 

 وتـَُعّد بذلك أّول وأقدم مكتبة وطنية تنشأ يف الشرق األوسط. ،)م1870سبتمرب سنة 24هـ 1287رجب سنة 

فاضــل  ألــف لــرية عثمانيــة مكتبــة أخيــه مصــطفي 13هلــا مــن مالــه اخلــاص مببلــغ  يونظــرًا لعنايــة اخلــديو إمساعيــل بــأمر الُكتُْبخانَــة فقــد رأي أن يشــرت 
 جملـًدا كلهـا مـن نـوادر املخطوطـات ونفـائس الكتـب 3458نظـري هلـا  م. ويبلـغ حجـم هـذه املكتبـة الـيت ال1876مبول سـنة طسـإباشا بعد وفاته يف 

 (م).يف فهارس دار الكتب اليوم بالرمزا. ويرمز لرصيد هذه املكتبة يً جملًدا فارس 335ا ويً جملًدا ترك 650ا ويً جملًدا عرب 2473بينها 

ــا العربيــة والشــرقية قــد تكوَّنــت مــن كتــب  األشــغال  وُكُتْبخــاَنيت "الُكُتْبخانَــة القدميــة"وإذا كانــت النــواة األوىل للُكتُْبخانَــة اخلديويــة يف جمموعا
مساعيـل مـن مكتبـة شـرتاه اخلـديوى إأواملدارس ومما ُمجَع مما تبقى يف املساجد واملـدارس ودور العلـم (فيمـا عـدا مـا وجـد يف اجلـامع األزهـر، ومـا 

الـيت ألَّفهـا  The Egyptian Society فـإن النـواة األوىل جملموعتهـا األجنبيـة تكوَّنـت مـن كتـب اجلمعيـة املصـرية ،شـقيقه مصـطفي فاضـل باشـا
انَـة م بعض األجانب الذين توفروا على خدمة العلم يف مصـر. وقـد أهـديت جمموعـة كتـب هـذه اجلماعـة مـن العلمـاء إىل الُكُتْبخ1836سنة 
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 Catalogue of Workmen's "،كتبخانـة مدرسـة الصـنائع"م باسـم 1858م؛ وهلـذه اجملموعـة فهـرس طبـع يف لنـدن سـنة 1873يف سـنة 

Library London - Cheffins 1858  عنوانًا. م1272ويشتمل على  
ا كانت أعيانًا وقفت قبل أو ا. وألجل املنفعة العامة جعل حق ديوان  وقد اعتربت حمتويات الُكتُْبخانَة مْلًكا لديوان األوقاف أل بعد خز

يو إمساعيـل األوقاف شامًال لكل ما يضاف فيما بعد من املؤلفات واألشياء بقطع النظر عن اللغة أو املادة أو اجلهة الواردة منهـا. وأنعـم اخلـد
 .)1من ريعها على الُكُتْبخانَة(بعشرة آالف فدان لإلنفاق  -ي كانت تتبعه الدار يف هذا الوقتالذ-على ديوان األوقاف 

كــذلك مــن َتَســرُّب الرطوبــة يف الــدور   يَ وعنــدما ضــاق بــدروم ســرايا مصــطفي فاضــل مبجموعــات الُكُتْبخانَــة الــيت أخــذت يف النمــو، وُخِشــ
له ديــوان م إىل الســالملك بــنفس الســرأي يف املكــان الــذي كــان يشــغ1889إىل املخطوطــات فتُـْفســدها، نُقلَــت املخطوطــات ســنة  األرضــي
 املدارس.

م أخذت إدارة الُكُتْبخانَة يف العمل على إيداع مجيع الكتب اليت ُتْطَبع يف مصر وخاصة يف مطبعـة بـوالق بكيفيـة 1886بتداء من عام إو 
 بية.و منتظمة، وفـََتَحت قنوات للتبادل وإقامة عالقات دائمة مع اجلمعيات واملكتبات األور 

رصــيد الــدار املخطوطــات الــيت كانــت موجــودة يف ُكُتْبخانَــة مطبعــة بــوالق الــيت رمبــا كــان بعضــها هــو م أضــيفت إىل 1895ويف بدايــة عــام 
 م.1844األصول اليت قوبلت عليها أمهات الكتب اليت أخرجتها مطبعة بوالق ابتداء من عام 

ـا أصــدر اخلـديو توفيــق يف نفــس العـام بعمـل مشــروع لبنـاء مكــان واســع يليـق حبفــظ مــا أمــًرا  نفســه ومـع تزايــد رصـيد الُكُتْبخانَــة ومنــو مقتنيا
يف تقريـره الـذي رفعـه إىل وزارة املعـارف  Moritz فيها من الذخائر األدبية والعلمية، ولكن هذا املشروع مل يـََتَحقَّـق حـىت طالـب الـدكتور مـوريتز

د فيه الكتبخانة ال ميكن وقايته بأية طريقة مـن م بضرورة اإلسراع يف بناء حمل جديد للدار، خاصة وأن احملل املوجو 1897يولية سنة  24يف 
لغـرض إجيـاد كتبخانـة فيـه، كمـا أن دوره األول رطـب جـًدا ممـا ُيَسـبُِّب  ْنبَ احلريق، كما أنه علـى سـعته غـري مناسـب لوضـع الكتبخانـة ألنـه مل يـُـ

 ضررًا بالًغا للكتب واملخطوطات.

 حجر أساس الُكتُْبخانَة اخلديوية ودار اآلثار العربية يف ميدان بـاب اخللـق م َوَضع اخلديو عباس حلمى الثاىن1899هـ/ 1317ويف عام 
م، وفـََتح أبوابـه 1903نتقلت إليه الدار يف عام إو  "ُكُتْبخانَة اخلديوية"وطابقه األول وما فوقه للـ "دار اآلثار العربية"لـ يوُخصَِّص طابقه األرض

كـذلك املكتبـة   يم حيـو 1974الـذي كـان حـىت عـام  ر تشـييد املبـىن بنظـام املتحـف الربيطـاينم. وقـد تـأثَّ 1904للمرتددين عليها يف أول عـام 
 الوطنية اإلجنليزية.

 دار الكتب المصرية مجموعة مخطوطات - 1

ُلــُغ َحْجــم املخطوطــات العربيــة يف مكتبــات العــامل تبًعــا لتقــدير العلمــاء املختصــني حنــو ثالثــة ماليــني خمطــوط، بينهــا النســخ املكــ ررة وغــري يـَبـْ
 ذات القيمة واحلديثة. أما املخطوطات املعتربة بني هذا الكم فتصل إىل حنو نصف مليون خمطوط.

متـداد أربعـة عشـر قرنًـا. ومـا َوَصـَل إلينـا إواملخطوطات العربية هي السجل احلافـل لإلنتـاج الفكـرى واألدىب والعلمـى لألمـة اإلسـالمية علـى 
مـاء املسـلمني يف كافـة جمـاالت املعرفـة، والـذي نتعـرف عليـه مـن خـالل فهـارس خمطوطـات املكتبـات املعروفـة منها يعد نذرًا قلـيال ممـا أنتجـه عل

 .يني ومؤسسات مثل مؤسسة الُفْرقان للرتاث اإلسالمكواجلهود الضخمة لعلماء من أمثال كارل بروكلمان وفؤاد سز 

ُلُغ املخطوطات العربية والشرقية يف مصر حنو  ط وهي تأيت يف املرتبة الثانية بعد جمموعة خمطوطـات تركيـا. أمـا جمموعـة ألف خمطو  125وتـَبـْ
ا وخبطوطهــا املنســوبة وقيمتهــا العلميــة  دار الكتــب فتبلــغ حنــو ســتني ألــف خمطــوط تعــد مــن أقــيم وأنفــس اجملموعــات العامليــة بتَـنَـــوُّع موضــوعا
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هـــ وهــو مصــحف منســوب إىل 77علــى الــّرق يرجــع أقــدمها إىل عــام واملاديــة، وبــوفرة عــدد ضــخم مــن املصــاحف الشــريفة والرَّْبعــات وبعضــها 
مصاحف)، باإلضافة إىل جمموعة نادرة من املصـاحف اململوكيـة الـيت أْوقـََفهـا سـالطُني  50اإلمام احلسن البصرى(ضمن جمموعة طلعت برقم 

ايـــة القـــؤ املماليـــك علـــى مدارســـهم الـــيت أنشـــ ات ، وكـــذلك جمموعـــة نـــادرة مـــن املخطوطـــيرن املاضـــوها يف القـــاهرة والـــيت نُقَلـــت إىل الـــدار يف 
َنْمَنمات) ومباء الذهب وباأللوان البديعة.الفارسية اُلمَزيـََّنة بالصور

ُ
  (امل

خمطوطًـا موقوفـة مـن حممـد 345ألـف خمطـوط بينهـا 19عبارة عـن  م1916كان رصيُد دار الكتب من املخطوطات حىت أول أبريل عام 
ـــْنقيط ويـُْرَمـــز هلـــا يف فهـــارس الـــدار بـــالرمز (ش)،  )م1904هــــ/ 1322(ى أضـــيفت إىل رصـــيد الـــدار بعـــد وفاتـــه عـــام حممـــود بـــن التالميـــد الشَّ

ا) باإلضــافة إىل يً خمطوًطــا فارســ 335ا وًيــخمطوًطــا ترك 650ا وًيــخمطوًطــا عرب 2473(منها خمطوًطــا متثــل جمموعــة مصــطفي فاضــل 3458و
بعـد سـنتني  م1895، وخمطوطـات علـى باشـا مبـارك الـيت أضـيفت إىل الـدار يف عـام بالقلم الكويف على َرق غزال) 27مصحًفا(منها  189

 من وفاته.

 يلإلمام حممد بن إدريـس الشَّـافعى كتبهـا الربيـع بـن سـليمان املـراد "الرِّساَلة يف أصول الفقه"وأقدم هذه املخطوطات النسخة الوحيدة من 
 أصول فقه م. 41مصطفي فاضل وحمفوظة اآلن حتت رقم  هـ، وهي من بني خمطوطات جمموعة265صاحب الشافعى سنة 

ــا حنــو 1929بتــداء مــن عــام إو  م أضــيف إىل رصــيد الــدار مكتبــات غنيــة أثــرت رصــيد الــدار مــن املخطوطــات وضــاعفت حجــم خمطوطا
 ثالث مرات وهذه املكتبات هي:

وكلهــا خمطوطــات  م1929فت إىل دار الكتــب يف ســنة مكتبــة قـََوَلــة الــيت أنشــأها حممــد علــى باشــا يف مدينــة قـََوَلــة مســقط رأســه وأضــي -
ا   .جملًدا 3440وَعَدُد جملدا

ا  -  جملًدا. 641مكتبة األمري إبراهيم حليم وَعَدُد خمطوطا

ا  -  جملًدا. 686مكتبة خليل أغا وَعَدُد خمطوطا

ا  -  جملًدا. 108مكتبة اإلمام الشيخ حممد عبده وَعَدُد خمطوطا

ا  )م1927هـ/ 1346(ت بك املتويف سنةمكتبة أمحد طلع -  .جملًدا 9549وَعَدُد خمطوطا

ا  )م1930هـ/ 1348(املكتبة التيمورية اليت َمجََعها أمحد تـَْيمور باشا وُضمَّت إىل الدار بعد وفاته سنة -  جملًدا.8673وَعَدُد خمطوطا

بالغوريــة مث نُقَلــت إىل دار الكتــب املصــرية ســنة  يعلــى قبــة الســلطان الغــور  باشــا وأْوقـََفهــا يف حياتــه ياملكتبــة الزكيــة الــيت َمجََعهــا أمحــد زكــ -
ا  م1935  .جملًدا 1482وَعَدُد خمطوطا

ا  -  جملًدا. 245مكتبة السيد أمحد اُحلَسْيىن وَعَدُد خمطوطا

ا. وهنــاك بعــض مكتبــااهــذه هــي املكتبــات اخلاصــة الــيت ُضــمَّت إىل الــدار وحتــوى خمطوطــات  ت أخــرى أقــل شــأنًا منهــا حتفظــت بوحــد
اية عـام  والسـيد  ،جملـًدا، كمكتبـات: السـيد وجيـه العمـرى38583م 1954أْدَجمت يف الرصيد العام للدار الذي بـََلَغ َعَدُد خمطوطاته حىت 

 والسيد على جالل احلسيىن. ،خطوة والشيخ أمحد أيب ،عمر مكرم

بوعــات مًعــا وكانــت ُحتَْفــظ يف خمــزن واحــد. ويف هــذا العــام صــدر قــراٌر بفصــل كانــت فهــارس الــدار تضــم املخطوطــات واملط  م1952وحــىت عــام 
ختصاصات معينـة منهـا: صـيانة املخطوطـات ودراسـة مـا يعـرض علـى الـدار منهـا للشـراء واختيـار إاملخطوطات عن قسم الفهارس العربية وُحدِّدت له 

مجيـع البيانـات  ل مسـتوفياً ّضـة للمخطوطـات وحـدها علـى مـنهج علمـى مفما جيب احلصول عليه من نفائس الكتب يف العامل، وإخراج فهـارس خاصـ



 90

دار مـن  اليت تـَُقدِّم للقارئ صورة صحيحة للكتاب. وقد بدأ هذا القسم فعًال بإخراج فهرس ملخطوطات ُمْصطََلح احلديث حيوى مجيع ما يف رصـيد الـ
 – 1936قتنتهــا الــدار مــن ســنة إج نشــرة يف ثالثــة أقســام باملخطوطــات الــيت كتــب هلــذا الفــن باإلضــافة إىل مــا يف املكتبــات اخلاصــة أيًضــا، كمــا أخــر 

 .م1955

 جملًدا بني خمطوطات أصلية ومصورة. 2327قتنت الدار حواىل ا م1964و 1954ويف الفرتة بني عامى 

املتنقلــة لليونســكو الــيت يف تصــوير املخطوطــات الــيت تقتنيهــا علــى امليكــروفلم. كمــا طلبــت مــن وحــدة التصــوير  م1954وَشــَرَعت يف عــام 
 تصوير بعض املخطوطات على امليكروفلم أضيفت إىل رصيد الدار هي: م1964وإبريل  1963عملت بالقاهرة يف الفرتة بني فرباير 

 خمطوطًا من مقتنيات دار الكتب. 534

 خمطوطًا من مقتنيات املكتبات امللحقة بالدار. 542

 ة.خمطوطًا من مقتنيات املكتبة األزهري 498

 خمطوطًا من مقتنيات مكتبات أروقة األزهر. 452

 .خمطوطًا 2028

) حصـلت دار الكتـب علـى م1964و 1952(لزيـارة املكتبـات وخاصـة إىل الـيمنوعن طريق بعـض البعثـات العلميـة الـيت أرسـلتها الـدار 
ُْعَتزلَـة والزَّيْ 

 يديـَّة الـذي احتفظـت بـه الـيمن وخاصـة مؤلفـات القاضـالعديد من املخطوطات النادرة عن طريق التصـوير، كـان مـن أمههـا تـراث امل
ْغـىن يف أبـواب التوحيـد والعـدل"هـ: 415عبداجلبار بن أمحد اهلََمداىن املتويف سنة 

ُ
، كـذلك أضـافت الـدار إىل "اجملمـوع احملـيط بـالتكليف"و "امل

مـع العديـد مـن املكتبـات العامليـة ومـع معهـد املخطوطـات رصيدها العديد من املصـورات امليكروفلميـة عـن طريـق اتفاقـات التبـادل الـيت أبرمتهـا 
 :لم. ومن نوادر ما حتتفظ به الدارالعربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، بعضها ُمَكربَّ على الفوتوستات واآلخر على امليكروف

ْصَحف الذي ج -
ُ
رن الثـاىن للهجـرة بـاخلط الكـويف علـى َرّق غـزال مـن غـري به من جامع عمروبن العـاص وهـو مكتـوب يف أوائـل القـ يءامل

شــكل وال نقــط وال كتابــة أمســاء الســور وال عــدد اآليــات، وبــه خــروم كثــرية يف عــدة مواقــع فُكتــَب بــدهلا علــى ورق أبــيض جديــد خبــط مشــرقى 
َُكمِّــل مــا نصــه: 

بــن عمــر الطنبــوىل الشــافعى األزهــرى قــد مت هــذا املصــحف الشــريف علــى يــد حممــد "مشــكول منقــوط. وجــاء يف آخــره خبــط امل
ورقــة ومــا علــى  340. وعــدد األوراق بــاخلط الكــويف علــى رق غــزال "هـــ1246بإســعاف وإمــداد الــوزير األعظــم احلــاج حممــد علــى باشــا ســنة 

 ورقة.568ورقة فيكون بذلك جمموع أوراق املصحف  228 يالورق األبيض باخلط املشرق

 ) عند ذكر اجلامع العتيق.255: 2اخلطط  :(املقريزىين ذكرمها املقريزى يف خططهاللذ ولعل هذا املصحف أحد املصحفني

ـا مــن املســاجد اململوكيــة املوجــودة يف القــاهرة هـي مصــاحف الســلطان األشــرف َشــْعبان، الســلطان  - َعـَدٌد مــن املصــاحف اململوكيــة جــئ 
َُؤيَّــد شــيخ، الســلطان األشــرف بـَْرقُــوق، الســلطان الناصــر حســن، الســلطان الناصــر حممــد بــن قــالوون، ال

ــرََج بــن بـَْرقُــوق، الســلطان امل ســلطان فـَ
 .بـَْرسبأي، السلطان ُخْشَقَدم، السلطان قايْتبأي، السيدة خوند بـَرََكة والدة السلطان َشْعبان

 ومن نوادر مخطوطات الدار أيًضا:

ـــاج املتـــويف ســـنة  "ســـّر النَّْحـــو"كتـــاب   - ايـــة القـــرن الرابـــع ط نســـخ مضـــبوطة باحلركـــات كتبـــت يف بدهــــ، نســـخة خبـــ311ألىب إســـحاق الزَّجَّ
  ).حنو449، (اهلجرى تقديًرا
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هـ، نسخة بقلم تعليق مشكول خبط احلسن بن الفـرج بـن إبـراهيم أمت كتابتهـا 392ألىب الَفْتح عثمان بن جىنِّ املتويف سنة  "اَخلَصائص" -
  ).حنو110، (هـ430يف شهر مجادى األول سنة 

هـ، نسخة بقلم نسـخ معتـاد كتبهـا حممـد بـن أمحـد بـن حيـىي وفـرغ منهـا يف 276لعبداهللا بن مسلم بن قـُتَـْيَبة املتويف سنة  "نُمْشكل القرآ"-
  ).تفسري663( ،هـ379شهر ربيع اآلخر سنة 

اطميني بالقـاهرة هـ، نسخة بقلم معتاد مشكول كانت من بني كتـب خزانـة الفـ300ألىب على اهلََجرى املتويف سنة  "التعليقات والنوادر"-
 ).لغة342(هـ)549 - 444(ليفة الفاطمى الظافر بأعداء اهللاوعليها توقيف باسم اخل

هـ، نسخة خبط الثلث والنسـخ  310َقْطَبة بن أْوس الَفزارى برواية أىب عبداهللا حممد بن العباس اليزيدى املتويف سنة  "ديوان شعر احلَادَرة"-
  ).أدب 2145، (هـ423عروف بابن البواب املتويف يف بغداد سنة كتبها اخلطاط الشهري على بن هالل امل

  ).أدب طلعت 4565(هـ، جمدولة وحماله بالذهب698نسخة أخرى خبط ياقوت املستعصمى خطاط بالط املستعصم املتويف سنة 

هــ، نسـخة بقلـم نسـخ مضـبوط باحلركـات 370ألىب عبداهللا احلسني بن أمحـد بـن خاَلَويْـه املتـويف سـنة  "اُحلجَّة يف قراءات األئمة السبعة"-
  ).قراءات طلعت 134،(هـ496احلجة سنة  ذيفرغ من كتابتها يف 

هـــ وعليهــا 504هـــ، نســخة نــادرة قرئــت علــى املؤلــف ســنة 516أبــو حممــد القاســم بــن علــى بــن حممــد املتــويف ســنة  "مقامــات احلريــرى" -
  ).أدب طلعت4479(أيًضا قراءات ومساعات خمتلفة يف عصور خمتلفةخطه باإلجازة لبعض علماء عصره ممن مسعها عليه، وعليها 

َُفصَّل للَزَخمَْشرى" -
َُفضَّل يف شرح امل

هــ، اجلـزءان األول والثـاىن 643لعلم الـدين علـى بـن حممـد بـن عبدالصـمد السَّـخاوى املتـويف سـنة  "امل
  ).حنو طلعت 486(هـ وعلى الورقة األوىل خط املصنف627من نسخة بقلم معتاد قدمي سنة 

هــ، مـن نسـخة بقلـم معتـاد كتبـت يف 463للَخطيـب البَـْغـدادى أىب بكـر أمحـد بـن علـى بـن ثابـت املتـويف سـنة  "تـاريخ بـَْغـداد"جزء مـن  -
 2332(هـــ567و531و 495(قبل وفــاة املؤلــف) وهـــ453ا وآخرهــا مساعــات مؤرخــة ســنة أثنائهــيف بدايــة القــرن اخلــامس اهلجــرى بأوهلــا و 

  خ).تاري

ا" - يشتمل على مثاىن كتب ورسائل جلالينوس وُحنَـْني بن إسحاق وحيىي بن ماَسَوْيه املتطبب وثابت بـن  "جمموع يف أمراض العني ومداوا
 قـُرَّة، وهي نسخة نادرة يتخللهـا بعـض الصـور التوضـيحية بـاأللوان ألجـزاء العـي.ن كتبهـا عبـدالرمحن بـن يـونس األنصـارى وفـرغ مـن كتابتهـا يف

  ).طب تيمور 100(هـ592اآلخر سنة  ربيع 26

هـــ، مــن نســخة 356ســنة  املتــوىف بــن احلســني األْصــَبهاين يألىب الفــرج علــ "كتــاب األغــاىن"عشــر مــن  واحلــاديوالرابــع  الثــايناألجــزاء  -
د واحلمـرة وعليهـا هــ وبـأول كـل جـزء صـورة ملونـة مبـاء الـذهب والـالزور 614سـنة  ينفيسة بقلم نسخ معتـاد كتبهـا حممـد بـن أىب طالـب البـدر 

  ).أدب 579(مطالعات، وكتبت عناوين ورؤس الِفَقر مباء الذهب

ْغـرِ "أجزاء من كتاب  -
ُ
ْغـرِ امل

َ
بـن موسـى بـن  ياتب هـذه النسـخة خبطـه علــه آل بيـت واحـد آخـرهم كــالـذي تـوارث تأليفـ "بب يف ُحلَـى امل

  ).م تاريخ 103، (م1296هـ/ 673ة ـبدمشق سن املتوىف املغريبسعيد 

هــ، وهـي 809البن ُدْقماق إبراهيم بن أْيُدُمر العالئـى املتـويف سـنة  "االنتصار لواسطة عْقد األمصار"اجلزأين الرابع واخلامس من كتاب  -
 1244(هـــ1894(جــامع البنــات) ونقلــت إىل دار الكتــب ســنة هـــ كانــت حمفوظــة يف جــامع الَفْخرى804نســخة خبــط املؤلــف كتبــت ســنة 

  ).تاريخ
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الــدار أيًضــا بعــض املصــورات الــيت ال يـُْعــَرف مصــدرها أو أيــن اســتقرت ُنَســُخها األصــلية.وقد ظهــرت يف األعــوام األخــرية فهــارس ومتتلــك  -
 "أبْنيَـة األمسـاء واملصـادر"خمطوطات بعض املكتبات اليت ُعرَف منها أين استقرت األصـول الـيت ُصـوَِّرت عنهـا هـذه املخطوطـات، مثـل: كتـاب 

ملصــدر، كتبــت هـــ، والــذي حتــتفظ الــدار بنســخة منــه مصــورة علــى الفوتوســتات عــن أصــل غــري حمــدد ا515بــن الَقطّــاع الصِّــقلِّى املتــويف ســنة إل
هـــ بــدار احلــديث الكامليــة بالقــاهرة وهــي منقولــة عــن نســخة منقولــة عــن مســودة 657، فــرغ مــن نســخها ســنة بقلــم نســخى جيــد مضــبوط
وبالنســـــخة َســــْقط يف حنـــــو عشــــرين ورقـــــة نـَبَّــــه عليـــــه مالــــك النســـــخة الســــيد أمحـــــد خــــريى بـــــك بتـــــاريخ  هـــــ.508املصــــنف الـــــيت خبطــــه ســـــنة 

طّـاع مـا يـدل هـ بصفحة العنوان وعلى هذه الصفحة أيًضا َمتَلُّك خبط ابن َخلِّكان صاحب وفيات األعيان. ويف ترمجته البن القَ 7/7/1381
 ).وحن 6111()322 :3(وفيات األعيان على أنه رأي الكتاب

بـن سـعود اإلسـالمية بالريـاض الـيت استقرت النسـخة الـيت ُأخـَذت عنهـا مصـورة دار الكتـب اآلن باملكتبـة املركزيـة جبامعـة اإلمـام حممـد اوقد 
 .بك بعد وفاته ياقتنت جمموعة خمطوطات أمحد خري 

م، متتلك دار الكتب نسخة مصـورة منـه 1180هـ/ 576للحافظ أىب الطاهر أمحد بن حممد السَِّلفي املتويف سنة  "ُمْعَجم السََّفر"وكتاب 
البـاحثني إىل الـدار ألخـذ صـورة مشسـية هلـا، مث اسـتقر أصـل املخطـوط اآلن يف مكتبــة  ورقـة قَـدَّم أصـلها أحـدُ  244علـى الفوتوسـتات تقـع يف 

البن الشعار برقم  "معجم الشعراء"ان شْسَرت بىت بدبلن بأيرلندا وظهر يف الفهرس الذي أعده آربرى ملخطوطات تلك املكتبة ولكن حتت عنو 
 تاريخ. 3932والصورة حمفوظة يف دار الكتب برقم  .3880

َنْمَنمات) يــرتاوح تارخيهــا بــني القــرن الثــ -
ُ
امن أمــا املخطوطــات الفارســية بــدار الكتــب فمــن بينهــا واحــد وســبعون خمطوطًــا ُمَزيـََّنــة بالصــور(امل

ا امللحقة، وهي متثـل هي جممو  اهلجريوالقرن الرابع عشر  اهلجري ع ما تقتنيه دار الكتب من املخطوطات املصورة يف رصيدها العام، ومكتبا
 .يف هذه الفرتة الفارسيمراحل تطور مدارس التصوير 

اب مـن يتخللها مائة واثنتا عشرة صورة مرسومة باأللوان تـَُعربِّ عما جـاء بالكتـ "َكليلة ودْمَنة"من أقدم هذه املخطوطات نسخة من كتاب 
  ي).أدب فارس 61(حكايات وعجائب. ويرجع تاريخ هذه املخطوطة إىل القرن الثامن اهلجرى

ــاْهناَمة"وكــذلك نســخة مــن  - هـــ.وهي أعظــم ملحمــة 416للشــاعر الفارســى أىب القاســم حســن بــن إســحاق الفْرَدْوســى املتــويف ســنة  "الشَّ
هــ وقـدمها للسـلطان حممـود الغزنـوى. والنسـخة املوجـودة متـت كتابتهـا مبدينـة 384سـنة أدبية فارسية نظمهـا الفْرَدْوسـى يف ثالثـني عاًمـا وأمتهـا 

  ي).أدب فارس 73(هـ، وتتخللها سبع وستني صورة مرسومة باأللوان لألبطال وتصوير للمعارك796شرياز سنة 

ا دار الكتب فكتاب  َ◌قة اليت حتتفظ  َُزوَّ
الشاعر شرف الدين بن مصلح الدين السَّْعدى  نظم "بوْستان"أما أهم املخطوطات الفارسية امل

يـة وسياسـية اجتماعهــ، وهـو منظـوم مؤلـف يف عشـرة أبـواب يشـتمل علـى حكايـات ونـوادر أخالقيـة ومـواعظ 694الشِّريازى املتويف حنـو سـنة 
 هـ.655فرغ من نظمها سنة 

هـــ 893تــاز النســخة األوىل الــيت كتبهــا ســنة س. ومت 6007و فارســيأدب  22َســْعدى بــرقم  "بوْســتان"وبــدار الكتــب نســختان مــن  -
ـا تشـتمل علـى سـت لوحـات حتمـل توقيـع الرسـام الشـهري رفائيـل الشـرق كمـال الـدين بـَْهـزاد  اخلطاط اهلروى الشـهري سـلطان علـى الكاتـب بأ

 هـ.894و 893هـ، وهي من أمجل وأروع ما رمسه هذا الفنان وعليها التاريخ 943املتويف سنة 

رغم أنه مل ُخيَلِّف تراثًا ضـخًما يتناسـب مـع  الفارسيالفرس وحيتل مكانًا فريًدا يف تاريخ الفن  مصوريدين بـَْهزاد من أعظم ويعترب كمال ال
سـعدى توضـح إىل أي مـدى كـان هـذا  "بوسـتان"تلك الشهرة، إال أن الصور القليلة اليت َخلََّفها وبينها اللوحات الست املوجودة يف خمطوطـة 
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سـتخدام األلـوان ومزجهـا. وهـو إيف ريشته متمكًنا من تصوير األشـخاص، ويتميـز أسـلوبه بالدقـة والواقعيـة الكاملـة مـع إجـادة  الفنان متحكًما
 .ين َوقَّعوا على صورهممن املصورين القالئل الذ

 . أربعة جملداتا الدار فهرًسا يفخمطوطًا أعدت هل 5154ومتتلك دار الكتب كذلك جمموعة من املخطوطات الرتكية يبلغ عددها  

 َفهارُس دار الُكُتب

ا العربية والشرقية نظاًما خاصًّ إ ـَدة، ومل تـَّبَـَعت داُر الكتب يف فـَْهَرَسة مقتنيا ـا، إذ أدجمـت املخطوطـات واملطبوعـات مًعـا يف فهـارس ُمَوحَّ ا 
تقلة. ومل تبـدأ يف إفْـراد املخطوطـات بفهـارس وصـفية بفهـارس مسـ -كما هو ُمتَّبَـع يف أغلـب اجملموعـات الشـرقية يف العـامل-تـُْفرد املخطوطات 

ومت فيه َفْصل الكتب املخطوطة عن املطبوعة يف خمـازن  ،عامة للمخطوطات فيه أمانةً  تْ أَ شَ نْ ، وهو العام الذي أَ م1951خاصة إال بعد عام 
 منفردة، وعملت هلا سجالت خاصة مرتبة على أرقامها األصلية املسلسلة.

 امالرَّصيد الع - 1

ا منذ عام  ا وكان يشـمل الكتـب 1872هـ/ 1289وبدأت داُر الكتب يف التعريف مبقتنيا م، عندما أصدرت أول فهرس يـَُعرِّف مبقتنيا
صـر فْهرست الكتـب املوجـودة بالُكتُْبخانَـة اخلديويـة املصـرية الكـربى الكائنـة بسـرأي درب اجلمـاميز العـامرة مب"العربية والفارسية والرتكية وعنوانه 

 .صفحة 333م، 1872 هـ/1289مطبعة وادى النيل  -القاهرة ، "القاهرة

م يف إعـداد َفهـارس هلـا ُمَرتـَّبَـة علـى موضـوعات العلـوم وداخـل املوضـوعات علـى عنـاوين الكتـب، 1884هــ/ 1301مث أخذت منـذ عـام 
 وكان هذا الفهرس بعنوان:

وجـزؤه السـابع  ،ويـََقـُع يف سـبعة أجـزاء "خلديوية الكائنة بسرأي َدْرب اجلماميز مبصر احملروسةفْهرْست الُكُتب العربية َاْحملُفوظة بالُكُتْبخانَة ا"
 أكثر مـن رسـالة أو كتـاب، واألجـزاء السـبعة ذات تـرقيم ُمتَّصـل.وُعرَف هـذا الفهرسـت فيمـا بعـد يويشتمل على اجملاميع اليت حتو  ،يف جملدين

 ."الفهرست القدمي"بـ

 ص،450م، 1893هـــ/ 1311م. وأعيــد طبــع جــزؤه األول ســنة 1891-1884هـــ/ 1308-1301نىت طُبــَع يف القــاهرة بــني ســ

 صفحة. 400، 416، 223، 399، 352، 319، 281

 القاهرة أول. ختصارإىل هذا الفهرس باال "تاريخ الرتاث العرىب"ني يف كوفؤاد سز  "تاريخ األدب العرىب"ويشري بروكلمان يف 

فهرسـت الكتـب الرتكيـة "م األول بعنـوان 1889هــ/ 1306ا سـنة رَ دَ لكتب الرتكية والفارسـية واجلاويـة َصـحيتويان على اآن ويلى ذلك جز 
 ."املوجودة يف الُكَتْبخانَة اخلديوية

هرة ، وضـعه علـى حلمـى الداغسـتاىن. طُبـع يف القـا"فهرست الكتب الفارسية واجلاوية احملفوظة بالُكتُْبخانَة اخلديوية املصرية"والثاىن بعنوان 
 صفحة. 559م، 1889هـ/ 1306ن سنة آيف املطبعة العثمانية يف جملد واحد حيوى اجلز 

مثانيـة  م1942َصـَدَر منهـا حـىت عـام عـام  العـريببدأت دار الكتب يف إصدار فهارس جديدة تـَُعرِّف برصيدها  م1921بتداء من عام إو 
) يـَُعــرِّف فقــط باملطبوعــات الــيت م1963 – 1959(التاســع يف قســمني مث َصــَدَر اجلــزءأجــزاء تشــتمل أيًضــا علــى املخطوطــات واملطبوعــات، 

ا كالتاىل، وكلها صفحات ُمَقسََّمة على عمودين:م1955و 1935 عاميأضيفت إىل رصيد الدار بني   ، بيا

 و1922 ســــنيتار يف ، ُذيِّــــَل مبلحــــق بالكتــــب العربيــــة الــــواردة للــــدم1921فْهــــرس الُكتُــــب العربيــــة املوجــــودة بالــــدار لغايــــة ســــنة  -األول
 .م1924شهور األوىل من سنة الوالستة  م1923
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علـى العنـاوين، والبيانـات  يـاًّ لفبائأفنًـا) وداخـل كـل موضـوع ترتيبًـا  17(الدينية مرتبة حسب تصنيف الفنـون ويشتمل هذا اجلزء على العلوم
 م الكتاب واملؤلف ورقم الكتاب.سإال تـَُقدِّم للباحث أكثر من  ختصارالببليوجرافية هلذا الفهرس يف غاية اال

 صفحة. 648م، 1924هـ/ 1342طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

م وُذيَِّل مبُْلَحق بالكتب العربية الواردة للدار لغاية شهر مايو سـنة 1925فْهرس الُكُتب العربية املوجودة بالدار لغاية سبتمرب سنة  -الثاني
 والَوْضع والَصْرف والنَّْحو والَبالَغة والَعروض والقوايف. ،اللغةويشتمل على الفنون اآلتية:  1926

 صفحة. 260م، 1926هـ/ 1345طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

 م.1926فْهرس الُكُتب العربية املوجودة بالدار لغاية شهر مايو سنة  -الثالث

 وميثل هذا اجلزء القسم األول من فهرس آداب اللغة العربية.

 صفحة. 439م، 1927هـ/ 1345َع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة طُب

 م.1921فْهرس الُكُتب العربية املوجودة بالدار لغاية شهر ديسمرب سنة  -الرابع

 من فهرس آداب اللغة العربية(الروايات والقصص) الثاينوميثل القسم 

 صفحة. 228م، 1929طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

 .م1928رس الُكُتب العربية املوجودة بالدار لغاية شهر ديسمرب سنة فهْ  -الخامس

 م.1929والواردة على الدار يف سنة  ،ويشتمل على فهرس التاريخ، ويليه امللحق األول بالكتب العربية منه

 صفحة. 340م، 1930هـ/ 1348طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

 م.1932ر لغاية سنة فْهرس الُكُتب العربية بالدا -السادس

 والتجارة والصناعات واملعارف العامة. والريويشتمل على الفنون اآلتية: اآلثار واجلغرافيا واألطالس واخلرائط والزراعة 

 صفحة. 216م، 1933هـ/ 1352طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

 م.1935 - 1929فْهرس الُكُتب العربية املوجودة بالدار من سنة  -السابع

الَعــروض والقــوايف واآلداب  وعلمــيويشــتمل علــى القســم األول مــن مالحــق علــوم اللغــة العربيــة والَوْضــع والصَّــْرف والنَّْحــو وعلــوم الَبالَغــة 
 والروايات والقصص.

 صفحة. 340م، 1942هـ/ 1361طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

 م.1937إىل سنة  1930سنة  فْهرس الُكُتب العربية املوجودة بالدار من -الثامن

 وهو امللحق الثاىن لعلم التاريخ.

 صفحة. 280م، 1942هـ/ 1361طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

جتمــع بـــني املخطوطــات واملطبوعـــات، كمــا أن األجـــزاء مــن الثـــاىن إىل الثــامن متتـــاز عــن اجلـــزء األول بتقــدمي تعريـــف  يـــةهــذه األجــزاء الثمان
مؤلفيهـا وفاحتـة وخامتـة املخطوطـات. وعنـدما يضـاف إىل أرقـام املخطوطـات أو املطبوعـات حرفـا م، ش فريمـزان إىل أن هـذا ُمَفصَّل بالكتـب و 

 الكتاب من مكتبة مصطفي فاضل وحممود بن التالميد الشنقيطى على التواىل.

 ."الفهرس اجلديد"بـ ني إىل هذه الطبعة باسم القاهرة ثان، وتعرفكويشري بروكلمان وسز 
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 م.1955حىت آخر سنة  م1935واليت اقتنتها من سنة  ،فهرس الكتب العربية املوجودة بالدار :ما اجلزء التاسع فعنوانهأ

 على جملدين: يوهو خاص باملطبوعات فقط وحيتو 

 (الشني).يبدأ من حرف(األلف) حىت حرف -األول 

 (الصاد) حىت حرف(الياء).يبدأ من حرف -الثاىن 

 اللغة العربية.ويشتمل على كتب آداب 

 م.1963هـ/ 1383م، 1959هـ/ 1378طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة 

ا كشافات بأمساء املـؤلفني وهـو أمـٌر تدارك تـه وهذه األجزاء التسعة رُتـَِّبت فيها الكتب املخطوطة واملطبوعة على حروف املعجم وال يوجد 
 .(حتت الطبع)عند إعداد الطبعة الثانية للفهرسالدار 

بــدأت داُر الكتــب يف اإلعــداد إلصــدار فهــارس تفصــيلية لرصــيدها مــن  م1951ويف أعقــاب َفْصــل الكتــب املخطوطــة عــن املطبوعــة عــام 
ــا حـىت عــام  ُمَرتـََّبــة علـى الفنــون واسـتخراج مــا يكــون يف  م1935املخطوطـات ســواء املوجـودة يف الرصــيد العـام أو املكتبــات اخلاصــة امللحقـة 

َمَفصَّــل يـُْعطـى للباحــث  علمـيأو رســائل تـدخل يف الفــن املفهـرس. وروعــى يف إخـراج هــذه الفهـارس أن تكــون علـى َمــنـَْهج  اجملـاميع مــن كتـب
 :الفنية واملادية، واتُّبَع يف ذلك القواعد اآلتية هصورًة كاملًة عن املخطوط وأوصاف

 .شتهر به من أمساء أخرىإة إىل ما ذكر اسم الكتاب كامًال مع اإلشار  -

ذكــر اســم املؤلــف مصــحوبًا بُكنيتــه ولقبــه وشــهرته وتــاريخ مــيالده ووفاتــه أو حتديــد العصــر الــذي ألَّــف فيــه كتابــه، إن تـََعسَّــرت البيانــات  -
 األخرى.

 ذكر أول الكتاب مع عبارة تـَُوضِّح مقاصده وأغراضه، وحتديد أبوابه وفصوله، مقتبسة من ديباجة املؤلف وتقدمته. -

 للكتاب. ذكر عبارة اخلتام -

كالسـماعات   -إن َخلَـت مـن التـاريخ-تعيني نوع اخلط واسم الناسخ وتاريخ الكتابة وإثْبات ما علـى النسـخة مـن دالئـل تـَُعـنيِّ عصـرها  -
 واإلجازات واملطالعات والَتَملُّكات والوقفيات.

 .عدد أوراق الكتاب وعدد األسطر يف الصفحات وحجم الكتاب بالسنتيمرتات طوًال وعرًضا -

وقـــد َوَضـــَع هـــذه القواعـــد للفهرســـة العلميـــة والفنيـــة ملخطوطـــات دار الكتـــب عـــامل املخطوطـــات واحملقـــق الراحـــل املرحـــوم فـــؤاد ســـيد أمـــني 
 "ُمْصـطََلح احلـديث"خمطوطات الدار يف ذلك الوقت، والذي ُعهَد إليه بإعداد وإخراج أوَّل فهرست على هذا املنهج، وهو فهرس خمطوطات 

 اجلزء األول من الفهارس اجلديدة ملخطوطات الدار. الذي ُميَثِّل

 صفحة. 371م، 1956هـ/ 1375دار الكتب املصرية  -ث، القاهرةُمْصطََلح احلدي-رْست املخطوطات، اجمللد األول فؤاد سيد: فهْ 

ذا الفهرست ألّول مرة َكّشاٌف بأمساء املؤلفني الذين وردت أمساؤهم فيه.حلِْ وأُ   ق 

ـا مـن عـام مث رأت الدار تع ا اجلديدة من املخطوطات العربية أن ُختْرَج َنْشَرًة حاويًة جلميع املخطوطات اليت أضيفت إىل مقتنيا ريًفا مبقتنيا
، واليت مل يسبق ذكرها يف أي مـن فهـارس الـدار املطبوعـة، وحتتـوى علـى مجيـع املخطوطـات واملصـورات الـيت م1955إىل آخر عام  م1936

ا َكّشاف بأمساء املؤلفنياقتنتها الدار يف ه  .ذه الفرتة ُمَرتـََّبًة على حروف املعجم حبسب عناوين املخطوطات، وُأْحلَق 



 96

ـــع يف اإلحـــاالت للكتـــب الـــيت اشـــتهرت بعنـــاوين خمتلفـــة، أو كانـــت َشـــْرًحا أو  إعـــداد هـــذا الفْهرْستوروعـــى يف ا أو اختصـــار (النَّْشـــَرة) التوسُّ
ــد مــع اإلشــارة إىل عناوينهــا األصــلية يف تــذييال لكتــب أخــرى، كمــا ُوضــَعت أمســ اُء املصــنفات الــيت تبحــث يف موضــوع بذاتــه حتــت عنــوان ُمَوحَّ

املرحوم األسـتاذ النَّْشَرة، مساعدًة للباحث وَعْونًا له على الوصول إىل غرضه من أية َمظَنَّة أو سبيل، وقد ُعهَد كذلك بإصدار هذه النَّْشَرة إىل 
 لدار يف ذلك الوقت.فؤاد سيد أمني خمطوطات ا

 .م1955 – 1936قتنتها الدار من سنة إَنْشَرة باملخطوطات اليت  -فؤاد سيد: فْهرْست املخطوطات 

 صفحة. 475م، 1961هـ/ 1380دار الكتب املصرية  -، القاهرة )س -(أ القسم األول

 صفحة. 289م، 1962هـ/ 1382، القاهرة دار الكتب املصرية )ل -(ش القسم الثاىن

 صفحة. 322م، 1963هـ/ 1383دار الكتب املصرية  -، القاهرة )ي -(م سم الثالثالق

ا دار الكتب هي وصف ما صورته مـن الـيمن يف بعثتيهـا عـامى  وهـو  م1964و 1951وآخر الفهارس الفنية للمخطوطات اليت أصدر
  عنوانًا. 464

 م.1967دار الكتب املصرية  -، القاهرة "عربية اليمنيةقائمة باملخطوطات العربية املصورة بامليكروفلم من اجلمهورية ال"

 يف حكمهم. نْ وبآخر القائمة كشاف بأمساء املؤلفني والشارحني ومَ 

ية ونظًرا ألن فهارس دار الكتب يف أجزائها الثمانية(الفهرس اجلديد) مل تـََتعـرَّض لفهرسـة املخطوطـات العلميـة احملفوظـة بـدار الكتـب املصـر 
 سهم يف متويلها بعض املؤسسات العاملية املتخصصة.أملية فـَْهَرَسة هذه املخطوطات بعض العلماء املتخصصني، كما فقد تـَبَـىنَّ ع -

ـَرة لكافـة  إجراءباحلاجة إىل القيام ب"قرارًا  م1971الثامن والعشرون للمستشرقني املنعقد يف كانربا سنة  الدويلختذ املؤمتر إوقد  فـَْهَرَسـة ُمَبكِّ
ـا ". وأشـار كـذلك إىل أن "دُ ْعـبَـ  افٍ وَ  ها أو إدراجها يف قوائم على حنـوٍ عربية اليت مل يتم َوْصفُ املخطوطات ال تـََفهُّـم احلضـارة اإلسـالمية وعالقا

 ." َمْسح إجراءسيظل غري مؤكد إىل أن يتاح  -باحلضارات السابقة واملعاصرة، وكذلك تاريخ العلوم وتاريخ الطب

بالتعـاون بـني دار الكتـب ومؤسسـة مسيشسـونيان  David King يـد كـنجفدي م1979و 1972بـني سـنىت  وبناء علـى ذلـك قـام يف الفـرتة
الَفَلــك والرياضــيات املوجــودة يف خمــازن دار الكتــب، فيمــا عــدا املوجــودة يف مكتبــة طلعــت وجمــاميع تيمــور،  يبإجنــاز فهــرس ملخطوطــات عْلَمــ

 -الصـــناعة  -احلـــروف  -اهلندســـة  -الرياضـــة  -اهليئـــة  -فنـــون اآلتيـــة: امليقـــات ويشـــتمل هـــذا الفهـــرس علـــى املخطوطـــات املصـــنـََّفة حتـــت ال
يــد أ. كــنج: فهــرس املخطوطــات العلميــة احملفوظــة بــدار فدي الفنــون املتنوعــة. وصــدر يف جــزأين حتــت عنــوان: -العلــوم املعيشــية  -الطبيعيــات 

 الكتب املصرية.

واجلـزء  م1981مركز البحوث األمريكى مبصر ومؤسسة مسبشسونيان، اجلزء األول عام  أصدرته اهليئة املصرية العامة للكتاب بالتعاون مع
 صفحة.1299، م1986الثاىن عام 

 King, A.David, A Survey of the Scientific ةــــات العلميـة يف دار الكتـب املصريـيـد كـنج كـذلك َمْسـًحا للمخطوطـفل ديـوعمـ

Manuscripts in the Egyptian National Library, Cairo, American Research Center in Egypt 1986, 331 pages.  
 .خليل أغا وحليم جمموعيتَمحاْرنَة فهرًسا للكتب العربية املتعلقة بالطب والصيدلة يف دار الكتب يف  يكما َوَضَع سام

 ة.َخَلف َمحاْرنَة: فهرس خمطوطات دار الكتب العربية املتعلقة بالطب والصَّْيَدلَ  سامي

 اجلزء األول: جمموعة خليل أغا.

 اجلزء الثاىن: جمموعة حليم.
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 صفحة. 4872، م1967دار احملاسن  -القاهرة 

 وَنَشَر أمحد عبداجمليد هريدى فهارس لبعض جمموعات دار الكتب غري املفهرسة يف جملة املورد العراقية.

و تيمـور وطلعـت  ة مبخطوطـات احلكمـة والفلسـفة مبكتبـات حلـيمفهـارس خمطوطـات دار الكتـب املصـرية: قائمـ"أمحد عبداجمليد هريـدى: 
  :248 - 237، 1976ـ 5/4، جملة املورد "بدار الكتب املصرية

ــــة " (القســــم  "مكتبــــة طلعــــت يف دار الكتــــب والوثــــائق القوميــــة بالقــــاهرة -فهــــارس خمطوطــــات دار الكتــــب املصــــرية: املخطوطــــات األدبي
  :278 - 271)، م1977( 6/1، جملة املورد 9الثاىن)
 .324 - 285)، م1980( 9/3، جملة املورد "فهارس خمطوطات دار الكتب املصرية: قائمة باملخطوطات الطبية"

 الملحقة المكتبات الخاصة - 2

 (الخزانة) التيمورية المكتبة – 1

م 1871هــ/ 1288القـاهرة سـنة صاحب هذه اخلزانة هو العالمـة أمحـد بـن إمساعيـل بـن حممـد تيمـور املشـهور بأمحـد باشـا تيمـور. ولـد ب
 األصل، مات أبوه وعمره ثالثة أشهر فَربـَّْته أخته عائشة(التيمورية). يوهو من بيت فضل ووجاهة كرد

فيـه  ،ْكلى: كان رضىَّ النفس، كرميها، متواضًعابدمشق وعضًوا باجمللس األعلى لدار الكتب قال الزِِّر  العريب العلميوكان من أعضاء اجملمع 
نقطـع إىل خزانـة  إعن الناس. توفيت زوجته وهو يف التاسعة والعشرين من عمره فلم يتزوَّج بعدها خمافـة أن تسـىء الثانيـة إىل أوالده. و انقباض 

م، فجــزع والزمتــه نوبــات قلبيــة 1921هـــ/ 1340مســه حممــد ســنة إكتبــه يـُنَـّقــب فيهــا ويـَُعلِّــق ويـَُفْهــرس ويؤلــف إىل أن أصــيب بَفْقــد ابــن لــه 
أخرجـت العديـد مـن  "جلنة نشـر املؤلفـات التيموريـة"بــ م. وتألَّفـت بعـد وفاتـه جلنـة لنشـر مؤلفاتـه تعـرف1930هــ/ 1348اتـه عـام انتهت بوف

 مؤلفاته.

ــا  19527(حنو خطوطــات النــادرة ونــوادر املطبوعــاتوقــد مجــع أمحــد تيمــور باشــا مكتبــة قـَيَِّمــة غنيــة بامل  8673جملــًدا وعــدد خمطوطا
ه عليهـا وَسـجَّل علـى اطالعـىل دار الكتب بعد وفاته. وقد َدوَّن تيمور باشا خبطه على أغلب خمطوطات مكتبته مـا يفيـد خمطوطًا)، أهديت إ
وكان يعد لكل خمطـوط قـرأه فهرًسـا مبوضـوعاته ومصـادره وأحيانًـا ألعالمـه ومواضـعه ويضـع ترمجـة ملؤلـف الكتـاب  "قرأناه"أول املخطوط خبطه 

 خبطه.

ا. وكانـت هـذه الفهـارس موجـودة يف قاعـة املخطوطـات خاصًّـ ًسا ورقًيا خبطه ملكتبته، وجعل لكل فن فهرًسـا مسـتقالًّ وضع تيمور باشا فهر 
هذه الفهـارس وفُقـَد أغلـب أوراقهـا نتيجـة لسـوء النقـل مـن  َتتْ مببىن دار الكتب القدمي بباب اخللق متاحة للباحثني ولألسف الشديد فقد ُدشِ 

 .م1973الكائن بكورنيش النيل عام  املبىن القدمي إىل املبىن

ا"(راجع حممد كرد على:  عيسى اسـكندر املعلـوف:  ،458 – 437)، م1912(7، جملة املقتبس "اخلزانة التيمورية وفهرست خمطوطا
 360، 344 - 337، 230 - 225)، م1923( 3العـرىب  ي، جملـة اجملمـع العلمـ"خزائن الكتـب العربيـة: مـن نفـائس اخلزانـة التيموريـة"
يف كتاب رسائل متبادلة بني الكرملى  "بيان ما عندنا من املخطوطات يف القهوة والدخان والشأي واحلشيش وحنوها"؛ أمحد تيمور: 366 -

 ).208 - 205، م1974وتيمور، بغداد 

 :اآليتلتيمورية على النحو نتقال هذه اخلزانة إىل دار الكتب قامت بطَْبع الفهارس األربعة األوىل من جمموع فهارس املكتبة اإوفور 

 فهرس الخزانة التيمورية.
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التفسري، وهو مقسم إىل عشرين قسـًما وكـل قسـم مرتـب علـى حـروف املعجـم حسـب العنـوان وتشـتمل علـى املصـاحف  -الجزء األول 
 الشريفة وعلوم القرآن والتفسري.

 صفحة. 301م، 1947هـ/ 1366طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 ُمْصطَلح احلديث واحلديث، يشمل مصطلح احلديث مخسة أقسام، ويشمل احلديث ثالثة وعشرين قسًما. -ى الجزء الثان

 صفحة. 446م، 1948هـ/ 1367طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

لــف ســم كــل مؤ إ ييشــتمل علــى أمســاء املــؤلفني مرتبــة علــى حــروف املعجــم وذيــل اســم كــل مؤلــف مبصــادر ترمجتــه، ويلــ -الجــزء الثالــث 
 عناوين مؤلفاته ورقمها يف اخلزانة التيمورية.

 صفحة. 320م، 1948هـ/ 1368طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 يف فن العقائد واألصول، ورتب فيه كل فن على حسب العناوين على حروف املعجم. -الجزء الرابع 

 صفحة. 190م، 1950هـ/ 1369طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 األجزاء على املخطوطات واملطبوعات مًعا.وتشمل هذه 

 مكتبة قَـَوَلة - 2

م بأمر من امللك فؤاد األول. وحتتوى هذه املكتبة علـى 1929هذه املكتبة أْوقفها حممد على باشا وأضيفت إىل دار الكتب املصرية عام 
 وعات مًعا.جملًدا. وصدرت هلا فهارس مطبوعة يف أربعة أجزاء تشتمل على املخطوطات واملطب 3440

 فهرس مكتبة قَـَوَلة

 الفنون العربية، ويشمل املصاحف والقراءات والتفسري واحلديث وأصول الفقه وعلم الكالم والتصوف. -القسم األول 

 صفحة. 432م، 1931هـ/ 1350طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 خل.إنحو والبالغة واألدب والتاريخ...ية يف اللغة والمن الفنون العربية ويشمل بقيَّة موضوعات الفنون العرب - نيالقسم الثا

 صفحة. 389م، 1931هـ/ 1350طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 يف أمساء الكتب العربية. رُتَّبت فيه عناوين الكتب على حروف املعجم. -القسم الثالث 

 صفحة. 360م، 1932هـ/ 1351طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

فهــرس أمســاء املــؤلفني، مرتَّــب بأمســاء املــؤلفني علــى حــروف املعجــم مــع ذكــر تــاريخ وفــاة كــل مؤلــف والكتــب الــيت لــه يف  - القســم الرابــع
 الفهرس وأرقامها وفنها.

 صفحة. 210م، 1933هـ/ 1351طُبَع مبطبعة دار الكتب املصرية 

 مكتبة َمْكَرم - 3

م لـُتْحَفظ 1931أغسـطس سـنة  13م اليت أهداها ورثته إىل دار الكتـب يف وهي مكتبة نقيب األشراف بالديار املصرية السيد عمر مكر 
 ا ويـُْنتَـَفع منها.

ــا الرطوبــة واألَرَضــة فــتم  مــا أمكــن  إصــالحوقــد َوَرَدت املكتبــة يف بــادئ األمــر ُمْدَشــَتة خمتلطــة األجــزاء حيــث أمهلــت لفــرتة طويلــة فلعبــت 
مطبوًعـــا كلهـــا عربيـــة يف العلـــوم الشـــرعية والفنـــون  55خمطوطًـــا و 230جملـــًدا منهـــا  325ها إصـــالحه منهـــا. ويبلـــغ عـــدد كتبهـــا بعـــد إصـــالح
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تكملـة شــرح ابـن َســيِّد النـاس اليَـْعُمــرى علـى اجلــامع "العربيـة، واشـتملت علــى بعـض املخطوطــات النـادرة الــيت مل تكـن يف الــدار مـن قبـل مثــل: 
البــن الَفّحــام الصِّــقلِّى شــيخ القــراء " التجريــد لبغيــة املريــد للقــراءات الســبع"و هـــ خبطــه، 806للحــافظ العراقــى املتــويف ســنة  "الصــحيح للرتمــذى

هـــ خلزانــة الســلطان قايتبــأي 883للواحــدى كتبــت ســنة  "أســباب نــزول القــرآن الكــرمي"هـــ. ونســخة مــن كتــاب 516باإلســكندرية املتــويف ســنة 
والفنـون، وأمسـاء  قسم الفهارس العربية بالدار إىل ثالثة أٍقسـام: أمسـاء الكتـب،وقد ُقسِّم الفهرس الذي أَعدَّه  .حماله وجمدولة بالذهب واأللوان

 م.1933هـ/ 1351دار الكتب املصرية  -، القاهرة "فهرس مكتبة مكرم"املؤلفني وهو بعنوان: 

ا مثل مكتباتأمّ   لعت وحليم وخليل أغا.ط :ا سائر املكتبات امللحقة فال يوجد هلا أي فهارس مطبوعة فيما عدا تعريف ببعض مقتنيا

 فهارس المخطوطات الشرقية - 3

 الفارسية -أ 

ا الشرقية يف أول َعْهدها اشتمل جزؤه الثاىن على الكتب الفارسية واجلاوية.  أصدرت دار الكتب فهرًسا يـَُعرِّف مبقتنيا

هــ/ 1306املطبعـة العثمانيـة  -ية املصـرية، القـاهرة ظة بالُكَتْبخانَة اخلديو و : فهرست الكتب الفارسية واجلاوية احملفالداغستاين يحلم يعل
 صدر اجلزء الثاىن من هذا الفهرس: م1939ويف سنة  م.1888

 .م1939فهرس الكتب الفارسية، القاهرة دار الكتب املصرية 

 ية ويضم املخطوطات واملطبوعات مًعا.دَّ رِ وْ على الكتب الفارسية واألُ  يحيتو 

مـا يشـتمالن فقـط علـى الكتـب املوجـودة بالرصـيد العـام دون ذكـر مجيـع وملا كان هذان اجمللدان ال حيو  يان مجيـع مـا تقتنيـه دار الكتـب أل
ــا، وكــذلك املخطوطــات الــيت َمتّ اقتناؤهــا بعــد عــام  . فقــد قامــت دار الكتــب بــإخراج فهــرس عــام حيــوى م1938حمتويــات املكتبــات اخلاصــة 

ايـة عـام مجيع املخطوطات الفارسية احملفوظة سواء يف ال ـا منـذ تأسيسـها وحـىت  . وقـد م1963رصيد العام أو يف املكتبات اخلاصة امللحقـة 
والـذي اتبـع يف تصـنيفه القواعـد  ،أسندت الدار هذه املهمـة إىل األسـتاذ نصـراهللا ُمَبشِّـر الطـُّرازى رئـيس قسـم الفهـارس الشـرقية يف ذلـك الوقـت

 اآلتية:

 ذكر اسم الكتاب وشهرته. -

(وهو اسـم مسـتعار يـُْعـَرف بـه املؤلـف وال سـيما الشـعراء الفـرس والـرتك يف عـامل مصحوبًا بلقبه وكنيتـه وَختَلُّصـهاملؤلف بالكامل ذكر اسم  -
 العلم واألدب).

ن نبذة عن الكتاب وسبب تأليفه وتاريخ الفراغ منه، أو أي معلومات أخرى تـَُوضِّح أغراضه ومقاصده وُحتَـدِّد أبوابـه وفصـوله مقتبسـة مـ -
ا.  ديباجة املؤلف أو اعتماًدا على املراجع الببليوجرافية والعلمية املوثوق 

 ثبات فاحتة املخطوط.ا -

الوصـــف املـــادى للمخطـــوط مـــع ذكـــر نـــوع اخلـــط واســـم اخلطـــاط أو الناســـخ وتـــاريخ النســـخ وعـــدد أوراق املخطـــوط ومســـطرته وحجمـــه  -
 بالسنتيمرتات طوالوعرًضا.

 دار.ذكر رقم ورمز الكتاب بال -

نصــــراهللا مبشــــر الطُّــــرازى: فهــــرس  وقــــد ُذيِّــــل هــــذا الفهــــرس بالَكّشــــافات العلميــــة الالزمــــة وخاصــــة كشــــافات املــــؤلفني والشــــراح واملرتمجــــني
 م.1963املخطوطات الفارسية اليت تقتنيها دار الكتب املصرية حىت عام 
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 فحة.ص 358، م1966ش)، طبع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة  -أ (اجمللد األول

 صفحة. 368، م1967ى)، طبع مبطبعة دار الكتب املصرية سنة  -(ص اجمللد الثاىن

 عنوانًا. 2542وحيتوى هذا الفهرس على 

َنْمَنمـات فقـد قَـدَّم هلـا األسـتاذ نصـراهللا ُمَبّشـر الطـُّرازى  72وملا كانت جمموعـة املخطوطـات الفارسـية بالـدار حتتـوى علـى 
ُ
خمطوطًـا مزوَّقًـا بامل

 يف كتاب عنوانه: الفارسيا مع مناذج مصورة هلا ودراسة عن تطور التصوير تفصيليًّ وصًفا 

 نصــراهللا ُمَبّشــر الطُّــرازى: الفهــرس الوصــفي للمخطوطــات الفارســية املزينــة بالصــور واحملفوظــة بــدار الكتــب املصــرية. طبــع مبطبعــة دار الكتــب
 لوحة. 80صفحة و 191، م1968املصرية عام 

 التركية -ب 

 أول فهرس يـَُعرِّف باملقتنيات الرتكية يف دار الكتب بعد حنو عشرين عاًما من إنشائها.صدر 

 م.1889هـ/ 306املطبعة العثمانية  -، القاهرة "ْبخانَة اخلديويةفهرست الكتب الرتكية املوجودة يف الُكتُ "على حلمى الداغستاىن: 

ا ال ا الرتكية العثمانية. م1982رتكية حىت أصدرت يف عام ومنذ هذا التاريخ مل تعاود الدار التعريف مبقتنيا  فهرًسا ملطبوعا

ايــة عــام  م1870نصــراهللا مبشــر الطــرازى: فهــرس املطبوعــات الرتكيــة العثمانيــة الــيت اقتنتهــا دار الكتــب القوميــة منــذ إنشــائها عــام  حــىت 
 م.1969

العلــوم  -العلــوم البحتــة  -علــوم اللغــات  -يــة جتماعالعلــوم اال -الــديانات  -الفلســفة  -يشــتمل علــى: األعمــال العامــة القســم األول: 
 صفحة. 367، 1982الفنون اجلميلة، القاهرة اهليئة املصرية العامة للكتاب  -التطبيقية 

 صفحة. 392، 1982اهليئة املصرية العامة للكتاب  -التاريخ واجلغرافيا، القاهرة-ت يشمل على: آداب اللغا: الثانيالقسم 

مــــدخال للمطبوعــــات الرتكيــــة العثمانيــــة الـــيت مت طبعهــــا يف اآلســــتانة ومصــــر والــــبالد العربيــــة والعــــامل منــــذ أن  5442هــــذا الفهــــرس  وَيُضـــمّ 
 م.1729أول مطبعة باستامبول سنة  َت◌ْ ئَ شِ نْ أُ 

ا الرتكية العثمانية بني سنىت   م.1992و 1987مث أصدرت الدار فهرًسا ملخطوطا

ايــة  م1870لعثمانيــة الــيت اقتنتهــا دار الكتــب القوميــة منــذ عــام فهرســت املخطوطــات الرتكيــة ا"  -، القــاهرة 4 - 1، م"1980حــىت 
 صفحة. 279، 325، 346، 373؛ م1992 – 1987اهليئة املصرية العامة للكتاب 

اتبعــت يف إعــداد  الــيت نفســها عنوانًــا مرتبــة علــى حــروف املعجــم. واتبــع يف إعــداده القواعــد 5154ويشــتمل هــذا الفهــرس علــى وصــف لـــ 
 فهرس املخطوطات الفارسية.

ــا  م1959وكانــت دار الكتــب قــد أصــدرت يف عــام  فهرًســا يـَُعــرِّف بفهــارس املخطوطــات العربيــة والشــرقية يف املكتبــات العامليــة احملفوظــة 
 وعنوانه:

اقائمة ببليوجرافية لفهارس املخطوطات العربية والشرقية احملفوظة بدار الكتب واملكتبات ا"  "مللحقة 

List of Catalogues of Oriental Manuscripts,  صفحة 36، م1959القاهرة، دار الكتب املصرية.  

***************  
  ) كاتب وأكادميي من مصر.*
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  في إيران الدينيراهن التفكير 
  *عبد اجلبار الرفاعي

  السياقات التاريخية والمرجعيات
يـــة والسياســـية جتماعالســـياقات التارخييـــة واال ىلإفكـــري الـــديين يف إيـــران مـــن دون اإلشـــارة بإجيـــاز لـــيس بوســـعنا تقـــدمي قـــراءة أقـــل حتيـــزا للت

والفكـــر حصـــيلة تفاعـــل الـــذهن  ،فيـــه ابـــن بيئتـــه واحملـــيط اخلـــاص الـــذي ينشـــأ ويتموضـــع نســـاناإليـــراين، فاإل جتمـــاعواالقتصـــادية والثقافيـــة لال
نـه ذو جـذور راسـخة أوحتـوالت متعاقبـة. وميـزة التفكـري الـديين يف إيـران  تل به مـن اخـتالالوما حيف ،والوجدان واملخيال مع الواقع ومالبساته

  وتتنوع مرجعياته اليت يستقي منها ويصدر عنها. ،وتغذيه روافد غزيرة ،تنضب وينهل من منابع ال ،يف التاريخ
  واجلذور واخلصوصيات: فيما يلي إىل شيء من تلك املرجعيات واملنابع حُ مِّ لَ ونُـ 
واحلضــارة  ،وحضــارة وادي النيــل ،وحضــارة وادي الرافــدين يقة يف الشــرق، كاحلضــارة الصــينية،ظهــرت عــدة حضــارات يف عصــور ســح -1
ــا، فمــثال ســادت وادي الرافــدين  وافتقــرت بعــض احلضــارات إىل التواصــل مــع مــا ،مخينيــة والساســانية يف إيــراناإل تالهــا يف الرقعــة اجلغرافيــة ذا

  خل.إ فاآلشورية... ،فالبابلية ،مث األكدية ،يف األلف الثالث قبل امليالد ،السومريةاحلضارة 
ــا. أمــا اإلشــارات واحلــروف املســتخدمة لــديها يف التــدوين فخرجــت مــن  ــا، وماتــت لغا غــري أن هــذه احلضــارات انــدثرت وانطفــأت ثقافا

ـا التداول إىل األبد. ومل تعد للنـاس يف الـبالد املتوطنـة فيهـا تلـك احلضـارات النتمـائهم لثقافـة بديلـة هـاجرت فيمـا بعـد  ،أيـة وشـيجة تـربطهم 
 ،أوديـن ،أو خـط ،من لغـة ,النقطاع أية وسيلة للتواصل معها ،ومل تكن قادرة على وراثة الثقافات واحلضارات السابقة عليها ،إىل هذه الديار

  نفصال التام عن املاضي البعيد.بل جتلت فيه القطيعة التارخيية واإل ،أوآداب...فلم يكن تارخيها تراكميا
كـان العالمـة الفارقـة للحضـارات اإليرانيـة،   - ستيعاب الثقافة الالحقة للثقافة السابقة، ومتثلها، وإعادة إنتاجهاإو لكن التواصل احلضاري، 

 ،وآداب ،وفنون ،زوه من أمناط متدنجنأ مخينيني، وهكذا حال األقوام الذين خلفوهم يف العصور اإلسالمية، فقد ورثوا مافالساسانيون ورثة اإل
ويتصـــاحل فيـــه احلاضـــر مـــع  ،تتـــداخل وتتفاعـــل اجيابيـــا يف أنســـاقه الثقافـــات ،ولغـــة.... فأضـــحى تـــاريخ هـــذه الـــبالد تراكميـــا ،وثقافـــة ،وفلكلـــور
ــا يبــدأ مــن الصــفر دائمــا مثلمــا تفعــل اجملتمعــات غ أي أن التــاريخ هنــا ال .أوينفيــه ،أوجيتثــه ،واليطمســه ،املاضــي ريالقــادرة علــى مراكمــة خربا

  وتطويرها. 
نفـتح اإليرانيـون علـى الثقافـات الشـرقية والغربيــة يف وقـت مبكـر مـن تـارخيهم، ففـي مدرســة جنـدي شـابور متازجـت جمموعـة مكونــات إ -2

وأمسـت  ، مرورهـا بالفارسـيةوتلقـت الثقافـة اإلسـالمية بعـض النصـوص الشـرقية عـرب ،ثقافية وافدة من أثينا ومدرسة اإلسـكندرية واهلنـد وغريهـا
ـا  آسـيا الوسـطى  إىلإيران قنطرة لعبور آداب وفنون ومعارف اجملتمعات األخـرى، مـن الشـرق إىل الغـرب، ومـن مشـرق الـبالد اإلسـالمية ومغر

ية يف هذه الـبالد، كمـا يشي بالدور اليت اضطلعت به املراكز واحلواضر العلم عدة آثار ما وجنوب شرق آسيا وشبه القارة اهلندية. ونشاهد يف
  للبريوين. "للهند من مقولة... حتقيق ما"يف 

واملمارســات الطقوســية, املتمثلــة  ،تــدمن االرتيــاض ،عمــق التجربــة الروحيــة وغناهــا وتنوعهــا، فالشخصــية اإليرانيــة مســكونة باألســرار -3
ستشـراف واحلـوار اجلـواين، والتـأين والصـرب واجللـد، كـريس نزعـة اإلباألدعية, واملآمت احلسينية، وجمالس الذكر, والزيارات.... وكل ما من شـأنه ت

  والتخلص من النزق والطيش، والتسرع يف اختاذ املواقف والقرارات.
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مكانــات واســعة للتأمــل والتــدبر إ نســاناإل بُ َهــتَـ  وإشــارات تشـفراالفسيفسـاء األثنيــة والفضــاء السوســيولوجي يف إيــران مشــبع برمــوز و  -4
صـغاء لـه. وكـان مـن نتـائج ذلـك أن فائقـة علـى التكيـف واالنسـجام مـع اآلخـر واإل ةومتنحه واقعية، وقدر  ،ه يتعامل مع غري وإمعان النظر حني

  مناهل متعددة.نابع خمتلفة وتغذيه اصطبغ اإلنتاج الفكري مبواءمة وتوليف جمموعة عناصر ودجمها وسبكها يف مركب تستقي مادته من م
مثلمـا يتجلـى الـذوق الفـين يف الرسـم والفنـون  ،يف إيـران ماليـة بوضـوح يف اآلداب واملواجيـد والشـعر الصـويفميكننا مالحظة األبعاد اجل -5

وترفــد املشــاعر واألحاســيس بالــدفء  ،بالرقــة التشــكيلية واملوســيقى والســينما واملســرح، وتــدبري املنــزل والعمــارة والبنــاء. وتفــيض اللغــة الفارســية
  إيقاع صويت وسلم موسيقي متناغم. ، مبا تشتمل عليه منوالشفافية

ا وتنوع طقسها ،وهكذا حتاكي الطبيعة األبعاد اجلمالية يف التمدن اإليراين بنحو تتجاور فيه أربعـة  ،بتضاريسها اخلالبة، واختالف مناخا
  فصول يف وقت واحد.

ف علــى املعــارف العقليــة يف الــرتاث، واالهتمــام يصــن صــول الفقــه، ومــاأامتــداد املــرياث العقــالين يف املنطــق والفلســفة وعلــم الكــالم و  -6
يف التعلــيم الــديين يف احلــوزات  )بدراســته وتدريســه علــى الــدوام، واســتدعاء تقاليــد املنــاظرة واملدارســة واملباحثــة واجلــدل بأســلوب(إن قُلــَت قُلــتُ 

  العلمية.
طـالق عمليـة التفكـري وتنميتهـا، وان كانـت تلـك املعـارف وقد كان للحضـور األبـدي للمعـارف العقليـة يف احلـوزات العلميـة بـالغ األثـر يف إ

رسطي اليت ظلت تعمل على كبح العقـل، وعـدم جتـاوز الرتسـيمات املعروفـة يف تشـكيل ماانفكت تتحرك يف قوالب املنطق وأشكال القياس األ
ن املنهجيـــة التشـــكيكية، ومنـــط األدوات ألـــك ن آفـــاق التفكـــري العقلـــي مل تنغلـــق متامـــا، ذأوصـــياغة املفـــاهيم، ويف احملاججـــة واالســـتدالل. بيـــد 

  ).1(واملفاهيم املتداولة يف املعارف العقلية املوروثة أسهمت يف إيقاد جذوة التفكري وتأجيجها باستمرار
باقتنــاص واســتلحاق رؤى وأدوات منهاجيــة خمتلفــة. وشــيوع  ،عراقــة املنحــى التــأويلي يف املــوروث الشــيعي، ومنــوه وتكاملــه عــرب الــزمن -7

ومواقف تصـاحلية  ،يةإنسانوهي نصوص تفيض بنزعة  ،حميي الدين بن عريب خاصة نصوص وتراث املتصوف املعروفدراسة العرفان النظري, 
وتغــوص يف عمــق التجــارب الدينيــة ألتبــاع امللــل  ،حــني تتوغــل يف جــوهر األديــان ،وتعمــل علــى اكتشــاف املشــرتكات ،مــع األديــان والثقافــات

ا وآثارها العامة.لرت  ،والنحل املختلفة   صد جتليا
يقـول  ،مـع نصـوص ديانـات آسـيوية واحـرتام رفق ورقةوهذا ما دعا الهوتيني كبارا مثل العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي أن يتعامل ب

ملـذهب الطـاوي، وأهـوى رتعي اهتمـامي. أجـد انشـدادا قويـا إىل العرفـان، أنـا مـن عشـاق امـا يسـ أولالعرفـان املفكر اإليراين داريوش شـايغان: 
ـا مل تكـن مرتمجــة، علـى   طـالعيف اال أكيـدةسـتاذية العالمـة الطباطبـائي، وكـان يبـدي رغبـة أللغايـة. قضـينا دورة ب »جوانـغ تـزو« م، وأل كتابـا

 أحــد يف ثالمــر، فمــاألبالضــبط، ويرتكنــا يف حــرية مــن  أســتاذوالــدكتور ســيد حســني نصــر علــى ترمجتهــا. كــان يفســر شــانكارا كأنــه  أنــاعكفــت 
ا، غ وأجلـى ،وقـد فّسـر الطباطبـائي هـذه العبـارة "الـذي يفهـم ال يفهـم، والـذي ال يفهـم يفهـم" وبانشادات عبارة تنطوي على مفارقةاأل شـاو

ا، بنحوٍ  اه كلـه مفارقـات. نقلنـ  »داو جينغ« ، امسههوالدكتور نصر كتيبا صغريا من تأليف الوتس أناأدهشين. بعد ذلك ترمجت  وحلل مضمو
ـــا يف عمـــري«الفارســـية. وحينمـــا قـــرأه العالمـــة الطباطبـــائي قـــال:  إىل اإلجنليـــزيمـــن الـــنص  داو «وصـــار مـــن عشـــاق  »هـــذه أهـــم رســـالة قرأ

  .)2(»جينغ
 ،جتـاوز ظـواهر األلفـاظ مـن مثو  ،للتأويـل وتعـدد القـراءات وتنـوع الفهـم ةرحبـ اتتعمل على خلـق مناخـ صوفةنصوص العرفاء واملت أنكما 
  .)3(حتكيها الكلمات بصراحة ال تالو اقتناص مدل وحماولة
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بعــد أن عــربت  ،فأصــبحت بالتــدريج لغــة ثانيــة ،"قــم"للغــة العربيــة يف احلــوزة العلميــة يف  يف نصــف القــرن األخــري حــدث انزيــاح واســع -8
  والتأليف. والتعليم وأصبحت حتتل مواقع العربية يف املقررات الدراسية ،اللغة الفارسية إىل احللقات الدراسية والنقاشية

صـياغة املفـاهيم  أنوالتعبري عن الرؤى واألفكار. والريب يف  ،وأسلوب بيان املفاهيم ،وتغري لغة التعليم الديين يعين تغريا يف الرموز الداللية
يسـتمد مكوناتـه وعناصـره  ،وانبثـاق فضـاء ثقـايف ،سيفضي إىل تشكيل حقـل داليل بـديل ،والرؤى واآلراء واملعارف الدينية بشفرة لغوية أخرى

ـا ا ،وبنيتهـا ،وتراكيبهـا ،ذلـك أن لكـل لغـة معجمهـا اخلـاص ،وأسـاليبها البيانيـة والتعبرييـة ،من مـرياث هـذه اللغـة وآدا ومالبسـات  ،ومواضـعا
ا. ا وحتوال   نشأ

وطبيعــة ثقافــة الشــعب الــذي  ،دةتعــاد صــياغتها يف آفــاق اللغــة اجلديــ -ومــن املعلــوم أن نصــوص كــل ديــن عنــدما تنقــل مــن لغــة إىل أخــرى
ا. مما   مل ميتلك شيئا منها يف عوامل اللغة السابقة. ،مينح النص فاعليات وامكانات خمتلفة يتحدث 

اللغـات  وأخـرياً  ،فالالتينيـة ،وبوسعنا مالحظة حتـوالت الفكـر الـديين املسـيحي عنـدما عـربت نصـوص هـذه الديانـة مـن اآلراميـة إىل اليونانيـة
  .)4(الديين ودعوة مارتن لوثر لرتمجة الكتاب املقدس لألملانية واإلجنليزية والفرنسية صالحبعد حركة اإلاألوروبية 

 احلواضر العلميـة التقليديـة ومـدارس وكليـات الدراسـات الشـرعية، وال دينيةيف معظم البالد العربية واإلسالمية تتخصص بالدراسات ال -9
ورمبا حيسـب الكثـري مـنهم  ،ذا النوع من الدراساتغري الدارسني يف تلك احلواضر واملدارس والكليات يهتم األكادمييون وعموم املثقفني من 

جنــد تيــارا يف وســط  ولــذلك ال ،مــن مهــام تلــك املؤسســات بوصــفهيعنــيهم  يــرتبط بــه مــن إشــكاليات أمــر ال أن مهمــة التفكــري يف الــدين ومــا
يــة للــدين بــوعي نقــدي، وباســتطاعته توظيــف املفــاهيم جتماعاملــوروث والتمــثالت االالــذي يتعــاطى مــع  النخبــة يصــنف علــى املثقــف الــديين
  حني يتعامل مع تعبريات ومتثالت الدين يف الواقع. ،ية احلديثةنسانواألدوات املنهاجية يف العلوم اإل

ملعروفـة بـاحلوزات العلميـة احتكـار التفكـري بينما تنخـرط معظـم النخبـة يف إيـران يف التفكـري الـديين، ويتعـذر علـى احلواضـر العلميـة الدينيـة ا 
ذلك أن الدارسني والباحثني يف اجلامعات واملنتديات الفكرية واجلمعيات الثقافيـة يتنـاولون  ،والدراسة والبحث يف قضايا الدين وظواهر التدين

م، وحتضر م وحماضرا م النقاشية ودراسا الت ومنـاهج املفكـرين الغـربيني وآراء رواد حتـديث بكثافة مقو  الشأن الديين وأمناط التدين يف حلقا
م للشأن الديين.   الالهوت الكنسي يف مقاربا

شــعبوية التفكــري الــديين، فالكــل ينخرطــون يف جــداليات وســجاالت دينيــة، والكــل يتــداولون األفكــار واملعتقــدات الدينيــة، حــىت إن  -10
حيضرها مئات األشخاص  ،يف التواصل مع اجملتمع من خالل ندوات وحماضرات مجاهريية املفكرين والكتاب املعروفني يف إيران يتوارثون تقليدا

  يف املساجد واحلسينيات واجلامعات، وتسجل يف أشرطة ضبط الصوت وتطبع يف كتب لتوزع بشكل واسع.
و ينسـجم مـع املشـاغل الذهنيـة للنـاس، وهذا التقليد الثقايف يف التواصل مع اجلمهور يدعو املفكر الديين لبناء خطابه وتنظـيم أفكـاره بنحـ 

  وغري ذلك. ...وماميأل خمياهلم من فلكلوروأمثال وحكايات ورموز وشفرات ومثولوجيا
ومياته التجريدية، وتقحمه يف مطامح الناس وأحالمهم، وتوجه مساره حنو اهلموم  إن جدلية املتحدث واملتلقي تثري اخلطاب، وحترره من 

  البشري. جتماعابة للمتطلبات الراهنة لالالعاجلة، وتدعوه لالستج
 ســتطاعت احلــوزة يف خامتــة املطــافإوقــد  ،حــالم الدارســني يف احلــوزة العلميــة منــذ مــدة طويــلأحــد أية كــان ســالممشــروع الدولــة اإل -11

  ية.سالماإلعالن عن الدولة اإل
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كتشــفوا غربــة إ ،والرتبيــة والتعلــيم ،والثقافــة ،واالقتصــاد واملــال ،واالســتناد إليــه يف تنظــيم اإلدارة ،لكــن الكثــري مــن املتحمســني لتطبيــق الفقــه
ألن الفقه اليعدو إال أن يكون معرفة تشكلت يف السياقات الثقافية واحلضارية  ،وغربة الواقع عن هذا الفقه ،حقل واسع من الفقه عن الواقع

  ية وسياسية وغريها.اجتماعاة اإلسالمية من اختالالت وظواهر اكتنف احلي وهذه املعرفة مطبوعة بكل ما ،اإلسالمي عرب التاريخ جتماعلال
نبثـاق طائفـة مـن األسـئلة احلـائرة الـيت ظلـت باعثا إل-اإلسالمي املعاصر  جتماعوكان عجز الفقه التقليدي عن الوفاء مبتطلبات الدولة واال

  غائبة قرونا طويلة.
م  نسـانهلـي حيكيـه اإلإتشـريع هلي؟ بل هل هنـاك إهل الفقه صناعة بشرية أم تشريع  ومنها: أم أن مايكتبـه الفقهـاء هـو تعبـري عـن مكونـا

م ورؤيتهم الكونية؟ وهل الـدين والفقـه مسـؤوالن عـن إدارة وتنظـيم كـل مـاجيري يف احليـاة البشـرية؟ وماالـذي ي م وقبليا بقيـه الذهنية ومفروضا
ذيب للمعامالت والتشريعات السائدة يف اجملتمـع الدين والفقه من دور للعقل واخلربة البشرية؟ أليس نظام املعا مالت الفقهي سوى إمضاء و

العريب عصر البعثة؟ وهل تتسع تلك األطر التشـريعية اخلاصـة مبجتمـع رعـوي بسـيط جملتمعـات جتاريـة وصـناعية تسـودها الكثـري مـن املعـامالت 
  من قبل؟  نسانغري املعروفة لإلاملعقدة 

فيمـا يـرتبط بأهدافـه  يءينقصـه شـ وأيعـوزه  ين الن الـدّ أنـه مبعـىن أم أيف الدنيا واآلخـرة  يءعابه ومشوله لكل شستيإين مبعىن وهل كمال الدّ 
  وغاياته؟

فاستفاقت مجاعة من النخب  ،وحتقيق وعودهم وآماهلم ،واجنازاحالمهم ،الفقه التقليدي عن استيعاب تطلعات الثوار تبدت حريةوهكذا 
ما ،ل الالهوت التقليديلتحاكم الرتاث الفقهي وتسائ م املاضـية يقينيـات ،وتغربل مفاهيمهما ومقوال وامنـا حتـول شـئ منهـا  ،فلم تعد قناعا

  . )5(وماانفك بعضهم يرزح يف ارتيابه واليقينه ،اىل شكوك
دور الطباعـة والنشـر،  تنتشر يف إيران عشرات اجلامعات واحلوزات العلمية، واملئات من مراكز البحوث والدراسات، وعدد كبري من  -12

يزيد على عشرين ألف عنوان كتـاب يف كـل سـنة مـن السـنوات األخـرية،  نشر ما ىلإكما تشري املعطيات اإلحصائية لوزارة اإلرشاد يف طهران 
ية. مضــافا إىل صــدور حــوايل عشــرين صــحيفة يوميــة يف العقــد املاضــي، وعشــرات الصــحف واجملــالت األســبوعية والشــهرية، والــدوريات الفصــل

تم جبداليات التفكري الديين، واستفهاماته ال ة، وطروحاته املتنوعة. واليكف الصـحفيون والبـاحثون وسـائر الكتـاب الـذين قلقوهي مبجموعها 
لـيت يـة اجتماعيسهمون يف حترير تلك املطبوعات والنشـر فيهـا عـن احلـوار والنقاشـات السـاخنة يف املسـائل السياسـية واالقتصـادية والثقافيـة واال

أو  ،خلإتصدر عن مرجعيـات تراثيـة يف الفلسـفة والعرفـان وعلـم الكـالم والفقـه والتفسـري... ،تتصل بصورة عضوية مبواقف ورؤى الهوتية ودينية
  ية الغربية.نسانمرجعيات جديدة تنتمي إىل مكاسب الدراسات اإل

دراســـات اســـتطالعية  إجـــراءالنهضـــوية، مـــن دون العـــودة إليـــه و لنـــا غـــزارة اإلنتـــاج الفكـــري مبســـتوى هـــذا اإلنتـــاج وممكناتـــه  يتـــوح ورمبـــا ال 
 ،وتعدد املسائل املطروحـة فيـه، واخـتالف طرائـق فهمهـا ومقاربتهـا ،ميكن رصده بيسر وسهولة هو وفرة األسئلة ملضامينه واجتاهاته، غري أن ما

الـذي أثـاره الـدكتور عبـد الكـرمي سـروش يف مقالـة لـه  "دينيـةالتعدديـة ال"حىت إن موضـوع  ،وكثرة املناظرات على الورق، وتدفق الردود واألجوبة
فكتبـت مئـات  ،يشـبه املوضـة الفكريـة ملـدة جتـاوزت العقـد مـن السـنني مـا إىلحتول  - الدوريات الناطقة بالفارسية يف طهران ىحدإنشرها يف 

  خمتلفة أو متفقة مع رؤى سروش. ،طروحات والكتباملقاالت والبحوث واأل
اجس الالهوت وقضاياه إن املثقف يف  ن الفضـاء أمهما كان ختصصـه أوجمـال اهتمامـه ومنـط مهومـه املعرفيـة، ذلـك  ،إيران يظل مسكونا 

  الثقايف الذي يتموضع فيه ينبض على الدوام جبدل الدين والتدين والالهوت والواقع.
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  )م1979 – 1905( الثورة جداليات التفكير الديني قبل
ت احملليــة املفكــرين اإليــرانيني منــذ مطلــع القــرن العشــرين، وكانــت الثــورة الدســتورية املعروفــة يف االة واخلصوصــيشــغلت مفــاهيم اهلويــة واألصــ

ا، ومنــط  ،"املشروطة" حلظــة حامســة بلــغ فيهــا الصــراع ذروتــه بــني تيــارينبـــ تــاريخ إيــران القريــب تبلــور موقفهمــا يف إطــار رؤيتهمــا للهويــة وصــريور
شــدد أحــد التيــارين علــى حراســة اهلويــة، ومنــع توظيــف مكاســب الفكــر السياســي الغــريب احلــديث، واإلفــادة مــن  التعــاطي مــع اآلخــر، فبينمــا

مقوالت احلريات واحلقوق لديه، بذريعة حتصني الذات وتأصيلها، واحلفاظ على نقائها وطهرانيتها واالقتصار علـى مايشـتمل عليـه الـرتاث مـن 
لتيــار الثــاين ضــرورة االنفتــاح علــى اآلخــر، واســتدعاء خرباتــه، واســتعارة معطيــات فكــره وجتــارب السياســي، رأى ا جتمــاعمفهومــات تتصــل باال

وذهب هـذا الفريـق إىل أن اجملتمـع املثـايل يف داول السـلمي للسـلطة...ه السياسي، فيما يتعلق بتـدوين الدسـتور، والتمثيـل الشـعيب، والتـاجتماع
ق اجملتمـــع يفضـــي إىل تبديـــد طاقاتـــه، وطمـــس فاعلياتـــه، ومـــن مث موتـــه، وانطفـــاء جـــذوة العصـــر احلـــديث هـــو اجملتمـــع املفتـــوح، ذلـــك أن انغـــال

  االنبعاث فيه. 
يـدور حـول طبيعـة العالقـة مـع اآلخـر، وكيفيـة االحتفـاظ باخلصوصـيات، والسـبيل ألن الفكري يف إيران لعشـرات السـنني  ستمر السجالأو 

نبثقــت منــه كافــة األســئلة الفرعيــة لســنني إل اهلويــة كــان هــو الســؤال احملــوري الــذي نكــون معاصــرين مــن دون أن نفــرط يف أصــالتنا. أي أن ســؤا
  .1979خنرط يف هذا السؤال وما تفرع عنه أبرز املفكرين إىل قيام الثورة اإلسالمية سنة أطويلة يف التفكري الديين، و 

 وترسـيخ القـيم الثقافيـة احملليـة، والتوكيـد علـى اسـتعادة ،بوكان البحث دائما لدى الفريق األول عن التمايزات اجلوهرانيـة بـني الشـرق والغـر 
  من خالل استعارة املبادىء االبستمولوجية لالستشراق، وإعادة توظيفها باجتاه معاكس.

ألنـا وتصاعدت وترية اخلطاب التحريضي هلؤالء الدارسني بعد احلرب العاملية الثانية، إال أن بعـض املفكـرين اتسـم خطابـه بالنقـد املـزدوج ل 
م) الــذي كــان يتمتــع بثقافــة تقليديــة وحديثــة يف آن واحــد، وعمــل أســتاذاً للتــاريخ يف 1967 – 1907(، مثــل فخــر الــدين شــادمانواآلخــر

احـتالل احلضـارة الغربيـة" الـذي َدوَّنَـُه  -م أهـم مؤلفاتـه "تسـخري متـدن فرنكـي 1947) وأصـدر عـام 1967 -1950جامعة طهران للفـرتة(
وخلــص فيــه إىل أن الســبيل  ،الســتعارة والكنايــات، وترتســم فيــه التشــبيهات العســكرية املتفشــية يف أســلوب الكتابــة وقتئــذبأســلوب تطغــى فيــه ا

للــتخلص مــن هيمنــة الغــرب يكمــن يف اســتيعاب مكاســب احلضــارة الغربيــة، يكتــب شــادمان: "ميكــن تشــبيه احلضــارة الغربيــة جبــيش قوامــه مائــة 
وكــل مشــروع وتصــميم معمــل أو بنايــة أو  أيت بــه إىل إيــران، وكــل ترمجــة صــحيحة نقــدمها لإليــرانيني،مليــون جنــدي، فكــل كتــاب غــريب قــّيم نــ

سـتطعنا أسـر إنكـون بـذلك قـد  ،إىل إيران، ونرتجم مكوناته وشروحه وتفاسريه بصورة صحيحة إىل الفارسـية )من الغرب(ماكنية أو... نأيت به
  .)6(إيران"أحد جنود هذا اجليش اجلرار وتوظيفه خلدمتنا يف 

جوا منهجا خمتلفـا يف بيـان ماهيـة الغـرب، ومـا ينبغـي للمجتمـع اإليـراين مـن موقـف حي الـه. ويف طليعـة أولئـك أمحـد لكن مفكرين آخرين 
م) أستاذ تاريخ الفلسفة احلديثة واملعاصرة يف جامعة طهران، والذي يلقبه تالمذته ومريديه بـ"الفيلسوف الشفاهي" 1994 -1912( فرديد

صـــفه مل يـــدون آراءه أو ينشـــرها بنفســـه، ويوصـــف بأنـــه مفكـــر عميـــق، غـــري أن بيانـــه ملتـــبس, ولغتـــه مبهمـــة مضـــللة. وكـــان ينهـــل مـــن آراء بو 
الفيلسـوف األملــاين هايـدغر، ويســتند إليــه كمرجعيـة يف التعــرف علـى ماهيــة الغــرب، واسـتعار فكــرة هايـدغر القائلــة: "إن كــل حقبـة مــن حقــب 

  .)7(قيقة معينة تطغى على بقية احلقائق، وتقذف مبا سواها إىل اهلامش"التاريخ ختتص بسيادة ح

نشـداد ويقتفي "فرديد" أَثـََر "هايدغر" يف القول بروح احلقب التارخيية، وفلسفة الوجود والطبيعة اآلسرة للتكنولوجيا احلديثـة، فيـدعو إىل اال
هـي: بعـد علمـي، وثـاين  ،ختلـو مـن الباطنيـة اإلهليـة، ويؤكـد أن للبشـر ثالثـة أبعـاد للمعارف املعنوية أو الفلسفة األخالقية الـيت يشـرتط فيهـا أالَّ 
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بيـد أن الثالـث ظـل غائبـاً وباهتـاً  - فلسفي، وثالث معنوي، وبالرغم مـن أن األول والثـاين قـد احـتال مسـاحة واسـعة يف السـنن الفكريـة الغربيـة
رؤيتــه للوجــود، والفــرار مــن أســلوب حياتــه. ويعتقــد أن مناهضــة الغــرب تتطلــب بشــكل فاضــح. مــن مثَّ يســعى فرديــد للقطــع مــع الغــرب، ونبــذ 

. وعلى ضوء مفهومه للغـرب صـاغ فرديـد مصـطلحاً حساسـاً مشـبعاً بـالتحريض، لتصـوير طبيعـة )8(الغور يف كنه الفلسفة واألنطولوجيا الغربية
بعــد األديــب والناقــد ب، نزعــة التغريــب". والــذي اســتعاره فيمــا داء الغــرب، التســمم بــالغرب، وبــاء التغــر  -العالقــة بــالغرب هــو "غــرب زدكــي 

ـذا 1969 – 1923( جالل آل أمحد م) التـائق إىل اسـتعادة الـذات، فعمـل علـى تعبئتـه حبمولـة ايديولوجيـة متوهجـة، عنـدما أصـدر كتابـا 
  م.1962العنوان سنة 

خص معطيـات التكنولوجيـا الغربيـة، فهـو يعتقـد أن كـل شـيء يف ومتيز آل أمحد بتوجسه الشديد من كل شـيء يرمـز للغـرب وثقافتـه، وبـاأل
شـــيمه ونســـفه. إن كتـــاب جـــالل "غـــرب زدكـــي" نـــص ســـجايل مشـــبوب باإلثـــارة، والنقـــد  عاملنـــا تدنســـه املاكينـــة و"يتمكـــنن"، وحينهـــا جيـــري 

  يف مناهضة كل ماهو غريب. األيديولوجي للغرب، وهو مبثابة الشعر امللحمي الذي يعمل على تعبئة اجلماهري، وإهلاب محاسها
راحــت النخبــة اإليرانيــة تنشــد هلــا صــورة بديلــة للغــرب، صــورة حتــاول أَن تكــون  -لكــن بعــد ُمّضــي ثالثــني عامــا علــى صــدور كتــاب جــالل 

مكاسب الغرب  أكثر حياداً وموضوعية يف تقييم املكاسب املعرفية والتكنولوجية للغرب احلديث، صورة تستبعد الرؤية اخلطأ اليت حتسب متاماً 
وغري ذلـك. ، واآلداب، والفنـون، واحلقـوق...يةنسـانوالعلـوم البحتـة، والعلـوم اإل ،ومعارفه ليست سوى ماكينة فقط, وتتجاهل العلـوم الطبيعيـة

واآلداب ختــزال أيــة حضــارة يف بعــد واحــد، ومــن اخلطــأ عــدم التمييــز واخللــط العشــوائي بــني العلــم والتكنولوجيــا واملعــارف والفنــون إفــال يصــح 
يف  الغربية من جهة، واالستعمار الغـريب مـن جهـة أخـرى. البـد مـن رؤيـا نقديـة تركيبيـة، والتحـرر مـن الرؤيـا الشـمولية االطالقيـة غـري املوضـوعية

   .)9(التعاطي مع الغرب
) الـــذي َاســـتلهم م1977 -1933ويف َعْقـــَدِي الســـتينات والســـبعينات تواصـــلت الـــدعوة إىل "العـــودة إىل الـــذات" لـــدى علـــي شـــريعيت (

ة أفكار صديقه فرانتز فانون يف "املعذبون يف األرض" واهتم بتغذيتها بروح دينية، واكتشاف جذورها اإلسالمية، بدال من اخلصوصيات العرقي
صـــه عناصـــر الـــديين ومقارنـــة األديـــان، التحمـــت يف شخ جتمـــاعواللغويـــة والتارخييـــة للعـــامل الثالـــث يف كتـــاب فـــانون. وشـــريعيت خبـــري يف علـــم اال

الداعيــة واملثقــف والباحــث، وذابــت احلــدود يف خطابــه بــني هــذه العناصــر، وأمســى الوجــه احلقيقــي للمثقــف يف وعيــه هــو الداعيــة، واســتحالت 
الثقافة لديه إىل أيديولوجيا، وعكف على "أدجلة الدين واجملتمع". يقول شريعيت: "سألين أحد رفاق الدرب: ما هو برأيك أهم حدث وأمسـى 

  .)10(يديولوجيا"افأجبته: بكلمة واحدة، هو حتويل اإلسالم من ثقافة إىل  ؟از استطعنا حتقيقه خالل السنوات املاضيةإجن
وتقلــــيص أســــراره، وأبعــــاده يــــة، جتماعويبــــدو أن اهلمــــوم النضــــالية لشــــريعيت، وجهــــوده احلثيثــــة ألنســــنة الــــدين، واإلفصــــاح عــــن مدلوالتــــه اال

كانت هي الباعث ملسعاه يف حتويل اإلسالم "من ثقافة اىل ايديولوجيا". ومما الريـب فيـه أنـه كـان شـديد التـأثر   - يةامليتافيزيقية، وعوامله الباطن
م لتحويل الدين إىل أيديولوجيا ملناهضـة االسـتعمار، وتكـريس الهـوت األرض، بعيـداً عـن مـدارات الالهـوت  جبماعة الهوت التحرير، ودعو

  الكالسيكي. 
حتول بينه وبني الوصول إىل نتائج علمية، أكثر موضوعية وحياداً يف تفكـريه وحبثـه.  - وعيه لوجيا على وعي الباحث والإن هيمنة األيدو  

 ،وتضـــاعف التحيـــزات واملفروضـــات القبليـــة يف ذهـــن الباحـــث ،ذلـــك أن األيـــدولوجيا تقـــود أيـــة عمليـــة تفكـــري وتوجههـــا الوجهـــة الـــيت تنشـــدها
باعتبــار التفكــري األيــديولوجي يســعى إىل تغيــري العــامل ال تفســريه. وجيــرتح أنصــار األيــديولوجيا  ،ج حمــددة ســلفاوتســوقه دائمــاً إىل مواقــف ونتــائ
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وُيِكْرهــُوَن النــاس علــى تفســري رمســي للمعتقــدات  ،ولــذلك ينــددون بالتعدديــة ،املســتحيل مــن أجــل ســكب اجملتمــع يف قوالبهــا ورؤيتهــا اخلاصــة
  ومن مث بناء جمتمع مقلد مغلق. ،ويعملون على ترسيخ اجلزمية واليقني ،خينقون األسئلة الكربىو  ،ية والسياسيةجتماعالدينية واال

 ،تسـود كتاباتـه نزعـة تفكـري حـرة "مـن ثقافـة إىل أيـديولوجيا" سـالموتكمن املفارقة يف أن شريعيت الذي أعلـن عـن مطمحـه يف االنتقـال باإل
 ،وروح شـاعر ،واالنفتاح على خمتلف األديان والثقافات. وحتكي آثاره ذائقة فنـان ،سالميالفكر اإل إصالحوتدعو إىل  ،ترفض اجملتمع املغلق

كشريعيت   يديولوجيا االنسجام والتوافق معها. واملفروض أن مثقفاً ونزعة متمرد. ومثل هذه السمات يف الشخصية يتعذر على اال ،وعقلية ناقد
لكــن موقفــه ظــل  ،والفنــان ،الشــاعرأحاســيس و  ،والناقــد املثقــفووعــي  ،يديولوجيــةألويعــي التبــاين بــني الشخصــية ا ،يــدرك مثــل هــذا التهافــت

  .)11(تطلعات املناضل هحالمتوقد أو  ،الفنان الرومانسيتستحثه مشاعر  ،مضطربا قلقا
مـن أن مرجعيتـه  وتتضمن نصوص شريعيت هجاًء الذعاً للغرب وما اجرتحه عرب تارخيه االسـتعماري يف آسـيا وأفريقيـا واألمـريكيتني، بـالرغم

يف الوقـت نفسـه الـذي اسـتلهموا  ،يف تفكريه ودراساته مستقاة من املعارف الغربية، كمن سبقه من الدارسني الذين تربموا من الغرب وممارساته
  معارفه ولغاته ورؤاه.

ــا الــيت شــغلت اجلامعــات والنخــب اآلراء اإلحيائيــة لشــريعيت، وتغلغلــت أفكــاره يف األوســ بــرز يف إيــران مفكــر  -اط الشــعبيةويف الفــرتة ذا
آخــر، وهــو ســيد حســني نصــر الــذي يتحــد مــع شــريعيت يف غاياتــه اإلحيائيــة وأيضــا يــدعو للعــودة إىل الــذات، ويــرى أن أعظــم خطايــا عصــرنا 

: "إن كنـت مضـطراً . ويوجز رؤيته قـائالً )12(على اهللا... وانفصال العقل عن نور العقل اهلادي... وتراجع الفضيلة" نسانتتمثل يف "مترد اإل
: أنا من أتباع العقل اخلالد، وكذلك احلكمـة اخلالـدة، أي ذلـك العقـل السـرمدي الـذي كـان دائمـاً للتلخيص ما يسمى رؤييت الفلسفية، فأقو 

  .)13(وسيظل إىل األبد..."
اخلـربة املعمقـة بـالرتاث ومسـالكه،  يفتقـر إىلومثلما كان شريعيت رمزا جليل من املستنريين الدينيني، فان َنْصراً كان كذلك. غري أن شـريعيت  

  يف احلوزات العلمية. العلمي الشامل على املعارف التقليدية؛ ألنه مل يصب تعليماً دينيا طالعويعوزه اال
د علمــاء خالفــاً حلســني نصــر اخلبــري املتمــرس يف الفلســفة والعرفــان وطائفــة مــن املعــارف التقليديــة، ذلــك أنــه أصــاب تعليمــاً متميــزاً علــى يــ 

امـات بينهمـا، إذ يصـف حسـني نصرشـريعيت  كالعالمة السيد حممد حسني الطباطبائي وغريه.  ،مشاهري ولعل ذلك كان من دواعي تبادل اال
بأنـه "ماركسـي غوغـائي حيــاول التغلغـل يف التيـار الـديين"، أمــا شـريعيت فيصـف نصـر بأنــه "مسـتنري رجعـي يسـكن برجــاً عاجيـاًّ". وبلغـت األزمــة 

م عندما استقال حسني نصر من عضوية هيئة حسينية اإلرشاد، احتجاجاً علـى حماضـرة لشـريعيت قـارن 1970االثنني أوجها حدود سنة بني 
ـا. وكتاباتـه عـن "أزمـة احلداثـة... وعبثيـة  ،شـتهر حسـني نصـر مبواقفـه املناهضـة للحداثـةأفيها بني اإلمـام احلسـني وجيفـارا. و  وتنديـده العنيـف 

  .)14(مغبته" بالتوكؤ على آراء املتصوف الفرنسي رينيه غنونالتطور وسوء 
 ،وكــان داريــوش شـــايغان أحــد زمــالء حســـني نصــر، ممــن مجعـــت بينهمــا احللقــة النقاشـــية للســيد حممــد حســـني الطباطبــائي وهنــري كوربـــان

وان كـــان شـــايغان قـــد عـــادل اطالعـــه علـــى  ،عفيمـــا يتصـــل بـــاملرياث امليتـــافيزيقي واآلفـــاق املعنويـــة للتشـــي ،واخنرطـــا معـــا يف مهـــوم فكريـــة مشـــرتكة
آســـيا يف مقابـــل  -الفلســـفة الغربيـــة بـــاطالع مماثـــل علـــى املعتقـــدات اهلنديـــة والفلســـفات املتوطنـــة يف آســـيا. وأثـــار كتابـــه "آســـيا در برابـــر غـــرب 

معتقــدات شــكلت الــرتاث املعنــوي  فقــد ذهــب فيــه إىل "أن مســار الفكــر الغــريب كــان باجتــاه التقــويض التــدرجيي جلملــة ،الغــرب" اهتمامــا بالغــا
فجوهر  ،اهلندوسية" والغرب ،البوذية ،سالم. ويرتكز رأي شايغان هذا على التفاوت االنطولوجي بني الشرق "اإل)15(للحضارات اآلسيوية"
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أمـا الفلسـفة الشـرقية  ،ذلـك أن منـط التفكـري الفلسـفي الغـريب عقـالين ،الفلسفة والعلم يف احلضارات الشـرقية خيتلـف جوهريـا عـن نظـريه الغـريب
  .)16(فرتتكز على املكاشفة واإلميان

 ،واعرتف بأنـه حتسـر علـى حضـارات تقليديـة كانـت يف طريقهـا إىل األفـول ،إال أن "شايغان" قام مبراجعة نقدية ألفكاره يف مرحلة الحقة 
والـتخلص مـن النظـر إليهـا بوصـفها  ،ضارات الشرقية والغربيـةيف كتابه السابق "آسيا يف مقابل الغرب". ودعا إىل التحرر من الرؤية الثنائية للح

يف كتـاب جديـد  "آسـيا يف مقابـل الغـرب"خمتلفة متقابلة جغرافيا وثقافيا. لقد عاد شايغان بعد عقـد مـن الزمـان لنقـد أفكـاره املاضـية يف كتابـه 
   "النفس املبتورة: هاجس الغرب يف جمتمعاتنا".بعنوان  م1989صدر بالفرنسية سنة 

ويثـري كتاباتـه مبـزيج مـن  ،والربهـان باحلكمـة والشـعر ،و املشـاعر باألفكـار ،والـذهن بالقلـب ،وميزة شايغان انه مفكـر يـدمج العقـل بـالروح
تيـارات  إىل شـيء ثالـث يعود فيمافشيء منها يعود إىل ديانات آسيوية، وشيء آخر إىل العرفان التصوف,  ،ختتلف مواطنها ،مفاهيم متنوعة

  ويثريها دائما بتأويالت ونظرات حاذقة. ،لكنه يصوغها يف توليفة منسجمة متسقة ،احلداثة يف الفكر األورويب دوما بع احلداثة
  )م2005 -1979(جداليات التفكير الديني بعد الثورة 

يــران، فقــد تغــريت األولويــات نتصــار الثــورة وقيــام الدولــة اإلســالمية اللحظــة احلامســة يف مســار وحتــوالت التفكــري الــديين يف إإ اعتبــارميكــن 
مل تكــن  ،حــني تصــدرت مســائل غريهــا ،وتراجعــت طائفــة مــن املســائل الــيت ظلــت لعشــرات الســنني عنــاوين ضــجة يف التفكــري الــديين ،الفكريــة

ة انبثقـــت مهـــوم . فجـــأيةســـالمني املهتمـــني بالدراســـات اإلبـــل مل تـَتَـَعـــاَط معهـــا أجيـــال مـــن املفكـــرين والبـــاحث ،قبـــل الثـــورة مـــن الشـــواغل الفكريـــة
فلــم تعــد قضــية اهلويــة  ،وجــرى تــداول موضــوعات خطفــت األضــواء عــاجال , بينمــا انــزوت املوضــوعات الســاخنة املعروفــة قبــل ذلــك ،جديــدة

الـديين واجملتمـع  ،وإمنـا أضـحت قضـايا الدولـة الدينيـة والدولـة املدنيـة ،احملليـة والعالقـة بـاآلخر حتتـل الصـدارة يف التفكـري والكتابـةات واخلصوصي
وتارخييـة املعرفـة  ،التـدين وبواعـث ،ومنشـأ النزعـة الدينيـة ،وأشـكال التـدين ،وماهيـة وحقيقـة الـدين ،ومصـدر مشـروعية السـلطة ،واجملتمع املـدين

مــن  ننســاأو مــا الــذي يرتقبــه اإل ،نســانوالــدين وتطلعــات اإل ،والــذايت والعرضــي يف الــدين ،وجــوهر وصــدف الــدين ،والتعدديــة الدينيــة ،الدينيــة
والــــدين  ،وعالقــــة الــــدين بااليــــدولوجيا ،وجمــــاالت الــــدين وحقولــــه وحــــدوده يف احليــــاة البشــــرية ،نســــانالــــدين ومــــا الــــذي يرتقبــــه الــــدين مــــن اإل

ـ ،وإمكانيـة فهـم الـدين مـن دون االعتقـاد بـه ،وهـل هـي لغـة عرفيـة أم بيانيـة أم رمزيـة ،ولغة الدين ،باألخالق ا والتجربـة الدينيـة وآفاقهـا وجتليا
  .)17(... وغري ذلك.والدين والعقل ،وجداليات الدين والعلم ،وأبعادها

واهلرمنيوطيقـا  ،وظهـر مفكـرون يتسـلحون مبنـاهج تسـتند إىل فلسـفة العلـم ،وطغى سجال خمتلف يف احليـاة الثقافيـة ،وسادت عناوين بديلة
وتطبيقهــا يف دراســة الــنص والــرتاث وأمنــاط اخلــربة الدينيــة.  ،يثوال خيشــون اســتعارة مفهومــات الالهــوت الغــريب احلــد ،وعلــوم التأويــل الراهنــة

ويهــتم باكتشــاف األنســاق  ،ويبحــث عــن اخللفيــات ،يغــور إىل اجلــذور ،وتعرضــت املعــارف التقليديــة إىل مراجعــات مــن منظــور نقــدي حتليلــي
وتوظيــف مقاصــد  ،لــى حتــديث منــاهج االجتهــادوتفكيــك العناصــر واألســس وغربلتهــا. فمــثال يف احلقــل الفقهــي مل تقتصــر الــدعوة ع ،املعرفيــة

 اصــطلح عليــه بعــض البــاحثني فلســفة الفقــه. ،حمــاوالت لبنــاء علــم مبــوازاة أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة وإمنــا ولــدت ،الشــريعة يف االســتنباط
مــن مســلمات وفرضــيات  ،تنباطواكتشــاف العناصــر الراقــدة خلــف عمليــة االســ ،يــة للفقــهجتماعيطمــح هــذا العلــم لبيــان اهلويــة التارخييــة واال

وتســعى فلســفة  .ي تــتمخض داخلــه تلــك التجــاربوطبيعــة الفضــاء املعــريف الــذ ،تتنــوع بتنــوع جتــارب االســتنباط ،وقبليــات ورؤى كونيــة ومبــانٍ 
تم بتشخيص ما يطبع املعرفة الفقهية ،والكشف عن طبيعة املعارف اخلفية املسترتة يف بنيته ،الفقه لتفكيك نسيج الفقه ومـا تتلـون بـه مـن  ،و
ا تغامر باجرتاح أسئلة كانت غائبة من قبل.، وحميطه اخلاص ،رؤية الفقيه الكونية وثقافته   أي أ
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يغلـب عليـه الطـابع األبسـتمولوجي ، وصياغة علـم كـالم جديـد ،وتـَبَـْلَوَر يف دراسة الالهوت اجتاٌه يدعو إىل جتاوز علم الكالم الكالسيكي
ويعيــد رســم  ،ويتعــاطى مــع نتائجهــا بــال وجــل ،وينفــتح علــى اجلغرافيــا الراهنــة للمعرفــة البشــرية، حــرر مــن النزعــة الدفاعيــةويت ،"املعــريف" التبييــين

ويرتكـز  ،يف إطـار هـذه اهلندسـة املعرفيـة توعب طائفـة مـن املوضـوعات اجلديـدةويسـ، اهلندسة املعرفية للمسائل الكالمية بنحو مغـاير ملـا مضـى
   .ويتمرد على أشكال القياس األرسطي املوروثة ،من أجل توظيفها يف البحث والدراسة، ية احلديثةنسانالعلوم اإل على سائر معطيات ومناهج

. إنـه يـربع يف ، ومل يتسلح مبنظور نقـدي تـركييبإال أن الكثري من اإلنتاج الفكري الراهن يف إيران يطبعه املنظور النقدي التفكيكي التحليلي
مــن دون أن ينتقــل إىل بنــاء رؤيــة أو مرتكــزات منهاجيــة ملواقــف معرفيــة أخــرى. ولعــل مــا يــربر ذلــك لــه أن الفكــر  ،عمليــات التقــويض واهلــدم

والرؤيـا دائمـا تنبثـق يف فضـاء  ،ويهمه إثـارة االسـتفهامات قبـل البحـث عـن األجوبـة ،أبدا عن التساؤل ، ال يكفاحلديث بطبيعته فكر نقدي
  النقد والتساؤل.
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  القرن التاسع عشر في في تونس الديني صالححركة اإل
  االهتمام الجامعي واإلنتاج األكاديمي: مقاربة أّولية

  *عبداحلق الزموري
ة عــن روبولوجيــا الغــربيني الــذين درســوا الشــعوب اإلســالمية عامــة واجملتمــع التونســي خاصــة، يف الفــرتة الســابقثنواإل جتمــاعذهــب علمــاء اال

م ملسـائل اإل -االستعمار ات السياسـية والدسـتورية الـيت صـالحإىل إمهال دور علماء الدين يف مسرية النهضة وظهور احلركة الوطنية واستجابا
م مل يســـهموا إال كعناصـــر ثانويـــة يف أهـــم التيـــارات التارخييـــة"ظهـــرت يف القـــرن التاســـع عشـــر،  ، وقـــد تـــردد هـــذا الـــرأي عنـــد )1(آنـــذاك "لكـــو

دايـة اخلمسـينات منـذ ب-لتونسية احلديثة، بل أعتـربت ملثقفني التونسيني وتبّنته النخبة السياسية اليت حتّملت مسؤولية االستقالل وبناء الدولة اا
 .)2(ين املتمحورين بشكل من األشكال حول "الزيتونة" من معيقات بناء اجملتمع احلديث والدولة العصريةعلماء الدّ  -من القرن العشرين

ت وكانت النتيجة إرساء فلسفات تربوية وثقافية ال جيد علماء الـدين فيهـا إال مكانـا هامشـيا، ومـع مـرور الوقـت منعـدما. وبُنِــَيْت املؤسسـا
التعليمية، واجلامعية منها بشكل أساسي، على أساس الفصل بني ما هو ديين وما هو علمي، وأصبحت الثقافة الدينيـة نفسـها تُـَدرَّس ضـمن 

  .)3(ية املخصصَّة لتاريخ األفكار أو االنثروبولوجيا أو الفلسفة وغريهانسانالعلوم اإل أقسام
وحىت نستحضر مدى حجم هذه القطيعة يف الوعي األكادميي والثقايف اليوم، وألن أفضل مرآة تعكس اهتمـام جمموعـة بشـرية مـا بتارخيهـا 

ا هي مرآة اإلنتاج اجل طيلـة  صـالحامعي، فقد حاولنا النظر إىل اإلنتاج األكادميي الـذي تنـاول موضـوع اإلوثقافتها ومكّونات بناء وعيها وذا
خرتنا من بينها مدونة واحدة متمثلة يف البحوث العلمية اليت أنتجها األساتذة اجلامعيون يف اجملـالت العلميـة الصـادرة أاخلمسني سنة األخرية و 

، و"اجمللـة م1964" الـيت تصـدر باللغـة العربيـة منـذ سـنة املثال "حوليات اجلامعـة التونسـيةل عن املراكز اجلامعية. وقد اخرتنا منها هنا على سبي
أيضا. وقد مجعت هاتان اجمللتان خنبـة مرّكـَزة مـن جيـل أكـادميي جديـد  م1964ية" الصادرة باللغة الفرنسية منذ سنة جتماعالتونسية للعلوم اال

ت األوىل لالسـتقالل، وأشـرف علـى اجلامعـة الفتيّـة الـيت أصـبحت خمْــبَـًرا مـن خمـابر مفـاهيم الوطنيـة حتّمل أعبـاء بنـاء الدولـة واجملتمـع يف العشـريا
   .والوحدة القومية والتقدم ومصنعا من مصانعه

  : مفصل محوري في وعينا المعاصر19في القرن  صالحاإل
ن نفســـها يف كتابـــات ومواقـــف مـــن قضـــايا ية عـــّدة، ترمجـــت عـــإصـــالحشـــهد القـــرن التاســـع عشـــر منـــذ بداياتـــه ظهـــور أفكـــار وتطلعـــات 

  ىل حدود الربع األول من القرن العشرين. إية مصاحبة على طول ذلك القرن و اجتماعوتشريعات وبرامج ووزارات وحتركات 
وتيـارات  النقاشـات واملعـارك الفكريـة أجيـاالً  هـذهاألثـر البـارز يف ظهـور وتبلـور احلركـة الوطنيـة، كمـا أنتجـت  هـذه صـالحوقد كان لفـرتة اإل

  ي الذي متّخضت عنه دولة اإلستقالل وتصّدر النخبة الوطنية لسلطات القرار يف تونس.جتماعسياسية كان هلا دور حاسم يف احلراك اال
تلـك  واملفـاهيم الـيت بُِنيـْت علـى أساسـها الدولـة القوميـة احلديثـة يف تـونس هـي مـن نتـاج ئمـن املبـاد وُجيِْمع الدارسون على اعتبـار أن كثـرياً 

لخ املرحلة، وأن وعينا املعاصر وتشكيلنا الثقايف يدين يف جزء كبري منه إىل نقاشات تلك الفرتة. كما يذهب آخـرون إىل أن التطـور الـذي انسـ
لمــاين مبوجبــه التيــار السياســي التحــديثي الــذي قــاد احلركــة الوطنيــة ابتــداًء مــن أواخــر ثالثينــات القــرن العشــرين والــذي اختــار مبوجبــه الغــرب الع

السـند احلقيقـي حلداثـة ي كـان "إصـالحسـهم بشـكل حاسـم يف القضـاء علـى توجـه أيف تصـوراته لبنـاء اجملتمـع والدولـة، قـد  معياراً قيميا مطلقـا
  .)4("أكثر جتذرا
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حلــديث ) رمــًزا للمجتمــع السياســي واملــدين التونســي ام1890ـ(تــية آنذاكصــالحونســي رمــز احلركــة اإلورغــم ذلــك فقــد أصــبح خريالــدين الت
  . )5(بامتياز

  :يتوهذه األسباب جمتمعة هي اليت دفعتين إىل طرح السؤال اإلشكايل اآل
املعاصــر وبناءنــا الشــعوري  اي الكبــري واملتنــوع حاضــرة لــدينا بكّليتهــا، مشــكِّلة إىل حــد كبــري الوعينــصــالحإذا كانــت آثــار ذلــك الــرتاث اإل

  ترمجة ذلك احلضور يف اإلنتاج العلمي واألكادميي حول ذلك الرتاث؟ اجلمعي، فما هو حضوره يف ثقافتنا العاملة وما مدى
  كان هذا هو السؤال املفتاح.

وكــان ال بــد عنــد حماولــة اخلــوض فيــه البــدء بــأّول إنتــاج يعــّرب عــن هــذه النخبــة وميّثــل عصــارة تفكريهــا، وكــان هــذا هــو الــذي دفعــين للبــدء 
  فيها. صالحملا ُكِتب عن اإل بـ"حوليات اجلامعة التونسية" والقيام جبرد شامل

  : فقر في التناول يناقض االّدعاءصالحالحوليات واإل
" جملة أكادمييـة تصـدر عـن أهـم وأرفـع مؤسسـة تربويـة يف الـبالد: اجلامعـة التونسـية، ويسـهم فيهـا، كمـا ختربنـا بـه وليات اجلامعة التونسيةح"

بـــة مـــن أبـــرز األســـاتذة اجلـــامعيني املنتمـــني إىل اختصاصـــات متعـــددة يف األدب واللغـــة خن )6(قـــوائم هيئتهـــا املؤسِّســـة وهيئـــات حتريرهـــا املتعاقبـــة
  والتاريخ واحلضارة والفلسفة وغريها.

عـددا. واحتــوت هـذه األعـداد علـى نــوعني  48) م2004(، وظهــر منهـا حلـد اآلنم1964وقـد صـدر العـدد األول مــن هـذه اجمللـة سـنة 
(وكــان مــن اجملمــوع) وتقــدمي الكتب %20ســهم فيهــا أعضــاء هيئــة التحريــر حبــوايل أودراســة،  مقالــة 423(وهــي  مات: املقــاالتاســهمــن اإل

  ). %42بـ أعضاء التحرير فيها إسهاممراجعة، كانت  155جمموعها 
علـى –خـرية متثل بامتياز إحدى املرايا اليت تعكس لنا أنواع الثقافـة التونسـية يف اخلمسـني سـنة األ -بصبغتها هذه- ن اجمللةبأوميكن القول 

الثقافـة يُــَعّد  اجتمـاععند النخبة اليت تتصدر أعلى اهلرم يف املنظومة الرتبوية. وال شك أن تتبع إنتاج هـذه النخبـة مـن وجهـة نظـر علـم  –األقل
  .)7(هلا من أوكد الواجبات املنوطة بعهدة هؤالء لرسم معامل املعرفة "العلمية" اليت عملوا على ترسيخها وتكوين عقول الناشئة طبقا

ـا أسـئلة تتعلـق بإشـكالية واحـدة، هـي مـا نشـتغل  –هنا–إننا  ال نّدعي القدرة على خوض هذا الغمار، هي فقط مالحظات أوحت لنـا 
يف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من اإلنتاج العلمي للنخبة اجلامعية التونسية  صالحعليه: ما هو نصيب موضوعات ورجاالت اإل

  ة؟املعاصر 
 %3,8جند أن نسبة الكتب اليت وقعت مراجعتهـا وهلـا عالقـة باملوضـوع املـدروس هـي  جزئيات الكتب املنشورةذا دّققنا النظر يف بعض إو 

  كتابا وقع تقدميه للقراء.   155من بني 
ـا ال تعـدو  تساؤالت ومالحظات عديدة ال بد أن تطرح نفسـها إزاء مـا تعرضـه علينـا هـذه اللوحـة نسـوق بعضـها فيمـا يلـي مـع التأكيـد أ

  الثقافة يف بالدنا: اجتماعأن تكون مقاربة أّولية ملوضوع ميكن أن يشّكل مركز اهتمام وعناية لدى املشتغلني بعلم 
، حتـت أي زاويـة وقـع تناوهلـا. صـالحمات املنشورة يف اجمللة واليت تتنـاول موضـوع اإلاسهتتفاوت العشريات األربع املدروسة يف عدد اال .1
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فاوت قيمة هذه البحوث مـن حيـث جـّديتها وطرافـة طرحهـا وقيمتهـا العلميـة. ففـي حـني اقتصـر التعـّرض للشـيخ الطـاهر بـن عاشـور تت .2
ية صـــالحعلــى ســبيل املثــال يف مخــس صــفحات فقـــط تناولــت بإمجــال بعضــا مــن مســريته، جتـــاوزت دراســة احلبيــب اجلنحــاين حــول احلركــة اإل

 اخلمسني صفحة.

حبوث مستقلة لـه، إضـافة إىل التعـّرض لـه  6هتمام األول يف هذه القائمة وذلك من خالل ختصيص الضياف باال ستأثر أمحد ابن أيبإ .3
 يف تونس. صالححممد عبده ورشيد رضا يف حركة اإل إسهاممقاالت  4يف عدد من املقاالت األخرى بشكل ثانوي، يف حني تناولت 

باحثـا  13مـن بـني  5، وكتبهـا )%48(أي بنسـبة مـون إىل هيئـة حتريـر اجمللـةذة ينتعشرة حبوث مـن جممـوع واحـد وعشـرين حررهـا أسـات .4
. أمـــا عـــن مراجعـــات الكتـــب حـــول املوضـــوع فقـــد كانـــت مجيعهـــا بـــأقالم مؤسســـي اجمللـــة %39أي بنســـبة  صـــالحســـهموا بالكتابـــة حـــول اإلأ

 والقائمني عليها.

مبراجعـة  إالال يتمتّـع  صـالحاإل و الـدين التونسـي مـثال وهـو أبـاملتبّني يف جمموع هذه القائمـة مـن البحـوث واملراجعـات يالحـظ أن خـري .5
مـن مشـايخ خريالـدين  نفسـه يف تـونس ومهـا يف الوقـت صالحاإل ايتيمة للدراسة اليت نشرها معن زيادة حول كتاب "أقوم املسالك". أّما عميد

يف بعـــض تلـــك الدراســـات ومل ختصـــص هلمـــا حبـــوث  اً ومعاونيـــه: الشـــيخ قابـــادو والشـــيخ ســـامل بوحاجـــب، فلـــم تقـــع اإلشـــارة إليهمـــا إال عرضـــ
  مستقلة.

  : مرآة لفكر النخبة الحديثةيةجتماعالمجلة التونسية للعلوم اال
ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــة اجلامعيــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــام النخب ـــــــــــــــــــــــري اهتمــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــكل كب ـــــــــــــــــــــــس بشــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــيت تعكـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــرى ال ـــــــــــــــــــرآة األخــــــــــــــــــ املـــــــــــــــــــــ
مشّكّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ّ 
 ّ◌◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ
ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌لة جزءا من الوعي العام يف تونس تتمثل يف مدونة "اجمللة 

ع للجامعــة التونســية يــة" التــابجتماععــن "مركــز الدراســات والبحــوث اإلقتصــادية واال م1964يــة" الــيت صــدرت ســنة جتماعالتونســية للعلــوم اال
  واملتكّون حديثا، وهي أّول نشرة علمية له باللغة الفرنسية.

الذي شهد خروج بوحديبـة مـن هيئتهـا والتحـاق كـل  م1969لسنة  19إىل حدود العدد  )8(وواصلت اجمللة بنفس تشكيلة هيئتها األوىل
  . م1968لسنة  12إدارة اجمللة منذ العدد  من منصر الرويسي وعبدالقادر الزغل، وكان ساسي بن حليمة قد انضّم إىل

ولكــن أهــّم التغيــريات الــيت طــرأت علــى جمموعــة العمــل هــذه هــي تلــك الــيت أتــت بالــدكتور عبــدالوهاب بوحديبــة إىل رئاســة املركــز، وتــوزّع 
الدميوغرافيـة/ عبـدالوهاب قسـم الدراسـات  ،العمل يف هذا األخري بني عشرة اختصاصات ترّأسها عشـرة مـدراء هـم علـى التـوايل: منجـي بشـري

قسـم الدراسـات حـول تـاريخ احلركـة  ،قسم الدراسات األدبية والفنيـة/ منصـف الشـنويف ،سالمية/ منجي الشمليبوحديبة؛ قسم الدراسات اإل
ت األلسـنية/ قسـم الدراسـا ،قسم الدراسات اجلغرافيـة/ صـاحل القرمـادي ،قسم الدراسات االقتصادية/ حممد فخفاخ ،الوطنية/ عبداجلليل دّمق

  ية.جتماعقسم الدراسات اال ،قسم الدراسات التارخيية/ عبدالقادر الزغل ،قسم الدراسات القانونية/ حممد الطاليب ،حمي الدين مربوك
ونالحــظ أن بوحديبــة مجــع إليــه أيضــا بعــض أعضــاء الفريــق الــذي أصــدر حوليــات اجلامعــة التونســية (كمنجــي الشــملي واملنصــف الشــنويف 

تعتــرب هــذه اجملموعــة النخبــة املرّكــزة للمثقفــني التونســيني املتخــرجني مــن أعلــى اجلامعــات الفرنســية، وعلــى مثلهــا كــان املعــّول يف بنــاء وغــريهم). و 
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ـــا مـــن جهـــة  السياســـات الرتبويـــة والثقافيـــة واإلعالميـــة للدولـــة الناشـــئة مـــن جهـــة، وختـــريج دفعـــات مـــن اإلطـــارات اجلامعيـــة ملـــد ســـوق الشـــغل 
  .)9(ثانية

، ولـذلك جنـد )10(يت اختيار لغة اجمللة يف إطار التوجهات االسرتاتيجية للنخبـة السياسـية واملثقفـة آنـذاك الـيت تعتـرب الفرنسـية لغـة العلـمويأ
، أي بعـــــد مـــــرور إحـــــدى عشـــــرة ســـــنة علـــــى م1975لســـــنة  43-40أن أول مقالـــــة ُنِشـــــرت باللغـــــة العربيـــــة يف اجمللـــــة كانـــــت يف العـــــدد رقـــــم 

ا الســياق ال بــد لنــا مــن إيــراد بعــض املالحظــات األوليــة الــيت تلقــي الضــوء علــى ظهــور القســم العــريب يف اجمللــة مــع هــذه . ويف هــذ)11(ظهورهــا
  الدراسات:

(ومــدير املركــز) إىل فئــة املثقفــني املتخــرجني مــن اجلامعــات الفرنســية ولكــن مــن الــداعني يف ر عبــدالوهاب بوحديبــة مــدير اجمللةينتمــي الــدكتو 
يف خمتلـف مراحـل التعلـيم. ولعـل وجـوده   )12(نفسـها يف مسـتوى اللغـة الفرنسـية -علـى األقـل–قويـة اللغـة العربيـة وجعلهـا إىل ت نفسـه الوقت

 كان مساعدا على بعث قسم عريب باجمللة.

طــة بــالغرب يف تــونس حــول التعريــب أعــاد لألذهــان الصــراع القــدمي بــني النخبــة احلديثــة املرتب كبــرياً   شــهدت مرحلــة بدايــة الســبعينات جــدالً 
مشـاريع مشروعا ثقافيا ولغة وقيم حداثة، والنخبة اليت ومسها هؤالء "بالتقليدية" واليت ترتبط بشكل مـن األشـكال بالزيتونـة، والداعيـة إىل ربـط 

لــوم واإلدارة. وظهــر وإحــالل اللغــة العربيــة مركــز األولويــة يف التعلــيم والع عــن الغــرب األورويب لتفــات إىل الشــرق عوضــاً النهضــة بثقافــة األمــة واال
. وال شـك أن العـودة إىل )13(ذلك اجلدل بشكل واسع على صـفحات اجلرائـد واجملـالت ويف املنتـديات واللقـاءات الـيت عرفتهـا تلـك املرحلـة

احل بـــن صـــاذلـــك النـــوع مـــن النقـــاش تعـــود إىل أســـباب عـــّدة لعـــل أّمههـــا فشـــل اخليـــار التنمـــوي لتلـــك النخبـــة يف النهـــوض بالبالد(ســـقوط جتربـــة 
 م1967االشــرتاكية ومــا خّلفتــه مــن جــروح عميقــة زادت مــن نقمــة "اجملتمــع" علــى النخبــة)، والضــغوط اإلقليميــة الــيت مارســتها وخلفتهــا هزميــة 

 . )14(، وكذلك االحتقان الدويل الذي تسببت فيه أزمة النفط العامليةم1973ومعركة أكتوبر 

علماء درسـوا يف بدايـة مشـوارهم العلمـي يف الزيتونـة ليسـتفتحوا القسـم العـريب يف اجمللـة  لكل ذلك نعتقد أن االختيار الذي وقع على أربعة 
 كانت له دالالت حول إعادة النظر يف التوجه العام الذي جيب أن تتوخاه النخبة يف البحث عن حلول وبدائل للتنمية.

د املوايل من اجمللة معتربا الدعوة إىل التعريب قضية إيديولوجية ولعّل ذلك هو الذي حدا بالدكتور احلمزاوي إىل نشر دراسة مباشرًة يف العد
  .)15(لتفاف على مشروع احلداثة باملنظور البورقييبافتعلها من تبّقى من الزيتونيني لال

لـذلك كانـت  ،ي والثقـايفجتمـاعأُنشئ املركز واجمللة املعّربة عن وجهـة نظـر القـائمني عليـه خلدمـة أهـداف السـلطة ومشـروعها السياسـي واال
ـا، ولكـن مـا إن بـدأت تظهـر يف املركـز بعـض "املعارضـات" و"التنبيهـات" إىل عـدم  أحباثه وملتقياته مرتبطة بسياسات الدولة يف خمتلف تطلعا

ظهـرت  لظـاهرة التهمـيش الـيت"يـة يتعـّرض جتماعية واالنسـانمالءمة بعض تلك السياسات لألهداف التنموية، بـدأ املركـز ومـن ورائـه العلـوم اإل
يف إعـــادة التـــوازن إىل الوســـط  -ســـيبشـــكل عك–، وقـــد ســـاعدت هـــذه الظـــاهرة )16(مث يف مظـــاهر الـــدعم والتضـــييق "يف اخلطـــاب الرمســـي

ا، واألهداف اليت على املؤسسات اجلامعية الق ا. اجلامعي وبدء النخبة امللتّفة حول املركز واجمللة ملراجعة األدوار اليت تروم القيام    يام 
ا باللغـة العربيـة بـالرغم  )17(التفاوت يف صدور القسم العريب من اجمللة ورغم  مـنإال أن هذه األخرية حافظت على إصدار بعـض دراسـا

ـدف اسهإالتجائها يف العديد من املرات إىل "حشو" العدد ب مات من األردن ومن غريها من البالد العربيـة لـيس هلـا بالضـرورة عالقـة مباشـرة 
ا ُكِتبْت باللغة العربية. وميكن لنـا أن نتسـاءل هنـا عّمـا إذا كـان لـذلك التطـور مـن عالقـة باختفـاء أمسـاء مـديري األقسـام اجمللة، الله م إال لكو

الوهاب بوحديبــــة) (د. عبــــدالــــيت مل تعــــد حتمــــل غــــري اســــم مــــديرها م1977لســــنة  49-48مــــن الصــــفحة األوىل للمجلــــة ابتــــداًء مــــن العــــدد 
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) قبــل أن يّتخــذ هــذا األخــري إىل جانبــه !اســم املــدير فقــط ( م1979لســنة  57-56مــد الــروز)، مث ابتــداء مــن العــدد (د. حم وســكرتريها العــام
) اهلــامشي العبيّــد 101(العــدد  م1990. وقــد تــواىل علــى رئاســة اجمللــة منــذ ســنة م1986لســنة 87 -84ابتــداء مــن العــدد )18(جلنــة قــراءة

  هلادي بن وزدو.واملنصف اهلرقلي وحسن العّنايب وأخريا ا
  صالحالمجلة وموضوع اإل

ذه املقدمة وضع اإلطار الثقايف والنفسي العام الذي تتحرك فيه هذه اجمللة والقائمني عليها حملاولـة فهـم طبيعـة اإلنتـاج العلمـ ي هلـذه أردنا 
يـة والسياسـية الـيت حتتلهـا وطبيعـة جتماعواملواقـع االنطالقا من وعينا بأّن التكـوين الثقـايف هلـذه النخبـة إالنخبة طيلة أربعني سنة املاضية، وذلك 

  املشروع الذي تبّشر به قد كان له تأثري حاسم يف نوعية اإلنتاج األكادميي املنشور يف اجمللة. 
مـن  % 2,11طيلة أربعني سنة، وهي متّثل نسبة  صالحدراسة هي إًذا حمّصلة اإلنتاج العلمي الصادر يف هذه اجمللة حول موضوع اإل 17

 إصـالحباللغـة الفرنسـية. وإذا اسـتثنينا مقالـة عليـاء شـوخية عـن مفهـوم ونتـائج مشـروع  13منهـا باللغـة العربيـة و 6جممـوع الدراسـات املنشـورة: 
لنــرى أول  م1975ي، فقــد كــان علينــا أن نرتقــب ســنة صــالحألحــد ركــائز اجلــدل اإل -نســبيا-يف تــونس الــذي تعــرض  م1958التعلــيم لســنة 
  (باللغة الفرنسية).خلليفة شاطرا اجمللة متس موضوع درسنا بشكل مباشر: "احلركة الدستورية يف تونس يف القرن التاسع عشر" دراسة تنشره

ا كما يلي:   وقد توزعت هذه املقاالت حسب موضوعا
اصالحدراسات هلا عالقة بالنخبة اإلأربع  -   ية: تركيبتها، مواقفها، حتركا
 ةحول املرأة واألسر  حبثان -

 وموضوعاته: الدستور، التعليم، األدب صالححبوث تناولت إشكاليات اإلعشرة  -

  ومسريته النضالية  صالحوموضوع واحد تناول أحد رموز اإل -
طــرح موضــوع اإلنتــاج اجلــامعي طيلــة العقــود األخــرية يف تــونس إىل أن طبيعــة تكــوين  –وهــم قّلــة–الــذين حــاولوا  جتمــاعيــذهب علمــاء اال

ادمييـــــة املســـــيطرة علـــــى دوائـــــر التوجيـــــه والقـــــرار العلمـــــي والرتبـــــوي يف تـــــونس االســـــتقالل كـــــان لـــــه دور حاســـــم يف نوعيـــــة اإلنتـــــاج النخبـــــة األك
ـــا ". وطبقـــا لـــذلك فقـــد أصـــبحت اجلامعـــ)19(اجلـــامعي جمـــرد حمطـــة حمليـــة لنْقـــل واســـتهالك املعـــارف والتقنيـــات"، ة يف العشـــريات األوىل لتكّو

. كانـــت املهّمـــة )20("التبعيـــة الثقافيـــة ورمبـــا تـــربِّره فـــتح واملعاصـــرة يف هـــذه احلالـــة "جمـــرد شـــعارات ختفـــي واقـــعوتصـــبح مقـــوالت التحـــديث والت
ا  ـــسة إًذا ختــريج إطــارات وطنيــة وتكــوين أجيــال جديــدة علــى صــورة هــذه النخبــة، ولكــن مــع احلــد مــن توّســع قاعــد املســتعجلة للنخبــة املؤسِّ

لــى القــرار ومــا يتبعــه مــن تقّلــص االمتيــازات والفوائــد. ولعــل ذلــك مــا جعــل بعــض الدارســني يعتــرب أن يــة، خوفــا مــن فقــد الســيطرة عجتماعاال
" حجـرة عثـرة يف وأصـبحت علـى العكـس مـن ذلـك"عددا من األمساء اجلامعية التونسية قـد ختلـت متامـا عـن أداء وظيفتهـا البحثيـة الطالئعيـة "

  . )21(عرقلة مسرية البحث العلمي التونسي"
وراء قلّــة اإلنتــاج العلمــي لكثـري مــن رواد اجلامعــة التونســية بشــكل خــاص،  –إىل جانـب غريهــا–سـباب الــيت ذكرناهــا كانــت ال شــك إن األ

يف الـدوريتني اللتـني تناولنامهـا بـاجلرد. وملزيـد  صـالح(أو نـدرة) مـا ُكتِـب عـن اإلالشبان. ولعل ذلـك مـا يفّسـر قلّـة مقارنة مثال مبوجات الباحثني
ا قراءتنا األولية إلنتاج رواد اجلامعة التونسية ال بد من القيام بتتبع مـا أنتجـه هـؤالء خـارج التأّكد من  هذه املالحظات العامة اليت أوحت لنا 

ـذا املوضــوع اخلطــري بــالرغم مـن االدعــاء بالتواصــل  مــع إطـار هــاتني اجمللتــني، عّلنـا نتوصــل إىل اإلجابــة عــن أسـباب احلضــور احملتشــم لالهتمــام 
  واده. ر 
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******************  
 الهوامش:

  ) باحث من تونـس.*
  .. تعريب حفناوي عمايرية وأمساء معّلى1995بيت احلكمة،  ،تونس م،1915-1873العلماء التونسيون  ،أرنولد غرين -1

t Abdelbaki HERMASSI; «Elite et société en Tunisie: intégration eنظـر علـى سـبيل املثـال ال احلصـر: ا -2

19 & Alya  –Revue Tunisienne des Sciences Sociales; n° 16/ mars 1969. pp. 11  inmobilisation» 
 in»  CHOUIKHA, «Conception et résultats de la réforme tunisienne de l'enseignement de 1958

Revue Tunisienne des Sciences Sociales n°19/ décembre 1969. pp. 39-65. & Sadok SAHLI, 
Revue Tunisienne des Sciences  in»  L'enseignement en Tunisie après la réforme de 1958«

Sociales n°24/ mars 1971. pp. 230-262  
ـــــــــــةإصـــــــــــالحنظـــــــــــر أمحـــــــــــد عبدالســـــــــــالم: مواقـــــــــــف ا ـــــــــــل احلماي ـــــــــــونس قب ـــــــــــونس ،ية يف ت ـــــــــــع ،ت . وقـــــــــــد م1986 ،الشـــــــــــركة التونســـــــــــية للتوزي

يـــتم الزيتونيــــون مــــن قبــــل النخبـــة بعــــّدة نعــــوت وأوصــــاف منهــــا: ُوُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌◌ُ 
م مــرض، وبــدّمل يف ســاق اجملتمــع، وبــذوي اإلعاقــة اللغويــة، " ومــا إىل ذلــك مــن  أصــحاب العقليــة املتحجــرة، والرجعيــون، ومبــن يف قلــو

حريــة التعبــري واإلنتــاج  فــــي "اجلامعــة التونســية والتحــرر "الكعــيب؛ منجــي  ،األوصــاف وألفــاظ التحقــري املصــحوبة بأســاليب النبــذ واإلقصــاء"
ويالحــظ الــدارس أن هــذا  .2000مؤسســة التميمــي للبحــث العلمــي واملعلومــات؛  ،زغــوان ،املعــريف يف اجلامعــات واملراكــز البحثيــة العربيــة

  !!"الرأي تعّمم يف أوساط أغلبية ساحقة من الكتاب والباحثني، وأصبح موقفا "رمسيا 

التعلــيم التونســي الــذي طّبقــه  إصــالحبكتابــة تقريــر يكــون هــو مشــروع  م1958ســنة  Jean DEBIESSE كلّــف الــرئيس بورقيبــة -3
 – 115ص ،جــي الكعــيب؛ نفســهننظــر أيضــا ماحممــود املســعدي أول وزيــر للتعلــيم يف عهــد االســتقالل وعلــى مــدى عشــر ســنوات. 

135.  
 .80ص م،1993سنة  ،113عدد  ،يةجتماعاجمللة التونسية للعلوم اال ،العامل الشاهد الشيخ حممد النخلي ،امحيده النيفر :نظرا -4

 ،تـونس ،19و 18و 17املؤرخون التونسـيون يف القـرون  :نظر على سبيل املثال ال احلصر بعض التفصيل يف ذلك عند أمحد عبدالسالما -5
  .382-363ص م،1993بيت احلكمة، 

محد عبدالسالم، الشاديل بوحيي، منجي الشملي، عبـدالقادر املهـريي، فرحـات الدشـراوي، احلبيـب اهليئة التأسيسية للمجلة تركبت من: أ -6
ا كالٌّ من أمحد عبدالسالم والشاديل بوحيي ومنجي الشملي وحممد اهلادي الطرابلسي   .الشاوش. وقد تداول على إدار

مســامهة يف دراســة وظــائف "يــيم اجلامعــة التونســية، وخاصــة نشــري يف هــذا اجملــال إىل سلســلة األحبــاث الــيت نشــرها حممــد باشــوش حــول تق -7
. وانظـــر أيضـــا رســـالة دكتـــوراه دولـــة الـــيت 38-5ص م،1985/  81-80يـــة عـــدد جتماعفــــي اجمللـــة التونســـية للعلـــوم اال "اجلامعـــة التونســـية

-1956يــة جتماعية واالنســانم اإلالبحــث العلمــي واملعلومــات يف تــونس: اإلنتــاج العلمــي للبــاحثني يف العلــو "ناقشــها وحيــد قــدورة حــول 
صفحة)؛ وأيضا " أعمال املؤمتر اخلامس للبحث العلمي حـول حريـة التعبـري واإلنتـاج املعـريف يف  1400جملدات ( ةوهي يف ثالث م"1987

  م.2000 ،مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات ،"زغوان ،اجلامعات واملراكز البحثية العربية

 اليت ترأسها آنذاك مصطفى الفياليل من: احلبيب عطّية، الشاذيل العّياري، عبدالوهاب بوحديبة، صاحل القرمـادي، تكونت هيئتها األوىل -8
 حممود صكالين، وإيف يونس.
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هـدفها يف ذلـك تقـدم البحـث العلمـي وخدمـة "وذلك ما عناه رئيس هيئة حترير اجمللة اهلادي بن وزدو عندما حتّدث عـن اجمللـة قـائال إّن:  -9
 3ص ،2003السنة  123العدد  "هداف التنمية الشاملةأ

 م1985/  81-80عــدد  ،يــةجتماعفـــي اجمللــة التونســية للعلــوم اال "مســامهة يف دراســة وظــائف اجلامعــة التونســية"نظــر حممــد بشــوش ا -10
لـة التونسـية للعلـوم فــي اجمل " م1920 - 1850يف تـونس مـن القضـية اللغويـة  صـالحموقـف حركـات اإل" ،، وكـذلك هشـام بـوقمرة33ص
  .55-27ص م،1982/  69-68عدد  ،يةجتماعاال
  مام وحممد احلبيب اهليلة وعبداجلليل التميمي.سهم يف هذا العدد كل من احلبيب اجلنحاين ورشاد اإلأوقد  -11
أوال، ومـن قبـل الـرئيس رغـم املعارضـة الشـديدة الـيت لقيهـا مـن قبـل النخبـة  م1973سهم بشـكل حاسـم يف تعريـب الفلسـفة سـنة أوقد  -12

لتقــاء بورقيبــة ثانيــا. وكــان يعتــرب أن وظيفــة اجلامعــة ال بــد أن تتحــدد طبقــا ألمــرين: األّمــة والعــامل، أي " التعبــري عــن الثقافــة الوطنيــة " واال
 A. Bouhdiba; "L'université, la culture nationale et la culture :نظـرا"واألخـذ عـن احلضـارات األخـرى". 

A la recherche des normes perdues. M.T.E., 1973; p 84 inselle" univer .12ص عن بشوش؛ نفسه. 

ـا وحملـال ذلـك النقـاش: ا -13  :L'arabisation"نظـر القائمـة الطويلـة لتلـك املقـاالت يف الدراسـة الـيت نشـرها صـاحل احلمـزاوي مسـهما 

problème idéologique" 219-173ص م1976سنة  44ية " عدد جتماعيف "اجمللة التونسية للعلوم اال. 

 ."آليات التسيري وحرية التعبري باجلامعة التونسية: كلية اآلداب واملعهد األعلى للتوثيق منوذجا" ،نظر عبداجلليل التميميا -14

15- Salah Hamzaoui; "L'arabisation: problème idéologique" in RTSS. N°44 / 1976. p 173-219 

يـة؛ جتماعاجمللـة التونسـية للعلـوم اال "يةنسـانيـة واإلجتماعالتـأطري اجلـامعي مـع التفاتـة خاصـة إىل حقلـي العلـوم اال"د بشـوش حممـ :انظر -16
 .72-7ص م1988سنة  95-94عدد 

ا خل) كمــا شــهدت أعــداد أإ ..54و  47و  45(كاألعــداد رقــم د مل تشــهد دراســات باللغــة العربيةعديــد األعــدا -17 خــرى أغلــب صــفحا
  .صفحة بالفرنسية) 74بالعربية و فحهص 182الذي صدر يف  م1981لسنة  67كالعدد رقم (للغة العربيةبا

 .تتكون اللجنة من هشام بوقمرة منّسقا عاما، وعبدالقادر الزغل وحممد املهدي املسعودي واملنصف احلاجي أعضاءً  -18

مــن طــرف النخبــة التونســية " اجلديــدة " املكونــة  -ُفــِرض ترّكــز إن مل نقــل-(..) إن الــنمط الرتبــوي الفرنســي "يقــول حممــد بشــوش:  -19
 باملدارس الفرنسية، لذا فمن املنتظر أن يؤثر هذا النمط على اهلياكل اجلامعية وعلى بنية التدريس وعلى تنظيم الدروس والطرق واألشكال

 .12ص نفسه. "املتبعة يف نقل املعرفة وإنتاج الثقافة

 .29ص ،نفسه ،بشوش -20

 .19ص ،نفسه ،تميميعبداجلليل ال -21
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  "تدبير الشأن الديني" في المغرب
  (حديث في كيفية إشاعة قيم التسامح والتعايش والتآزر في المجتمع)

  *حسن لشقر
ي مكانــة متميــزة، وإن مل نقــل حموريــة يف اجملتمــع العــريب اإلســالمي، مــن حيــث هــو قــوة ونظــام مشــكل لنســق القــيم ســالمين اإلحيتــل الــدّ 

ي والفاعــل السياســي بامتيــاز، لــذلك جنــد أنفســنا كــأفراد و مؤسســات مــدفوعني جتمــاعاد واجلماعــات. فهــو الالحــم االوالســلوك لــدى األفــر 
، خصوصـا وأن العـامل ليـة الدمقرطـة والتنميـة اجملتمعيـة، بـل عنصـٌر داعمـاٌ لعمليت جتعل منه عنصرا حيويـا وفـاعالللتفكري مليا يف الطريقة املثلى ا

 يية والسياســية واالقتصــادية والثقافيــة) األمــر الــذجتماع(االســتوياتوحتــوالت متســارعة طالــت خمتلــف امل )1(ىتطــورات كــرب  -ومــازال-عــرف
يفرض علينا حنن العرب بالذات التفاعل مع هذه الدينامية اجلديـدة كـي ال جترفنـا تيـارات التخلـف و نـنغمس يف عتمـة التطـرف الـذي يتغـذى 

  من الديين ويتحصن به طبعا.
، يف أفــق البحــث عــن الســبل املالئمــة أو الكفيلــة الناجعــة لتــدبريه يف  يف املغــرب بالــذاتطلــق تــأيت أمهيــة مســاءلة احلقــل الــديينمــن هــذا املن

ي، أدت بالضــرورة إىل بــروز خطــاب ثقــايف جتمــاعخــتالالت كــربى علــى مســتوى نســيجه االإإطــار اخلصوصــية احملليــة، ســيما وأن الواقــع شــهد 
يث قفزت إىل الواجهة بقوة ظاهرة "اإلسالم الراديكايل" الذي رافقته موجات مـن التعصـب و العنـف املـادي شاذ، هو "خطاب التطرف"، حب

ة اجلديــدة تــدبري الشــأن الــديين" يف املغــرب، مــن أجــل مواكبــة التحــوالت اجملتمعيــي املزيــد مــن املشــروعية علــى خطــة "يضــف والرمــزي. وهــذا مــا
ـــا أن تتجـــاوز تلـــك الصـــورة املغرقـــة يف (دينيـــة) معاصـــرة تكـــوصـــوال إىل إنتـــاج ثقافة ون رافـــدا أساســـيا يف عمليـــة التنميـــة املنشـــودة؛ ثقافـــة بإمكا

التعصـب الــيت رمستهـا بعــض الفــرق واجلماعـات اإلســالموية يف خميلــة بعـض أفــراد اجملتمـع. وهــذه الثقافــة ينبغـي أن تقــوم علــى التأويـل الــذي مــن 
رد، وأن جييـب عـن األخطـار اخلارجيـة، ذلـك أن املقتضـيات الـيت نعيشـها اليـوم تفـرض علينـا أال شأنه أن يدعم التوازن الداخلي و النفسـي للفـ

نظــل ســجناء مــاض تغــريت ظروفــه وشــروطه. مــن هنــا حنتــاج يف احلقيقــة إىل تأهيــل الشــأن الــديين، علــى الــرغم مــن أن هنــاك عقبــات نفســية 
التأجيل، إذ المناص بدايـة مـن تأسـيس فكـر  ليقا كامال، لكن األمر ال حيتموثقافية وسياسية حتول دون حتقيق ذلك يف الواقع املوضوعي حتق

، إلنتــاج )2("املتخلــف"يشــمل باألســاس نقــد الفكــر الــديين يف شــكله  :نقــدي حقيقــي، كمــا يقــول املفكــر اجلزائــري الــدكتور مجــال بــن الشــيخ
ادئ اإلســالمية الســمحاء، الــيت ال تنطــوي علــى أي ضــيق أو مناعــة ثقافيــة جديــدة تقــي اجملتمــع مــن ردود فعــل متطرفــة قــد تشــوه القــيم واملبــ

  .)3(﴾منات بعضهم أولياء بعضؤ منون واملؤ وامل﴿: -عز وجل-تعصب، بل على احملبة واملودة واألخوة، مصداقا لقوله 
ا وزارة األوقــاف و ويف هــذا الســياق البــد مــن االعــرتاف بأمهيــة اخلطــ يئــة مندجمــة الشــؤون اإلســالمية يف املغــرب، ة الــيت إعتمــد والــيت تــروم 

العـــودة بـــاملرجع الـــديين إىل الواجهـــة يف التعبـــري عـــن آراء يف الشـــأن الفـــردي و العـــام، وتقـــدمي صـــورة اإلســـالم  وفعالـــة للشـــأن الـــديين، يف أفـــق
ت نسـجم مـع التوجهـااحلقة(اإلسالم املتسامح مع الذات واآلخر، املنفتح على العصر ومستجداته)، من أجل ترسيخ البناء الروحي السـليم امل

تنميـة كـل العناصـر الدينيـة لصـيانة املقومـات التارخييـة و املذهبيـة للمغـرب، ويف الوقـت نفسـه يكـون هـذا به يقصد  ).4العامة لسياسية الدولة(
يف هـذا الصـدد ، و ين والتشـويش علـى أمـنهم الروحـياحلـوار البنـاء، الـذي مينـع اسـتغالل املـواطنني باسـم الـدلقرب وسيلة للتصحيح واملناقشة و ا

  لتتجاوب مهامها اجلديدة مع ما يعرفه اجملتمع املغريب من تغريات. )5(جاءت الدعوة إىل إعادة تنظيم اجملالس العلميةّ 
فــإن مشــروع تأهيــل الشــأن الــديين و عقلنتـــه يف املغــرب لكــي تكــون مثــاره أطيــب وأنضــج، المنــاص مــن أن يســتنري برتتيبــات و  ويف تقــديرنا
ــا عوامــل شــروط مهمــة،  هــي يف الواقــع مبثابــة عوامــل مســاعدة علــى ضــخ قــيم التســامح والتــآزر والتعــايش يف شــرايني اجملتمــع مــن جهــة، كمــا أ
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جمتمعي يروم حتقيق تنمية مستدامة شاملة من جهة أخرى. ونذكر من بني هذه العوامل: جتديـد الثقافـة الدينيـة  إصالحداعمة وحامسة يف كل 
القبـول بلغـة االخـتالف يف خطـاب ية، وإشاعة ثقافة الدميوقراطيـة و دة االعتبار ملؤسسات املعرفة، وجتديد الربامج التعليمالتقليدية السائدة وإعا

 ية للمواطن العادي.جتماعالدولة، ناهيك عن حتسني الشروط االقتصادية واال

 تجديد الثقافة الدينية مدخل مهم من مداخل التنمية البشريةـ  1

ـذا الـدين يف عالقتـه بالتنميـة رغم كثرة الدراسات  و األحباث اليت توفرت لدينا عن الدين اإلسالمي ومقاصده إال أن القلة منهـا قـد عـين 
، وإمــا يف عالقتــه بالســلطة حــور إمــا يف اجلانــب العبــادي البحــت، ذلــك أن جــل مــا ُكـــتب قــد متهــة، أو بعــده الثقــايف مــن جهــة أخــرىمــن ج

ظّــف مــن قبــل النخبــة احلاكمــة كجــزء فاعــل يف مشــروعيتها السياســية. وقــد أفــرزت هــذه املتغــريات باإلضــافة القائمــة، مبعــىن أن الــدين أصــبح يو 
ا املغرب جتماعللمعطيات االقتصادية واال اجتاهات وفرقاً ومجاعات إسالمية مغرقة يف التطرف، هذا األخري  -وال يزال-ية املتدهورة اليت مر 

كونه نابعاً من تأويل وفهم عنيفني للنص القرآين، واعتماد مهزوز على الكثري من األحاديث املوضـوعة   الذي: "ال جيد له من مربر ديين سوى
. كل هذا يدفع أكثر من أي وقت مضى إىل تفكري جدي وفعـال يف جتديـد الثقافـة الدينيـة للمجتمـع "وأخـذه )6(أو الظنية الثبوت والداللة"

الــــذات والعــــامل ولــــيس إىل ذلــــك الضــــيق والتشــــويه الــــذي أخذتــــه إليــــه بعــــض اجلماعــــات والفــــرق ملســــاحتها الرحبــــة املتســــاحمة، املتصــــاحلة مــــع 
  .)7(واألفراد"

أي التعـايش والتسـاكن وتبـادل  ،فالثقافة الدينية املقصودة يف هذا السياق هي تلك اليت تستنري بقيم اإلسـالم الكـربى كالتسـامح والتعـارف
–وتــأثري دائمــني، بعيــدا عــن أيــة عصــبية جنســية أو عنصــرية إقليميــة أو نعــرة ثقافيــة، مصــداقا لقولــه  املنــافع واملصــاحل يف أخــذ وعطــاء، ويف تــأثر

  .)8(﴾الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم يا أيها﴿: -تعاىل
تمـع السياسـي وكـذا املـدين أن يعيـد النظـر يف ممارسـته يف اجتـاه عقلنـة لكن مثة تساؤل يطرح نفسه بإحلاح يف هـذا السـياق هـو: كيـف للمج

  خطابه الديين، ليصبح مطابقا خلطابه العقالين؟
، بداية ال بد من قراءة الفكر الديين قـراءة فاحصـة، وتأويلـه تـأويال صـحيحا مبـا يفيـد ويسـهم يف انتشـار قـيم وأفكـار العقـل واحلريـة والتقـدم

ب الثقايف ككل مـن اخلطـاب الـديين املاضـوي يف شـكله املتطـرف مـن بعـض جوانبـه، بـل جتـاوز مـا علـق بـه مـن شـوائب وصوال إىل حترير اخلطا
(الثقــايف) الــذي حيكمــه العقــل واملنطــق وينبــين علــى ية، ذلــك أن اخلطابنســاننميتنــا اإلوممارســات خاطئــة، ليكــون حبــق رافــدا مهمــا يف حتقيــق ت

 أحــد حواراتــه، الــيت شــقاق هــو مــا نتغيـاه يف هــذه املرحلــة بالــذات، األمـر الــذي أكــده أمحــد التوفيـق يفأسـلوب احلــوار والرمحــة ولــيس أسـلوب ال
... وحنــن ال ننكــر جســامة املهمــة، إذ يلزمنــا الكثــري مــن العمــل مــن أجــل إقامــة احلــوار بــني املتطــرفني واملعتــدلني وتوجيهــه بتوظيــف يقــول فيهــا "

ثقـــايف والتـــارخيي والرتبيـــة السياســـية واملواطنـــة والطمـــوح يف الوصـــول إىل دولـــة احلـــق عـــرب املسلســـل عـــرتاف بتقليـــدنا المصـــطلحات اإلدمـــاج واإل
  .)9(قتناع املشرتك بأن تنميتنا جيب أن تكون يف إطار التوازن بني التقليد الديين و االنفتاح على احلداثة"الـدميوقراطي واإل

بكل حتوالته بذات الثقافة الدينيـة التقليديـة،  املصريية، وكذا العصر الذي نعيش فيهذن، ال ميكن أن نستمر يف التعامل مع قضايا اجملتمع إ
فــالتحوالت الكونيــة العظيمــة الــيت تعصــف بالعــامل اليــوم، تفــرض نفســها علينــا بقــوة وتتطلــب عقليــات جديــدة، بــل تتطلــب بـُــىن ثقافيــة متحركــة 

ة بفاعليـــة يف جمتمعنـــا إال بشـــرطني أساســـني مهـــا: إعـــاد -يف نظرنـــا–لـــن يتحقـــق  ومتجـــددة، ومنهـــا البنيـــة الثقافيـــة الدينيـــة. لكـــن هـــذا املطلـــب
  وجتديد الربامج التعليمية.إىل مؤسسات املعرفة،  عتباراال
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مبعــىن أن تتحــول املعرفــة إىل ســلطة فكريــة، وهــو مــا يتطلــب يف الواقــع تغيــريا أساســيا يف مواقــف  إعــادة االعتبــار لمؤسســات المعرفــة:-أ
و القـيم الثقافيـة السـائدة  نسـانالسلطات لضمان احرتام العلم واملعرفة وتشجيع اإلبداع بشىت أنواعـه، "انطالقـا مـن حقيقـة أن اإلاألفراد وكذا 

ا ميكـن أن متثـل قـوى وآليـات تفـرغ كـل ذلـك مـن حمتـواه وتعطـل مسـريته" ونعلـم يقينـا  .)10(ميكن أن متثل قوة انطالق للعلم واملعرفة، كما أ
حــث عــن املعرفــة ال تــتم يف البــدء إال مــن خــالل أن يؤســس هلــا مكــان يف املؤسســة الرتبويــة: البيــت، الكتــاب، املدرســة، أو خليــة أن إشــاعة الب

دينيـا، مـن والقبول باآلخر املختلف عرقيا و  حرتام الثقافات املختلفة،إو  جمتمعية من قبيل األسرة. فهذه املؤسسة مدعومة إلشاعة قيم التسامح
  ي وكذا السياسي، لتقوم بأدوار متنامية وفعالة يف عملية التنمية اجملتمعية.جتماعصاحلة ومتوازنة على املستوى النفسي واال أجل بناء شخصية

  إذن، ملاذا الرتكيز على تفعيل دور املؤسسة الرتبوية بالذات؟
مبا ينمي الشعور باملواطنة، الذي يقوم يف أساسه نعلم مجيعا أمهية هذه املؤسسة يف تنوير العقل وإشاعة مهمته وتعميم سلطته يف اجملتمع، 

خــتالف يف األفكــار واملعتقــدات. والرتبيــة علــى املواطنــة تُـــنسج انطالقــا مــن تأثيــث مهمــا بلغــت درجــة اإل نســانألخيــه اإل نســانعلــى حــب اإل
ـدف التـزيني فحسـب،  إمنـا كآليـات للتعبـري عـن احملبـة والتعـايش الفضاءات الرتبوية مبا هو مجيل كاملوسيقى واملسرح والتشـكيل والشـعر، لـيس 

لســليب والتســامح، وهنــا تــربز أمهيــة إعــادة االعتبــار واحليــاة إىل دور الشــباب ومجعيــات املســرح والفنــون، لتســهم بــدورها يف تغيــري نوعيــة التفكــري ا
جتاه تنمية خطاب ثقايف جديد يدور يف إسري يف املتواجد داخل األسرة واجملتمع. وهكذا، فال تربية مواطنة بدون مؤسسات تربوية دميوقراطية ت

ه اخلطـاب املتسـامح فلك احملبة واألخوة والسالم، وينبذ منطق العنف، ويعرتف حبتمية الصـراع وبضـرورة إدارتـه بطـرق سـليمة أكثـر عقالنيـة. إنـ
والرقي مبكانته إىل  نسانجتاه تكرمي اإلإيف  اآلخر"، الذي ينبين على أن مبادئ اإلسالم ما كانت لتصب يف يوم من األيام إالمع "الذات" و"

ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علـى كثـري ممـن ﴿:-عز وجل-ت مشرفة، مصداقا لقوله مستويا
  .)11(﴾خلقنا تفضيال

، وذلـك حبقـن الـربامج التعليميـة مبـواد تنويريـة، تسـهم يف نتاج خطـاب التسـامح هـذا يتوقـف أوال وأخـريا علـى تأهيـل املؤسسـة الرتبويـةالكن 
  ية.جتماعإشاعة قيم التكافل والتآزر والتآخي يف التنشئة اال

إن اجلانــب التعليمــي يكتســب أمهيــة بالغــة يف النضــال ضــد التطــرف الــديين، وذلــك بنشــره لقــيم احلــوار  تجديــد البــرامج التعليميــة: -ب
لمــني، لــذلك فــأوىل األولويــات بالنســبة للدولــة هــي تشــجيع املؤسســة الرتبويــة(ونعين هنــا املدرســة) علــى أداء واملشــاركة والفعــل يف صــفوف املتع

يــة واالقتصــادية، وإعــدادها ملمارســة جتماعوظائفهــا كاملــة، وتأهيلهــا ملواكبــة التطــورات اجملاليــة األخــرى يف أفــق إســهامها يف التنميــة الفرديــة واال
هلـذه املؤسسـة ميثـل معـربا أساسـيا إلجنـاح أي  عتبـارالقـيم الـيت يـراهن عليهـا املشـروع اجملتمعـي. مـن هنـا فإعـادة االاملواطنة احلقة والتصرف وفـق 

ـــا وحـــدة يـــتالحم بواســـطتها اجملتمـــع، إذ توفـــق بشـــكل متـــوازن بـــني التنميـــة اإل إصـــالح ـــة مـــن جهـــة واإلجمتمعـــي، كو نـــدماج ســـتقاللية الفردي
ن احلاجة ماسة إىل تغيري عميـق يف التصـورات الـيت تنبـين عليهـا هـذه املؤسسـة وتـدبري املمارسـات الـيت ي من جهة أخرى. من مث تكو جتماعاال

ية والثقافية للمجتمع. ويف هذا السياق تأيت أمهية تطهري الربامج التعليمية من كـل مـا مـن جتماعتسودها، متاشيا مع اخلصوصيات الفكرية واال
والتعصــب، ويف املقابــل تشــجيع الفكــر العلمــي والنقــدي والتــارخيي والفلســفي، ودعــم جتربــة تــدريس  شــأنه أن يســهم يف انتشــار أفكــار التطــرف

أن تنـوير الفنون املختلفة كاملوسيقى والرسم واملسرح يف األقسام األوىل، يف أفق تغيري اإلطالقيات واملسلمات املوجودة يف ثقافة اجملتمع، ذلـك 
يف مقتبــل العمــر يف مؤسســات  ســس بدايــة يف املؤسســة الرتبويــة(الكتاب، املدرســة..)، قبــل أن يتأســسالبشــري مبختلــف مــواد املعرفــة يتأ العقــل
(املؤسســات املهنيــة واإلداريــة)، إذ إن: "التكــوين األول يشــكل املفصــل األساســي يف ســلوكنا التــايل، ودون ذلــك ســنبقى كمــا حنــن نلطــم العمل
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ا الضــائعة الــيت صــارت كمــا هــي اآلن بفعــل مــا حنــن عليــه أكثــر ممــا هــي بفعــل فعــل الوجــوه ونشــق اجليــوب وننــدب حظنــا يف التنميــة وفرصــه
  .)12(اآلخرين"

يـة وإعـدادها إعـدادا صـاحلا، كـي تكـون قـادرة جتماعإذن، فاملؤسسة الرتبوية توجد يف قلب السياق اجملتمعي، إذ تنفرد مبسؤولية التنشـئة اال
ــا، وذلــك ال يتحقــق يف الواقــع  ، ومهــا جســده نســان"بالرتبيــة الســوية املتكاملــة الــيت تراعــي العنصــرين املكــونني لفرديــة اإل :إالعلــى القيــام بواجبا

  .)13(وروحه "
(املتمثــل يف جتديــد الثقافــة الدينيــة)، البــد مــن شــرط ثــان ال يقــل عنــه أمهيــة، يتعلــق بإشــاعة ثقافــة الدميوقراطيــة هــذا، ولتحقيــق الشــرط األول

  الدولة.والقبول بلغة االختالف يف خطاب 
 ختالف في خطاب الدولةإشاعة ثقافة الديموقراطية والقبول بلغة اإلـ  2

(قـــوى اجملتمـــع مـــن أحـــزاب قبـــول الدولـــة خبطـــاب اآلخر :معنـــاهخـــتالف يف خطـــاب الدولـــة إن إشـــاعة ثقافـــة الدميوقراطيـــة والقبـــول بلغـــة اإل
جهــا السياســي وكــذا برناجمهــا العملــي، ــا السياســي  ومجاعــات معارضــة) املختلــف معهــا يف  ــا بتعبــري أدق مطالبــة بــأن تنمــي يف خطا أي أ

والتعــاطي معــه مبنطــق املصــلحة العامــة واملصــري املشــرتك. لــذلك ينبغــي أن  -جزئيــا أو كليــا–القبــول بــاآلخر السياســي والعقــدي املختلــف معهــا 
ـا، وأال يتحـول  تتولد لديها ثقافة التعلم من أخطائها وأخطاء اآلخرين، وأن تستوعب خطاب اآلخر، وأن تتجنب سالح التقـديس يف خطا

إىل "ممارســة عنيفــة تـــريد حتقيــق اهليمنــة النهائيــة علــى كــل اخلطابــات  -حســب الباحــث املغــريب عبــد اهللا محــودي–خطــاب الدميوقراطيــة لــديها 
  .)14(املمكنة واحتواء كل األجوبة واالختيارات املخالفة، وفرض لغة واحدة، وتشخيص واحد، وأفق واحد"

ا الرتابيـة . ويف هـذا الصـدد نعم إن تكريس ثقافة الدميوقراطية من شأنه أن ينمي ويرسخ قيم التعـايش ويضـمن األمـن للـبالد وحيصـن وحـد
نــا غالبيــة خنب -ولألســف-(الربملانيــة واجلماعيــة)، الــيت تبنتهــا حقيقيــة يقتضــي نبــذ ثقافــة املقاعد إىل أن إنتــاج ثقافــة دميوقراطيــة البــد مــن اإلشــارة

العفــوي  السياســية، يف حــني ينبغــي الرتكيــز علــى ثقافــة التنميــة اجملتمعيــة والرتبيــة علــى املواطنــة، كــون الرتبيــة املواطنــة تنمــي لــدى الفــرد اإلحســاس
ا نصهار "داخل مؤسسات اجملتمع، اليت يلمس فعال أنه هو املسؤول عن حسن تـدبريها وعـن سـريها، وحـىت عـن اسـتقرارهندماج واإلبأمهية اإل

. ومن املعلوم أن هذا الشرط األخري يكاد يغيب مـن قبـل )15(وأيضا استمرارها. على أن مبدأ املواطنة، يتـكئ باألساس على شرط املساواة"
يف  الثقافة السياسية اجلديدة، ومن قبل أنصارها الذين حيتقرون املواطن العادي، املفروض أن يكون الدعامة األساسية يف أي حتـول دميـوقراطي

سيخ ثقافـة املغرب اجلديد. فاملواطنة امللتزمة ال حميد عنها حلسن تدبري الشأن العام يف البالد، إذ ال ميكن حتصني املسلسل الدميوقراطي، إال برت 
  (أحزاب ونقابات..) وهيئات اجملتمع املدين، وكذا حتسني شروط عيش املواطن العادي.ملواطنة املنوطة بالنخب السياسيةا

(املتمثل يف إشـاعة ثقافـة الدميوقراطيـة والقبـول بلغـة االخـتالف يف خطـاب الدولـة)، شـرط ثالـث حاسـم وازي هذا الشرط الثاينينبغي أن يو 
ا األساسية اإلاجتماعجمتمعي، ويتعلق بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تتساوق وتتماشى مع عدالة  إصالحوفّعال يف أي  إذ  ،نسانية ركيز

  ون حتسني شروط عيش الفرد.ية داجتماعال عدالة 
  يةجتماعتحسين الشروط االقتصادية واالـ  3

 ستجابة ملتطلبات الطاقات البشرية الصاعدة يف البلدان العربيـة، مـن األسـباب املسـهمة يف منـو ظـاهرة مـا يسـمىات واإلصالحإن بطء اإل
ات دون توقف، من أجـل كـبح مجـاح "النزاعـات املتطرفـة". حصال"التطرف الديين"، وهو ما يطرح علينا يف املغرب حتديدا ضرورة مواصلة اإلبـ

ا الدولــة ملواجهــة " التطــرف الــديين" بعــد أحــداث  مــاي اإلرهابيــة  16ويف هــذا الســياق ال بــد مــن االعــرتاف بــأن املقاربــة األمنيــة الــيت اعتمــد
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هــي مقاربــة حمــدودة النتــائج مــا مل توازهــا سياســة تنمويــة  (اليت تقــوم علــى ثنائيــة اجلانــب األمــين/ الــتحكم يف الشــؤون الدينيــة)،بالــدار البيضــاء
ات امللموسة اليت ستفتح باب األمل يف وجـه  جراءي والسياسي والثقايف. وهكذا، فمن بني اإلجتماعواضحة وجريئة يف اجملال االقتصادي واال

يـة. جتماعنـذكر حتسـني الشـروط االقتصـادية واال -نشـودكافة املواطنني، واليت ستشكل األرضية املناسبة النطالق جمتمع احلداثـة والدمقرطـة امل
، وقـد تزايـدت سـكانية يف املغرب حاليا تعرف أزمة حقيقية أثرت بدرجة كبـرية يف املسـتوى املعيشـي لغالبيـة الجتماعفالظروف االقتصادية واال

جمـال التشــغيل، األمـر الــذي أدى إىل ازديـاد نســبة  بفعـل َرْهـن االقتصــاد الـوطين بالــدين اخلـارجي، وكــذلك تراجـع الدولــة عـن دورهـا احليــوي يف
يف  حـىت الفئـات املثقفـة واملؤهلـة علميـا مـن دكـاترة ومهندسـني، والـيت مـن املفـروض أن تكـون الركيـزة الرئيسـية -ولألسـف-البطالة، اليت مشلت 

  أي تنمية مستقبلية، ناهيك عن تراجع اخلدمات يف جمال التطبيب والسكن والتعليم.
يـــا وثقافيـــا وكـــذا سياســـيا بالشـــكل الـــذي تفرضـــه التطلعـــات اجملتمعيـــة، يقتضـــي دعـــم دولـــة احلـــق والقـــانون اجتماعلـــبالد اقتصـــاديا و فتقـــومي ا

ال العـام ومواجهة حتديات العوملة الكاسحة بشـىت أصـنافها، ومتطلبـات التنميـة املسـتدامة مبـا تعنيـه مـن حماربـة البطالـة والفقـر واألميـة وتبـذير املـ
حملســـوبية، وإيقـــاف نزيـــف هجـــرة األدمغـــة واألمـــوال إىل بلـــدان أوروبـــا وأمريكـــا. فهـــذه الرهانـــات مجيعهـــا جيـــب أن تكـــون يف صـــلب والرشـــوة وا

ابيــة اسـرتاتيجيات هيئــات اجملتمــع املــدين والسياســي، وخباصــة األحــزاب السياســية، الـيت ال تــزال تــرهن قضــايا اجملتمــع املصــريية بالعمليــات االنتخ
لتمثيلهــا داخــل املؤسســات أيــة فاعليــة يف اإلجابــة علــى قضــايا التوزيــع العــادل للثــروات،  "دون أن يكــون ،لربملانيــة واجلماعيــةوأعــداد املقاعــد ا

أيار  16وقضايا التسيري والتدبري الدميوقراطي للمؤسسات وقضايا إعمال احلقوق واحلريات، وكذا قضية األمن واالستقرار، اليت أصبحت بعد 
مـــا تـــزال تتشـــبث مبمارســـات عتيقـــة ومـــن مث  ). والواقـــع أن هـــذه اهلياكـــل(أحزاب نقابـــات...)16(يف أيـــة وقـــت وحـــني" (مـــايو) مهـــددة فعـــال

ية والثقافية، األمر الذي كان له مردود سليب يف تطور الفكر العقالين الداعي إىل قيم التسامح جتماعأصبحت عاجزة عن مواكبة التغريات اال
حني برز اخلطاب "اإلسالموي األصويل" بقوة؛ هذا اخلطاب الذي وجـد مـن يتبنّـاه يف اجملتمـع وخباصـة الطبقـات  واحلرية واملشاركة واحلوار، يف

  .)17(الشعبية احملرومة واملهمشة، اليت وجدت "نفسها أقرب القطاعات إىل ممارسة األصوليني، اليت تعلن استعدادها لتخليق اجملتمع "
ا، وإىل النخـب السياسـية، الـيت ال أفال ميكن إذن، إرجاع جـزء مـن املسـؤول ية فيمـا يقـع إىل الدولـة الـيت مل تسـتطع تطـوير وهيكلـة مؤسسـا

  تزال تتعامل مع القضايا اجملتمعية املصريية بنوع من االنتهازية السياسية؟.
 يــةجتماعقتصــادية واالإن املغــرب اجلديــد يعــيش حبــق مرحلــة دقيقــة وحامســة تقتضــي ضــرورة مواصــلة مسلســل دمقرطــة وحتــديث اهلياكــل اال

قـــادرة علـــى إطـــالق مشـــاريع تنمويـــة حيويـــة يف كـــل وتصـــبح (األحزاب والنقابـــات...) وحـــىت الثقافيـــة، مـــن أجـــل جتديـــدها واإلداريـــة والسياســـية
  .استيعاب الكفاءات املوجودة يف البالدو  جماالت احلياة

ي واإلداري وحسـن تـدبري اجملـال، قـد تـوفر بعـض الرافعـات الضـرورية القضـائ صـالحويتفق أغلب احملللـني للتنميـة البشـرية يف املغـرب أن "اإل
ي واالقتصادي. فمحاربة الفقـر والبطالـة ينبغـي أال تبقـى جمـرد أولويـة، بـل ال بـد أن تتصـاحب بسياسـات جتماعوالالزمة ملواجهة اخلصاص اال

اق ال بــد مــن إبــداع ثقافــة للتغيــري والتــدبري أكثــر جــرأة . ويف هــذا الســي)18(وبوصــفات مربجمــة وملموســة تســمح بــالتقليص مــن هــاتني اآلفتــني"
يـــة أو الثقافيـــة، لتقلـــيص الفـــوارق جتماعوأكثـــر ديناميـــة للتصـــدي ملختلـــف التحـــديات، ســـواء منهـــا اجملاليـــة أو االقتصـــادية أو السياســـية أو اال

ف" و"اإلرهــاب" فحســب، بــل لــربح رهــان التنميــة الطبقيــة وحتفيــز كافــة الطاقــات البشــرية لتســهم يف عمليــة النمــو، ال الســتبعاد خطــر "التطــر 
  ية بني كافة مكونات اجملتمع.جتماعالشاملة واملستدامة، وحتقيق العدالة اال
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يــة جتماعات االصــالحصــحيح أن اجملتمــع املغــريب يعــرف اآلن، حتــوالت بنيويــة يف كافــة اجملــاالت، قــد تســرِّع نوعــا مــا مــن نــربة ومســرية اإل
ر التنمية إىل األمام. لكن هذا لن يتحقق بالفعل وبدينامية أكثر إال إذا اقتنع اجملتمع نفسه أن مستقبله هو مستقبل واالقتصادية، وتدفع بقطا

  البناء اجلماعي والعلين لألجوبة، مع ما يفرتض ذلك البناء من مشاريع تنموية وبيداغوجية...
تطيع حقيقـة أن نسـتمر يف تعاملنـا مـع قضـايا جمتمعنـا والعصـر الـذي وحنن نـروم وضـع نقطـة اخلتـام البـد مـن التأكيـد مـرة أخـرى أننـا ال نسـ

الـديين،  نعيش فيه، بكل متغرياته بذات العقلية(الدينية) التقليدية اليت ال تواكب التطورات الراهنة. وبنـاء عليـه، فـنحن حباجـة إىل تأهيـل شـأننا
يــة...)، ويشــمل بالــذات نقــد الفكــر الــديين يف جانبــه جتماعة واال(الثقافيــة والسياســيفكــر نقــدي حقيقــي يشــمل كــل املكوناتبــل حنتــاج إىل 

ــا أن ختــرج اجملتمــع مــن حالتــه الــيت حــاول  املتخلــف، وصــوال إىل إنتــاج ثقافــة دينيــة متجــددة تســتنري بقــيم التســامح والتــآزر والتعــايش، بإمكا
ســيظل  هــذا، صــالحلكــن ســؤال اإل عقــل والتفكــري واإلبــداع.بعضــهم حبســه فيهــا، إىل تلــك الرحابــة الالمتناهيــة الــيت يطلقهــا ديننــا احلنيــف لل

مـا مل مطروحا بقوة ليس يف املغرب فحسب، بل يف كل البلدان العربية، ما مل يواكبه تغيري شامل يف أمناط اإلنتاج الثقـايف واملعـريف مـن جهـة، و 
يــة، بشــكل ينمـــي مــن إمكانيــة االســتجابة للمتطلبـــات يــة والسياســـية وكــذا الثقافجتماعات االقتصــادية واالصــالحيــتم التســريع مــن مســـرية اإل

  اجملتمعية، يف سياق مناخ احلرية واالختالف والتفكري اخلالق، ويف إطار إبعاد سالح التقديس والتكفري...
*********************  
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  إلى العنقاء: جناحاي
  ورؤيا يوحّنا - صلى اهللا عليه وسلم- معراج النبي محّمد 

  *فكتور الكك
انـــيم امليالديـــة صـــحوت علـــى احليـــاة! وعليهـــا َأْغَفْيـــُت، عارجـــاً إىل عـــوامل مســـحورة، يف كـــّل ليلـــة مـــن ليـــايل تاســـوعاء مـــيالد علـــى أحلـــان الرتّ 

دهــد غفــويت اليقظــةُ  ، كانــت أطيــاف اجملــوس جتــّد يف إســرائها نافــذة مــن أقطــار خيــايل إىل الــّنجم اهلــادي إىل الطفــل املســيح. وبينمــا كانــت 
ها إىل ديارنا وقدس أقداس كنيستنا، متنّوراً سجودها للسّيد، فأحسبها جتـوس بيننـا، حتمـل املـّر واللبـان مـن بـالد فـارس لتنز العجيب. ولكم است

  جيأر بالنقرة األخرية من الرتنيمة: هّلل، هّلل، هّللونو! القصّية املسحورة! ومل يكن ليوقظين، من إسرائي العارج اهلابط، إال كاهن املذبح وأبيله
  !"ليس يف الّدار غريه ديّار"نت أدرك أن: عندئذ، ك

عــن حيــاة القّديســني الصــاحلني، ومل أكــن  "السنكســار"، أتلــو صــفحات مــن "الُقرّايــة"ولكــم هَبْبــُت، قبيــل ذلــك أو بعيــده، مــن مكــاين إىل 
يـب مواجهـة مجهـور الكنيسـة، فعـاملي، أيامئـذ، كـان موّزعـاً بيـنهم وبـني عـامل املعـارج وبسـاط اهلجـرة إىل اجملهـول!  جتاوزت الثامنـة. ومل أكـن أل

 ن عجيبــاً، يصــغي إىل تـالويت... ولكــم ســاءلته يف ســري: ملَِ أوكنـت يف هنيهــات بعــض املعـارج أو اهلــوابط أتصــور، بيقــني، أن الطفـل يســوع، و 
ســؤايل مــن دون جــواب، إىل أن لفــة بيننــا، بقــي اجملــوس إليــك مــن دون النــاس؟ ومل قــدموا مــن بــالد فــارس ال مــن ســائر البلــدان؟ ورغــم اإل ىَ أتَــ

حْدسـي عـن  وإجنابمبيناً... وبعد سنوات من التنقيب والبحث كثرية، صحا عقلي  شببُت عن الطوق، وكانت هجريت إىل إيران فتحاً ثقافياًّ 
  .؟، وتقول بالرساالت القادمةشت تُنبئ بقدوم املسيحدغمامة الّلغز: أليس اجملوس رمزاً لوحدانية عقيدة زرا

هجريت باجلسد والروح إىل إيـران سـبقتها هجـرة بـالروح خرجـت يب مـن محـى الطفولـة إىل معـرتك القـدر يف خضـم احليـاة. كـان ذلـك  إال أن
ن قبل أن أتعاىل مـن حضـيض اإلميـان املـربمج إىل قمـة التوحـد بـني األديـان يف وجـداين املطمـئن القلـق يف آن، الناهـد إىل جبـل القـاف، حبثـاً عـ

، قادين الشوق باحلدس من عامل تاسوعاء املـيالد بالقريـة إىل عـوامل "عامل السري والسلوك" عرب" منازل السائرين"نزل األول من العنقاء! فبعد امل
يف  بريوت املدينة حيث انصرفت إىل التحصيل وارتياد جماهل املعرفة. وخالفـاً لرفـاقي الـذين تبعثـرت نفوسـهم يف تكثـر أشـياء املدينـة، صـمدت

ا ســوى  وحدانيــة شــرنقة ذايت وفـَْيلجتهــا أنفــذ منهــا إىل مــا أريــد مــن األشــياء واحلاجــات، فلــم تبهــرين أضــواء املدينــة، ومل يســتهوين مــن أصــوا
، خــالل ســكون الليــل "األشــرفية"مي احلــق، أصــوات أمــواج الــيّم ترتفــع مــن مينــاء بــريوت إىل شــرفات أاألصــوات اخلافتــة اخلفــرة. تلــك كانــت، و 

يف غلــس الــّدجى، أو نــداء األذان يشــق ســكينة الفجــر. أمــا يف وضــح النهــار، وال ســيما يف أيــام العطــل، فكانــت  وســجوه أو صــدى النــواقيس
اجلذبـــة إىل واجهـــات املكتبـــات. وذات يـــوم، طـــرأت جذبـــة فريـــدة إىل واجهـــة مكتبـــة جبـــوار ســـينما كـــابيتول يف ســـاحة ريـــاض الصـــلح، اليـــوم. 

  ثالث كلمات: رباعيات عمر اخليام!  "ظالل الوحي"ة، خط حتتها وحتت أبصرت كتاباً مسجى بنبض، تزينه منمنمة فارسي
يف هجـريت الّروحيـة إىل مـوطن اجملـوس القريـب البعيـد. ومل يـؤملين أن أنفقـت علـى شـراء  "منـازل السـائرين"هكذا عربت إىل املنـزل الثـاين مـن 

رسـة مشـياً علـى قـدمّي! يف الطريـق، قّلبـت صـفحات الكتـاب بـني الرباعيات رصيدي األسبوعي كامًال، وإن يكن ذلك أجلـأين للعـودة إىل املد
حتتـه يدّي كما يقّلب الصائغ الدّرر املنثورة. وقد ارحتـت إىل حتويـل وديـع البسـتاين رباعيـات اخليـام سـباعّيات يف بيـان سـهل رقـراق، فطربـت لفا

  الرياضي الفلكي احلائر إميانه بربّه وتوحيده إياه: يعلن 
  اباـردت احلسرّب رمحــاك إن أ

  إمنا قلت ما حسبـــُت صوابـا
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  أفألقـى علـى يديــك العقابـا؟
  ود سرابـاـني من صّوروا الوجـب

  ؤوس حبابـاـأنا أجلوك فـي الك
  دامـىـن النـأنا شيخ التوحيـد بي

  ــا!!ال أثنّـي إن عــّددوا األربا
وشّكه يف بلـوغ احلقيقـة، فإنـه أعـادين إىل حكايـة اجملـوس مـواطين عمـر  السباعيات األخرى املشعر حبرية اخليام - ورغم مضمون الربّاعيات

اخليام وسر اهتدائهم بنجم حقيقة كربى قصوى قائمة وراء عاملي الصغري. شاركت اخليام عطشه إىل كشف السرت عن املعّمى األكرب، إال أن 
عرفـــت أن اجملـــوس شـــاركوا زرادشـــت نـــّيب إيـــران العتيقـــة، دينـــه ن أحريتـــه مل تشـــوش إبـــرة بوصـــليت املتجهـــة باســـتمرار حنـــو القطـــب األعلـــى. ومـــا 

)، حــىت أدركــت حبدســي أن حقيقــة األديــان واحــدة وأن الســابق يهيــئ لالحــق. وكنــت يف تلــك الســنة 1مقّدســني النــور الفيــاض مــن أهــورامزدا(
  املدرسية يف صف الربيفه قد شرعت مبطالعة القرآن...

   حافظاً الشريازي، لسان الغيب، الذي يقول بالفارسية:كتشفت ابن عريب والإيومئذ، مل أكن قد 
  )2مهه جا خانه ى عشق است جه مسجد جه كنشت(     تـمهه كس طالب يارند جه هشيـار وجـه مس

  اً هكذا:ما أترمجه بالعربّية شعراً سويّ 
  صاحياً أو ذاهًال مثل السكارى       اراـّل صكّل إنس صابئ للخِ 

  مسجد املسلم أو دير النصارى!       زارا:ـار للحّب مكل ناٍح ص
سـتمرت حكايـات اجملـوس وعقائـد الزرادشـتية وأسـاطريها تشـغلين طـوال ذلـك العـام، إىل جانـب تـأماليت يف اإلجنيـل والقـرآن. إال أن العـام إ

ـــا  فـــتح يل أفقـــاً جديـــداً علـــى الفلســـفة اهلنديـــة أو، بعبـــارة أصـــح، علـــى الـــديانات يف اهلنـــد. وهنـــاك كـــدت 53ـ  52التـــايل  أضـــيع يف متاها
م كتــبهم املدرســية ا، يف حــني كانــت هــذه املعانــاة كلهــا غائبــة عــن عقــول رفــاقي يف املدرســة الداخليــة، ال يكــادون يتجــاوزون يف قــراءا  وشــعا

ِ  بْ وبعــض اجملــالت. وجــدت بعــض الكتــب حــول ديانــات اهلنــد علــى رفــوف مكتبــة املدرســة، وكانــت مــا تــزال جديــدة مل تقلِّــ  ابعُ ا أصــصــفحا
فضويل مثلي. فأخذت أقطع مالزمها املوصولة الصفحات بشغف وأقرأ منها أسطراً قبل أن أعود إىل الصفحة األوىل لقـراءة منهجيـة. غـري أن 

وفـيمن يسـلكون الطريـق الـذي سـلكت تتجـاوز  الكشف الروحي الذي حتصل يل منها كـان أهـم مـن كـل مـا قـرأت، إذ تبـني يل أن مثـة قـوة ِيفَّ 
ا أن توصلين إىل وكر العنقاء! وملا كانت مطالعايت تلـك باللغـة  إىل الال قوة العقل حمدود... وأدركت بعني القلب أن تنمية تلك القوة من شأ

 نســانأن اإل -إتقــاين الفرنســية كمثــل لغــيت األم رغــم-الفرنســية فقــد حاولــت، منــذ تلــك الســن املبكــرة، أن أجــد نظريهــا يف العربيــة، يقينــاً مــين 
  مفكراً أو حادساً، عرب لغته األم اليت ال تنفصم عن عقله أو قلبه. يتسامى،

أفضـــى يب ذلـــك التوّجـــه غـــري املـــألوف إىل ارتيـــاد مضـــامني غـــري مألوفـــة يف دراســـة الشـــعر العـــريب يف صـــف البكالوريـــا األوىل، خـــالل الســـنة 
مالالحقة. فإىل جانب طريب لرتداد قصائد بشار بن برد وأيب نواس والبحـرتي وأيب  كنـت أشـغف بتلـك الـيت تنـاولوا فيهـا شـؤوناً   -متـام وغزليـا

ا، خبــالف رفقــائي. فمــن بشــار كــان يســتوقفين، متــأمًال، قولــه، مفضــًال إبلــيس علــى آدم، والنــار علــى  فكريــة أو دينيــة أو روحيــة، علــى نــدر
  الطني:

ــارِ      إبليس أفضل مــن أبيكـم آدم   فتبصروا يا معشر الفجَّ
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  والطني ال يسمو مسو النـار!     وآدم طينـة النــار عنصــره
  فكان ذلك يعيدين إىل معلومايت البسيطة حول الزرادشتية واملشوهة أحياناً يف كتابات من تناولوه وتناولوا دينه باللغة العربية.

ن يسـتهويين يف قصصـه اخلمـري كذلك، رغم شغفي خبمريات أيب نواس اليت تستولد املعاين وتستثري املشاعر من عوامل اجملاهل، فإن مـا كـا
وأن الثلج مستودع األضـداد، فهـو  "األربعة نسانطبائع اإل"ترويها ابنة الكرمة حمتبية تتحلق حوهلا األقوام، أو إثارته موضوع  "قصة األمم"هو 

ىل هتــك أســرار حتملــين إىل نطالقــاً مــن ذلــك، كنــت أدلــف إىل تنــور احلقيقــة يف هــذا العــامل وأبعــد منــه، وكنــت أســعى إإيف آن. و  "بــارد حــار"
ن مــوطن العنقــاء املســحور. وعلــى ضــوء ذلــك، كنــت أجلــأ باســتمرار إىل تأويــل مــا أقــرأ ومــا أمســع، ومــا أزال شــغفاً بالتأويــل، إذ لــواله ملــا كــان مــ

تصدمين. فإذا قـرع مسعـي معىن ألي نص، وبدون األنا بني املوضوع واحملمول ال مسلك حنو احلقيقة. لذلك، مل تكن مبالغة الشعراء، أحياناً، 
  (مراد أيب نادر):خالل جيل والدي "احلكمة"قول شاعر 

دي إىل األفق نسرا       قل لوكر النسور قدست وكرا   كل يوم 
  را.ه إىل السماكني إن أراد مقـ       عبقري اجلناح أقرب مر مـا

يد: مملكــيت ليســت مــن هــذا العــامل؟ أمل يــدعنا للعــودة إىل كنــت أرى يف قولــه حــافزاً لتحليــق روحــي يف فضــاء املغــامرة الروحيــة. أمل يقــل الســ
  الطفولة، أي إىل الفطرة اليت ال يعقلها العقل؟

حـه أما الشاعر الذي رفع جناحي يف اجتاه العنقاء فكان املتنيب، خالفاً ملا قد يتبادر إىل الذهن. بطبيعـة احلـال، كنـت ورفقـائي نطـرب ملدائ
رع أمساعنا كمثل قعقعة السالح ومالحم البطوالت. إال أين ميمت يف دراسيت له شطر كتب غري مـد رسـية يف سيف الدولة ولبالغة أسلوبه تق

  تعرفت من خالهلا إىل وجه آخر منه هو الروح الذي أّدى به إىل ادعاء النبوة. وهذا الروح النبوي جتلى يف بعض قصائده حيث يقول:
  لكوت أمسى من مسامن ذات ذي امل      راً ـهى جو يا أيها امللك املصفّ 

  افتكاد تعلـم علم مـا لن يعلم      ه فيك الهوتي اهـرنـور تظ
  ا..من كان حيلم باإلله فأحلمـ        نائــمأنا مبصر وأظن أين

  )3ا(صار اليقني من العيان تومه      ِإنَُّه كبـر العيان علّي حّىت 
عـــربت إىل صـــف الفلســـفة، عـــادت يب حـــرية أيب العـــالء وشـــكه إىل  املتنـــيب معـــرباً لروحـــي القلقـــة املتجهـــة بوصـــلتها حنـــو الغيـــب، فلمـــا كـــان

ه رباعيات اخليام أستذكرها من جديد. مث شطحت يب فلسفة ابن سينا وقصيدته العينية إىل جماهل الغيب فيما وراء الطبيعة. فاستخفتين ورقاؤ 
شديدة مع الغزايل، إىل أن شفى نفسي وأبرأ سقمها خروجه منها املتعززة املتمنعة إىل بسط جناحّي فرتة حنو احلقيقة الكربى. مث اعرتتين حرية 

، فأدركــت، قبــل أن أتعــرف إىل حــافظ الشــريازي وكأســه اجلمشــيدية، أن القلــب منــا هــو "بنــور قذفــه اهللا يف الصــدر"، "املنقــذ مــن الضــالل"يف 
وق مع ابن الفارض وابن عريب، فكنت أشعر أين أقرتب مـن مبدأ احلقيقة ومعادها، وأن ّيف انطوى العامل األكرب! مث كان طرياين إىل وادي الش

  احملجة البيضاء، خفقة من جاحنّي بعد خفقة.
إال أن تتــويج تلــك املرحلــة الثانويــة، مدرســياً، وأكثــر مــن ذلــك، واقعيــاً، جتســد يف حــدث آخــر العــام املدرســي. فقــد حــزت جــائزة الشــرف 

نــت مـن نصــييب جــائزة الفلسـفة العربيــة مـن يــدي رئــيس مدرسـة احلكمــة األب خليــل أيب لتفـوقي يف دراســة معظـم املــواد ومســلكي الصـاحل، وكا
يونيـو  نادر الذي غدا، فيما بعد، رئيس أساقفة بريوت للطائفة املارونية. وأهداها من مكتبته اخلوري الون مقصود، بتاريخ األول من حزيران/

ا كانت 1955   سي، شاعر امللحمة الفارسية األكرب!للفردو  "الشاهنامه"م. أما احلدث فيها فهو أ
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أعـــادتين الشـــاهنامه بأســـاطريها إىل عهـــد الطفولـــة وســـحر اجملـــوس، مث مـــا لبثـــت أن محلتـــين علـــى أجنحـــة محاســـتها الشـــعرية إىل ارتيـــاد عـــامل 
نطـوى يف ثنايـاه علـى رسـالة اجملهول الذي كان، باستمرار. حمجة الصبوة إليه. نقلتين إىل ماضي إيران البطويل األسطوري، لكن ذلك املاضي ا

حنــدرت مــن الســماء فأودعهــا جممــر معبــده لتبقــى مشــبوبة إىل األبــد إإيــران العتيقــة أي زرادشــت. اســتهوتين رســالته ونــاره املقدســة الــيت  حكــيم
  وتطرد بنورها ظلمات أهرمين الشرير.

م "الشــاهنامه"ثبتــت  بــالنجم ومعــامل مســرييت الطويلــة املتماســكة العــرى كانــت  مســاري إىل العنقــاء، فأوحــت إّيل أن رؤيــا اجملــوس واهتــداءا
ممن شغلوا بصقل مرآة القلب من عالئق الدنيا، وصربوا على اجتيـاز األوديـة السـبعة، كـي تتجلـى فيهـا صـورة العنقـاء!   "منازل السائرين"مبثابة 

ا  كانـت حـافزي لتسـجيل نفسـي يف طليعـة الـراغبني يف   -ريةمبا أثارته يف خيايل من شوق إىل عامل ألف ليلة وليلة، بالد فارس السـح-كما أ
م، ويقيـين حـدس مـبهم بـأن سـبيلي إىل العنقـاء بـدأت معاملـه تبـني. ولقـد بـّرزت يف دراسـتها حبيـث تابعـت 1956دراسة اللغـة الفارسـية، عـام 

الـذي تسـمت بـه طـائرات األسـطول األسـطوري  "ُمها"ذلك بعد خترجي وحزت منحة إىل جامعة طهـران، فكـان سـفري علـى جنـاحي طـائر الــ
  اجلوي اإليراين.

وأخرياً حتقق حلمي فوق أرض الواقع. لكنه واقع مـن نـوع خـاص، ال حـدود فيـه بـني احلقيقـة واخليـال، يتقلـب بـني الظـاهر والبـاطن بيسـر. 
بس مـــن نـــار زرادشـــت إىل أنـــوار يف ديـــار اجملـــوس هنـــاك، متـــاهى يف وجـــداين تراثـــي املســـيحي وتـــراث اإلســـالم يف جتـــل جديـــد نـــوراين احتملـــه قـــ

الســـهروردي الشعشـــعانية، وشـــعلة اللمـــع عنـــد ســـنائي، وحـــديث الطيـــور يف مســـرية العطـــار، وصـــوًال إىل هليـــب موالنـــا بوجـــده املشـــبوب أبـــداً، 
  واستغراق حافظ الشريازي يف كأس مجشيد، واطمئنان عبد الرمحن اجلامي إىل رضاء اخلالق الالحمدود...

ـا-اين العابق مبر اجملوس وخبورهم استقطب كيـاين مـن جديـد يف ذلك اجلو الروح رؤيـا يوحنـا ومعـراج حممـد،  -يف مـدار األفـالك الـيت اجتز
باألنوار الشعشـعانية الـيت مل تسـتطع منـائر  وكانا شغال عقلي وقليب خالل دراسيت اجلامعية األوىل يف لبنان، فعدت إليهما من جديد، مستعيناً 

خنطاف بالقرب، غـدت معـاريف السـابقة هزيلـة، حرتاق بالشوق، واإلواحملو والصحو، واإلين. فبني تواتر الفناء والبقاء، ع النفط اإليراين حجبها
ــا حتولــت جتــارب روحانيــة نابضــة، وأحــواًال صــوفية مكوكبــة، وأدركــت معــىن احلــديث املكــرر علــى لســان أهــل الصــفة: حســنات األبــرار  إال أ

  )!4سيئات املقربني(
ذا الكشــف اجلديــد معّمــى رؤيــا يوحنــا، فأدركــت معــىن املعــارج واملهــابط لديــه، يتنــّور عربهــا أرواح املاضــني مــن قديســي األرض فــتح يل هــ

وأرواح العلــويني مــن املالئكــة عارجــة هابطــة بــني األرض والســماء، وال غــرو، فالطهــارة املثلــى تســقط احلــدود، كمــا القــرب مــن عنقــاء احلقيقــة 
  )!5سقط احلجب(تالقصوى 

من ذلك املقام الروحاين، متثل يل، حدساً، حضور الغابرين املختارين وأعصـرهم املاضـية، والتمـع يف ذهـين قـول املتنـيب العجيـب، وإن علـى 
  صعيد آخر:

  )6رد اإلله نفوسهم واألعصرا(     ولقيت كّل الفاضلني كأمنا
ا يف التماع ات حـافظ الشـريازي الغيبيـة واملقتضـبة كالعـادة، يف غزليتـه الصـوفية هذه الرؤيا اليوحناوية، وجدت رجع صداها وتصوراً شبيهاً 

  الشهرية ذات املطلع اآليت:
  )7كل آدم بسرشتند وبه بيمانه زدند(     دوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدند...

  ا شعراً عربياً سوياً مبا يلي:أبياوقد ترمجُت 
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  مّي َجبامناَجبلَن عجني اآلد       مالئُك حلَّت ليَل أمٍس حباننا
ْيَن مثلي حيتسني شرابنا       هجرن مساوات، عفاف ختّلق    وكدَّ
  فكان نصييب واصطفيت لدارنا،       وناءت ِحبْمٍل ِم األمانِة قبة

  بدا لنا يريين حباب الراح سراًّ        غدوت، أنا اجملنون، قرعة فأهلم
  نا،أنافوا على السبعني ثنتني بالق       أال فاعذر القوم الذين تفّرقوا:

  .وضلوا طريق احلّق سراً ومعلنا.       دةـأقاموا حروباً بينهم لعقي
  فبالرقص والطاسات قامت حلالنا       فشكراً لريب وطَّد الصلح بيننا
  ا!نَ غِ الْ تنادت لشكر بالكؤوس وبَ        مجاعة صوف يف ُدويرات غربة

  بيادرنا التاعت فراشاً بنارنا!     هي النار ليست ما يضاحك مشعنا
  نقاَب حميَّا الفكِر َيطرق بابنا؟     فظاً، َمن مثُل شخِصك رافعٌ ويا حا

  )8من القول يغدو طيعاً لبياننا...(       فِشعرك أقالم متشط عقرباً 
لسـنائي، وبسـتان  "حديقـة احلقيقـة"ذلك الكشف املبني النابع مـن تـراث ابـن عـريب وابـن الفـارض وذي النـون املصـري، والغـائرة جـذوره يف 

متثل تفاصــيل مذهلــة ودقــائق شــىت يف آثــار العطــار وموالنــا الرومــي وســعدي وحــافظ وســواهم. ، وفضــاء اجلنيــد البغــدادي...حبــاًّ  رابعــة املزهــر
ومسـع مـن خالهلـا مـا مل  ،التفصيلية فهمت رموز معراج حممد الذي أُرَي من آيات ربه ما مل تره عني هِ تِ يَّ ومبجمل هذا الرتاث الغين املغرق يف آرِ 

وأدرك مــا مل خيطــر ببــال بشــر! املعــراج كــان هجــرة رمزيــة قابلــت هجــرة الرســول الواقعيــة مــن مكــة إىل املدينــة وهجــرة املــؤمنني  ،نتســمع بــه أذ
ــم. ولــئن كانــت هــذه الوشــيجة درســاً بليغــاً لنــا يف أيامنــ ا برســالته مــن مهــد اإلســالم املهــدد يومئــذ إىل محــى املســيحيني يف احلبشــة يســتظهرون 

فإننـا مل نـدرك بـاطن األمـر يف معـىن اإلسـراء احملمـدي مـن املسـجد احلـرام إىل  -ك خالهلا مغزاها، رغم انقضاء أربعـة عشـر قرنـاً هذه اليت مل ندر 
  املسجد األقصى!

). 9(﴾سبحان الذي أسرى بعبده ليًال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصـري﴿
هي حممولة علـى رؤيـة الفـؤاد، كمـا ُفصِّـل يف حـديث مسـلم عـن أيب ذر الغفـاري. ورؤيـة الفـؤاد أليسـت هـي رؤيـا؟ أمل يـردد  يف قولٍ  رؤية هناوال

  الذاهل عن ذاته:
  )10فقال: َمن أنت؟ قلت: أنت!(       رأيت ريب بعني قليب
صــى، ومجيــع ذلــك رؤيــة بــالفؤاد. يؤكــد ذلــك اإلســراء أي الســري يف لقــاؤه الروحــي باألنبيــاء يف ديــار املســجد األق "رآهــا"ومــن اآليــات الــيت 

(أسـرى ن غري مـا ضـرورة إال ضـرورة املعىنالظالم واالنتقال خارج مسرح النور، فتحول الرؤية عندئذ رؤيا، كما يؤكده التأكيد بالظرف للفعل م
  ـ ليًال).

، والتقـى األنبيـاء، وآخـرهم يف السـابعة إبـراهيم أبـو األنبيـاء، قبـل أن وكما أن املالك جربيل عرج بالرسول من مساء إىل أخـرى حـىت السـابعة
بـة مـن اهللا ليكشـف لعبـاده "ينتهي به املطاف إىل سدرة املنتهى اليت ال ميكـن للمالئكـة أن يتجاوزوهـا ـ هكـذا،  أرسـل يسـوع املسـيح مالكـه 

وهكـذا اختطفـه الـروح يف يـوم  "وشـهادة يسـوع املسـيح يف كـل مـا رآه ما ال بد من حدوثه عاجًال... ليخرب به عبده يوحنا، فشهد بكلمة اهللا
وهــو الــرقم -). مث تتــواىل مشــاهد رؤيــا يوحنــا فــريى عجائــب كلهــا ســبع يف ســبع 11("الــرب ومســع خلفــه صــوتاً قويــاً كصــوت البــوق يقــول...
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يوحنـا مقويـاً عزمهـا وصـمودها مبـا رآه مـن آيـات وهي تطابق عدد الكنائس السبع اليت خاطبها القديس  -املقدس يف تراث الساميني وسواهم
ـا سلسـلة مـن الـرؤى تتـدرج يف مشـاهدها كتـدرج   "منـازل السـائرين"اهللا، كما من بعده النيب حممد... والذي يسرتعي االنتباه يف هـذه الرؤيـا أ

شـــؤوناً مضـــت وشـــؤوناً قائمـــة وشـــؤوناً  . وأهـــم مـــن ذلـــك أنـــه رأى"األحـــوال الســـبع"و "املقامـــات الســـبعة"و "أوديـــة الســـلوك الســـبعة"وتـــواتر 
ليوحنـا يف مكـان  تْ رَ ِضـحْ ستحدث، وهكذا ذاب املاضي واحلاضر واملستقبل يف الالزمان كما أن الرؤى توالـدت يف أمكنـة خمتلفـة متكثـرة استُ 

بـالروح إىل "الئكـة السـبعة محلـه واحد أمام عيين قلبه. فخرج بذلك من قيدي الزمان واملكان. والدليل أن املـالك الـذي محـل يوحنـا مـن بـني امل
ومـا رأيـت هـيكًال ". كـذلك يؤكـد أن هـيكلهم لـيس ماديـاً فيقـول: "نازلة من السـماء مـن عنـد اهللا"وأراه أورشليم اجلديدة  "جبل عظيم شاهق

  ).12("يف املدينة، ألن الرب اإلله القدير واحلمل مها هيكلها
اهليكل والعرش عند سدرة املنتهى. وكما الرؤيا لدى يوحنـا وحممـد كـذلك مرحلـة الكشـف  إن حاليت الرؤيـَْني مها حالتان روحيتان، وكذلك

  وظهور العنقاء حيث تسقط احلجب فتحول املعرفة عرفاناً.
 نهذا املقام األخري وهذه احلال األخرية يف سّلم املقامات واألحوال بلغهما مـوىل العـارفني جـالل الـدين البلخـي الرومـي، خارجـاً مـن املكـا

  إىل الالمكان ومن الزمان إىل الالزمان. يقول الرومي نفسه: 
ار!       غربت از اغيار باشد نه ز يار ر دى آيد نه    بوستني 

  وترمجتها بالعربّية: (احلياة) بني األغيار غربة ال مع اِخلّالن، كما أّن عباءة الصوف تناسب الشتاء ال الربيع.
فارسـية احملتـد نقلتهـا  أبيـاتلك احلال اليت حترر فيها من جاذبية املكـان وتعاقـب آنـاء الزمـان يف أربعـة ألفيناه يصف ت الروميفإذا عدنا إىل 

  إىل عربية كرمية النجار هكذا:
  رن طويت الدهـر ذيّاكـاقرنـاً بقـ     وزُت أفالكــاامن سدرة املنتهـى ج

  اـون اإلنس لوالكـال جتتليــه عي     ذرى فـلـك سوط الرحيم رمانـي يف
  د مينـاك مرماكــابوركت من عضـ       الهوت معرفـة قـد حـال ناسوتنـا

  )13دس موالكـا(ال النطق يشرحها أو ح       ةـــفاحلـال منــَّي أحوال جمنَّح
  من قصيدة طويلة يف موىل الروم وشيخ الفرس وآي الرمحن القطب ـ حني قلت: أبياتترمجت هذه احلال العجيبة يف لساين اخلاص ب

  ونقاب احلضرة قد نقبـا       اللـه بـك انكشفـا عرفان
  يتنزَّل شعـراً مـا َعرُبــا:        "مثنـى"وبيــان اهللا بك 

  )14ا(نور لضياء ما اجُتلـبـ       "دهـأمح"و "رسـقرآن الف"
ـا تفـوق مضـمون الكـالم، فهـ ينظـر: البيان، بطبيعة احلال لعاجز عن وصف هذه احلال، لـذلك قـال الرومـي فيهـا إن ي وراءه، ولـيس يف إ

  مقدور القول وصف ما يعتمل فيها:
  )15آجنه مى كومي نه أحوال من است!(     حال من اكنون برون ازكفنت است

  أي بالعربّية:
  ترمجان احلال خبط يف الظالم       غدت فوق الكالم اآلنحاليت 

انعكاســاً يف املــرآة للســـّر األعظــم. تلــك هــي مســـرية فــالفكر الصــاحل والقــول الصــاحل والعمـــل الصــاحل حتــول باجملاهــدة وصـــقل مــرآة القلــب 
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الكامل أو الساعي باستمرار إىل الكمال، بنعمة ربه، ال يؤتاها إال من سعى إليها، إذ طريق الكمـال ذات اجتـاهني: صـعود وهبـوط،  نساناإل
  معراج وتنزيل.

املنتهــى، متجــاوزاً احلــدود املرســومة للمالئكــة، يعــاين  إىل مــا وراء ســدرة -بســلطان–إن الــذي أويت النفــاذ إىل أقطــار األرض والســماوات 
 ويسمع ويتنزل يف فؤاده ما مل تره عني ومل تسـمع بـه أذن ومل خيطـر ببـال بشـر! هـي احلـواس الباطنـة تسـتبدل بـاحلواس الظـاهرة، فينفـذ صـاحبها

ا ُزويت يل األرض فأريت"من حّيز املكان وخيرج من دورة الزمان. أمل يقل نيب اإلسالم:  ؟ وقد صاغ هذه املفـاهيم العقالنيـة "مشارقها ومغار
  وما بعد العقالنية املتجلية يف الفؤاد جالل الدين بإيضاح، خالصته بالعربية:

إذا رُفع القيد عـن إحـدى احلـواس تبـدلت وظـائف احلـواس األخـرى جمتمعـة. فعنـدما جتـوز األذن حـد النفـاذ تصـبح عينـاً. مـا أكثـر الكـالم "
  ). فاحلال الناشئة عن احلواس الباطنة ال تتقيد مبعطيي الزمان واملكان.16(" قلب موسى فأدى إىل اختالط الرؤية بالكالم!الذي أُلقي يف

  قال ابن الفارض:
  وأثبت صحو اجلمع حمو التشتِت،     حتّققُت أنـــّا يف احلقيقة واحـــد

  ،ق، وإدراك، ومسـع، وبطشـةِ لنط     دــع، يـفكلي لسان ناظـر، مسمـ
  )17ِت(وينطق مين السمع، واليد أصغـ     دــلسـان مشاهـاجت، والـفعيَين ن

ا حال  "اخرتاق ما بني األزل إىل األبد"و "اخللط ما بني الرؤية والكالم"إن حالة  هي حال تتجاوز أحوال احلياة احملسوسة واملادية، أي أ
  وما أشبه. "االستغراق"العرفان  وبلغة "التجرد"ما وراء األحوال، ميكن تسميتها بلغة الفلسفة 

حواس وإدراك حسي وعقل جمرد وحسب؟ أليس للقلب، كما يقول العارفون وأصحاب القلوب، أو  نسانعند هذا احلد أتساءل: هل اإل
  نطق املعهود؟دور يف مساعدته على جتاوز وترية حياته العادية إىل أحوال ال جيد هلا تفسرياً أحياناً بامل نسانلقوة وطاقة أخرى يف اإل

يف مقابــل العقــل املــادي الــذي حيــاول اخــرتاق مــدارات الكواكــب مبركباتــه الفضــائية الــيت ينبغــي هلــا آالف الســنني الضــوئية -ألــيس يقــوم فينــا 
نــا، َمــدٌّ روحــاين ال تقيــده احلــواس وال املــادة، وال يصــدمه مكــان، وال حيــده زمــان؟ ألســنا نشــعر بــذلك يف أعماق -لتبلــغ بعــض تلــك الكواكــب

  فتحضرنا أحوال غريبة أو نستحضرها أحيانًا؟
  قال صاحب الفتوحات املكية:

  سواي من الرمحن والعرش والكرسي!       صَّ مبثلهُت بعلم مل خيَُ صْ صِ خُ 
م من اهللا" ويف احلديث النبوي: م ومكا   ).18("إن هللا عباداً ليسوا بأنبياء وال شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، لقر

القــرب مــن اهللا ال يتحقــق إال باإلميــان الراســخ، فهــو، وحــده، يتحــّدى ســّنة األشــياء وسلســلة األســباب والنتــائج. ألــيس هــذا معــىن إن هــذا 
لو كان لكم من اإلميان قدر حبة اخلردل لقلتم هلذا اجلبـل انتقـل مـن هنـا إىل هنالـك، فينتقـل وملـا اسـتحال "قول السيد املسيح يف إجنيل مىت: 

  ).19("عليكم شيء
وهــذا اإلميــان الراســخ الــذي يتجــاوز اإلقــرار بــالكالم هــو أعلــى درجــات القــدرة، والفــرق عظــيم بــني التصــديق واإلميــان كمــا جــاء يف القــرآن 

  ).20(﴾قالت األعراب آمّنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملّا يدخل اإلميان يف قلوبكم﴿الكرمي: 
عــادي أفادنــا العلــم أنــه مل يطــور، بعــد، مجيــع قدراتــه، وال هــو توصــل إىل اســتعماهلا كلهــا، فهــو ال يف بنــاء كيانــه ال نســانفــإذا عــدنا إىل اإل

يستخدم سوى قسم من خاليا دماغه، وهو نذر يسري. فكيف نتصور وضعه، بعد تطور طاقاته؟ أليس ميكن أن يغـدو، يومـاً، قـادراً علـى مـا 
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  اليوم، ما مل تستطعه يف املاضي، عرب دهور مديدة؟ ال يستطيع إليه سبيًال اآلن؟ أليست البشرية تستطيع،
لـوي لو بعث فينا من املاضي من يعاين، يف أيامنا، ما صار، بالنسبة إىل حياتنـا اليوميـة، عاديـاً مبتـذًال، مثـل اهلـاتف والناسـوخ واهلـاتف اخل

كم مــن بعيــد واملركبــات الفضــائية وســائر مبتكــرات الكومبيــوتر والســيارات والطــائرات وأجهــزة الــتح -والربيــد االلكــرتوين وعجائــب احلاســوب 
  عترب كل هذا من املعجزات!أل -... نساناإل

بتحررهم من معظـم مـا هـو مـاّدّي، اصـطالحاً، أي مـن عالئـق احليـاة الـيت تعطـل الـذهن  -فلم ال نتبني يف قدرات أشخاص تفّوقوا روحياً 
ة املســـتمرة وحتويـــل أعمـــاهلم اليوميـــة إىل أعمـــال منفوحـــة بـــروح العبـــادة والنزعـــة وطـــريان الـــروح وتصـــفية الـــنفس، قبـــل ذلـــك، بالرياضـــات الروحيـــ

إمكانات وكشوفاً روحية ال تتيّسـر  -وصفت نفوسهم حىت شفَّت عما ال يستطيع معاينته إال أصحاب القلوب أو أهل القلوب  -ية نساناإل
   أبعد من ذلك؟لسواهم من املاليني الذين تسّريهم معيشتهم اليومية غري متشوفني إىل

، ومعــىن ذلــك العــودة إىل نســانلقــد عــاد الســيد املســيح يف تعاليمــه مــراراً وتكــراراً إىل التشــديد علــى ضــرورة التحلــي بصــفات الطفولــة يف اإل
  ،"من األعظم يف ملكوت السماوات؟"قبل أن تستغرقه احلياة الدنيا. فعندما سأله تالميذه:  نسانالصفاء األول يف اإل

  صبياً، وأقامه يف وسطهم، وقال: احلق أقول لكم: لن تدخلوا ملكوت السماوات ما مل تعودوا وتصريوا كالصبية... فدعا يسوع"
  خري ملن أَزلَّ أحَد هؤالء الصغار، املؤمنني يب، أن يطوَّق عنقه برحى محار، ويزّج به يف جلّ البحر.

ــا عنــك! لَــدخولك ا" حليــاة، وأنــت أقطــع أو أعــرج، خــري لــك مــن أن تُلقــى يف النــار األبديــة إن تُزلّــك يــدك أو رجلــك، فاقطعهــا، واقــذف 
  ).21("ولك يداك أو رجالن

ــه احليــاة، أي أســقطته يف الــزّالت، إىل صــفاء  نســانإّن الســيد املســيح يف هــذه اآليــات ويف ســواها يشــدد علــى ضــرورة عــودة اإل الــذي أزلّت
ا، قلباً نقياً، كي تنعكس فيه، بعد ص قله، األنوار الشعشعانية، كما يقول الرومي والعطار وابن عـريب وسـواهم مـن بعـده. وقـد الطفولة وطهار

  والقرآن ومل يفّرقوا بني األديان، قال ابن عريب: واإلجنيلاستلهم هؤالء وسواهم من العارفني الكبار تعاليم التوراة 
  فمرعًى لغزالٍن وديراً لرهبـــانِ        وقد صار قليب قابًال كل صـــورةٍ 
  وألواَح توراٍة ومصحــَف قـرآنِ      ومسجَد أوثـاٍن وكعبـــة طائــفٍ 

  )22ماين(ــركائُبه فاحلب ديين وإي     أدين بديِن احلـّب أنّــى توجهــت
ـان بقلـي الشـريازي وقافلـة مـن العـارفني، فـأعلوا مـن شـأن املسـيح واقتبسـوا مـن أنـواره كمـا  مث جاء سعدي الشريازي وحافظ الشـريازي وروز

  من شأن نبيهم وفيوضه، وهكذا فعل من سبقهم يف تاريخ األدب الفارسي. قال حافظ الشريازي:
  )23مهه جا خانهء عشق است جه مسجدجه كنشت(

  أي بشعر عرّيب من ترمجيت:
  )24مسجد املسلم أو دير النصارى(     كّل ناٍح صار للحبِّ مزارا

رياً على سّنة سعدي وحافظ. قال الشيخ سعدي يف حبيبة خاطبها بصيغة املـذكر ألنـه  وما أكثر ما استلهم سواه املسيح وأنفاسه احمليية س
  كان يصف قّدها الفارع ما ترمجته بالعربية:

  َخطوُه حمُض انسياٍب، ما جرى!       رىـــروِض جَقدُّ َسرٍو وجهـةَ ال
  رى!ـت القِرب مسيحاً فجـميِّ       مــسَّ سطــَح األرِض رفقاً خالهُ 
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ية غري املنسلخة عن معاناة الناس بل املشاركة فيها بقوة هي اليت جـذبتين إىل بـالد ألـف ليلـة وليلـة، إىل نسانلروحية مبعانيها اإلهذه احلياة ا
وجيعل منه حمـور الكـون، بعـد حمطـات مـن السـري والسـلوك كانـت بالنسـبة إّيل لـو أخـذت بظاهرهـا ال  نسانأدب الفارسية الذي يعلي شأن اإل

إىل الكهولـة والشـيخوخة وهـي الـيت عرجـت  -بعـد الـزاد الكبـري-ا من صنع القدر، منـذ طفـوليت، مـروراً بصـباي وشـبايب، عبـوراً بباطنها حلسبته
  يب على جناحي يوّحنا وحمّمد إىل وكر العنقاء يف جبل القاف حيث تألألت يف مرآته الالمتناهية خياالت صورة العنقاء!
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  حكــاية إيمــاني
  *نقـوال زيادة

1  
م). أحسـب أنـين كنـت يف أواخـر اخلامسـة 1907كـانون األول/ ديسـمرب   2(حيث ولـدت يف  كنا نعيش يف دمشق، يف امليدان التحتاين

  ملا أُرسلت إىل املدرسة. كانت مدرسة الفرير، التابعة ملؤسسة الفرير الكاثوليكية.  أو بدء السادسة من عمري،
األول للتالميــذ، ومدتــه نصــف ســاعة، خمصصــاً للصــالة يف كنيســة املدرســة، كنــا نبــدأ ذلــك بكلمــات  جتمــاعيف صــبيحة كــل يــوم كــان اال

  ا يف تالوة صالة، تعلمت مع الوقت نصها وهي: "بسم اهللا احلّي السرمدي" يتلو ذلك مشاركة التالميذ األكرب مين سنّ 
"أبانا الذي يف السماوات ليتقدس امسك لتكن مشيئتك..". وأنا مل أفهم معىن باسـم اهللا احلـي السـرمدي (إال مـن حيـث هـي معـىن غـائم 

عاقبـة يف الصـالة الربانيـة، كمـا  هو الذي استطعت أن أتصوره. لكن ال أذكر الصورة) لذلك كان أحرى أال أفهم معاين كل هذه الكلمـات املت
  كان اخلوري يسميها. لكنين حفظتها (فأنا قوي الذاكرة). 

مث جاء دور شيء أطول وأكثر تعقيداً كما رأيـت مـن تـوايل الكلمـات واجلمـل وهـو "قـانون اإلميـان" (نصـه طويـل فلـن أشـغل مكانـا لنقلـه) 
  مع ذلك ومع توايل الوقت حفظته. 

بيـــة وكـــان مـــاهراً يف احلســـاب، فكـــان يســـاعدين يف كتـــاب مـــدارج القـــراء جلـــرجس مهـــام، وكـــان يعينـــين يف مســـائل كـــان أيب جييـــد اللغـــة العر 
احلســاب. وملــا طلبــت منــه أن يســاعدين يف فهــم "أبانــا الــذي..." قــال يل هــذه صــعبة عليــك اآلن، وســتفهمها بعــد ســنني. مل يكــن هنــا "بعــد 

  م). 1915سنني" ليعينين (فقد تويف سنة 
ا كلها تبدأ بالنفي: ال تكن لك آهلة سواي، ال تقتل، ال تسرق... إخل. وكان في   ما حفظناه الوصايا العشر، اللطيف فيها أ

(وهــــو الــــذي كــــان يعلمنــــا اللغــــة العربيــــة أيضــــا): "اآلن صــــرمت مســــيحيني حقيقيــــني فــــأنتم تعرفــــون" أبانــــا الــــذي يف  وقــــد قــــال لنــــا اخلـــــوري
  إلميان والوصايا العشر". السموات..."وبعض أجزاء من قانون ا

أنـــا واثـــق أنـــين مل أفهـــم العالقـــة بـــأنين "صـــرت" مســـيحيا بســـبب هـــذه األمـــور. فأنـــا أعـــرف أن أيب وأمـــي كانـــا ينتســـبان إىل طائفـــة الـــروم 
أعـرف األرثوذكس دون أن أفهم معىن ذلك طبعا، وألنين ولدت يف يوم قريب من عيد "القديس نقوالوس"، فقـد مسيـت نقـوال للربكـة، وكنـت 

  بطبيعة احلال أننا كنا مسيحيني.
2  

حسـاب. واملدرسـة كانـت لغـة عربيـة و  -ضطررنا إىل تبديل دار السكن، فتبـدلت علـى املدرسـة. أوال كانـت معلمـات تتـوىل شـؤون تعليمنـاا
ا ُمَدرِّسة مسيحية).  بروتستانتية   (ومل أدر ما معىن ذلك، لكنين عرفت أ

ال أذكر عددها، للتعليم املسيحي. "أبانا الذي..." والوصايا العشر وحماولة تعليمنـا "قـانون اإلميـان" يف  كان يف براجمنا مرات يف األسبوع،
  (ملا تكرب يا نقوال). وإصرار أيب على أن هذا للمستقبل (ال آمل..). حماولة جدية من ناحية املعلمة لتحفيظنا إياه(أمر يسري) وتفسري معناه

ّص علينــا قصصــا، "قصــص الكتـاب املقــدس". القصــة كانــت أيســر فهمـا وأكثــر تشــويقاً، ولــو أن أمــوراً  فضـال عــن ذلــك أخــذت املعلمـة تقــ
ا.    كثرية من أجزائها اإلميانية مل أنتبه هلا أو مل أهتم 

ة يف أن يــتم كــل القصــة األوىل "اهللا خلــق العــامل يف ســتة أيــام واســرتاح يف اليــوم الســابع" املهــم يل مــا معــىن "اهللا"، بــل هــذه الطريقــة العجيبــ
اجلنــة آلدم  وعلــى رأس هــذا كلــه األب األول للبشــرية آدم. واســتتبع ذلــك قصــة -شــيء مــن الســماوات والشــمس والكواكــب إىل بقــول احلقــل
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خلـق  (اجملرَمْني) أوامر اهللا، كي يطـردا مـن اجلنـة السـماوية فيلقيـا صـعوبات ومشـكالت يف املعيشـة. الـذي فهمتـه أن اهللا  وحواء، وخمالفة هذين
كل شيء، ومجيع املكافآت واملشكالت على حنو كامل. إن اهللا هذا حري بأن ُحيْتَــَرم. لكـن األمـر مل يقـف عنـد هـذا احلـد. ذلـك أن البشـر، 
مع الزمن، امتلكتهم خصومات وشرور وآثام، وعصـوا أوامـر اهللا، فـأهلكهم اهللا مجيعـا. هـذه قصـة الطوفـان. نـوح هـو الوحيـد الـذي وجـده اهللا 

ختـاره لينقـذ البشـرية عـن طريقـه فأدخلـه فلكـا بنـاه هـو بـاألمر املطـاع، وأدخـل فيـه زوجـا مـن كـل األجنـاس احليـة. أيسلك سـبيل اخلـري. فمؤمنا 
  وهطلت األمطار أربعني يوما وأربعني ليلة. زال بنو البشر الشريرون، وخرج نوح ليكون األب الثاين للبشرية. 

ان روح الطاعــة، لكــن كانــت مثــة فئــات تصــنع شــرا. أراد اهللا أن يعلــم النــاس أمثولــة فُأرســلت نــري اجلديــد فــرتة قصــرية بــ نســانوعمــل هــذا اإل
  (على الساحل اجلنويب للبحر امليت) فأحرقت الزرع والضرع، ولكن لوطاً جنا بأمر من اهللا. اجلحيم على سدوم وعمورة

العهـد اجلديـد مـن هـذا الكتـاب. فكـان مثـة مجيـع القصـص وإىل هذه كان مثة عشرات من قصص الكتاب املقدس. إذ إن األمر وصـل إىل 
األنبياء واحلكايات املتعلقة مبيالد السيد املسيح وتبشريه والقبض عليه وحماكمته واحلكم بتعليقه على الصليب ألنه خالف ما جاء على لسان 

  (القصص الوارد ذكرها سابقا وهي من العهد القدمي من الكتاب املقدس). القدماء
  ..إخل. .نت خمتارات من تعاليم السيد املسيح موضع حفظ يضاف إىل "ال إله إال هو احلي السرمدي" "وأبانا"هنا كا

  هذه األشياء ُعّلمتها ومسعتها وحفظتها يف املدرستني اللتني أشرت إليهما. 
موطن أبـوّي األصـلي.   -نًّا فيهم، إىل الناصرةأمي وأربعة أطفال أنا األكرب سِ - كنت يف أوائل السنة الثامنة من عمري ملا تويف أيب، وُعْدنا

  م. 1916كان ذلك يف مطلع سنة 
3  

(مســاعدة ألمــي). ذهبــت هنــاك إىل مدرســة رمسيــة مــن مــدارس عشــت بضــعة شــهور مــع خــايل يف طولكرمم 1921و 1916بــني ســنيت 
  احلكومة الرتكية. لكن مل يكن هناك درس تعليم مسيحي أبداً. مات خايل. 

 –أنــا وأوالد مــن جيلــي  -لكــن كانــت املدرســة الرمسيــة مقفلــة، فكانــت مدرســتنا- نتقلنــا إىل جنــنيإصــرة بضــعة شــهور مث وعــدت إىل النا
ا.    شارع جنني الرئيسي وأزقتها وبساتينها والسهول واهلضاب احمليطة 

ابلس والقـدس ويافـا وغـزة ومـا (وكانت احلرب العاملية األوىل قد انتهت) أصبحت جنني والناصـرة وطـولكرم ونـم1919-1918يف شتاء 
إليهــا منــاطق مــن دولــة جديــدة امسهــا فلســطني يف عهــدة إدارة بريطانيــة عســكرية. وبــدأت احلكومــة االهتمــام بفــتح املــدارس، ففتحــت املدرســة 

  ار. كنا خليطاً غريباً من أبناء جنني وقراها وأوالد موظفني أو جتار جاؤوا البلدة للعمل. وكنا خمتلفي األعم  -ودخلناها
قضــيت يف املدرســة ســنوات ثــالث، ال أنــوي أن أحتــدث عــن املعلمــني الــذين مل يكونــوا أقــل خليطــاً مــن التالميــذ. لكنــين أشــري إىل أمــرين: 

(مل أحضـر يف السـنة الثالثـة ألن الشـيخ سـعيداً تـرك مي، وكان املعلم الشيخ سعيد مرعياألول أنين حضرت خالل سنتني دروس الدين اإلسال
قــد تعلمــت يف هــاتني الســنتني مبــادئ اإلســالم وعباراتــه وفروضــه كمــا حفظــت الكثــري مــن ســور القــرآن الكــرمي القصــرية ومــن آيــات  املدرســة) و 

  كرمية أخرى اقتضاها تفسري الدرس أحيانا.
عـرب كمـا يقولـون)  مث خطر ببال املعلم ج.خ. أن يعلم التالميذ املسيحيني تعاليم دينهم. كان جيمعنا يوم اجلمعة يف املدرسـة(وكنا كمشـة

 -والدة السـيد املسـيح حـىت صـلبه- ج.خ. كان أرثوذكسياًّ متحمساً للمسيحية األرثوذكسية. شّدد يف دروسه على األمـور املتعلقـة باملسـيحية
األمور حبـرارة يف الدرجة األوىل. وكان يُعىن أيضا بتفسري "أبانا الذي" و "الوصايا العشر" وما تبقى من هذه الشؤون. وكان يتحدث عن هذه 

إميـــان أصـــابتين عـــدوى منهـــا. لكـــن مل أكـــن قـــد بلغـــت بعـــد الســـن الـــيت متكنـــين مـــن فهـــم أي شـــيء. لكـــن ج.خ. أوقـــد شـــعلة اإلميـــان بســـبب 
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محاســـته. مل أكـــن أعـــرف حـــىت تلـــك األيـــام أن يف املســـيحية مـــذاهب. لكـــن التالميـــذ العشـــرة الـــذين كـــانوا حيضـــرون درس ج.خ. كـــان بيـــنهم 
  روم الكاثوليكي، والالتيين، واملاروين، والربوتستانيت. وكم كانت دهشيت كبرية واستغرايب أكرب ملثل هذا األمر الذي مل أفهمه. األرثوذكسي، وال

م عــرف ج.خ. ذلــك وملــا اقــرتب موعــد ســفري قــال: "يــا نقــوال 1921متحــان الــدخول إىل دار املعلمــني بالقــدس صــيف إملــا جنحــت يف 
رف اآلن كــل التعــاليم املســيحية األساســية، هــذه ســتفهمها يف املســتقبل، وعنــدك اإلميــان املســيحي هــذا حــافظ علــى أرثوذكســيتك. أنــت تعــ

  سيتقّوى يف السنني القادمة. يا حبييب، حفظك اهللا". 
م كنـت أمحـل جعبـة فيهـا ثيـايب، وأخـرى وهـي رأسـي وقلـيب حيـث تسـكن 1921ملا دخلت دار املعلمني طالبـا داخليـا يف أيلـول/ سـبتمرب 

  تعاليم املسيحية واإلميان. أما ما عرفته من األمور اإلسالمية، فقد كانت بالنسبة يل، معرفة ومعلومات ال عالقة هلا باإلميان.ال
حســبت أنــين قــد يــتم يل فهــٌم ولــو جزئيــا لــبعض التعــاليم. لكــن ذلــك مل حيصــل. مل تكــن دروس تعلــيم مســيحي، وحضــوري الصــلوات يف 

  فصح وفيه صلب املسيح، لعله، كما تنبأ ج.خ، زادا إمياين لكنه مل يزد معرفيت. اآلحاد وعيد امليالد وعيد ال
م). كــان ج.خ. يــدرس لنــا األدب العــريب، ومررنــا 1924-1923( إال أن شــيئا عكــس ذلــك حــدث يل. يف الســنة النهائيــة لنــا يف الــدار

  ا. يف يوم من األيام توقفت عند البيت:أبياالعالء املعري. وأعجبتين قصيدته "غري جمد..." حفظتها وكنت أردد  بأيب
  فأين القبور من عهد عاٍد؟    صاِح هذي قبورُنا متألُ الرحبَ 

استفهامية البيت هي اليت لفتتين، وأصبح األمر إشكاال عندي. فأبو العالء يتساءل عن القبور من عهد عاد. وقـد توقـف عنـد عـاد لقـدم 
لكن ملاذا يسأل عن القبـور األخـرى. خطـر يل، ولسـت واهللا أدري كيـف ّمت ذلـك أن الرجـل يتسـاءل ة القصيدة ثانيا. يالقبيلة أوًال وبسبب قاف

ال عــن القبــور وســاكنيها ولكــن عــن القــول بالبعــث! كيــف ميكــن أن يـُْبعــث هــؤالء البشــر الــذين ال حيصــى عــددهم يــوم القيامــة ليحاســبوا علــى 
  أعماهلم. 

هذه التعاليم. طبعا أنا داخلين الشك على أساس عقيديت يومها. أنكر علـى ج.خ. هـذا الشـك  ونار اهللا املوقدة ملخالفي ،فاجلنة للمتقني
وقال: أبو العالء شاعر مؤمن، فال حتّمله وزر الشّك! مل أقتنع. لكنين أخشى أن يغضب علّي إميـاين ويعـاقبين علـى ذلـك. فكنـت أشـك وأنـا 

  حريص أالَّ تبدو مين إشارة تَلمُِّح إىل ذلك. 
(قضـاء عكـا)، مث نقلـت إىل املدرسـة الثانويـة يف عكـا، حيـث عملـت مـن  يـة ترشـيحامن دار املعلمني وعملت سـنة مدرسـية يف قر خترجت 

  م. 1935إىل  1925
الشك يالزمين على حذر وخوف من إمياين. لكن ليس مثة جمال لتفهم ماهية هـذا الشـك. عهـد إيل يف عكـا تـدريس التـاريخ القـدمي علـى 

(يف أول سنتني كنت أتعلـم الـدرس مسـاء كـي أعلمـه صـباح اليـوم الثـاين). البـدء بدراسـة كان علي أن أتعلم ذلك كي أعّلمه  ي.املستوى الثانو 
(نسبة إىل الدولـة البابليـة) وهـي الدولـة األساطري اليت كانت تسمى بابلية التاريخ القدمي ملنطقتنا قادين تدرجياً إىل التعرف على أساطري األولني.

يف النصــف األول مــن األلــف الثــاين قبــل املــيالد ويف أيامهــا ُدّونــت هــذه األســاطري بلغــة ســامية لكنهــا هــي أصــال ســومريّة تــداوهلا  الــيت قامــت
ية السومريون يف العراق يف األلفني اخلامس والرابع ق.م. كشف عنها يف آجرات بابلية، ونشرت نصوصها مث ترمجت إىل اللغات األوروبية املعن

  هذه الدراسات.  بالدها بتحري
(أنـا أحتـدث عـن م1906نكليزيـة سـنة ) أحد كبـار العـاملني يف هـذا احلقـل يومهـا قـد نقـل بعـض هـذه األسـاطري إىل اإلKingكان ِكنغ (

ــا 1927ســنة  ــا. خشــيت أن أكــون يف حلــم أو يف إغمــاءة. لكــن األمــر غــري واضــح. أســطورة بابليــة عــن اخلليقــة تبــدو أ م ومــا بعــدها) قرأ
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قصص الكتاب املقدس عن اخلليقة. رواية الطوفان موجـودة تفاصـيلها يف قصـة ِغلغـاِمْش. الفـرق أن الـذي جنـا مـن الطوفـان السـومري األصل ل
مسح له أن يعيش أبدا. فال ميوت كما مات نوح. هذا النوع من احليـاة كـان مسـموحا بـه يف أيـام السـومريني، لكـّن "نوحـاً" مل يكـن يسـمح لـه 

  قه. فاخللق اإلهلي يعطي املرء احلق يف حياة حمدودة. بذلك؛ ألن اهللا خل
  ولكن ملاذا يسمح للذي جنا من طوفان السومريني أن مينح حياة أبدية؟ ومن منحه إياها؟ 

ا حنـن هذه األمور اليت يعثر عليها املرء يف هذه األساطري هلا روابـط متعـددة؛ فاآلهلـة املتعـددة قـد تكـون هلـا نظـرات متباينـة علـى مـا تبـدو لنـ
ا على ما تذهب االسطورة، يقابلـه يف أسـطورة ثانيـة  قصـة املؤمنني. فهذا الناجي من الطوفان القدمي والذي أعطي حق احلياة األبدية، ومتتع 

أملـه؛ ألن احليـاة  كـي ميـنح احليـاة األبديـة، حتـول اآلهلـِة بينـه وبـني  -حنو اآلهلـة–أبانا الذي ركب حيواناً اسطوريّاً قويَاً وأخذ يسوقه حنو السماء 
  األبدية مل تـُْعَط للبشرية، بل لآلهلة. 

وأسطورة برج بابل متثل هذا الشوق البشري للوصول إىل فوق! ذلك بأن الذين تشملهم هذه األسطورة عدد كبري من البشر قرروا أن يبنوا 
ومل يسـمح بـه إلـه العهـد القـدمي "يْهـَوه". لـذلك  –هلـة برجاً مرتفعاً ميكنهم من الوصول إىل مظان اآلهلة، ليحصلوا علـى شـيء ال تسـمح بـه اآل

ة القـوم جلأت اآلهلة إىل طريقة مبتكرة كي يعجز القوم عن إمتام هذا الربج، وعندئذ تفرق القوم أيدَي سبأ. ما هي الطريقة املبتكـرة. محـل اآلهلـ
م أن يتفامهوا على العمل.    على التكلم بلغات خمتلفة فلم يعد بإمكا

(العهـد القـدمي) مل تغـّري كثـرياً مـن غايـة القـوم وحمـاولتهم الوصـول إىل حيـث يقـيم طورة لتصبح قصة يف الكتـاب املقدسلت هذه األسوملا نق
 يهوه أو إىل أقرب درجة منه. لكن مل تقل القصة املقدسة أن يهوه حال دون رغبـتهم. ال مل جتـد الصـبغة اجلديدة(الدينيـة إذا شـئتم) سـوى مـا

(طبعا) شبه لعنة إذ أصبحوا يتكلمـون لغـات متعـددة، فلـم ين. حلت عليهم بنعمة الروح القدسلقدامى للحيلولة دون نيلهم األماقام به آهلة ا
  يعد الواحد يفهم ما يقال له. فعجزوا عن إمتام البناء. 

بيهوه، علـى أنـه إلـه العـامل الوحيـد،  يف هذا الذي أشرنا إليه، والذي ال يعدو أمثلة من عشرات من األحداث هلا سبيل واحد. حيل اإلميان
تلفـة مكان اآلهلة املتعددة، لكنه يلجأ إىل الوسـيلة نفسـها. فـالتفكري البشـري مل يكـن قـد تقـدم مبـا فيـه الكفايـة ليضـع أسـباباً أخـرى وعوامـل خم

  عن األوىل. 
  لفني أو أكثر من السنني؟ لكن عندما نسري مع تطور البشرية هل جند أن التعليل السماوي قد تبدل كثريا خالل األ

 ال أســتطيع اإلجابــة. ولكنــين أثــري املشــكلة. وكــم مــر علــى البشــرية مــن أيــام تثــار فيهــا املشــكلة الواحــدة ويظــن املؤمنــون أن احللــول متباينــة،
النـــربة أو ارتفـــاع ولكـــن عنـــد البحـــث الـــدقيق يف اخليـــوط الـــيت تـــربط املاضـــي باحلاضـــر، جنـــد أن الـــذي تغـــري هـــو الشـــكل أو التعبـــري أو اخـــتالق 

  درجات املكافأة والعقوبة، أو على األقل كان توضيحها خيتلف. 
  لكن هذا األمر يدخل يف صلب دراسايت واهتمامايت لتوضيح احلركة التارخيية يل، لنقلها إىل القراء.  ،أطلت القول

ــا أمــور فأنــا، شخصــيا، أصــبح هــذا اإلميــان الــذي أشــرت إليــه جــزءا مــن كيــاين النفســي والشــعوري و  الفكــري، وهــي أمــور حيســب النــاس أ
م.  م يدركون متاما ما جيري يف رؤوسهم وقلو   مفرتقة تدخل العقول والقلوب. لكن الذين يرون ذلك ال أحسب أ

4  
  هنا أخذ الشك يتقوى فلم يعد خيشى سلطة اإلميان. وأخذ الشك "املعري" يتقوى. 

آهلـة للخـري وآهلـة - تعّلل وجود آهلة كثرية متـأل الفضـاء. آهلـة للخلـق وآهلـة للتـدمري -املقدس ومل يعد امسها قصة الكتاب-األسطورة القدمية 
آهلــة للبنـاء وأخــرى للهــدم. لكــن هــذه اآلهلــة املتعــددة كـان هلــا إلــه يتــوىل رئاســتها. كــان اســم هــذا  -آهلــة للحــب وأخــرى للكــره والــبغض -للشـر
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والزوابع وهو إله مدينـة نيبـور "نيفـار"، فصـار امسـه البـابلي مـردوخ. اقتتـل كبـري آهلـة اخلـري مـع كبـري اإلله عند السومريني "إْنليل"، وهو إله الرياح 
  آهلة الشر. ُقدَّت آهلة الشر "تيامات" نصفني قدها مردوخ بضربة واحدة فكان من الواحد اجلََلد أي السماء ومن اآلخر األرض. 

م وحــدودها م فجــاء مـردوخ بـدم زوج تيامـات الـذي قتــل يف ونعـم اآلهلـة مبـراتبهم ومناصـبهم وحريـا . لكـنهم كـانوا حباجـة إىل بشـر يعبـدو
  . نساناحلرب، ومزجه ببعض الرتاب وخلق اإل

  وهكذا كنا َحنِْلُق فانتقلنا إىل َخْلِع االضراس. 
ار أمام ما ميكن أن يسمى التفسـري األسـطوري خللـق العـامل. ظـل  كل ما محلين إياه ج.خ. من إميان مبين على قصص الكتاب املقدس ا

ا. لكن حىت هذا كان حباجـة إىل توضـيح. وعنـدها عكفـت علـى قـراءة "العهـد  منه ما يتعلق باملسيحية من حيث إن املسيح هو الذي بّشر 
وأخــذ شــكل  اجلديــد مــن الكتــاب املقــدس". قــراءة ودرســاً وتفســرياً مــن كتــب لالهــوتيني كبــار، ومــن االهتمــام برســائل القديســني املســيحيني.

ن الشــك يتنــامى ورســم اإلميــان التقليــدي َميَّحــي تــدرجييا. لكــن الــذي بقــي هــو إميــان بقــدرة خالقــة باملبــادئ اخللقيــة الــيت كانــت منــت مــع اإلميــا
  أصال. كيف يعيش الفرع فيما األصل يتهاوى؟ مل أدِر يومها، لكن مع الوقت أدركت أن هذا الذي عاش هو األصل!

5  
  ا يف حماولة لفهم هذه األسس لإلميان: اهللا احلي السرمدي: أبانا الذي يف السموات، قانون اإلميان. وقد بذلت جهدا كبري 

جلأت إىل كتـب الهوتيـة خمتلفـة املـؤلفني والكتّـاب والبـاحثني. لكنـين مل أفهـم املقصـود الروحـي أي اإلميـان. فهمـت "مـن أبانـا" الـيت أحفـظ  
ــا وُمجَُلهــا لكنــين مل أســتطع أن أ تقــدم يف فهــم العالقــة بــني مــا حتملــه أجــزاء "أبانــا" مــن معــاٍن تــربط األب بــاالبن وبــالروح القــدس. ظــل كلما

  فهمي هلا فهماً جزئيا. لكن مل يصل إىل درجة الفهم أو اإلدراك الرتابطي بني عناصره. 
  ومل يكن موقفي من قانون اإلميان أيسر من موقفي "من أبانا..." 

الصــالة والصــوم وتنــاول القربــان. لكــن هــذه مل تفســر ومل  -ه الكنيســة مــن تصــرف حبســب املفهــوم املســيحيكــان أيســر أن أفهــم مــا تطلبــ
تلــتحم بــاألمور الــواردة يف "أبانــا" و "قــانون اإلميــان". ظــل هنــاك شــيء هــو إميــان بقــوة تــدير هــذا الكــون وتصــرف شــؤونه لكنهــا ال ترســم لكــل 

  آخرها. شخص يف احلياة سريته على األرض من أوهلا إىل 
ملـــا عنيـــت بـــدرس الفلســـفة اليونانيـــة مـــع الـــدكتور كيتنـــغ(يف جامعـــة لنـــدن) أدركـــت االرتبـــاط العضـــوي بـــني بعـــض هـــذه األســـس املســـيحية 

  والفلسفة اليونانية األمر الذي مل يكن منه مناص. 
مـا يتضـح مـن قـراءة اآلبـاء األَول مـن لكن هذه املعرفة اليت متت مـع األيـام ظلـت معرفـة يف نطـاق الفكـر والتطـور الفكـري للمسـيحية علـى 

  القرن الرابع وما بعد. 
وهذه املعرفة مل تُِثر يف نفسي شكوكاً وال مشكالت. كانت فصًال آخر من فصول تطوري الفكري املنطقي العام. وهذا الفكر الذي ينمو 

  ة ألنين ال أفهمه. معي وأمنو معه، ال تثري أي عقدة يف نفسي ألنين ال أقبل اإلميان الذي تشرحه الكنيس
هــذا اإلميــان أدخــل الكثــري مــن اهلــدوء إىل نفســي. وال يــزال يتفاعــل يف أعمــاق هــذه الــنفس. إال أنــه ظــل يف نفســي شــيء يســائلها ويســائل 

تــه يومهــا (املســيحية) مل يُــدوَّن شــيء عــن حيااجلديــدة الــيت محلــت امســه فيمــا بعداملنطــق والتــاريخ. الســيد املســيح وهــو يقــوم بالتبشــري بالــدعوة 
األول واألناجيل األربعة املقدسة اليت دونت تفاصيل حياته وَدّونت تعاليمه كتب ثالثة منها مىت ومرقس ولوقا يف سبعينات أو مثانينات القـرن 

ـا قريبـة مـن أيامـه، ل ،امليالدي، والرابع، إجنيل يوحنا، يعود تدوينه إىل أوائل القرن الثاين امليالدي. فهي روايـات كـن الـذين وضـعوها صـحيح أ
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ألناجيـل مل يعاصروه. والصالة الربانية أي "األبانا"، يف الواقع مما اتفق عليه الالهوتيون حـىت بعـد ذلـك مبـدة طويلـة، ويبـدو مـن هـذا أن روايـة ا
  تعّرضت فيما بعد إلضافات. هذا مل يبدل موقفي من القضايا اليت دار تفكريي حوهلا، طوال تلك السنوات. 

)، وكـان مـن  sir Oliver Lodge(اإلميان) بالعلم وعن التنافر القائم بينهمـا، جـاء السـري أوليفـر لـودج (يئا عن عالقة الدينوملا قرأت ش
مثـة  كبار علماء الفلك يف النصف األول من القرن العشرين، يقول: إنه وهو العامل يف العلم الرياضي مؤمن مبا تدعو إليه املسيحية، وإنه لـيس

والــدين. لكــن لــودج كــان قــد فقــد ابنــه الوحيــد يف احلــرب العامليــة األوىل، وكــان حيبــه حّبــاً شــديداً، وكــان يــؤمن بوجــود أرواح  خــالف بــني العلــم
  املوتى يف الفضاء الواسع، بل كان جيهد يف التحدث إليه(التحدث إىل املوتى قضية مهمة كانت وال تزال) وقد مت له ذلك على ما تَوهَّم. 

م) أملــت أن أحصـل هنــاك علـى بعــض األجوبــة. ولكـن الــذي توصــلت 1939-1935( ن لطلــب املزيــد مـن التــاريخإىل لنـدذهبــت  وملـا
ا. لكن ليس مثة نتيجة قاطعة.    إليه، بعد قراءات متعددة وأحاديث كثرية هو أن القضية تشغل الناس، ويكتبون فيها ويتفلسفون ويفلسفو

إلميان الذي وقفت عنده. وال أزال. أقرأ الكثـري، وأديـر األمـر علـى نـواح خمتلفـة وأعـود عندها، وكان ذلك قبل حنو ستني سنة، عدت إىل ا
إىل هذا اإلميان البسيط اهلادئ الـذي يسـعفين عنـدما تعصـف اآلراء وتقـوم الـدنيا وتقعـد، بسـبب حيسـب صـاحبه أنـه حـل املشـكلة. ولكـن ال 

  حل. واإلميان اهلادئ هو السبيل الوحيد. 
  مين أن أحتدث عن كتاب هيفاء اليايف "اليوم يأيت غدا". قلت ملا جاء دوري: م طلب 2002يف صيف 

ــا الكنيســة. فأنــا مــؤمن بقــوة ال أدركهــا وال أفهمهــا،  أنــا مســيحي أرثوذكســي، لكــن أرثوذكســييت ال تتقيــد بالشــروح والتعــاليم الــيت تقــول 
. نسان كانت للحب والكره واخلري والشر، وكل ما ميكن أن حيس به اإلولذلك فقد ظل يف قليب ونفسي قـَُرٌن صغرية تسكنها آهلة اليونان اليت

  ومن هنا فإنين أستطيع أن أستسيغ كتابا فيه زوايا ال جيوز طرقها. 
 

***********************  
  .أديب وكاتب من لبنان) *
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  تمــو ال ـــةحكم
  *لياس بلكاإ

ؤرق وحتريِّ وتزعزع ماعداها من حقائق، مبا يف ذلك حقيقة احليـاة. فمـا قيمـة أيـة حقيقـة "املوت هو احلقيقة الثابتة والفاجعة، احلقيقة اليت تُ 
  .)1(..".دنيوية يـمحوها املوت ويـذروها كـما متـحو الـرياح وتـذرو كـل نقش أو أثـر على الرمال؟

  . والجيدي شيء أمام هذا القدر الغامض:وأمله حني يقف مشدوها عاجزا أمام أُمِّ احلقائق وأخطرها: املوت نسانهذا مثال لصرخة اإل
 )2(أْلفيـَت كـل تَـميمـة التـنـفع       وإذا الـَمـِنيـة أْنشبــت أظفارهـا   

للتغلـب علـى املـوت اليقنـع أحـدا، فـاملوت الميكـن جتاهلـه  -يف روايتـه "الغريـب"-حىت التفلسف الذي حاولـه األديـب الوجـودي "كـامو" 
 .)4(قد يدرك تفاهته فإن التفكري يف الفناء هو أمر يصعب احتماله" نسان: "على الرغم من أن اإل. وكما قال شورون)3(والحتّديه

  حدة المشكلة في العصر الحديث
. )5(املــوت، ولــذلك جتــده أحيانــا يتعلــق باحليــاة حــىت يف أشــد حــاالت بؤســه -إنســانمــن حيــث هــو - نســانيهــاب اإل ومــن الطبيعــي أن 

داد حدة يف هذا العصر، خصوصا يف احلضارة الغربية الـيت وجـدت نفسـها يف مـأزق كبـري برتكيزهـا علـى القيمـة لكن وعي الناس بثقل املوت از 
  .)6(شامال يف املوت -هلا-الالمتناهية للكائن البشري الفرد، فلم تستطع التوفيق بني هذه الفكرة األساسية وبني فناء الفرد الذي يبدو 

  من جذور التخوف الغربي من الموت
الغـريب، بـرغم ظهــور املسـيحية وتلطيفهـا  نسـانأهم هذه اجلذور: التصـور اليونـاين القـدمي لعـامل مـا بعـد املـوت، والـذي أثـر طـويال يف اإلمن 

  .)7(هلذا التصور املتشائم
مريوس، تتضــمن غة شــعًرا، والــيت تُـــنسب هلــو و ومــن أبــرز مصــادر هــذا التصــور يف التــاريخ اإلغريقــي: األوديســيا، فهــذه القصــة الطويلــة املصــ

ا وحركتها، وهي صورة حزينة ومرعبة ومظلمة عن العامل اآلخر، حىت بالنسبة لألخيار من املوتى   .وصفا عاما ملصري أرواح املوتى وشكل حيا
  .)8(واجلدير بالذكر أن هذه الصورة كانت سائدة قبل ذلك يف الشعوب الشرقية، خصوصا مبصر وبالد الرافدين

القلق من املوت، لذا حبث كثريا مسألة بقاء الروح، وقدَّم أسـطورة عـن عـامل مـا بعـد املـوت مسـتلهمة مـن األوديسـيا،   وأفالطون منوذج هلذا
  . )9(كما تناول موضوع املوت بصفة عامة

 وغري هذا توجد أسباب أخرى يف اخلوف من املوت يشرتك فيها أكثر الناس، وقد لـخـَّصها ابن مسكويه يف هذا النص:

  حول الموت لسوف ابن مسكويهكالم الفي
يعلـم إىل أيـن تصـري نفســه، أو ألنـه يظـن أن بدنــه إذا  قـال: "إن اخلـوف مـن املــوت لـيس يعـرض إال ملـن ال يــدري املـوت علـى احلقيقــة، وال

يظنــه مــن  احنــل وبطــل تركيبــه، فقــد احنلــت ذاتــه، وبطلــت نفســه بطــالن عــدم ودثــور، وأن العــامل ســيبقى موجــودا، ولــيس هــو مبوجــود فيــه، كمــا
أو جيهل بقاء النفس وكيفية املعاد. أو ألنه يظن أن للموت أملـا عظيمـا، غـري أمل األمـراض الـيت رمبـا تقدمتـه وأدت إليـه، وكانـت سـبب حلولـه. 

ألنـــه متحـــري اليـــدري علـــى أي شـــيء يقـــدم بعـــد املـــوت أو ألنـــه يأســـف علـــى ماخيلفـــه مـــن املـــال  ألنـــه يعتقـــد عقوبـــة حتـــل بـــه بعـــد املـــوت. أو
 .)10(قتنيات. وهذه كلها ظنون باطلة الحقيقة هلا"وامل

  قصور العلم عن كشف لغز "ما بعد الموت"
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 وال يستطيع العلم أن جييب عن هذه املخاوف اليت أشار إليها ابن مسكويه، مثلـه يف ذلـك مثـل التفكـري العقـالين احملـض. وهلـذا فـإن علـم
. ولـذلك يظـل )11(مل يقـدم لنـا شـيئا ذا بـال عـن املـوت ومـاوراءه -يـة" إىل هـذا املوضـوعوهو أقرب العلـوم "التجريب، وجيا املعاصرالباراسيكول

ها، فماذا يقول لنا؟  الدين مصدرنا األساس يف هذه القضايا وماشا

  المـوت في اإلسـالم
يف القــرب هــو وجــود حــي  اننســجمــرد رحلــة عــابرة، ولــيس شــيئا ثابتــا أصــيال يف الوجــود؛ حــىت وجــود اإل -يف املذهبيــة اإلســالمية-إن املــوت 

. ويف األثــر: إنكــم )12(المــوت فيــه، ومــع ذلــك فهــو مؤقــت ينتهــي باحلشــر واالنبعــاث. ولــذلك يقــول العلمــاء: املــوت معنــاه تغــري حــال فقــط
البـــدن انقطـــاع تعلـــق الـــروح ب خلقـــتم لألبـــد، وإمنـــا تنقلـــون مـــن دار إىل دار. قـــال القرطيب:"املـــوت لـــيس بعـــدم حمـــض والفنـــاء صـــرف، وإمنـــا هـــو

  .)13(وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار" ومفارقته
  حقيقة الموت

الميكــن كشــف الغطــاء عــن كنــه حقيقــة  ،أمــا حقيقــة هــذا التغــري وماهيتــه فمــن شــؤون الغيــب املســتور، يقــول أبــو حامــد الغــزايل: "...نعــم
ـا، ومل يـؤذن لرسـول اهللا املوت، إذ اليعرف املوت من اليعرف احلياة، ومعرفـة احليـاة مبع صـلى اهللا -رفـة حقيقـة الـروح يف نفسـها وإدراك ماهيـة ذا

الــروح مــن أمــر ريب. فلــيس ألحــد مــن علمــاء الــدين أن يكشــف عــن ســر الــروح وإن "أن يــتكلم فيهــا، وال أن يزيــد علــى أن يقــول:  -عليــه وســلم
  .)14(اطلع عليه، وإمنا املأذون فيه ذكر حال الروح بعد املوت"

  وم أخو الموتالن
  .)15(وإذا كانت احلقيقة العميقة للموت جمهولة لنا، فإن الشارع ضرب لنا مثال قريبا إلينا، فقال النيب الكرمي:"النوم أخو املوت"

ا واليت مل متت يف منامها، فيمسـك الـيت قضـى عليهـا ا﴿ولذلك جاء يف القرآن الكرمي ِقران بني األمرين:  ملـوت اهللا يتوىف األنفس حني مو
   .)16(﴾ويرسل األخرى إىل أجل مسمى. إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون

من إطـار الزمـان العـادي، وكـذا مـن العـامل الـذي نعرفـه، فـال نعـود حنـس بـه، ولـذلك  -على األقل-حنن يف املنام خنرج من إطار الزمان، أو 
  دنيا. فهذا يقدم لنا فكرة عن انتقالنا باملوت من حال إىل حال.لقوانني العقل وال ملنطق عامل الشهادة وال -يف نومه- نسانالخيضع اإل

  وكذلك النوم نوع موت، وطاملا كان هذا النوم لغزا حار فيه العلماء حلدود الساعة؛ فسيظل املوت لغزا آخر، أكرب وأعقد.
  نسانقيامة اإل :الموت

يار شامل يكون إيذا -كما خيربنا القرآن-وإذا كان الكون سينتهي  نا مبرحلة جديدة يف الوجـود، يسـميها الكتـاب الكـرمي بــ:"اآلخرة"،  با
ياركما يس فإن موت الفرد مبثابة إعالن لقيامته هو، وهي قيامة خاصة تسبق يوم القيامة الكبري. ولذلك روي عـن "القيامة"...بـ مي هذا اال

  .)17(امتهقوله: املوت القيامة، فمن مات فقد قامت قي -صلى اهللا عليه وسلم-النيب 
  أول مراحل اآلخرة

هو أول منـازل اآلخـرة، كمـا أنـه آخـر مراحـل احليـاة الـدنيا، ولـذلك فهـو فاصـل مـابني احليـاتني وحـدُّ مـا  -هذه القيامة الصغرية- إن املوت
 اجلنــة أو يف النــار، يف بــني العــاملني. فبــاملوت تبــدأ حيــاة الــربزخ، وهــي عــامل القــرب، مث البعــث، فاحلشــر، فاحلســاب، وأخــريا يســتقر كــل واحــد يف

  خلود أبدي.
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مـا رأيـت منظـرا إال والقـرب ": -صـلى اهللا عليـه وسـلم-قـال النـيب -أعـين كونـه أول مراحـل احليـاة األخـرى-ونظرا خلصوصية املوت على هذا الوجه
ر، وإن مل يــنج منــه فمــا بعــده إن القــرب أول منــازل اآلخــرة، فــإن جنـا منــه صــاحبه فمــا بعــده أيسـ"يف خــرب آخـر:  . وفّســر ذلــك)18("أفظـع منــه

  .)19("أشد
  الدخول في عالم الغيب

أشـياء كثـرية مـن املغيبـات الـيت ُسـرتت عـن  -مبوتـه -نسـانفإنـه تنكشـف لإل-إىل عـامل الغيـب  اً وملا كان املوت تّغري حال ليس إال، ورجوعـ
. فـاملعىن )20(﴾نك غطاءك، فبصرك اليـوم حديـدلقد كنت يف غفلة من هذا، فكشفنا ع﴿: -كما أخربنا القرآن-حواسه. ولذلك يقال له 

  .)21("أن البصر حيتد عند املوت فيعاين العبد مجيع ماينتهي أمره إليه، وهو اليقني املشار إليه بقوله: (واعبد ربك حىت يأتيك اليقني)"
نوم واملــوت باالســتيقاظ منــه، فقــالوا: مثّــل الســلف الــدنيا بــالحقــائق الوجود... نســانه تنكشــف لإلوملــا كــان العــامل اآلخــر أجــّل وأكــرب، فيــ

. وكتــب رجــل إىل أخ لــه: "أمــا بعــد، فــإن الــدنيا حلــم واآلخــرة يقظــة، واملتوســط بينهمــا املــوت، وحنــن يف )22("النــاس نيــام فــإذا مــاتوا انتبهــوا"
لـه يف احليـاة، كمـا قـد ينكشـف . وقال الغزايل يف هذا املعىن أيضا: "ينكشف له باملوت مـا مل يكـن مكشـوفا )23(أضغاث أحالم، والسالم"

  .)24("للمتيقظ ما مل يكن مكشوفا له يف النوم
  الموت نهاية للطغيان اآلدمي

   .بتالء، فالدنيا دار امتحان واختبارد خلق اهللا هذا العامل ألجل حتقيق حكمة اإلـلق
وتنقضــي   نســاني بــاملوت، ومعــه ينتهــي طغيــان اإلبــتالء أمــد، فينتهــقتضــت احلكمــة اإلهليــة أن يكــون هلــذا اإلإ، هلــذا نســانال دار قــرار لإل

- كربياؤه الفارغة. هلذا جاء يف احلديث: "لـوال ثـالث مـا طأطـأ ابـن آدم رأسـه: الفقـر واملـرض واملـوت، وإنـه مـع ذلـك لَوثَّاب."فهـذه األشـياء
  .)25(إن اهللا تعاىل أذل بين آدم باملوت" وأحالمه يف العظمة والكربياء، كما يف احلديث اآلخر:" نسانحتّد من أوهام اإل -واملوت أبرزها

وهلذا كان من وظائف "املوت" بالنسبة لألحياء من النـاس: تـذكريهم حبـدودهم وتنبـيههم علـى حقيقـة عبـوديتهم خلـالقهم. ويف هـذا املعـىن 
  .)26(روي: "كفى باملوت واعظا"

  المذهبية اإلسالمية في الموت تفاؤلية
مـا وجـد عـزاء  نسـانأن اإل -يف تـاريخ البشـرية الطويـل-ا املوضـوع روح متفائلـة وإجيابيـة، ولـذلك ثبـت ورغم ماسبق فإن روح الدين يف هذ

ـــا قـــدمت البعـــث   يف قلقـــه الـــدفني مـــن املـــوت كمـــا وجـــده يف التـــدين. ومـــن خصـــائص عقيـــدة األديـــان الســـماوية عـــن عـــامل مـــا بعـــد املـــوت أ
ية" لكونــت، أو "روح نســانيء كبــري تــذوب فيــه، مثــل "العقــل" هليجــل، أو "اإلالتعــود روحــه إىل شــ نســانكمجموعــة بعــوث فرديــة، أي أن اإل

يعـود إىل نفسـه، فهـو قـد اليعـود باجلسـد نفسـه  -يف األديان السـماوية- نسانبل اإل )27(الكون"... وحنو ذلك من التصورات الفلسفية...
تقــدم البعــث  -خصوصــا اإلســالم-ض. بــل إن هــذه األديــان الــذي كــان لــه، لكــن وعيــه وذكرياتــه... تبقــى، أي أن شخصــيته املســتقلة التنقــر 

ية: األقارب واألبنـاء واألصـدقاء... كلهـم سـيبعثون علـى صـعيد واحـد. هلـذا كـان املسـتقبل األخـروي اإلسـالمي نسانه بعثا عاما لكل اإلوصفب
  ت الدينية والفلسفية األخرى.من كل التصورايف اخللود الشخصي... نسانيقة لإلهو األكثر تفاؤال وانسجاما مع الرغبة العم

يرتعب منه، فهو يدرك أن الدنيا مرحلة عابرة، وأن موتـه هـو خـروج مـن عـامل إىل آخـر أوسـع منـه وأطيـب،   وهلذا ال يكره املؤمن املوت وال
يتفســح يف  إمنــا مثــل املــؤمن حــني ختــرج نفســه أو روحــه مثــل رجــل بــات يف ســجن فــأخرج منــه فهــوقــال الصــحايب عبــد اهللا بــن عمــرو: "كمــا 

  .)28(األرض ويتقلب فيها"
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وقــد أحســن الغــزايل التعبــري عــن هــذا املعــىن حــني قــال: "واعلــم أن املــؤمن ينكشــف لــه عقيــب املــوت مــن ســعة جــالل اهللا مــا تكــون الــدنيا 
رفـه أقصـاه، فيـه أنـواع باإلضافة إليه كالسجن واملضيق، ويكون مثاله كاحملبوس يف بيت مظلم فتح له باب إىل بستان واسع األكناف اليبلغ ط

ــار والثمــار والطيــور، فاليشــتهي العــود إىل الســجن املظلــم" . هــذا عــن املــؤمن، ويظــل املــوت حقيقــة قاســية علــى منكــري )29(األشــجار واأل
  .الغيب خاصة. فتبارك اهللا العظيم، الذي خلق املوت واحلياة ليبلونا أينا أحسن عمال وهو العزيز الغفور

*******************  
  الهوامش:

  .أكادميي من املغرب) *
  ، الصفحة األخرية.1997فرباير  27صحيفة االحتاد االشرتاكي، عدد  ."حول املوت واحلياة"، ألمحد السطايت من مقال: -1
  من قصيدة الشاعر أيب ذؤيب اهلذيل يف رثاء أبنائه. -2
  Albert Camus: L 'étranger: قرأ رواية األديب الفرنسيا -3
   .82ص ،ت يف الفكر الغريباملو  -4
 Les 36، 235 .قــرأ تصــوير الفــونتني هلــذه القضــية يف قصــتني مــن حكاياتــه: "املــوت والــذي الميــوت"، و"املــوت واحلطــاب"، يف:ا -5

Fables, p  
  .288ص املوت يف الفكر الغريب، -6
  L'odyssée , p 156 à 174راجع: النشيد احلادي عشر يف:  -7
  L'Au-Delà , p 32 à 34 :قرأا -8
، خصوصـا يف الكـالم عـن سـقراط" وكـذلك حمـاورة: "يف مـدح .Phédon, p92 à 103 راجـع حمـاورة فايـدروس: خاصـة صـفحات: -9

  سقراط، وهو املوت الذي أثر كثريا يف أفالطون وغريَّ من برنامج حياته. الساعات األخرية قبيل موت
  .130ص ة"،نقله الشيخ القرضاوي يف كتابه: " اإلميان واحليا -10
11-L'Au-Delà , p 116-117, 120.   
  .4525/، إحياء علوم الدين -12
  .1/16، التذكرة -13
  .4/526اإلحياء،  -14
، ﴾اليــذوقون فيهــا املــوت إال املوتــة األوىل﴿ :-وجــل عــز-، بــاب قــول اهللا 484رواه البيهقــي يف كتــاب البعــث والنشــور، حــديث رقــم  -15

: رواه الطـرباين يف األوسـط والبـزار، ورجـال البـزار 10/415لفـاظ متقاربـة. وقـال اهليثمـي يف جممـع الزوائـد، عن جابر بن عبـد اهللا وغـريه بأ
  رجال الصحيح.

  . 39سورة الزمر، آية  -16
. 4/527 ،املغـين عـن محـل األسـفار :بإسـناد ضـعيف كمـا قـال احلـافظ العراقـي يف -أخرجه ابن أيب الدنيا عـن أنـس يف كتـاب املـوت  -17

  مبتدأ وخرب، أي املوت هو القيامة. :املوت القيامة)(لة ومج



 144

الرتمـذي: حسـن  بينمـا قـال ،صـحيح اإلسـناد -أي احلاكم -أخرجه الرتمذي وابن ماجة واحلاكم من حديث عثمان بن عفان، وقال  -18
 .2/229 ،غريب، عن املغين للعراقي

  .2/230 ،عن عثمان. عن املغينأخرجه الرتمذي وحسنه، وابن ماجة، واحلاكم وصحح إسناده،  -19
  .22، سورة ق -20
  .2/133 ،للشعراين ،اليواقيت واجلواهر -21
 البـن الـديبع، ينسب هذا الكالم إىل علي بن أيب طالب، كما يف: متييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة الناس مـن احلـديث، -22

   .207ص ما يف طبقات الصوفية للسلمي،هـ، ك283. ويوجد مثله لسهل التسرتي، املتوىف عام 176ص
 .4/483 ،عن اإلحياء -23

  .4/526اإلحياء:  -24
   .18/135احلديثان ذكرمها القرطيب يف تفسري أول سورة امللك،  -25
ث : أخرجه البيهقي يف الشعب من حديث عائشة، وفيه الربيع بن بـدر ضـعيف. ورواه الطـرباين مـن حـدي4/68قال العراقي يف املغين  -26

  عقبة بن عامر. وهو معروف من قول الفضيل بن عياض، رواه البيهقي يف الزهد.
 L’Au-Delà, p 104 :نظر التفاصيل يفا -27

  .4/527أورده صاحب اإلحياء،  -28
  .4/528اإلحياء،  -29

 -----------------  
  المراجع

  تب العلمية، بريوت.. دار الكم1992، 2ط هـ. 505إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل، ت  -1
  اإلميان واحلياة، ليوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة، بريوت. -2
. دار الكتــاب العــريب، م1995، 4ط التــذكرة يف أحــوال املــوتى وأمــور اآلخــرة، أليب عبــد اهللا حممــد القــرطيب. اعتــىن بــه فــواز أمحــد زمــريل. -3

  بريوت.
  .ناس من احلديث، البن الديبعمتييز الطيب من اخلبيث فيما يدور على ألسنة ال -4
  .م1988اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا حممد القرطيب. دار الكتب العلمية، بريوت،  -5
. مطبعـة املـدين، م1986، 3ط هــ. حتقيـق نـور الـدين شـريبة. 412طبقات الصوفية، أليب عبد الـرمحن حممـد بـن احلسـني السـلمي، ت  -6

  بالقاهرة.ونشر مكتبة اخلاجني، كالمها 
هـــ. بتحريــر احلــافظني:العراقي وابــن حجــر. دار الكتــب  807جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الــدين علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي، ت  -7

  .م1988 ط العلمية،
ـامش: إحيـاء علـوم  املغين عن محل األسفار يف األسفار، يف ختريج ما يف اإلحياء من األخبار، لزين الدين عبد الـرحيم العراقـي، مطبـوع -8

  الدين.



 145

  الكويت. م؛1984سلسلة عامل املعرفة، عدد أبريل،  ،املوت يف الفكر الغريب، جلاك شورون. ترمجة كامل يوسف حسني -9
 عـن طبعـة مصـطفى ،دار الرشـاد احلديثـة بالـدار البيضـاء ،اليواقيت و اجلواهر يف بيـان عقائـد األكـابر، لعبـد الوهـاب بـن أمحـد الشـعراين -10

  .م1959البايب احلليب لسنة 
  جريدة االحتاد االشرتاكي، صحيفة يومية تصدر باملغرب، مديرها املسؤول: عبد الرمحن اليوسفي.-11
12-Grégoire, François: L'Au-Dela. Collection QSJ, 3éd, 1965.   

13- La Fontaine, Jean: Les fables. Illustrés par Grandville. Editions Marabout, 1987. 
14- Homère: L'odyssée. Traduit par Médéric Dufour. Editions Garnier Frères, Paris , 1959.  
15-Platon:Phédon. Traduit par Paul Vicaire. Editions Belles Lettres 1983. 



 146

  لباآل جبال المسلمون احتلّ  عندما
  *حممد السماك

يف  Poitiersوأقــاموا دولــة األنــدلس خســروا معركــة بواتيــه  711يف عــام  إســبانياعــد أن احتلــوا هنــاك اعتقــاد عــام بــأن املســلمني العــرب ب
م "و  732يف عــام  Pyreneesجبــال البريينيــه  م تلــك تعــود إىل كــو صــحراويني" ال يتحملــون الــربد وال الطبيعــة اجلبليــة الــوعرة مبــا أن خســار

  .نافيها من غابات وودي
ــم علــى يــد شــارل مارتــلبــأ أيضــاً وهنــاك اعتقــاد عــام  أنغلقــوا علــى أنفســهم يف  Charles Martelم بعــد تلــك اهلزميــة الــيت حلقــت 

  .لس حىت دالت دولتهم بسقوط غرناطةاألند
 إىلعتقادات ليست صـحيحة. كمـا حتـاول أن تبـني كيـف أن املسـلمني وصـلوا هذه الدراسة حتاول أن تقدم وقائع علمية تثبت أن هذه اإل

ــم أقــاموا  ،إيطاليــان وســيطروا علــى مشــال ا. كمــا وصــلوا إىل سويســرا وحاصــروا جنيــف ولــوز حتلــوا مــدناً مثــل ليــون وغرونوبــلواجنــوب فرنســا  وأ
  .ى حد سواءتقريباً على املمرات األلبية السرتاتيجية يف الغرب ويف الشرق عل املستوطنات يف جبال األلب. وأشرفوا بصورة مباشرة وملدة قرن

. وال يقتصـر التنقيـب علماء بدأوا التنقيب عنها مؤخراً ال أن الً إ، ملناطق جرى التعتيم عليها طويالً العرب املسلمون يف هذه اومثة آثار تركها 
ويف  ،متنـاع عـن تربيـة اخلنـازير، ومنهـا مـثًال عـادة اإليف بعض العادات والتقاليد أمنا، ) فقطت مساجدكانحىت األديرة(اليت   أويا القالع ايف بق
احلـاليني يف بعـض  سـكانوكذلك يف أمساء بعض العائالت مـن ال..ل األلب واملتداولة حىت اليوماملواقع اليت تقع يف عمق جبا العديد منأمساء 

  .األودية اجلبلية
التــاريخ يف جامعــة اليــونز االمريكيــة  أســتاذ Manfred Wennerوتعتمــد هــذه الدراســة أساســاً علــى حبــث أعــده الربوفســور مــأنفرد وينــر 

 -"الوجـود العـريب  :حتـت عنـوأن م1980الصـادر عـام  12يف عددها رقم  Middle East Studyشرته جملة دراسات الشرق األوسط ون
  اإلسالمي يف وسط أوروبة يف العصر الوسيط".

التوسـع  ايـة بدايـةيت تعتـرب ه بعـد ثالثـة قـرون علـى معركـة بواتيـه الـأنـحـىت اليـوم تثبـت  الوقائع التارخيية والـيت ال يـزال بعـض آثارهـا قائمـاً  نإ
 أن. ومـع والربتغـال) إسـبانيا(ن أوروبة خارج شبه جزيرة أيبرييا، حافظ املسلمون على تواجدهم يف عدة مناطق مااإلسالمي يف أوروب -العريب 

، فقــد تبــني ىالوســطقــرون املســيحية خــالل فــرتة ال -الصــورة األوســع للعالقــات اإلســالمية  إطــارتنــاٍس يف  أو إمهــالموضــع  كــانهــذا التواجــد  
مللباحثني املتخصصني يف القرنني التاسع عشر والعشرين    .يُعتقد من قبل كانكرب بكثري مما  تركوا وراءهم تراثاً ا  أ

 سرتاتيجية يف سلسلة جبال األلبااللالهتمام تلك اليت أسفرت عن سيطرة املسلمني العرب على املمرات  إثارةولعل أكثر مواقع التواجد 
  .ة عقود يف القرن العاشر امليالديوذلك لعد اببقية أوروب إيطاليايت تربط ال

، وإىل الغربيـة اوروبـأ. وهـي حتـاول حتليـل الـدوافع الـيت أّدت إىل التوغـل اإلسـالمي يف سريع ألحداث تلك املرحلـة جيازإهي  قالةهذه امل نإ
لـة اإلسـالمية، وأخـرياً إىل املشـروعية احلديثـة الـيت ميكـن استخالصـها مـن تلـك ارة املسلمني لتلك املناطق اليت مل تكن جزءاً من الدو إدسلوب أ

  .طرق املواصالت األوروبية الغربيةاإلسالمية على جزء هام من  -املرحلة عندما سيطرت القوات العربية 
  في الوقائع

رجـًال) يف منطقـة فرنسـية علـى سـاحل  20 قوامهـا حـوايل(، نزلـت قـوة صـغرية مـن املسـلمني العربالديـةمي 889يف وقت مـا حـوايل عـامل 
باسـم  هـذه املنطقـة تُعـرف يف القـرون الوسـطى وكانـت. " St. Tropez )1(تروبيـز سـانالبحر املتوسط قريبة من منطقـة تعـرف اليـوم باسـم "
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االيوم  أما". Fraxinetum"فراكسيناتوم    جنوب فرنسا. "،Varالـ" فار  إقليم" وهي تقع يف Frainetتعرف باسم "فرينيه  فأ
لوا بعـــد عـــدة ســـنوات التحصــينات الدفاعيـــة، ومـــن مث اســتقبني للمســلمني العـــرب الـــذين أقـــاموا نـــا مناســـبااملوقـــع واحملـــيط العــام ك أنويبــدو 

  .، مبا يف ذلك هجرات من النساء واألطفالهجرات متالحقة
ـــ"مور يطلقــه األوروبيــون علــى عــرب األنــدلس)  كــانالــذي  وهــو االســم " ( Mauresووفــر جبــل جمــاور للموقــع يُعــرف اليــوم باســم جبــل ال

  اً.سكانحجر الزاوية يف منظومة الدفاع ضد اهلجمات الربية. ومع الوقت منت هذه املستوطنة حجماً و 
هجـوم معـاكس، حـىت بـدأ العـرب املسـلمون توسـيع هيمنـتهم إىل املمالـك اجملـاورة، ومنهـا مملكـة  أيّمت حتصني هذه املستوطنة ضـد  أنوما 

، متكنـت عائـدات اهليمنـة عاليـة كانـت، وملـا  مل تبـِد تلـك املمالـك مقاومـة تـذكر. وملـا Piedmont إيطاليـا، ومملكة Burgundyرغوندي بو 
اإلســـــالمية  إســـــبانيامـــــن جـــــذب املزيـــــد مـــــن موجـــــات العـــــرب املســـــلمني مـــــن  Fraxinetumاملســـــتوطنة العربيـــــة اإلســـــالمية يف فراكســـــيناتوم 

  .(األندلس)
احرية احلركة نسبياً يف هذه املناطق، هو  السبب الرئيس الذي أدى إىل توفري أنمصادر معاصرة فواستناداً إىل  مقسمة الوالءات  كانت  أ

ال يتـورع عـن التحـالف مـع املهـامجني  ،الواحد منهم حىت يسـتقوي علـى اآلخـرين كان  عدد كبري من األمراء والنبالء األوروبيني الصغار. و بني
  .)2(العرب املسلمني

، مل يقــم القــادة األوروبيــون احملليــون بــأي عمــل مضــاد يــذكر. ميالديــة 930حــىت عــام  أيوطــوال العقــود الثالثــة األوىل مــن القــرن العاشــر، 
" ومدينــة "آكــوي Astiكلــي لعــدد مــن املــدن مثــل مدينــة "أســيت   أوتــدمري جزئــي  أووخــالل هــذه الســنوات جنــح العــرب املســلمون يف اقتحــام 

Acquiنوفــاليز  ، وكــذلك عــدد مــن األديــرة يف" يف الشــرق"Novalise و"أولكــس "Oulex" و"أمــربون ،Embrun وفيّنــا" "Vienne "
-Aix-en نساعلــى عــدد آخــر مــن املــدن، مثــل مدينــة "اكــس أون بروفــ أساســيةكمــا شــنوا هجمــات   ،" يف الغــرب Valenceو"فالنســيا 

Provence ،"مرسيليا  و"Marseille" 3(يف اجلنوب(.  
 سـان: ". وهـيإيطاليـاو بـني فرنسـا  األساسـية، متكن العرب املسلمون يف ذلك الوقت من السيطرة على املمرات الثالثة ذلك كله وأهم من

قـادرين علـى السـيطرة علـى طـرق  أصـبحوا، وبـذلك "Mt. Geneve" وجبـل "جنيـف Mt. Cenisنيس ا"، وجبل "سSt. Bernarبرنارد 
  .)4(روما املناطق الشمالية والغربية والذين يستخدمون هذه املمرات يف طريقهم إىل احلجاج من التجارة، وعلى التحكم حبركة

العـــــرب املســـــلمني مـــــن مســـــتوطنة "فراكســـــيناتوم  إلخـــــراججهـــــد جـــــدي  أولهـــــذا العامـــــل األخـــــري هـــــو الـــــذي أدى إىل بـــــذل  أنويبـــــدو 
Fraxinetum" هــذا اهلجــوم مل  أنطنة مــن البحــر. ولكــن يبــدو البيزنطــي املســتو  اليونــاين األســطولهامجــت وحــدات مــن  م931. ففــي عــام

يســيطرون علــى املمــرات الرئيســة يف جبــال  يزالــونال  كــانواالعــرب املســلمني   أن، تثبــت ذلــك العــام أحــداثالوقــائع عــن  أنيكــن مــؤثراً، ذلــك 
م ازدادت حجمـــــاً وضـــــراوة أناأللـــــب الغربيـــــة. بـــــل  رئـــــيس األســـــاقفة روبـــــرت  وراء مقتـــــل كـــــانوا،  ه، وعلـــــى ســـــبيل املثـــــالأنـــــ، ذلـــــك عمليـــــا

Archbishop Robert تورز  مطرانTours .وهو يف طريق عودته من روما عرب أحد املمرات الغربية ،  
م مشــال األلــب ووصــلوا إىل  ويف العقــد التــايل، ازدادت بشــكل كبــري مســاحة األراضــي اخلاضــعة لســيطرة العــرب املســلمني. وجتــاوزت عمليــا

(الرون) أيضـاً. تركـوا آثـارهم حـىت يف مشـال الـوادي. ويف الوقت نفسـه Rhoneيف وادي الرون  St. Mauriceموريس  سانالدير الشهري يف 
  .Chur in Rhaetiaنية يف شري ريتيا اوغنموا مواقع املطر 

م و  م لوسـط وغـرب أوروبـاجتياحـوألن اهلنغاريني بدأوا يف ذلـك الوقـت غـزوا ا تلـك العقـود مـن إ، فـاا رن العاشـر القـن الوقـائع الـيت شـهد
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طريـق سـلكه املسـلمون العـرب يف  أيه لـيس واضـحاً متامـاً أنـ، ولذلك ال ميكن االعتماد عليها دائماً. من أجـل ذلـك فتتسم حبالة من اإلرباك
عتقــاد اإلهنــاك ثالثــة طــرق حمتملــة، لكــل منهــا مــا يــربر  أن إال. مث إىل املنــاطق الشــمالية األبعــد تقــدمهم إىل مــا يعــرف اليــوم جبنــوب سويســرا،

م ســلكوه. كمــا  املهــامجني العــرب املســلمني تقــدموا بشــكل منهجــي مــع  أنلكــل منهــا مــن يشــكك فيــه. أول هــذه الطــرق احملتملــة هــي  أنبــأ
لـى ذلـك . ويقـدم الـبعض دلـيًال عRhine الـراينومـن هنـاك تـابعوا خـط  Furka Passجتازوا ممر فوركا أ، و Rhone Valleyوادي الرون 

، ووجـود مقـربة يف منطقـة السويسـرية Vevey) قـرب مدينـة فـايف بـرج املسـلمني العـرب أي -بـرج السراسـني  :(مـثالً  ض املواقعأمساء عربية لبع
  جنيف للمسلمني العرب.

عــرب الســهول األيطاليــة الشــمالية، مشــاًال  Mont Cenisيكونــوا قــد ســلكوه فهــو طريــق جبــل ســينيس  أنالــذي حيتمــل  الثــاينالطريــق  أمــا
ـا املسـلمون  أن. غري Septimerوسبتيمر  Bernardinاليوم عرب ممري برناردين  حىت سويسرا عدم توفر سجالت عن آثـار عمليـات قـام 

  .حتمال، تلقي بعض الشك على هذا االيف ضواحيهما أوالعرب يف املدن اجملاورة للممرين 
قدم مشاًال ، ومواصلة التعرب سلسلة أودية التالل األلبية مشاالً ومن مث  St. Bernardبرنار  سانالثالث فهو التقدم عرب ممّر  حتمالاال أما

ن) وغريهــا. وهــذه الطريـق وفّــرت هلــم ا(لقمـ Lukmanier(جبــل املغاربـة)، مث لوقمــأنري  Monte Moro: جبــل مــورو عـرب املمــرات املتـوفرة
ااحلد األدىن من املقاومة، مث مواجهة  ا املواقع اليت أمساءمعززة بعدد كبري من  أ   .)5(عربية األصل قد توحي بأ

ه يف العقــد الثالــث مــن القــرن العاشــر، اســتقر العــرب املســلمون بشــكل جيــد يف أنــ، يبــدو الطــرق الــيت ســلكوها كانــتعلــى أي حــال، وأيــاً  
لـى األقـل علـى الطـرق . وسـيطروا ع")Vercelliفريسـيلي " :(على سـبيل املثـالتالل األلبيـةالـ وديـانالشمالية الواقعـة يف  اإليطاليةبعض املدن 

ــاردين Great St. Bernardبرنــارد الكبــري  ســان: الــيت تــربط الشــمال بــاجلنوب. وهــي الرئيســة يف األلــب وســبتيمر  Bernhardin، وبري
Septimer،  م   .أيضاً  Simplonن)، ورمبا سيمبلون ا(لقم نرياولقم Mont Moro على جبل مورو أيضاً ومع احتمال سيطر

ــا، إىل بــذل اجلهــد األورويب املشــرتك لتــدمري فراكســيناتوم  كــانواســع املســلمني العــرب، وطبيعــة العمليــات الــيت  مــرة جديــدة أدى تو  يقومــون 
Fraxinetum، هيغـو  اإليطايل. حاولت قوات تابعة للملك باعتبارها قاعدة العملياتHugo علـى املدينـة باالشـرتاك  شـّن هجـوم مشـرتك
  .مع البيزنطيني
 Mont، واهلجـوم الـربي للملـك هيغـو عـرب جبـل مـور على البحر من جهـة اليونانيني، فأن سيطرة ائع معاصرة لتلك الفرتةاً إىل وقواستناد

Maures  قـرر وجئ مبنافس شديد املراس على عرشهعلى قاب قوسني أو أدىن من النجاح. ولكن امللك هيغو الذي ف كان،  ثانيةمن جهة ،
              . اإليطايلأي حنو مستقبله على العرش ، وجيه اهتمامه حنو مصاحله الشخصيةت

. وحاول بشكل خاص احلصول دعاءاتهإوحشد لتأييد  Ivreaفريا أيمن  Berengarالكونت بريينغار  بالعرش دعىإ، ففي ذلك الوقت
ل علـــى برينـــار الكبـــري يف طريقـــه مشـــاًال للحصـــو  ســـانجـــل ذلـــك ممـــر أ، واجتـــاز مـــن Swabiaمـــن صـــوابيا  Hermann هريمـــانعلـــى دعـــم 

مــن ذلــك يف حلــف مــع ، ودخــل بــدًال ة "فراكســيناتوم" القاعــدة العربيــةهجومــه علــى مســتوطن "هيغــو"املســاعدة الضــرورية. هنــا ألغــى امللــك 
) إىل Mont Genevreجبـل جنيفـر (ن علـى مجيـع ممـرات األلــب مـن الغرب. ومبوجـب هــذا احللـف سـيطر العـرب املســلمو املسـلمني العـرب

  ).Spetimer(ممر سبتيمر الشرق
، شنوا مزيداً من اهلجمات على املناطق الواقعـة يف ستناداً إىل بعض الوقائعإاملسلمني العرب  أناألمور استقرت هلم، ف أنوعلى الرغم من 

الــيت تقــع بــالقرب مــن حبــرية   St. Gallenغــالني  ســانأكثــر مــن مــرة، كمــا هومجــت  Churمشــال األلــب. وعلــى ســبيل املثــال هومجــت شــور 



 149

يف الغــرب  Grenobleمدينــة غرونوبــل  أيضــاً ميالديــة وهــو العــام نفســه الــذي وقعــت فيــه  954وذلــك يف عــام  Constanceنس اكونســت
  بأيدي العرب املسلمني. 

م. وعلــى الــرغم مــن وجــود وقــائع تعــود إىل عــام  أنيبــدو  (مــن هــذه الوقــائع بشــكل م972املســلمني العــرب بلغــوا يف تلــك الفــرتة أوج قــو
م علـى Clunyيف كلوين  St. Maiolusمأيولوس  سانلى خاص فرض ضريبة ع الوقـائع  أنفـ ،St. Bernardبرنـارد  سـان) تؤكد سـيطر

ماملعاصرة تتواف   . ق مع الرتاجع العام يف عمليا
 بـداياتحـىت   املنـاطق اجلبليـة.وهو أمـر اسـتمرإىل ذلك هناك وقائع مسجلة عن اعتناق املسـيحية مـن قبـل عناصـر مـن الـوثنيني يف إضافة(

  .)6(القرن احلادي عشر)
جمموعــة مــن املمــرات اجلبليــة الــيت   أنمــن املســلمني العــرب، كمــا  Grenobleمدينــة غرونوبــل  ســرتجع األوروبيــونإ 960معــام  أواخــرويف 
  .شخصيات سياسية مرموقة مل تعد بيدهم أيضاً  أويعربها ملوك  كان

ـا حتـالف مـن النـبالء:  ،وممسـتوطنة فراكسـينات -لعربيـة جرت حماولة جديدة للسيطرة على القاعدة ا 975ويف عام   Dukeوليهـام قـام 

Wilhelm  نبيل ارليزArles،  والكونت اردوينArduin نبيل أيفريا ،Everea  وتـورينTurin ورمبـا الكونـت روبالـد ،Robald،  نبيـل
  .Provinceالربوفنس 

إىل ، وُحــوِّل بعضــهم اآلخــر بــالقوة املســلمون وطُــرد بعضــهم اســكافتشــتت . جنحــت احملاولــة ومتــت الســيطرة علــى فراكســيناتوم هــذه املــرة
 أربعـة(وقـد بقيـت ذريـة هـؤالء عبيـداً يف املنطقـة حـىت بعـد مـرور  ، وبيع البعض اآلخر عبيداً يف سوق النخاسة.املسيحية، وُأجهز على بعضهم

  .)7(حملياً القليل جداً منهم تزوج واستقّر  أنقرون). ويبدو 
  عوافالدّ 

 كــان(مبــا يف ذلـك وقــائع تلـك املرحلــة)،  سـتناداً إىل العديــد مـن الكّتابإمسـتوطنة فراكســيناتوم. ف إقامــةمـن الصــعب اجلـزم بدقــة يف أسـباب 
للمسلمني الذين وصـفهم الكتّـاب  كانتاليد العليا   أن إالغرب البحر املتوسط مسرحاً هلجومات مسلحة متبادلة بني املسلمني واملسيحيني، 

مــوهم بالتســبب يفالغربيــ ســتناداً إىل ذلــك تكــّون اعتقــاد بــأن إزعزعــة التجــارة واحليــاة االقتصــادية احملليــة. و  ون واملؤرخــون مــنهم بالقراصــنة، وا
تلـــك املســـتوطنة. وهـــو اعتقـــاد يـــوحي بـــأن قيـــام مســـتعمرة  أقامـــتدفعـــت إىل الشـــاطئ اجملموعـــة الصـــغرية الـــيت  عاصـــفة هوجـــاء رمبـــا تكـــون قـــد

  جمرد صدفة. كان  "فراكسيناتوم"
تقليداً القيام بغزوات متواصلة على مناطق احلكام  أصبح، ل عهد األمراء(الحقاً اخللفاء) يف قرطبةه خالأنتقول  أخرىولكن هناك نظرية 

ـــاتســـمى بــــ"الصيفية"  ت تلـــك الغـــزواتكانـــ  . و.إســـبانياو اليـــوم بفرنســـا يحيني، وهـــي املنـــاطق الـــيت تُعـــرف املســـ فصـــل جتـــري خـــالل  كانـــت  أل
خـارج حـدود  إال، والـذي ال ميـارس االلتـزام الـديين بـركن اجلهـاد إظهـارمن وراء تلك الغزوات الصيفية هو  األساساهلدف  أن. ويبدو الصيف

  .)8(اإلسالمدار 
وهـو زيـادة هنـاك هـدف آخـر وراءهـا،  كـانه  أنـ، فيبـدو واضـحاً صلون على كميات كبـرية مـن الغنـائمحي كانوااملشاركني يف الغزوات   أنومبا 

، كمــا تؤكـد تلــك لغـزوات. ولعــل هـذا مــا يفسـر علــى سـبيل املثــال، مشـاركة مســيحيني ويهـود يف تلــك اات الشخصـية للطــاحمني واملغـامرينالثـرو 
، ات املسيحية حول السلوك اإلسالميه بالرغم من املبالغأن. ذلك احملليني صعوبات كثرية سكانبالحال أحلقت "الصيفية"  أيالوقائع. على 
  سلوكاً عاماً. كانغزو وتدمري القرى الصغرية والقضاء على احملاصيل الزراعية   أنفمن الواضح 
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رجــال يطلــق جــل احلصــول يف الدرجــة األوىل علــى أســرى مــن الأيُنفــذ مــن  كــان،  بعــض هــذه الغــزوات علــى األقــل أنوهنــاك مؤشــرات إىل 
م/ اخلليفة. ومبا ينضوون يف اخلدمة الشخصية لألمري ومن مث إسبانيا. وكانوا يُنقلون إىل عليهم اسم " الصقالبة" يعتربون رجاًال أشداء  كانوا  أ
ـم، ومبـا  القوات املسلحة واحلرس الشخصيميكن االعتماد عليهم يف جـل هـذا اهلـدف، أُيدّرسـون ويُـدّربون يف املعاهـد اإلسـالمية مـن  كـانوا  أ

كشـارية). ن(قـوات اإل نـدون ويوظفـون السـجناء املسـيحينيالـذين كـانوا جي -يمـا بعـدف- عثمـانهذه العملية تشـبه مـا قـام بـه سـالطني بـين  أنف
  .)9(نَ وْ صَ ن السجناء الذكور خيُْ اويف احلالتني غالباً ما ك

 أنه يبـدو أنـوتشري كل من السجالت اإلسالمية واملسـيحية معـاً إىل ممارسـة عمليـات احلصـول علـى "الصـقالبة" مـن خمتلـف املنـاطق، رغـم 
  .Verdun وفردان Metzومشاًال حىت ميتز  Rhoneوادي الرون  كاناملفضل  املصدر 

تـزودهم  كانـتن املسـلمني واملصـادر األوروبيـة الـيت  اسباليهود يف هذه املنطقة تصرفوا باستمرار كوسطاء بني اإل أنومن املثري لالهتمام هو 
ال نعـرف مـا  فأننـا. مـع ذلـك حتديـداً يف هـذا النـوع مـن التجـارةامهوا ، وهي مركز آخـر للتـزود بالرجـال سـPragيهود منطقة براغ  أنبالرجال. 

تلـك  اء يف اجلاليـة اليهوديـة مـن أبنـاءالتجـاري كأعضـ م كانوا يقومون بنشـاطهمأ، أم إسبانياهؤالء الوسطاء اليهود قد استقدموا من  كان  إذا
  .)10(املناطق
الرحالـــة العــرب يف القـــرون الوســـطى كــانوا يطلقـــون علـــى  نوذلـــك أل .ينين موضــع جـــدال بـــني اللغــو انفســـه كـــ "صــقالبة"مصــدر كلمـــة  أن

مـن   أيهـذا اللفـظ العـريب مشـتق مـن اصـل التيـين  كـان  إذاالوسـطى اسـم صـقليب للمفـرد، وصـقالبة للجمـع. وال يعـرف مـا  االسالف يف أوروب
ا إىل أنمن الكلمة العربية للسالف. ويبدو  وأومعناها العبد،  Esclavusكلمة اسكالفوس     .من املصدرين أيه ميكن العودة 

  اإلداريةالنماذج 
وفـاة الرســول  أعقــباملرتاميــة األطـراف يف القــرن الـذي  اإلمرباطوريـة أقامــتاجليــوش العربيـة اإلســالمية الـيت  أنمـن املتفــق عليـه بصــورة عامـة 

. ورغــم هــذه )11(والشــعوب الــيت خضــعت الحتالهلــا اضــياألر  إلدارةقــد اســتحدثت مبــادئ متطــورة نســبياً  كانــت  -صــلى اهللا عليــه وســلم-حممــد 
الـذي جـرى  أونون الذي استحدث ا. فالقالعامة اإلدارةاقل اهتماماً جبماليات  كانتالعناصر املتقدمة من اجليوش املنتصرة   أن، يبدو املبادئ

  .موضع التزام ية، مل يكن باستمراراإلسالم لإلدارةاجلديدة اخلاضعة  األراضيتطويره للتعامل مع شعوب 
تلـة تعكـس قـدراً كبـرياً مـن التسـامح مـع الشـعوب احمل كانـتاليت   اإلدارية اتجراءباإل، حىت يبدأ العمل أقدامهيثّبت االحتالل  أنه ما أنإذ 

ا الدينيــة واال ا وممارســا  اإلداريــة تاإلجنــازاعــن  -علــى ســبيل املثــال-للحــديث  اآلن. ولــيس هــذا هــو املوضــع املناســب يــةجتماعومــع معتقــدا
، هـو: السـؤال اهلـام يف هـذا الشـأن أناليت جرى أسـلمتها. غـري أنـه يبـدو  األراضييف غريمها من  أووصقلية  إسبانياالعربية يف  لإلدارةوالثقافية 

ـا يقـررون وضـعية املنطقـة اجلديـدة ووضـعية  كانـتمىت وألي سـبب    كانـتالـيت   اريـةاإلد ، وبالتـايل حتديـد النمـاذجاسـكااجليـوش العربيـة وقاد
، فــأن الســجالت األوروبيــة عــن تلــك املنطقــة تتضــمن واجيابيــةيتمتــع بــه اخلليفــة يف قرطبــة مــن مواصــفات كرميــة  كــانتطبــق عليهــا؟ فبــالرغم ممــا  

مـاذا . فـإىل الت حافلة بتقارير عن سـلوك معـاكس، وهي سجPoitiersبواتيه  يف املناطق األوروبية بعد هزمية إسالميةمعلومات عن غزوات 
  ؟ن سلوك القوات العربية اإلسالميةنعزو هذه النماذج البائسة م أنميكن 

ـا. ولكـن  كانـتبدقة يف هذا الوقت املتأخر من صحة هذه األحداث ومن مناذج السلوك اليت   ه من الصعب التحققأنمن املؤكد  تـرتبط 
ن التوصـل اه باإلمكـأنـ. مـع ذلـك يبـدو ة املتعلقة باملسـلمني العـربسيحيما يربر بوضوح التعامل بشيء من الريبة والشك مع املصادر امل هناك
ال منلك مصدراً عربياً واحداً معاصـراً عـن تلـك األحـداث الـيت جـرت هنـاك. علمـاً بأنـه ميكـن  ناأن لالنتباهستنتاجات عامة، فمن الالفت إإىل 
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نســتنتج بــأن عليــة القــوم يف قرطبــة، مل يكرتثــوا كثــرياً  أنرحلــة . ويبــدو مشــروعاً يف هــذه املالضــوء علــى بعــض هــذه املصــادر إلقــاءيف املســتقبل 
ـــا مســـتوطنة فراكســـيناتوم  كانـــتللنشـــاطات الـــيت   كبـــرية مـــن   إعـــداداً  أنمثـــة دلـــيًال يشـــري إىل  أنه رغـــم أنـــ. ويف الواقـــع فFraxinetumتقـــوم 

يـة عـن أوضـاع املنطقـة جتماعمـات اجلغرافيـة والسياسـية واالاملعلو  أن، فـاطات املستوطنة على مدى مائة سـنةاملسلمني العرب كانوا معنيني بنش
  .)12(اوروبأاليت سيطروا عليها مل جتد طريقها إىل 

وعربيـة أنـه جـرى علـى  أوروبيةنعرف من مصادر  أنناهناك دالئل على وجود اتصاالت جتارية متطورة وعلى الرغم من  أنوعلى الرغم من 
، وعلـى الـرغم مـن )(عبـد الـرمحن الثالـث ة يف قرطبـةواخلليفـ )Ottoوتـو األول أامللك (بيني املسيحينياتصال دبلوماسي واحد بني األورو  األقل
، فـأن كـل مـا يتضـمنه Fraxinetumوقف مساعداته إىل مستوطنة فراكسـيناتوم  التمين على اخلليفة كاناالتصال   هدف هذا أننعرف  أننا

الى ذكرها، كما هذا العرض من األحداث مل يأت املؤرخون املسلمون ع   .)13(من وثائقهم أيمل ترد يف  أ
  ستنتاجني التاليني:يقدم لنا دليًال حول اإل أنومن شأن ذلك 

ــا قــوات غــري نظاميــة.  أويف كليتهــا  كانــتنشــاطات مســتوطنة فراكســيناتوم   أن  - 1 قــوات متجمعــة مــن القراصــنة  أييف معظمهــا تقــوم 
  .حد من العلماءأيكون بينهم  أن) من دون لمونمبن فيهم مسيحيون ويهود ومسواملرتزقة(

ــا رحلــة "صــيفية"النظــرة إىل نشــاطات مســتوطنة فراكســيناتوم  أن  - 2 رمبــا بــراءة للذمــة الدينيــة يف ممارســة  أوناجحــة،  مل تكــن تتعــدى كو
  !؟"ركن اجلهاد"

من املناطق األلبية، يعـود إىل  اإلسالمية -القوات العربية  عاجالتفسري الوحيد لرت  أناألدبيات األوروبية،  األدبيات املعاصرة، والحقاً  تؤكدو 
. ولكــن يف ضــوء ســكانال وة علــىقــلفــرض ال St. Maiolusيولوس انت مــانفجــر بعــد الســيطرة علــى ســإاحملليــني الــذي  ســكانالغضــب 

قراءة متأنيـة ملالبسـات توسـع  أن. ري مقنعالعقود القليلة األوىل من وجودهم، فأن هذا التفسري يبدو غاحملاوالت غري اجملدية اليت جرت خالل 
، ويتعلـق بـدور و عامـل غفـل عنـه الكتّـاب السـابقونوتراجع مستوطنة فراكسيناتوم تشـري إىل احتمـال وجـود عامـل آخـر، قـد يكـون مهمـاً. وهـ

  .حىت يف دعم هذه "الصيفية" أو رعايةاخلليفة يف قرطبة يف 
العــرش، شــكل نقطــة حتــّول جذريــة. فاملســتندات املعاصــرة  الثــاين، واعــتالء ابنــه اَحلَكــم م961مــوت اخلليفــة عبــد الــرمحن يف عــام  أنويبــدو 

أكثر تساحماً وحبـاً للسـالم مـن والـده؛ وأن سياسـاته الداخليـة واخلارجيـة، وكـذلك سـلوكه الشخصـي الـذي تشـري  كاناَحلَكم   أنواحلديثة تؤكد 
  الوسطى. أوروبةتزعج مسيحيي  كانترفض مواصلة دعم "الصيفية" اليت   -َحلَكمأي ا-ه أنهذه املستندات، جتعل من املمكن القول  إليه

نية. ولعلــه تــأثر اســببالتوجــه إىل مســتوطنة فراكســيناتوم مــن املرافــئ اإل املســاندةبالســماح للقــوات  اإلذنيكــون قــد أوقــف  أنومــن املمكــن 
(املادي والبشــري) بــات مــن ، وبأنعــدام هــذا الــدعمإىل قرطبــة. وهكــذا Ottoوتــو األول أقــد أوفــدها امللــك  كــانباختــاذ هــذا القــرار بالبعثــة الــيت  

  .يف املناطق األلبية اليد العليا احملليني سكانللتصبح  أنالطبيعي 
م املتواصلة مع  أنه يفرتض أنومبا    أيضـاً ه يفـرتض أناحملليني، ومبا  سكاناليكون املسلمون قد منوا خبسائر يف األرواح من خالل اشتباكا
مــن  كـان، فقـد  ايكونـوا قـد منــوا مبثـل هـذه اخلســائر يف املعـارك الـيت خاضــوها ضـد اهلنغـاريني الــذين كـانوا جيتـاحون املنــاطق الغربيـة مـن أوروبــ أن

منتصـف القـرن العاشـر تشـري إىل تراجـع حـاد  حـداثأ مراجعـة أن. غـري ون هناك مصـدر للـدعم يعتمـدون عليـهيك أن إليهمالضروري بالنسبة 
ذا ما قورنت بسجل النجاحات الباهرة إىل حققوها حـىت ذلـك الوقـت. مـع إ، سيما م900بضتهم بعد منتصف الستينات من العام يف قوة ق

هـزائم علـى يـد  أومـن أنتكاسـات  عانـتتعمـل يف ممـرات األلـب  كانتهذه القوات اإلسالمية اليت   أنمؤشرات على  أيال منلك  فأنناذلك 
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 St .Mailusيولس انت مـاعندما وقع حـادث سـ انسحابهناك عملية  كانته  أنإىل  اإلشارة، فهو ة من أمرمث كان  وإذااحملليني.  سكانال
 عقالنيـةاالحتمال بوجود تغيري يف سياسات اخلليفة، ويقـدم بالتـايل تفسـرياً أكثـر  . مما يؤكد أو يعززSt. Bernardبرنارد الكبري  سانيف ممر 

  .يب يف املناطق األلبيةسالمي العر لظاهرة اضمحالل الوجود اإل
  المؤشرات األثرية

بقـــدر كبـــري مــن أمهيتهـــا اجلغرافيـــة حـــىت الســـبعينات مـــن عـــام  إيطاليـــاهـــذه املمـــرات األلبيـــة الـــيت تفصـــل مشــال وغـــرب أوروبـــة عـــن  احتفظــت
ذام1970   .لعربالقرن من نشاطات املسلمني ا ، ولذلك من املفيد تلخيص وحتليل املتوفر من املعلومات اليت تتعلق 
. الثانيـةاحلـرب العامليـة  ايـةبعـد  إالالبحث املنظم عن اآلثـار املتعلقـة باملسـلمني العـرب يف جنـوب فرنسـا واملنـاطق األلبيـة مل يبـدأ  أنيبدو 

ني العــرب، فالكّتــاب األولــون الــذين أبــدوا اهتمامــاً بتلــك املرحلــة، تفقــدوا بصــورة خاصــة القــالع والتحصــينات املختلفــة الــيت تعــود إىل املســلم
  وإىل القليل جداً من املخطوطات.  ،)14(إىل بعض املعلومات املوثقة وأحيانًا◌ً احمللية  الرواياتوذلك استناداً إىل 

، واألسـلحةبأحباثـه املستفيضـة عـن الوجـود العـريب اإلسـالمي. وقـد مشـل ذلـك املقـابر  Jean Lakamاستمر ذلـك حـىت قـام جـون الكـام 
بعـــــض الكنـــــائس يف جنـــــوب فرنســـــا وخاصـــــة يف  جـــــدران، وأهـــــم مـــــن كـــــل ذلـــــك، اكتشـــــاف "احملـــــراب" يف )15(واملبـــــاينوالنقـــــود واآلبـــــار، 

" ووادي الـرون  Varتكون بعض الكنائس والكاتدرائيات القائمة اليوم يف منطقة الــ"فار  أن. ومن املمكن كذلك )Narbonne)16ناربون
Rhoneن سوء احلظ أن حبثاً مماثًال مل جيِر حول هذا األمر يف سويسرا.. ومساً كمساجد وّمت حتويلها بعد ذلك، قد بنيت أسا  

  المؤشرات اللغوية
  اخلالف األشد بشأن الوجود العريب اإلسالمي يف املناطق األلبية يقع يف دائرة البحث اللغوي. ويعود عدم التأكد إىل عدة أسباب: لعل
ذلــك إىل اعتقــاد عــدد مــن  أدىخاص واملواقــع يف املنــاطق األلبيــة. وقــد االشــ أمســاءهنــاك خالفــات كبــرية بشــأن مصــدر العديــد مــن  :أوالً 

ذلك ترافق مع وجود عدد كبري جـداً  أن. ومما ال شك فيه )17(عربية أصولبعضها يعود إىل  أنالعلماء والكّتاب يف القرن التاسع عشر إىل 
  :مثل أمساءواألمثلة على ذلك تتضمن  .العربية " التعريفـاملواقع يف سويسرا اليت تبدأ بـ"ال أمساءوبشكل غري طبيعي من 

  Al magell :املاجل

  Al bula :البوال

 Al bana :نااالب

  Al bris :الربيس

  .وهذا غيض من فيض
) ويف جنـوب سويسـرا ويف مشـال فرنسـا حتمـل لفظـة مـور Anzascزاسـكا أنوخاصـة يف وادي (إيطاليـا هناك مواقـع عديـدة يف مشـال  ثأنيًا:
Moor  من االسم. وعلى سبيل املثال جبل دي موراس  كجزءMont de Maures (يف جنوب فرنسا).  

  . )وسويسرا إيطالياعلى احلدود بني ( Mont Moroوجبل مورو 
فيهــا  أقـاموامواقـع للمســلمني العـرب حيــث  إمــا كانـت  األمســاءاملواقــع الـيت حتمــل هـذه  أناملثــري حقـاً يف معظــم هـذه احلــاالت هـو  األمـر أن

ا أو ،وقالعاً  حصوناً    .رق اليت سيطروا عليها واستخدموهاتقع يف طريق املمرات والط أ
  :حبثاً لغوياً من هذا النوع هو حبث ختميين بدرجة عالية ومن املستحيل معرفة أن
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  هلجة اعتمد املسلمون. أولغة  أي  -أ
  .األساسيةلفظ عدد من الكلمات  كانكيف    -ب
  .واإليطالينيوالفرنسيني  األملانربية على مّر القرون على يد املتحدثني حتوير طرأ على الكلمات الع أي  -ج

ـذه التخمينـات. منهـا  اإلشـكالياتوهناك املزيـد مـن  يصـبح موضـع  ب -ل  -موقـع يف سويسـرا يبـدأ حبـروف أ  أياسـم  أنالـيت تتعلـق 
هـذه  لذلك ال ميكن أيالء ثقة كبرية بأن تكون أمساء .باالسم املتداول هو ببساطة مشتق من األل أنه من املرجح أنشك على الفور. ذلك 

  املواقع من مصادر عربية حكماً.
. هــذا الــربط منهجيــة علميــة لتثبيــت أيال منلــك  فأننــاعربيــة  أمســاءتكــون مشــتقة مــن  أنحيتمــل  أخــرىولكــن علــى الــرغم مــن وجــود أمســاء 

ا مرتبطة بوجود املسلمني العرب واليت ال تزال مستخدمة حىت اليوموهذه الئحة خمتصرة بأمساء املواقع اليت يعتقد على نطاق واسع    :)18(أ
أي جســر املســلمني  )Pontresinaمدينــة هامــة علــى طريــق ممــّر برنينــا، تــدعى اليــوم (pons Saracenorumجســر السراســينوروم  -
  .العرب
 Almagellقرية يف وادي الساس) احملل( -

  Allain - Allalainإىل العني(جبل قرب وادي الساس)  -

 Alp Aien) العني (جبل يف وادي الساس -

  ) أشبال األسد.Mushbil Mushabilيف وادي الساس وامسها األصلي  مياه (سلسلة ينابيعمشأيل ومشبل -
   .Jabi (Gstein- Gabi(قرية يف الطريق إىل ممر سيملون وامسها األصلي أي جامع الضرائب -جايب
مصـدر  أن اإلطـالق. ومما ال شك فيه على )19(االسم األول فقط من هذه الالئحة موثق يف املصادر املعاصرة أن ىلإهنا  اإلشارةجتدر 

(أي بـأن السراســني االنطبــاع. وهــذا مـا يعطـي Saracensهــو االسـم الوصــفي الالتيـين مبعـىن جســر السراسـني  Pontresinaاسـم بونرتسـينا 
يـرتبط بغطـاء للسـالح  Sarrazتـداوًال يف املنطقـة سـرّاز  األكثـراالسم العـائلي  أنمن ذلك،  ثرأكهناك جسراً هاماً.  أقاموااملسلمني العرب) 
  .)20(يشبه شكل اجلسر

  العديد من املواقع: أمساءإىل ذلك هناك  إضافة
ًال حـىت عدد من القرى الصغرية يف غـرب سويسـرا الـيت تتنـاثر مشـا أمساءإىل  إضافة ،جسر سراسني ،Chateau Sarasimقصر سراسني 

السراسـني). ومبـا أن مثـة ( تعـود إىل املسـلمني العـرب أصـوهلا أنوالـيت يعتقـد  )La Sarasالسـراس ( )حفـرة برنـر( Berner Juraبرنـر جـورا 
بعــد وجــود املســلمني العــرب فــيمكن القــول أن مثــة عالقــة تارخييــة بينهمــا. مــع ذلــك  إالهــذه التســميات مل يكــن هلــا أي ذكــر  أنوثــائق تؤكــد 

  .اإلثباتينقص 
ا مستخرجة من العربية تثري القدر األكرب من الصعوبة. األمساءن إ   اليت يظن أ

هـذا  عتقاد بأن الصلة املنطقية بني تعبري معني باللغة العربية وما يدل عليه يف الوقت احلاضر يؤكـد صـدقية هـذا االدعـاء. غـري أنوميكن اإل
: الـثلج واجلليـد (مثـل خدام يف مثـل هـذه املنـاطق،العربية اليت يفرتض أن تكـون حمـل اسـت مساء. فالبحث يف االاملنطق يصطدم بصعوبات معينة

يـارواملمـر  مســاء املتداولـة. غــري أن ذلـك وحــده ال يكفـي بشــكل  ) ليسـت علــى متاثـل مـع األالشـقوق واحلــواجز والسـيل، وســواهاالثلجــي و  واال
ا مشتقة مـن العربيـة. فهـي تشـري إىل صـعوبة االحتفـاظ بأمسائهـا ملـدة ألـف عـام مـن دون تغيـري  كامل الستبعاد أمساء هذه املواقع اليت يعتقد أ
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ري إىل أن االسـم مشـتق ، مثـة مـن األدلـة مـا يشـMushbail، مشـبل أعـاله إليهـاحتوير. أكثر من ذلك، ففي واحدة من املواقع الـيت أشـرنا  أو
ن هـــذه السلســـلة اجلبليـــة بالـــذات تســـتمد امسهـــا مـــن اســـم حمـــرف هـــو إني، فـــحـــد املـــؤرخني املرمـــوقأعتقـــاد إ. ويف يف احلقيقـــة مـــن هلجـــة حمليـــة

Mistgabel احمللية املستخدمة على نطاق واسع.  األدوات الزراعية إحدى، وهو اسم يشبه إىل حد كبري (شوكة السِّماد)ومعناها  
 مســاءاال. فــبعض حــىت وقــت متــأخر اإلطــالقعلــى  وممــا يعــزز هــذا االعتقــاد أن وجــود العديــد مــن املواقــع يف املنطقــة الــيت مل حتمــل أي اســم

املعروفة اليوم رمبا تعود بشكل مباشر إىل األحداث الـيت وقعـت خـالل السـنوات اخلمسـني املاضـية والـيت ال يعـرف مصـدرها سـوى احملليـني مـن 
  ولكلور احمللي).(املسّنون منهم) الذين يتذكرون تلك األحداث. (يبدو أن مصدر هذه التسمية ليس جزءاً من الفسكانال

م  الوديـاناحملليـني يف هـذه  سـكانالجيب أن نضيف إىل ذلك كلـه أن  ثانيةومن جهة  اجلبليـة يشـعرون حبساسـية مفرطـة جتـاه تصـنيفهم بـأ
م يتحـدرون مـن أصـل عـريب. فقد رفضوا بأشد التعابري عربية - إسالميةمن أصول   . ورمبـا يكـون ذلـك قـد أثّـر علـى صـحة املعـارفالقـول بـأ

  .)21(مبا يدعم هذا اجلدال الكالمي ألمور حنو البحث عن تفاسري بديلةاحمللية، وساهم يف دفع ا
  قتصاديةالدالئل اإل

م، وخاصـــة يف فرنســـا حتـــت ســـي كـــانواالـــذين   ســـكانللقتصـــادية يعتقـــد بعـــض البحاثـــة أن العـــرب املســـلمني ســـامهوا يف تطـــوير احليـــاة اإل طر
  :سهاماتاإل. ففي فرنسا تتضمن هذه وسويسرا

. Ble noir. ويعرف هـذا النـوع مـن القمـح يف فرنسـا بـامسني مهـا القمـح األسـود Varزراعة القمح وخاصة يف منطقة الفار  إدخال  - أ
  .)أي القمح العريب اإلسالمي(له وهو قمح السراسني الثاينومما يؤكد على ذلك االسم 

  .احمللية الروايات، كما تشري إىل ذلك Freinetفرينيه زراعة شجر البلوط يف املنطقة احمليطة مبنطقة  إدخال -ب 
لتشغيل املراكب البحرية. ودعماً لذلك يشري هؤالء البـاحثون إىل أن  قطرانالطريقة العربية يف حتويل لب خشب الصنوبر إىل  إدخال  -ج 

  .)22(ناقطر ، وهي مشتقة من الكلمة العربية Goudronشجر الصنوبر هي قودرون  لقطرانالكلمة الفرنسية 
علــى التقاليــد  ثانيــة، ومــن جهــة اللغويــة اإلشــكالياتنــه يعتمــد مــن جهــة علــى إ، اإلشــكالياتن هــذا الــدليل لــيس جمــرداً مــن إمــع ذلــك فــ

ة احمللي الرواياتن إف الثانية، ويف احلالة ياً بني االسم واملسمى بشكل واضحال تظهر ارتباطاً عاد اإلشكالياتن هذه إ. يف احلالة األوىل فاحمللية
  .ال ميكن االعتماد دائماً عليها

حفــر منــاجم حبثــاً عــن ( منجميــة ني العــرب قــاموا بأعمــالن لــبعض األدلــة حضــوراً أقــوى، وميكــن االعتمــاد عليهــا أكثــر. ويبــدو أن املســلمإ
. ويف هــذه ســلحة، حيــث صــنعوا كمــا يبــدو األBarcelonetteقــرب برشــلونة  La Ferrierوالفريييــه  Tendeنــد ااملعــادن) وخاصــة يف ت

  يف هذه املناجم.  احلالة جرى البحث التنقييب فعالً 
) هنــاك معــارض حتمــل اســم "معــرض املســلمني العــرب" Valuriaنــد (وكــذلك يف منــاجم فالوريــا اأكثــر مــن ذلــك، ففــي املنــاجم قــرب ت

Gallerie Sarrasineم(أي املسلم   ).ثبتة من خالل اآلثار املتبقيةة م(وهذه حالني العرب) هم الذين قاموا حبفرها، وذلك أل
ــ حمليــة، رغــم أن بعــض املظــاهر  روايــاتن كــل مــا قُــدِّم مــن حجــج يتوقــف علــى إاألدلــة تبــدو أقــل جزمــاً. ويف الواقــع فــ نّ إيف سويســرا فــ اأّم

ن املسـلمني إتقـول  Rhoneالـرون  وديانحملية يف أحد  رواية، توجد . مثاًال على ذلكهتماماالستثنائية يف املناطق املشكوك فيها تستحق اإل
  .لذي ال يزال يزرع هناك حىت اليوم، اادخلوا زراعة نوع معني من العنب العرب عندما أقاموا يف هذا الوادي

أنـه ادخـل  أي مخـر الـوثنيني، وذلـك كمؤشـر إىل Heiden Weinويف الواقع فأن اخلمر الـذي يعصـر مـن هـذا العنـب يعـرف حمليـاً باسـم 



 155

  .مؤشراً يف حد ذاته األمر. وميكن اعتبار هذا عن طريق غري املسيحيني
 عـن تربيـة اخلنـازير ال احملليـني سـكانالمتنـاع إ. كمـا أن دخلـوا حلـم الغـنم كمصـدر للحـومأوهناك من يعتقد أن املسـلمني العـرب هـم الـذين 

  على أنه يعود إىل فرتة حكم املسلمني العرب. إالتفسريه  ميكن
ـا املسـلمون العـربقتصـامؤشرات كثرية على النشـاطات اإل ال ميكن القول بأن مثة اختصاروب ، فـأن أخـرى، ولكـن مـن جهـة دية الـيت قـام 

أثـــر أكـــرب ممـــا يبـــدو مـــن خـــالل قـــراءة الوقـــائع  Fraxinetumلنشـــاطات مســـتوطنة فراكســـيناتوم  كـــانمـــا يتـــوفر لـــدينا مـــن أدلـــة تشـــري إىل أنـــه  
م  كانت. رمبا  .املعاصرة املسـلمون العـرب  كـان  إذا. ومن شـأن ذلـك أن يطـرح السـؤال حـول مـا يعتقد كانمدى مما  تنوعاً وأبعد  أكثرنشاطا

  ، كما أشرنا إىل ذلك من قبل.جيه من اخلليفة(اَحلَكم) يف قرطبةقرروا البقاء طويًال يف هذه املناطق مث تراجعوا عن هذا القرار بتو 
  (االثنية) العنصرية المؤشرات

ملاضـــية مـــن خـــالل هتمامـــاً لتأكيـــد األحـــداث اإ األكثـــر، املســـاحة جـــدوى، وهـــي يف الوقـــت نفســـه كثـــراألتعتـــرب هـــذه املؤشـــرات املصـــدر 
  .البصمات املعاصرة

ويف وادي الــرون  Provenceلالهتمــام يف بروفنســا  ، وجــد البــاحثون أن عــدداً مــن االســتخدامات والعــادات املثــريةففــي احلالــة الفرنســية
Rhone الفولكلوريــة، واالحتفــاالت اخلاصــة  -. ومــن هــذه العــادات بعــض الرقصــات الشــعبية العــريب -ي اإلســالم جتيــاحتعــود إىل زمــن اال

املتعلقة خبروج املسلمني العرب من القرى الصغرية. هنا جند أن بعض الباحثني يتعامل مع هذه املؤشـرات بشـيء مـن الشـك، وذلـك حبجـة أن 
ا يف مرحلـــة مل يكـــن اإلســـالمية، رمبـــا تكـــون قـــد جـــاءت يف و  -املســـامهة العربيـــة  القرويـــون يعرفـــون عنهـــا  ســـكانالقـــت متـــأخر وتركـــت بصـــما

  الكثري.
، على أن الغزوات العربية اإلسـالمية، طلع القرون الوسطى) ومن زمن طويل(محلةختصاصيون يف تلك املر وافق العلماء اإل ثانيةومن جهة 

بط باملوضـوع احلـايل : إىل أي درجـة؟ ومثـة سـؤال آخـر مـرت. والسـؤال هـواملـدىوأن الوجود العريب اإلسالمي يف جنـوب فرنسـا تركـا آثـاراً بعيـدة 
هـل مـن الضـروري) الفصـل بـني املـؤثرات الواضـحة عـن الغـزوات واالحـتالالت الـيت وقعـت يف منتصـف القـرن الثـامن، عـن  أو(وهو: هل ميكـن

  تلك اليت وقعت يف منتصف القرن العاشر؟
. وبالنســبة ا، وأنــه غــّري بشــكل كامــل مســتقبل أوروبــبنيويــاً  كــاناء يعتقــد أن التــأثري  أن بعــض العلمــبالنســبة للجــواب علــى الســؤال األول، فــ

كــز الثقافيــة األوروبيــة يف املرا  جتّمــع إعــادةات دمــرت الوحــدة الثقافيــة والتجاريــة للبحــر املتوســط وأدت إىل جتياحــلعلمــاء آخــرين فــأن تلــك اال
علـى التعامـل عسـكرياً  سـكانالالسياسية القائمـة مبـا مّكـن  -ات غّريت العالقات الدينية تياحج. وهناك آخرون يعتقدون أن هذه االالشمال

  .شكال أكثر فعاليةمع التهديد العريب اإلسالمي بأ
ــا مــع النظريــات  لإلشــكالياتتقــدمي تلخــيص واٍف  قــالهــذا امل إطــارن يف امــن املؤكــد أنــه لــيس باإلمكــ املطولــة واملعقــدة واألدلــة املتعلقــة 

هــذه املــؤثرات تــداوًال تتنــاول اللغــة  أكثــر، ال بــد مــن مالحظــة أن العــرب املســلمني علــى جنــوب أوروبــة. مــع ذلــك املختلفــة حــول مــدى تــأثري
ا(مثـلمناقشـة مثـل هـذه األسـباب املتعـددةإىل ذلـك فـأن حتليـل و  إضافة. Provenceواألساليب األدبية والعادات يف بروفنس  دور  ، وتأثريا

لعبـارة األرض  األساسـية، وحـىت املصـادر توزيعهـا إعـادة، وعالقات التبادل التجاري، ومصادرة األراضي وسياسات قين يف الفروسيةالتطوير الت
  .)23(" (ولعل مصدرها يفء) من شأنه أن حيافظ على استمرار االختالف حول ما بعد الوجود العريب اإلسالميFiefاملقطعة واملقتطعة "
. إليهـابني األحداث اليت وقعـت يف األوقـات املختلفـة الـيت أشـرنا أن تكون هناك حاجة إىل التمييز  مستبعداً جداً  ، يبدوويف الوقت نفسه
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  .وأدبية) ال يسمح لنا بأن نفعل لك أثرية(جديدة أساسيةوبكالم آخر فأن حجب معارف 
ن العديـــد مـــن البحاثـــة ســـجلوا مالحظـــات حـــول إثـــال فـــ. فعلـــى ســـبيل املدليل هـــو أشـــد ثباتـــاً وأكثـــر تنوعـــاً ن الـــإ، فـــويف احلالـــة السويســـرية
وينتهـي  Rhoneيف الـرون  Visp. وهو واد منعـزل نسـبياً ميتـد جنوبـاً مـن مدينـة فيسـب Saasوادي الساس  سكانلاملواصفات غري العادية 

عنـــد مدينـــة ماكوغناغـــا (إيطاليايف  Anzaوالـــذي يـــؤدي إىل وادي أنـــزا  Monte Moroيف ممـــر نـــادر االســـتخدام وهـــو ممـــّر مونـــت مـــورو 
Macugnaga اجملـاورة لـه.  الوديـان. وقد سجل أحـد هـؤالء البحاثـة مالحظـات حـول "السـمات السـامّية" الـيت وجـدها يف هـذا الـوادي ويف

أي عــرب (الشــماليني اإلفــريقينيأو بــني  إيطاليــابصــورة عامــة ذّكــروه بالنمــاذج الــيت وجــدت يف جنــوب  ســكانالوالحــظ باحــث آخــر كيــف أن 
موضـع حـديث يف السـابق، ال  كانـتختالفات املتجمعة يف السمات اجلسدية والـيت كثـرياً مـا  هنا إىل أن هذه اإل اإلشارة). جدر إفريقياال مش

املتداولــة يف جنــوب وادي الــرون  األمســاء، هنــاك باحــث واحــد علــى األقــل الحــظ نســبة عاليــة مــن تــزال واضــحة حــىت اليــوم. أكثــر مــن ذلــك
Rhone 24(الشمال افريقية أوبنكهتها الشرق أوسطية  واليت تتميز(.  

  :ما يأيت من القرن العشرين واليت ال تزال مستمرة حىت اليوم اتياألربعينولعل من أهم العادات اليت لوحظت يف 
 خــرىاألتربيــة اخلنــازير علــى الــرغم مــن أن حلمهــا هــو مصــدر تقليــدي للحــوم يف املنــاطق  Saasوادي الســاس  ســكاناســتمرار رفــض   -1

  .Rhoneمن وادي الرون 
) مـازيغألـدى بربر( إالّ ن هـذه الطريقـة مل تسـجل إحد البحاثة فأوكما الحظ  ،)جل تناول حلومهاأح املواشي(من الطريقة اخلاصة لذب  -2
  .إفريقيامشال 
يف  األســـلوبنفـــس  إىل وجـــود أدلـــة أثريـــة تثبـــت اعتمـــاد إضـــافة، Saasقلـــة وجـــود الغابـــات واملســـاحات املشـــجرة يف وادي الســـاس   - 3

  .أفريقياشواطئ مشال 
إىل وجـود عـدد مـن املسـتوطنات يف املنطقـة وإىل الـزواج  أشـارختصاصيني يف موضوع غزوات العرب املسلمني ويف الواقع فأن عدداً من اإل

م نفسها فراكسيناتوم  إزالةسويسرا وذلك قبل  وأاحملليني، سواء يف فرنسا  سكانالاملختلط مع    .Fraxinatumقاعد
للــزواج  كــانالــذي يتطلــب املزيــد مــن البحــث. ورمبــا   األمــرهــذه احلجــة،  إثبــاتإىل األدلــة غــري املباشــرة هــذه، فــأن مــن الصــعب  وإضــافة

نــاطق مــن دور يف اســتمرار "فراكســيناتوم"، ويف اســتمرار هيمنتهــا علــى بعــض امل مهــا العــرب املســلموناملخــتلط وللمســتوطنات العديــدة الــيت أقا
  .إسبانيامهاجرين جدد من  ة إىل استقدامدون احلاج

والـيت ميكـن أن تسـاعد  الوديـاناحملليـني يف هـذه  سـكانالاجلينيـة والـدم) بـني  واخلاليـا األجناس أصولومبا أنه ال يوجد حبث منهجي(حول 
غــري توجــد بالفعــل منــاذج  كانــت  إذا، فأننــا مضــطرون يف الوقــت احلاضــر إىل توســل التخمــني لتوضــيح مــا علــى الســؤال حــول أصــوهلم لإلجابــة
  .أم ال حملية

  المواصفات السياسية
مـة "ال أساسـيةمبا أن السجالت األوروبية املعاصرة حول غزوات العرب املسـلمني معنيـة بدرجـة  ية وعلـى فظاظـة إنسـانبـإبراز األدلـة علـى 

اات علــى املنــاطق األلبيــة، وبصــورة أقــل علــى التوصــل إىل تقــدير دقيــق ملــؤثرات تلــك الغــزو  مبكــاننــه مــن الصــعوبة إ، فالغــزاة املــدمرة"  انعكاســا
البعيدة املدى. مث أنه على الرغم من وجود سجالت وكتابـات للمـؤرخني العـرب تغطـي هـذه احلقبـة مـن التـاريخ اإلسـالمي، فأنـه ال توجـد أي 

  مارسها العرب املسلمون يف املناطق األلبية.اليت  اإلداريةإىل الضوابط  أوحمددة إىل التطورات املتعلقة مبستوطنة فراكسيناتوم  إشارة
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امسـاً جلبـل األلـب. وهـو  Jabul Monjawأن الدليل الوحيد الذي يشري إىل الوجود العـريب هـو أن العـرب اسـتخدموا عبـارة جبـل موجنـو 
هـذا االسـم  كـان  ) وجبـل جـوبيتري، أي(Mons Jovis، وهو مون جوفيز مستخدماً يف ذلك الوقت كانالذي  اسم مصدره االسم الالتيين 

ـا إال -احلـايل-والـيت مل حتصـل علـى امسهـا هـذا  St. Bernardبرنـارد  سـانقد خصص حتديداً لتسمية منطقة ممر   بعـد العمليـات الـيت قـام 
  . )25(برنارد نفسه(القديس) 

يني كمــا إنســانوب ومل يكونــوا غــري تشــري إىل أن العــرب املســلمني مل يكونــوا قســاة القلــ مــع ذلــك هنــاك بعــض األدلــة مــن املصــادر املعاصــرة
ـــاً  جـــرى تصـــويرهم ـــة). فعلـــى ســـبيل ألســـباب(غالب املثـــال هنـــاك واقعـــة تبـــدو ثابتـــة متامـــاً جـــرت مـــع مســـافر يف مدينـــة فريســـيللي  سياســـية حملي

Verscelli  م يعيشون مع وبني إيطاليايف مشال م مسـتقرون متامـاً. بأ إليهاحملليني بطريقة أوحت  سكانال، فقد وصف العرب املسلمني بأ
   ."خفيفة املدينة وضواحيها بيد إدارةيشرفون على  وكانوااحملليني.  سكانلل"فالعرب املسلمون مل يكونوا حيملون سالحاً ومل يكونوا مزعجني 

ـ إالويبـدو أن العـرب املسـلمني مل يتحولـوا إىل مجــع الضـرائب وإىل املصـادرة   اآلنا لـن تلقـى بعــد بعـد أن تبلغـت مســتوطنة فراكسـيناتوم بأ
، هـو قـتإىل ذلك بالتفصـيل عـدد مـن الكتّـاب املعاصـرين، وألن األمـر تنـاول رجـًال متـديناً ومعروفـاً يف ذلـك الو  أشار. وقد إسبانياالدعم من 

 .ومـان القـديس مـأيولوس عائـداً إىل الـدير بعـد رحلـة إىل ر اكـ  م972. ففـي عـام Clunyمـن ديـر كلـوين  St. Maiolusالقـديس مـأيولوس 
وادي الواقعـــة علـــى الطريـــق . وبعـــد أن نـــزل مـــن اجلهـــة الشـــمالية إىل مـــدن الـــالجتيـــاز األلـــب St. Bernardفاســـتخدم طريـــق ســـأن برنـــارد 

. دفـع الـدير الفديـة سـراحهم إطـالقمن املسلمني العـرب فديـة ماليـة مقابـل  وكانوا، اختطف مسلحون جمموعته. وطالب اخلاطفون الصعودي
مـن اخلـاطفني مبلـغ ) وقـد حـددت قيمـة الفديـة حبيـث تـوفر لكـل عنصـر د أن اضطر إىل بيع معظم موجوداتـهن الفضة(بعوقدرها ألف جنيه م
  .جنيه فضي واحد

  هلذا احلادث أمهية خاصة لسببني: كان
. ويتمتـع هـذا العـدد متواجـدين يف املنـاطق األلبيـة يف ذلـك الوقـت كـانواأنه يوفر لنا الدليل الوحيد علـى عـدد املسـلمني العـرب الـذين    - 1

  كـانبشيء من الصدقية من خالل حقيقة أن أحداً مل حياول بشكل جدي أن يقوم بعمـل مسـلح مضـاد للمسـلمني العـرب، أي أن عـددهم  
  .بديل عن دفع اخلوة مل يكن ممكناً كبرياً لدرجة أن أي عمل 

نه يقدم لنا بعـض التأكيـد إ، ف منطقة املمر. وبكالم آخره املسلمون العرب يفآخر األحداث الكبرية اليت قام ب كانأن هذا احلادث    -2
م يف فراكسـيناتوم. ويبـدو أن هـذه القـوة بالـذات   باالنسـحابالعرب املسلمني  نواياإىل  يف طريقهـا إىل فراكسـيناتوم  كانـتالطـوعي إىل قاعـد

  .األخرية اجلبايةللقيام بعملية  ساحنةعندما وجدت فرصة 
اقـل  لـإلدارةاحلـاالت الـيت متّكـن فيهـا العـرب املسـلمون مـن أنفسـهم، وحيـث قـرروا التواجـد الـدائم، اعتمـدوا نظامـاً وباحملصلة، يبدو أنـه يف 

  سائدة يف ذلك الوقت. كانتوطأة من األنظمة االعتباطية اليت  
قـررت  وبعد أن )Hugoلك هيغو (مثاًال على ذلك االتفاق مع املواإلداريةالسياسية  اتجراءاإل، وإىل أن يتم إقرار بعض ثانيةومن جهة 

م نـات التقليديـة الـيت يعتمـد عليهـا عـادة أي االعرب املسلمون) يعتمـدون بالفعـل وبدرجـة كبـرية علـى االمك(كانوا،  قرطبة وقف دعمها لعمليا
  " ملصلحة املشرتكني.اإلضافة. مع " قليل من .، عندما يكونون يف حاجةإليهجيش غاٍز، فيأخذون ما هم يف حاجة 

  تنتاجاتاس
  :توفرة، تطرح عدداً من األسئلةوالدالئل امل حداثاألن وقائع إ
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يف حـــاالت  إال(ســـتخدام علـــى أي عبـــارة معاصـــرة أخـــرى) ُفضـــلت يف االاملســـلمنيالعـــرب ( Saracenيالحـــظ القـــارئ أن عبـــارة  :أوالً 
ألدبيــات األوروبيـــة مل تســـتخدم كلمـــة "عـــرب". . فالـــيس واضــحاً متامـــاً مـــع مـــن نتعامـــل حمــدودة جـــداً). وقـــد جـــرى ذلــك بصـــورة رئيســـية ألنـــه

 Ismaelites اإلمسـاعيلينيللداللة على الغزاة. ويف حاالت قليلة جـداً اسـتخدمت كلمـة  Saracenواقتصرت على استخدام كلمة سراسن 
. ين للمهــامجنياألصــل االســب. واألمــر املثــري يف ذلــك هــو أن الوقــائع املعاصــرة تعــرتف ومتيــز بشــكل واضــح اMoors (املغاربــة) أو كلمــة املــور

م مـن إسـبانيافالقسم األكـرب مـنهم أن مل يكونـوا مجـيعهم، جـاءوا مـن  . مـع ذلـك ويف الوقـت نفسـه، / اخلليفـة يف قرطبـةاألمـري، وتلقـوا تعليمـا
  ؟.حقاً  Saracenالسراسن  كان. فمن  بعبارة "األفارقة" إليهمن بعض السجالت تشري إف

م رمبــا  ميكننــا  نيــة، ا. وقــد تــداول البــاحثون املعاصــرون مــؤخراً كثــرياً حــول هــذه االمكن املســلمني الرببــر ولــيس مــن العــربمــ نواكــااجلــواب بــأ
  .)26(وهناك قدر من املنطق لقبول هذا التفسري

اجلدد مـن الرببـر لقادمني كانوا يستخدمون ا  إسبانيا/ اخللفاء العرب يف ، جيب أن نذكر أن األمراءأعالهإىل املؤشرات اليت ذكرناها  وإضافة
م كانوا يشجعون Pyreneesاملواجهة األمامية للتصدي للحمالت األوروبية عرب جبال الربينيه  يف خطوط . ولذلك فأنه من املعقول جداً أ

م مع عرب  الرببر على القيام بـ"احلمالت الصيفية" إلبعاد أي شعور لديهم   .إسبانيابالغنب نتيجة عدم مساوا
نـه مـن املنطقـي أن نضـيف توافـق الكتّـاب املعاصـرين علـى تقـدير املهـارات العسـكرية للمسـلمني العـرب يف املنـاطق اجلبليـة، إ، فوتبعاً لذلك

  وإىل تفضيل هؤالء للمناطق اجلبلية بشكل واضح.
الـدفاع  ال ميكـنرض معادية تفضـل التموضـع يف مواقـع دفاعيـة يف سـفوح الـتالل واجلبـال، علـى مواقـع أومع أن أي قوة صغرية مسلحة يف 

نــاطق اجلبليــة. وللداللــة علــى عــدم االكــرتاث العــريب التقليــدي الخــرتاق امل األذهــان، فــأن هــذه التوصــيفات تعيــد إىل عنهــا يف الســهول واألوديــة
العراق واملغرب  مثلة على ذلك هي جبال. وأفضل االّرب متاماً ولكنها تأسلمت مجيعها، فأن معظم املناطق اجلبلية يف العامل العريب مل تعذلك

  .اوسوري ولبنانواجلزائر 
 ســكانوال، فلــم يشــر أي مصــدر معاصــر إىل وجــود صــعوبات لغويــة بــني العــرب املســلمني ؤال آخــر يفــرض نفســه يف هــذا الســياقومثــة ســ

بالنســبة هلــذه  األقــل، علــى عــيغــري طبي اً امــر ، فــأن ذلــك قــد ال يكــون ملمــرات الرئيســة ملــدة جيــل تقريبــاً ا إدارةتولــوا  احملليــني. ومبــا أن املهــامجني
  .؟، ملاذااإلطالق، فأن هذا املوضوع مل يطرح على ام تتعلق بالغزوات الالحقةملناطق. مع ذلك وبالرغم من أن كل السجالت املثرية لالهتم

. ورغـم أن لـدينا لصـيفية"شـاركوا يف "ا إسـبانياوهـي أن مسـيحيني ويهـوداً مـن  :ن اجلواب على هذا السؤال حتديداً تتضـمنه احلقيقـة التاليـةإ
حتـاجوا إىل إالصـيفية" فأنه ال يبـدو أن املشـاركني يف " العربية، إسبانياتدّرس يف  كانت  أخرىبعض الدالئل على أن الالتينية ورمبا لغات حملية 

ـــــأنحباجـــــة إىل خـــــدمات لغويـــــة كـــــانوا  أو ســـــيناتوم وخاصـــــة لصـــــيفية فراك الصـــــيفيات"النجـــــاح الـــــذي ال ينـــــافس لعـــــدد مـــــن " . مـــــع ذلـــــك ف
Fraxinetum فـنحن علــى صـواب عنــدما نعتقـد أن العناصــر غــري املنطقــة إرجـاءمتواجــدين يف  كـانوادى إىل جـذب "جنــود الثـروة" الــذين  أ .

جل مكاسب شخصية تصرفت بشكل عفوي كمرتمجني ووسطاء بني العناصـر اإلسـالمية أالعربية وغري الرببرية اليت شاركت يف الصيفيات من 
  .)27(التواصل فيها ضرورياً  كانيني يف احلاالت اليت  احملل سكانوال

لنــاس الــذين يعرفــون كبــرية مــن ا  إعــدادهنــاك  كانــت،  واجــد فيهــا املســلمون العــرب بكثافــةإىل ذلــك مثــة اعتقــاد بأنــه يف املنــاطق الــيت ت إضــافة
  ملدة قرنني مع العرب. لتعايشهم. ورمبا يكونون قد اكتسبوها نتيجة العربية

وجهـــة النظـــر اإلســـالمية العامـــة حـــول  كانـــت  إذا، مـــا اخلليفـــة يف قرطبـــة، وأهـــم مـــن ذلـــك ناكـــ  إذاجهـــد كبـــري ملعرفـــة مـــا  ال بـــد مـــن بـــذل
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، قد تأثرت بوجودها ملدة قرن كامـل بأوضـاع املنـاطق األلبيـة اإلسالمبصورة مؤقتة جزءاً من دار  أصبحتاليت  األراضييف  اإلدارية اتجراءاإل
  .أي دليل مادي على مثل هذا التأثر قدميقد فشلت يف ت كانت  إذاأو 

مــن مصــادر املــؤرخني املســلمني العــرب ال يــرتك لنــا أي جمــال آخــر ســوى  حــداثاألحتليلــي هلــذه  أوإىل أي وصــف تفصــيلي  فتقــارأن اال
ولكـن عنـدما يتعلـق  .منظمـة إداريـة اتإجـراءالعسكري لشعوب أجنبية لـيس معنيـاً بوضـع  جتياحاال أواالعتماد على التخمني بأن االحتالل 

. فنحن ال منلك أي دليل على أن العرب املسلمني أقاموا سـلطة املنظمة اتجراءاإلاجلديدة تربز مثل هذه  لألراضيطويلة املدى  بإدارةاألمر 
  .تثناء عملية مجع الضرائب واملكوسحكومية باس إدارية

 ســـكانوالمتابعـــة اخلالفـــات بـــني املســـلمني العـــرب  إشـــكالأي شـــكل مـــن  أوكمـــا أننـــا ال منلـــك أي مؤشـــرات علـــى وجـــود نظـــام قضـــائي 
  .األصليني

، فيبـدو أنـه مل يكـن هنـاك حـافز اإلسـالمإىل وجوب استتباع هذه املنـاطق بصـورة دائمـة بـأرض  إشارةومبا أن اخلليفة يف قرطبة مل يعط أي 
  .حتت احلكم اإلسالمي كانتاليت   األخرىناطق للقيام بالعمليات التنظيمية والبنيوية احلكومية على النحو الذي عرفناه يف امل

القـرن  أواخـروجنـوب سويسـرا قـد تـأثرت بشـكل واضـح(حىت  إيطاليـا، فعلى الرغم من أن املنـاطق األلبيـة يف فرنسـا ومشـال إذن، اختصاروب
ـ أبداً ، فأن العامل اإلسالمي مل يعترب خبضوعها املؤقت للحكام املسلمني العشرين) ا أكثـر مـن "غـزوة صـيفية" ناجحـة، يف تلك املغامرة على أ
  !.)28(مشغوًال بأمور أكثر أمهية كان، يف الوقت الذي  اقلب أوروب

***************  
  الهوامش:

  .كاتب وباحث من لبنان)  *
1- Liudprand Antapodosis رمجة ,F.A. wright ) 34-33ص )1930لندن.  
  .املرجع السابق -2
  للمزيد من التفاصيل حول هذه األديرة. Le Royaume de Bourgogne :راجع -3
4- )ohn E. Tyler, The Alpine Passes (Oxford - 1930(.  
  .Liudprand -187-186صفحة  -5
ا مأيولوس فـ كاننظراً للشهرة الواسعة اليت   -6 ن احلـادث الـذي تعـرض لـه علـى يـد املسـلمني العـرب وفـر لنـا أوسـع تفصـيل مسـجل إيتمتع 

  .احملليني سكانلبية بينهم وبني المات اليت جرت يف املمرات األعن وقائع االصطدا
7-   

G. de Rey, Les Invasions des Sarrasins en Provence Marseille :Typographie Marius Olive, 1878, 

p.p. 192-193 
  .601و 493ص )1978الطبعة السادسة ( ،تاريخ العرب: حىتفيليب  :نظرا -8
9-  S. Ronart, Concise Encyclopedia of Arabic Civilization (N.Y .Proeger, 1966) P.P. 339-340.  

هنــاك  كــانشــركاء مــع املســلمني العــرب حيتــاج إىل املزيــد مــن البحــث، ذلــك أنــه   أومتعــاونني  أوكوســطاء   أن الــدور الــذي لعبــه اليهــود -10
م وجهــوا الطعنــات إىل ة املســلمنيالطــابور الثالــث" ملصــلحاعتقــاد واســع أن اليهــود لعبــوا بالفعــل دور " مــوا يف ظــروف عديــدة بــأ . وقــد ا
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لقــرنني قيــوداً معينــة علــى اليهــود يف ا الفرانــكوغــريه مــن احلكــام  شــارملانالــدفاعات املســيحية ضــد املســلمني. وبســبب هــذا االعتقــاد فــرض 
  .الثامن والتاسع

  .)War and Peace in the Law of Islam - Baltimore .1955( راجع ماجد خدوري -11
 Some Geographical and Political information on western Europe in the ،راجـع عـالء الـدين سـامرائي -12

Medieval Arabic Sources " The Muslim World" P.P. 304-322.  
اخلليفــة عبــد الــرمحن الثالــث حــوايل  إىل Jean de Gorzeعلــى تفاصــيل البعثــة الــيت ترأســها الراهــب جــأن دي غــورز  طــالعاالميكــن  -13

. ويبدو من تلك الوقاع أن البعثة مل ترتك أي أثر يذكر على سـلوك اخلليفـة، علمـاً بأنـه 96-94صفحة Ponpardin ، يفم956العام 
  .تسجيل هلا يف املراجع العربية ال يوجد

كبـري مـن األبـراج والتحصـينات اإلسـالمية علمـاً بـأن   إىل وجود عدد Reinaud, de key, Keller أمثالالعديد من املؤرخني  أشار -14
  !الرومانالبعض منهم يعزو هذه األبراج إىل 

الـيت تقـع علـى الطريـق إىل ممـر سـأن  )موجنـو -بيـار  سانبورج (املخطوطات شهرة هو املخطوط الذي وجد يف كنيسة صغرية  أكثرن إ -15
  .1739ية بناء جديدة جرت يف عام من موقعها وأعيد تركيبها يف عمل انتزعت، وقد 1038و1019برنارد وهي مكتوبة بني عامي 

16-  Jean Lacam, Les SarrazIns dans le haut moyen-age Francais, Paris 1965 

يف بـازل عـام  باألملانيـةاأللبية يف كتاب لـه صـدر  إىل األمساء العربية يف عدد من املواقع أشارأول من  Engelhart األملاينيعترب املؤرخ  -17
  .م1840

م السمراء  Maurحيث يربط االسم الذي أطلق على العرب املسلمني  605ص ،تاريخ العرب: حىتفيليب  :نظرا -18 بسبب لون بشر
  .Marronالكستناء  اليت تشبه لون

ـذه األصـول العربيـة  . مـع ذلـك يبـدو أنبني هـذه األمسـاء وأصـوهلا العربيـةال يزال اجلدل قائماً يف سويسرا حول العالقة  -19  أصـبحالقبـول 
  .السلتية أونية ااالمل أوصل يف اللغات الالتينية أيف السابق، ذلك أنه ال يوجد هلذه الكلمات أي  عليه كانمما   أكثر اآلن

  .قةالذين استوطنوا يف هذه املنطأن التقاليد احمللية املستمرة حىت اليوم تربط أصول هذه العائلة باملسلمني العرب  -20
ليــني احمل ســكاناليف القــرن التاســع عشــر أن بعــض    Peter J. Ruppenيؤكد احد املؤرخني السويسريني املرموقني بيرت جوزف روبن  -21

  .ل الوادي إىل حقول صاحلة للزراعةفضل حتوي إليهم ، كما يعزوهم من نسل العرب املسلمني
  هي من نسل اخليول العربية. Camargueيول املشهورة أن اخل إىل أبعد من ذلك فيؤكد Reinaudينود ايذهب ر  -22
  )Henry Pierenne (mohamed and Chaslamage, N.Y. 1939 :انظر -23

  The Legacy of Islam N.Y. 1931, P. 562 حىتوفيليب 
كـذلك فـأن   .صل حىت اليوميف سويسرا تؤكد استمرار األمساء العربية األ Sud Wallisنتون اأن مراجعة دليل اهلاتف السويسري يف ك -24

ا اجليش خالل احلرب العامليـة  أشاراحد الضباط السويسريني  غريبـة تشـبه  أمسـاءإىل وجـود  الثانيـةيف تقرير له أثناء محلة التجنيد اليت قام 
  .Es-Borraالرببرية مثل عائلة احلسبورة  األمساء

الـــبالد  ســـكانتقـــديراً لـــدوره يف حتويـــل بقيـــة "العناصـــر الوثنيـــة" (مـــن  علـــى املمـــر األلـــيب St. Bernardاســـم القـــديس برنـــارد  أطلـــق -25
  األصليني) إىل املسيحية يف القرن احلادي عشر.
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نه أن يسـهل مثــل بربريــة األصـل لـبعض املواقــع، ولكـن مـن الصــعب تأكيـد ذلـك لعــدم وجـود قـاموس لغــوي للرببريـة مـن شــأ أمسـاءهنـاك  -26
  .هذا البحث العلمي

 انتشـارإىل  أدىأن هناك العديد من احلمالت العربية يف قلب أوروبة املسـيحية الـيت واجههـا املسـيحيون ممـا  Reinaud ينودايضيف ر  -27
  Reinaud, (P.P. 282-284) .حمدود للغة العربية

ـــا دولـــة  -مـــن اجـــل ذلـــك يشـــكك األوروبيـــون يف صـــدقية وصـــف املســـتوطنة العربيـــة  -28 وروبـــة أب مغروســـة يف قلـــ إســـالميةاإلســـالمية بأ
  .كما ورد يف املوسوعة اإلسالمية،  املسيحية
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  والتسامح والعقالنية اإلسالم :نغسِ لِ 
  *سيلفيا هورش

  حممد شاويش :ترمجة
  موضوع راهن - لسنغ واإلسالم -1

القـرن الثـامن لقد كان إجنازاً للسنغ قبل كل شـيء أن اإلسـالم قـام بـدور مهمـا يكـن هـذا الـدور يف املـداوالت حـول التسـامح الـيت شـهدها 
يف الوثنيني واليهود واحملمديني و أتبـاع "قبل لسنغ ما كان هناك تفكري إطالقاً إنه  Moses Mendelsohnيكتب موسى مندلسون  .عشر

الديانات الطبيعية من أجل جعل أسس التسامح أكثر إشكالية أو يف أحسن احلاالت بقي األمر يف طور النية". موضوع التسـامح هـو واحـد 
 جلوانب اليت غالباً ما عوجلت يف عمل لسنغ، لكن معاجلته لإلسالم هي بالتأكيد وحلد بعيد مل تنل اهتماماً. وقد تغري هذا احلـال الحقـاً من ا

مــيالد ذكــرى مبناســبة  "فولفنبتــل"يف  Johannes Rauعنــدما تكلــم الــرئيس االحتــادي يوهــانس راو م2004يف موعــد أقصــاه كــانون الثــاين 
ويف نفــس املكــان تكلمــت بعــد أســابيع قليلــة يوتــا  ة بــني الدولــة والــدين، ويف اجلملــة أيضــاً عــاد إىل "اجلــدال حــول احلجــاب".لســنغ عــن العالقــ

عـن  ، الرئيسة السابقة للمحكمة الدستورية االحتادية، ضمن سلسلة احملاضرات "التنوير يف القرن احلادي والعشـرين"Jutta Limbachملباخ 
  الكلمة أيضاً دار احلديث حول التعامل مع األقلية املسلمة يف أملانيا. "واجب التسامح" ويف هذه

ذه الطريقة مع أسئلة سياسية و  ية راهنة للغاية: ما هـو معـىن التسـامح يف جمتمـع تعـددي؟ هـل اجتماعإن العودة بالذاكرة إىل لسنغ ترتبط 
ا إلزاميـة أم يُـيستخدم التعامل مع األقلية املسلمة يف أملانيا يف تثبيت قيم "غربي هـدف بنـاء جمتمـع  إلجنـازفرصـة باعتبـاره رى ة" مفهومة على أ

  يفهم نفسه على أنه تعددي ومنفتح إىل واقع متحقق؟
ية راهنة. ومن الطبيعـي أن النيـة هنـا اجتماعحيال هذه اخللفية فإن معاجلة عالقة لسنغ باإلسالم هي أيضاً إسهام مساعد جداً يف مداولة 

ية والسياسية العميقة اليت حدثت بـني القـرنني الثـامن عشـر واحلـادي والعشـرين. جتماعغ راهناً" بطريقة تتجاهل التغريات االليست "جعل لسن
ض ومع هذا فإن صورة اإلسالم عند منور مثل لسنغ هي بالنسبة إلينا ذات أمهية ألن مفهوم "التنوير" يستعمل كثرياً للتشديد على وجود تناق

  إلسالم".بني "الغرب" و "ا
قبـة مـن هـو تسـمية حلواقعـة أن "التنـوير"  ويف هذا اجملال غالباً ما يكون استعمال املفهوم غري دقيق: مـن النـادر أن جيـري التفكـري بعمـق يف

ملفهــوم شــروطها التارخييــة اخلاصــة وعواقبهــا ال ميكــن ســحبها ببســاطة علــى العالقــات املوجــودة يف ثقافــات أخــرى. إن ا التــاريخ العقلــي األورويب
حـررت نفسـك مـن اإللزامـات الـيت قالنيـة و يستعمل أكثر بكثري من هذا مبعـىن عـام: أن تكـون "منـوراً" تعـين أنـك تركـت وراءك الالرشـد والالع

ا هــذه املرحلـة مــن التطـور علــى وأنــك تغلبـت علــى التعصـب. و إن املـرء ليصــادف غالبـاً الــرأي القائـل إن األوروبيــني قـد جتـاوزو  يشـرتطها الـدين
ألنـه واجـه صـورة  ؛يف هـذا السـياق وبالـذات اإلسـالم. إن البحـث يف معاجلـة لسـنغ لإلسـالم مهـمٌ - مل تزل ثقافات أخرى مل تبلغهـا بعـدحني 

(أو صـورة سـالبة  مـع الـذي يعـيش فيـه مـن ختيـل الصـورةللمجت نيجـاتيف -لإلسالم نشأت قبل كل شيء كرتكيب انعكاسي هـو صـورة سـالبة
تمع). لقد شغل لسنغ نفسه باإلسالم سواًء يف ميدان تاريخ الثقافة أم يف ميدان الالهوت كمـا مل يفعـل أي مؤلـف أملـاين للمثل العليا هلذا اجمل

مني آخــر يف القــرن الثــامن عشــر: لقــد قــدر إجنــازات املســلمني العلميــة والثقافيــة وعــاد إىل اإلســالم يف كتاباتــه النقديــة الالهوتيــة واســتخدم مضــا
. كــان مــا يشــغل 1779" الــيت صــدرت عــام Nathan der Weiseوالعقيــدة اإلســالمية يف مســرحيته "ناتــان احلكــيم  التــاريخ اإلســالمي

  وثقافة. ديناً اهتمامه هو املعرفة الدقيقة واحلكم العادل و إزالة األحكام املسبقة اليت تعرقل املعاجلة احلقيقية لإلسالم 
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  لسنغ وصورة اإلسالم في الفكر التنويري  -2
علـى صـورة اإلسـالم يف الفكــر التنـويري لكـي يسـتطيع أن يقـدر أمهيــة معاجلـة لسـنغ لإلسـالم. إن فكــر  أن يلقـي نظــرةً  علـى الـدارس يكـون

التنــوير شــجع معاجلــة األديــان والثقافــات األجنبيــة، وللمــرة األوىل نشــأ اهتمــام علمــي أصــيل باإلســالم، ولكــن املــرء ال يســتطيع أن يــتكلم مــع 
  يف الرأي بعمومه.ذلك عن تغري كبري 

مــن العلمــاء".  حمـددةٍ  تتحــدث حبـذر وهــي يف إطـار التقيــيم عـن "حتــول يف موقـف جمموعــةٍ  Annemari Schimmelل مّ يمــاري شـ اأنّـ
(بكسـر املـيم الثانيـة) للفكـر التنـويري برأيـه مل جيتـث هكـذا لى هذا التطور: إن امليـل املعلمنوحيكم إدوارد سعيد بصورة هي بعد أكثر نقدية ع

  ببساطة النماذج الدينية للعصور الوسطى، و إمنا هي باألحرى "أعيد بناؤها وطبقت ثانية ووزعت يف األطر العلمانية من جديد".
األشياء اليت استمرت يف الوجود متضمنة قبل كل شيء يف النظرة لإلسـالم علـى أنـه الغريـب. بالنسـبة للعصـور الوسـطى كـان اإلسـالم هـو 

والعــدو حــني فهــم علــى أنــه هرطقــة أو وثنيــة أو عمــل مــن أعمــال الشــيطان. و علــى خلفيــة صــورة الفكــر التنــويري  النمــوذج األصــلي للغريــب
العقلــي، تغــريت أيضــاً صــورة الغريــب تغــريات حمــددة. لقــد تشــكل نقــد جديــد يف احلقيقــة  نســان، تلــك الــيت قــدمت توجــه اإلنســاناجلديــدة لإل

. إن هــذه النظــرة لإلســالم تقابلنــا أيضــاً )Hentgesهنــتغس ( ســي الــنقص املزعــوم يف العقــل""لآلخــرين" يف الفكــر التنــويري "موضــوعه الرئي
  عندما ننظر يف املصادر اليت أخذ منها لسنغ معلوماته عنه. 

أو  عن اإلسالم. ومن الطبيعـي أنـه مل يكـن يعـرف العربيـة ةً يف ذلك الزمان متاح ت كانيتال ياتباإلمكان القول أن لسنغ قد قرأ كل األدب
عرف  اق صادف مواقف خمتلفة جداً، فقدالرتكية وهلذا كانت املراجع اليت اعتمد عليها من األدب االستشراقي قبل كل شيء، ويف هذا السي

ـا جـورج سـيل  ، وقـد كانـت إىل حـد مـا أول ترمجـة موثوقـة يف 1734وهـو حمـام إجنليـزي عـام  George Sayleمثًال ترمجة القرآن اليت قـام 
 اإلسـالم علـى مراجـع ستند سيل يف تقـدميإوفيها  Preliminary Discourse. وقد سبقت هذه الرتمجة بكلمة متهيدية مطولة لغة حديثة

حكـام املسـبقة ضـد اإلسـالم ويعـاجلوه بصـورة موضـوعية. جتهدوا يف أن يفنـدوا األإ(أي ليست غربية فقط). إن علماء مثل سيل مسلمة أيضاً 
، Reyand، ريالنـد Pocockك و ، وهو ما ال نستطيع أن نسوقه هنا بكامله(من ضمن مـا قـرأه أعمـال لبوكـوقد قرأ لسنغ ما هو بعد بكثري

، أي األمساء املعروفة آنذاك يف علم االستشراق). ولكنين Reiske، رايسكه Gagnier ه، غانيOckley، أوكليي d`Heyrbelotديربلو 
  ومعروفاً عنده أيضاً. رة واسعةيف عصر لسنغ منتشراً بصو أريد أن أتكلم عن عمل كان 
 The true Natureوعنوانه:  Humphrey Pridauxمن قبل كنسي إجنليزي هو مهفري بريدو 1697الكتاب كان قد كتب عام 

of imposture fully displayed in the Life of Mahomed حيـاة ( مثـاليقية لالحتيال معروضـة بالكامـل يف (أي الطبيعة احلق
  حممد).

ومنظـور إليـه علـى أنـه عقوبـة مـن الـرب للمسـيحيني،  The impostureسالم موسوم يف العمل كله على أنـه ببسـاطة "االحتيـال" إن اإل
ومـا  مـا هـو يف احلقيقـة إال نوبـات صـرع عنـده والـوحي وازعليس نبياً ولكنـه صـاحب سـلطة بـال  يف ذاك العمل طبعاً  -صلى اهللا عليه وسـلم-حممد 

امات القرون الوسطى املعيارية. إخل... اإلسالم إال هرطقة و   وهكذا ال جند شيئاً يغاير جوهرياً ا
 يوصي به Pierre Bayleبيل  خدم هذا العمل أيضاً من قبل املنورين كمصدر للمعلومات عن حياة النيب. مثًال الفيلسوف بيرياستُ  لقد

يتبــىن  Mahomet ويف مقالــه ماهومــت Dictionaire Critiqueيف مقــال عــن النــيب حممــد يف قاموســه التــارخيي والنقــدي واســع التــأثري 
ــذا يرينــا املقــال أ ن حــال اإلســالم يف الفكــر تقييمــات بريــدو بــال مســاءلة ويعيــد القــارئ إىل معلومــات إضــافية عــن النــيب يف هــذا الكتــاب، و
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 "بريـدو"سالم ديناً مـتعقًال. وقـد نشـر رد مباشـر علـى ليست جيدة كما كان املرء ينتظر. ولكن هناك بعض املؤلفني الذين رأوا يف اإل التنويري
(ماهومــت غــري حمتــال، أو دفــاع عــن  Mahomet No Impostor, or a Defence of Mahometمغفــل مــن التوقيــع عنوانــه

 1658-1722 (La Vie( Henry Boulainvillearماهومت)، وموه الرد بأنه رسالة ملؤلـف مسـلم. وظهـر مؤلـف هنـري بولنفيليـه 

de Mahomet  حيـث إن. وهـذا العمـل هـوجم بشـدة 1768بعـد وفـاة املؤلـف وتـرجم إىل األملانيـا عـام  1730(حيـاة حممـد) فقـط عـام 
آخـر  حممداً ظهر فيه كأداة إهلية عن طريقها كان جيب ان تنتشر املعرفة بوحدة اإلله، وظهر اإلسالم كدين تتفـق تعاليمـه مـع العقـل. إن مثـاالً 

 An Account ) وهو طبيب إجنليزي مل تطبع خمطوطته1676(تويف عام  Henry Stubbeته خمطوطة هنري ستب مثرياً لالهتمام قدم

of the risc and Progress of Mahometanism 1911سنة  ) إالَّ احملمدية (تقرير عن صعود وتقدم.  
 ألعمـالون الطبيعـي. إن الظـرف املصـاحب هلـذه اعلى وجه اخلصوص عقالنية و متطابقـة مـع القـان اأوهو أيضاً يصف تعاليم اإلسالم ب

ا أو كانت مغفلـة مـن التوقيـع جيعـل مـن الوضـوح مبكـان حقيقـة أن النظـرة اإلجيابيـة لإلسـ ا مجيعاً إما ظهرت بعد وفاة أصحا الم املتمثل يف أ
لـيس هنـاك أيضـاً أدلـة علـى أن لسـنغ قـرأ هـذه يـاً، وهـو أمـر جتـب إعادتـه بصـورة رئيسـية إىل ميلهـا الناقـد للمسـيحية. اجتماعما كانـت مقبولـة 

  الكتابات. لقد كان مطلعاً اكثر على منظور آخر يرى يف اإلسالم تعبرياً عن التعصب.
  اإلسالم كتعصب

 ومــن )1752(الكتابات التارخييــة الصــغرى ةيتلقــى لســنغ ابــن الواحــد والعشــرين ربيعــاً تكليفــاً بــأن يــرتجم بضــع كتابــات لفــولتري إىل األملانيــ
دينـاً عقليـاً أو طبيعيـاً البتـة، ويف  سـالم(عن القـرآن وماهومـت) ويف هـذا الـنص يـرى بوضـوح أن فـولتري ال يـرى يف اإلضمنها كان النص القصـري

شـعب  النص يـزعم أن حممـداً "بـائع مغـرور طـائش يـروج بضـائعه بـالزعيق"، و أن القـرآن "خلطـة ال تـرابط فيـه وال نظـام وال فـن"، و أن العـرب
   .لصوص

". ورأيـه مبحمـد Enthusiastery" و "اهليجان احلماسي Raseryله عالقة وثيقة مع "اجلنون  بل ال عالقة لإلسالم بالعقل عند فولتري
يتبــاهى بأنــه ارتقــى يف الســماء وهنــاك تلقــى جــزءاً مــن ذلــك الكتــاب صــعب  )حممــد(والقــرآن يبينــه جبــالء يف رســالته إىل فريــدريش الكبــري: أنه

هـذا مـا ال  (...)نـه لكـي حيقـق هلـذا العمـل االحـرتام جلـب الـويالت لوطنـه، إو يف كل صفحة منه جيعل الفهـم البشـري يـرتج، اهلضم الذي ه
  ميكن لبشر بالتأكيد أن يغفره ما مل يكن جاء إىل الدنيا تركياً أو خنقت فيه اخلرافة كل نور طبيعي". 

ذا النسـبة لفـولتري صـفة مالزمـة جلميـع األديـان ويـرتبط يف فكـر التنـوير مـع الكلمـات ب يغدو اإلسالم منوذجاً قياسـياً للتعصـب الـذي هـو و
  و "التعصب". Schwärmerei"احلماس األهوج"الكفاحية املركزية: "اخلرافة" و 

فهوم "احلمــاس األهــوج" يســم حالــة مــن اجلنــون الــديين ولكنــه ميكــن لــه أيضــاً أن يعــين طاقــة وهــم متصــاعدة مرضــية. وفــولتري يســتهدف بــامل
 "التعصــب" الــذي هــو بالنســبة إليــه مــرادف ملفهــوم "االعتقــاد اخلــرايف" ظالميــة الكنيســة الكاثوليكيــة غــري املنــورة قبــل كــل شــيء. اليبنــتس اعتــرب

  فالتعصب إذاً يدلنا على نقص يف التعقل. -االعتماد على الدليل احلسي املباشر بدون وساطة العقل "تعصباً"
  كنوع من التفكري املضاد للتفكري التنويري.  لى اإلسالم حددت طبيعتهوعرب تطبيق هذه املفاهيم ع

إن  ؟دين للتعقل من جهة وخرافة وتعصب من جهة أخرى -ويطرح السؤال نفسه: كيف أمكن أن يكون لإلسالم تقييمات خمتلفة كهذه
مـا أيضـاً متناقضـان. مـن جهـة كـان مثـة تشكل طريقتني متناقضتني يف النظر إىل اإلسالم قد يكون مرتبطاً مبيلني للفكر التنوير  ي يبدو أيضـاً أ

 sympathetischeيطلق عليـه سـعيد وصـف "التمـاهي اخلفـي"  للقرن الثامن عشر يف "اآلخر" وهو ميل استعداد الكتشاف عناصر قرابة
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Identifikation نــتج عنــه االنفتــاح  االســتعداد إن موهبــة التعقــل هــي خاصــية يف كــل البشــر. وهــذا :وميــل مــن هــذه امليــول يعــرب عنــه القــول
  الثقافات األخرى. على األديان و 

  .Essentialistisch وبالتايل هي وجهة نظر جوهرانية -من جهة أخرى يتبدى امليل لتصنيف الشعوب والبشر ونسبة صفات مميزة هلم
(وباملثــــل هــــردر  واء والتغذيــــةددة مثــــل املنــــاخ واهلــــ) يعيــــد الفــــروق بــــني الشــــعوب إىل مســــببات متعــــ1804-1724( عمانوئيــــل كــــانط 

Herder ولكن العالمات املميزة اخلارجية تعيد أيضاً إىل استعدادات نفسية وخواص طبعية مث هرمية تـرتبط مـع هـذا: "عـرق البـيض" حيتـل .(
هنـا إىل   لمني حيث يضـافاملكان األعلى بعيداً عن "اهلنود الصفر" و بعيداً جداً عن "الزنوج". وهذه اهلرمية ترى أيضاً عند عرض حال املس

م "عرقاً آخر" مثـل م مـن عقيـدة أخـرى. املسـلمون موجـودون قبـل كـل شـيء يف الشـرق وبالتـايل يف بلـدان حـارة ومنـاخهم   -اليهـود-كو كـو
ي صـفة تلـون (القـومي): وفيمـا يتعلـق بـالعرب مينحـون بـالتوافق مـع املنـاخ الصـحراوي "قـوة تـوّهم حـارة"، وهـبالتايل ليس بال تأثري علـى طبعهم

" Wunderbarبـــالطبع ديـــنهم الـــذي يوصـــم باخلرافـــة والتعصـــب. وهكـــذا يـــرى كـــانط يف "الطبـــع القـــومي" للعـــرب قرابـــة محيمـــة مـــع "األّخـــاذ 
م علـى املسـيحيني واليهـود العـرب)، وبالنسـبة إليـه أيضـاً فـإن اإلسـالم ميكـن (يقصد بالعرب بدون ذكر هذا صراحة املسلمون حصـراً بينمـا يعـتّ 

ماله كمثال على التعصب: يف حالة اإلسـالم يصـبح مـن الواضـح إىل أيـن ميكـن للتعصـب أن يقـود: "إن الطبيعـة البشـرية ال تعـرف عمـًال استع
تتسامح حىت الدولة أحياناً مع أنواع اجملذوبيـة. إن احلمـاس  (...)عندما يكون ظهور مثل هذا جديداً ) احلماس األهوج من التعصب/(أخطر

  إىل منصة اإلعدام". Johann von Leydenتحمس إىل احلد األقصى، ماهومت إىل عرش األمراء و يوهان فون اليدن األهوج يقود امل
صورة اإلسالم كتعصب ومحاس أهوج تلعب بالطبع دوراً مهماً يف تأكيد املرء لنفسه أنه عقالين ومتطـور عقليـاً عـن طريـق نسـبة اخلرافـة  إنّ 

  والالعقالنية إىل "اآلخرين". 
  اإلسالم كدين متعقل  -3

 عـن املوضـوع بشـكل خمتلـف متامـاً. إننـا جنـد كانت معروفة للسنغ من خالل فولتري. لكنه هو نفسه عـّرب   باعتباره تعصباً إن النظرة لإلسالم 
لفــاء" "تــاريخ العــرب يف عصــر اخل Marignyأوًال بضــعة تصــرحيات عــن املســلمني يف جريــدة أعلــن فيهــا عــن ترمجتــه اخلاصــة لكتــاب مــاريين 

تــاريخ  ): وهــو يعيــد إىل اإلجنــازات الثقافيــة والتارخييــة للعــرب واملســلمني: "منــذ ســقوط اإلمرباطوريــة الرومانيــة ال يســتحقم1752-1753(
ضــة يف ظــل ســلطتهم أم  شــعب مفــرد ان يكــون مشــهوراً اكثــر مــن تــاريخ العــرب املســلمني ســواًء باعتبــار حجــم البشــر الــذين شــهدوا حالــة 

  العلوم والفنون اليت شهدت لقرون كاملة التقدم األمجل عند شعب ما، ذلك الشعب الذي تعده أحكامنا املسبقة شعباً بربرياً".بالنظر إىل 
ويشدد لسنغ عالوة على ذلك على أن التاريخ اإلسالمي هـو مهـم وقـادر علـى التعلـيم بـنفس درجـة التـاريخ الرومـاين أو اليونـاين. وبصـورة 

م يف العلوم عن "فكر تنويري": "إن بداية حقبـة مهمـة كهـذه للفهـم البشـري الـذي بـدأ  مثرية لالهتمام يتكلم باالرتباط مع املسلمني ومنجزا
  ا يف وقت قصري أبرزت علماء كثريين كأبطال ال ميكن أن تقرأ إال مبتعة كبرية".يث إحب ينور فجأًة عند شعوب حماربة غري مهذبة
ض عند مجهور قرائه عدداً كبرياً من األحكام املسبقة اليت أراد أن يكتب ضدها. لقد كان واعياً لكون وهنا يصبح من اجللي أن لسنغ افرت 

م "برابرة"، و أراد من خالل املعلومات عن تارخيهم أن يظهر أن هذه احلكام املسبقة غري حمقة.    املسلمني ينظر إليهم على أ
 Dieبـــه عـــن اإلســـالم امسهـــا "إنقـــاذ هريونيمـــوس كردانـــوس  خاصـــةٍ  يف كتابـــةٍ  للمـــرة األوىل يعـــرب لســـنغ عـــن رأيـــه م1754ويف عـــام  

Rettung des Hieronyus Cardanus."  
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كتابــاً جعــل فيــه عابــداً لألصــنام ويهوديــاً ومســيحياً ومســلماً   م1550كردانــوس عــامل مشــويل مــن علمــاء عصــر النهضــة كــان قــد نشــر عــام 
 النهاية ينتصر طبعاً املسـيحي وهـذا مـا مل يعجـب لسـنغ بتاتـاً. وهـو يـتهم كردانـوس بأنـه مل يتجادلون حول مسألة ما هو الدين الصحيح. ويف

وبالــذات مــع اإلســالم، و أنــه كــان عليــه أن يعــاجل اإلســالم بصــورة صــحيحة قبــل أن يتــوىل أمــر  بصــورة مســتقيمة مــع األديــان األخــرىيتصــرف 
  ارنته اخلاصة لألديان، ويرتك مسلماً يعرض اإلسالم كالتايل: مقارنة األديان هذه. بعد هذا يتوىل لسنغ امر القيام مبق

، مــاذا جتــد فيــه ممــا ال يتطــابق بكــل صــرامة مــع العقــل؟ حنــن نــؤمن بإلــه أوحــد، نــؤمن بثــواب وعقــاب قــادمني )حممد(شــرعه"ألــق نظــرة علــى 
ذا أو باألحرى،    ذا وليس بأي شيء آخر".حنن مقتنعون  (...)يصيبنا أحدمها ال حمالة حبسب أعمالنا. حنن نؤمن 

ـذا  (...)وعن املسيحية يقول مسلم لسنغ: "هـذا ـا أي عقـل سـليم". و الـذي يـدعوه املسـيحي دينـه هـو فوضـى مـن التعـاليم لـن يعـرتف 
ن يكمـل يشرع لسنغ باهلجوم: إن اإلسالم هو دفعة واحدة دين عقلي واملسيحية تعليم يطلـب مـن البشـر أن يؤمنـوا بأشـياء ال عقليـة. وبعـد أ

ه. املسلم حديثه ال يتكلم املسيحي أبداً، ويبقى السؤال عن الدين الصحيح مفتوحاً كليًاً◌ فجأة، وهذا هو بالضبط ما أراد لسنغ الوصول إلي
  إنه يعرض اإلسالم ديناً هو بشكل خاص عقالين لكي يهز اليقني املسيحي بامتالك احلقيقة.

. Deismusض لسـنغ لإلسـالم جتـري مسـاواة مـع "الديانـة الطبيعيـة" ملـذهب التأليـه السـبيب ويف هذا السياق جتب مالحظة التايل: يف عر 
للــدين الطبيعــي أن يكــون حماولــة ملالءمــة التعلــيم املســيحي مــع النمــوذج الفكــري للعقالنيــة وفيــه يــتم  Konstruktلقــد أريــد بالبنــاء الــذهين 

  ن ليس بوحي حمدد، و إمنا هم طوروا ديناً "طبيعياً".التخلص من فكرة الوحي. املؤهلون السببيون آمنوا بإله لك
لوحـده مسـتنداً إىل عقلـه قـادر يف رأيهـم أن يتعـرف علـى اهللا و  نسـانن اإلإستغناء عن الـوحي حيـث ين املفروض أنه يستطيع اإلوهذا الدّ 

  أن يتصرف بشكل أخالقي.
الـدين الطبيعـي ومهـا أيضـاً اللتـان يـدعومها لسـنغ باإلسـالميتني إذا أراد أن  ومعرفة اهللا والسلوك الصـحيح أخالقيـاً مهـا النقطتـان املركزيتـان يف

   .يصف اإلسالم: "حنن نؤمن بإله أوحد، نؤمن بثواب وعقاب قادمني يصيبنا أحدمها ال حمالة حبسب أعمالنا"
 اليقــني املســيحي بــامتالك وبعرضــه لإلســالم كــدين طبيعــي يريــد لســنغ الوصــول إىل هــدف مــزدوج: إنــه يريــد مــن جهــة أن يــوقظ الشــك يف

ذا على التفكري، وقد نتج عن تعاليم التأليه السبيب نقد للكتاب املقدس وللكنيسة، وهذه الدفعة النقديـة القويـة تلقاهـا لسـنغ  احلقيقة وحيث 
م الســليب لإلســالم وهــو يقــدم اإلســالم كــدين طبيعــي تعاليمــه قائمــة علــى أســاس عقلــي بــدًال مــن الــوحي. ومــن جهــة أخــرى هــو يهــاجم التقيــي

" (كوشــل strategische Aufwertungاملنتشــر منــذ قــرون. إن العمليــة الــيت يطبقهــا ميكــن للمــرء أن يســميها "رفــع القيمــة االســرتاتيجي 
Kuschelاجلوانـــب املقيمــة إجيابيـــاً لكـــي يصــبح مـــن املمكـــن إصــدار حكـــم أعـــدل. إن جانـــب  باهتمـــام ): عــرب انتقـــاء واع وحمســـوب توضــع
  مفهوم لسنغ للتسامح. ضمنو أيضاً مكون جوهري العدالة ه

  دور اإلسالم في المداوالت حول التسامح -4
يف الفكــر التنــويري جــاءت بعــد النظــرة الرباغماتيــة اخلالصــة للتســامح نظــرة مضــمونية، ومــن املتوجــب علينــا علــى كــل حــال أن نأخــذ بعــني 

 مـاً علــى وجـه العمــوم مـن "التســامح"ة مـن الفالســفة والعلمـاء. ومــا كـان مفهو االعتبـار أن هـذا التحــول كـان منحصــراً بـاألحرى يف دائـرة صــغري 
شـيئاً آخـر  (...) ": لـيس التسـامح1745الصـادر عـام  Zedlers Universal Lexiconيوضـحه بصـورة جليـة القـاموس العـام لتسـدلر 

الطبيعيـة وأن يتـوىل املـرء بكـل لطـف دحـض اآلراء اخلاطئـة غـريه حقوقـه  اً غري أن حياول املرء التعامل مع اآلخر بروح سـلمية و أن ال مينـع أحـد
   ."(...)اليت تقال على منابر الوعظ، واليت يكتبها القائمون على هذه املنابر، وأن جيتهد املرء بكل تواضع وتعقل لتعليم غريه ما هو أفضل.
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ايــة األمــر غــرض التبشـري، إن التسـامح خيــدم ه هــذا الفهــم للتسـامح بعيــد كــل البعــد عــن لســنغ، فمــا  وإنــه ملــن الســهل أن نلمــس أن نــا يف 
كـــان يهـــم لســـنغ مل يكـــن ببســـاطة "التحمـــل" وهـــذا يعـــين ســـلوكاً تكتيكيـــاً خالصـــاً، وإمنـــا كـــان يهـــتم بإجيـــاد أســـاس مـــن نظريـــة املعرفـــة ملطلـــب 

األمهية، وما هو ممكـن هـو االقـرتاب مـن التسامح. إن االقتناع بأن البشر ال يستطيعون الوصول إىل احلقيقة املطلقة هو عند لسنغ أمر حاسم 
ـذا يصــبح مطلـب التسـامح مؤسســاً علـى نظريـة املعرفــة مـن خـالل الفـرق بــني املعرفـة احملـدودة للبشــر واحلقيقـة املطلقـة الــيت  ال احلقيقـة فقـط، و

  ميكن الوصول إليها.
ىل معرفــة أعمــق. إصــورة مطــردة أن جيتهــد للوصــول ب نســانيــرى لســنغ أن علــى اإل ،قــرتاب منهــا فقــطن احلقيقــة املطلقــة ميكــن اإلإوحيــث 

ه والذي يتوهم يف نفسه أنه امتلك احلقيقة يفوت على نفسه إمكانية اقرتاب إضايف منها. وهذا اجلانب من فهم لسنغ للحقيقة جيد تعبـرياً عنـ
لـيس هـو احلقيقـة الـيت  نسـانمـة اإل: "إن مـا يصـنع قيم1778" الصـادر عـام Duplikستشـهاد بـه مـن كتابـه "الـرد يف موضع شـهري يكثـر اإل

لو أن اهللا وضع احلقيقة كلها يف ميينه ومل يضـع يف مشالـه  (...)ميلكها أو يظن أنه ميلكها، و إمنا اجلهد الصادق الذي بذله يف الوصول إليها. 
ل يل: اخرت! الخـرتت يسـراه وقلـت إال الدافع الذي حيث دوماً على السعي إىل احلقيقة وحىت لو تضمن هذا أن أظل على األبد أخطئ مث قا

  له متوسًال: أعطين يا أيب! إمنا احلقيقة هي لك وحدك!".
بالنسبة للسنغ ليس املـؤمن مبـا ال نـؤمن بـه هـو بالضـرورة علـى خطـأ. إن مـن الواجـب التسـامح معـه بسـبب اإلمكانيـة الكامنـة للحقيقـة أو 

الرأي املخالف فقـط بـل يـرى يف اجلـدل معـه ضـرورة لـدعم جهـود الـذات اهلادفـة إىل امليل إىل احلقيقة الذي ميتلكه. ومن هنا ال يتحمل لسنغ 
لمعرفـــة، وال يكـــون هـــذا املوقـــف ممكنـــاً بـــدون احـــرتام اآلخـــر واالعـــرتاف بـــه، وهنـــا يظهـــر لســـنغ تطابقـــاً يف الـــرأي مـــع غوتـــه ومبدئـــه لالوصـــول 

  جيب أن يقود إىل االعرتاف. إن التحمل إهانة". املعروف: "إن التسامح جيب أصال أن ال يكون موقفاً مؤقتاً فقط، إذ
" هـو يف األصـل مفهـوم سـليب ميكـن أن يطلـق tolerareمبعنـاه احلـريف، إذ ان املصـدر " Toleranzيفهم هنا التسامح  Goethe (غوته

يء آخـــر: إنـــه موقـــف عليــه "التحمـــل" أو "الصـــرب علـــى األذى". وعنـــد احلـــديث الحقــاً عـــن فهـــم لســـنغ للتســـامح فـــإن املقصــود هـــو طبعـــاُ شـــ
  االعرتاف واالحرتام).

اإلســالم يلعــب يف تــدخل لســنغ لصــاحل التســامح دوراً مهمــاً، وهــذا مــا بــدا واضــحاً يف إعالنــه عــن كتــاب "تــاريخ العــرب" حــني يتصــدى 
العقـل يف وجـه الـرأي  للحكم املسبق القائل إن املسـلمني برابـرة ويف كتابـه "إنقـاذ هريونيمـوس كـاردانوس" حيـث شـدد علـى توافـق اإلسـالم مـع

الشائع الزاعم أن اإلسالم العقالين. ومثة مثال آخر مهم يف هذا السياق هو كتابة يقّدم فيها لكتاب "مقتطفات شخص مل يسّم" الذي هو 
. الكتابة امسها "مـن آدم Hermann Samuel Reimarusيف نقد الكتاب املقدس والوحي من تأليف هرمان صموئيل رامياروس  خواطر

وتارخيهــا عــام  Von Adam Neusern. Einige authentische Nachrichtenويســرن. بعــض األخبــار موثوقــة املصــدر" ن
(طائفـة مسـيحية ال تـؤمن بالتثليـث) حتـول إىل اإلسـالم Unitarier، وفيها يقف مؤيداً إلعادة االعتبار إىل منتم للطائفة اليونيتاريـة م1774

وصـــم خبيانـــة األمـــة املســـيحية وبأنـــه امـــرؤ عـــدمي األخـــالق غـــارق يف الرذيلـــة ألنـــه غـــري دينـــه وهـــرب إىل يف القـــرن الســـادس عشـــر. آدم نويســـرن 
القسطنطينية. وعلى العكس أظهر لسنغ بصورة جلية أن خطوة كهذه ميكن أن تكون على غاية املنطقية بالنسـبة إىل يونيتـاري إن نظرنـا إليهـا 

  من منظور علم العقيدة.
بـن طفيـل مـن القـرن الثـاين افلسفة اإلسالمية و أتاح هلا أن حتفزه: لقد قرأ الرواية الفلسفية حـي بـن يقظـان أليب بكـر هتم لسنغ أيضاً بالإو 

. وبـالتوازي مـع هـذه الروايـة كـان مثـة  Philosophus Autodidactus عشـر والـيت صـارت معروفـة يف أوروبـا باسـم "فلسـفة الـتعلم الـذايت"
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ـا"  كتابـة غـري منشـورة يف حياتـه "حـول وهـي  Über die Entstehung der geoffenbarten Religionنشـوء الديانـة املـوحى 
  . إن التلقي املثمر لعلم كالم اإلسالم ولتارخيه يظهر نفسه أخرياً يف مسرحية ناتان.م1763تعود إىل العام رسالٌة 
  ناتان الحكيم وَمَثل الخاتم -5

  .م1779سامح كما مل يفعل يف أي عمل آخر. وهي مسرحية ناتان احلكيم الصادرة عام هنا نأيت إىل مسرحية لسنغ اليت أيد فيها الت
املكان هو القدس والزمـان هـو القـرن الثـاين عشـر، زمـن احلـروب الصـليبية وصـالح الـدين الـذي هـو أيضـا أهـم شخصـيات املسـرحية، وهـو 

ـا مسـيحيون. ان تاجر يهودي فقد قبل سنتناو يعرض يف املسرحية كحاكم متسامح متنوّر.  ني كثرية كل عائلته يف جمزرة معاديـة للسـامية قـام 
  . Rechaريشا  اومع ذلك فإنه مبعونة إهلية قادر على أن يتغلب على كراهيته ويتبىن فتاة صغرية مسيحية امسه

روب الصـليبية، قـد أنقـذ مجاعـة مـن اجلماعـات الـيت شـنت احلـ أحـد "فرسـان اهليكـل"، وهـيوتبدأ املسرحية بعودة ناتان من سفر فيعلم أن 
نفسه كان صالح الدين قبل مدة قصـرية قـد عفـا عنـه فقـد كـان أسـرياً وكـان املفـروض أن  اهليكلابنته املتبناة من حريق شب يف منزله. وفارس 

سـنني عديـدة  قبـلبأخيـه أسـد الـذي ذهـب إىل أوروبـا  وجهـه ذّكـر صـالح الـدين ، ولكنّ التنظيم العسكري الصلييب أسرى يعدم مثل غريه من
 يكــل. فــارس املعبــد حيــب ريشــا ويطلــب يــدها مــن ناتــان، ولكــن عنــد ناتــان شــك معــني ويريــد أن يعــرف أوًال مــن هــو فــارس اهلهنــاك ومــات

ما ابـن وبنـت أخـي صـالح الـدّ  ين. ومثـة مشـهد كبـري للتعـارف بالضبط. وبالفعل يتضح بعد تشابكات كثرية أن ريشا وفارس املعبد أخوان وأ
ين أي دور. والتوجيــه املعــروف املوجــه ختالفــات يف الــدّ اإل فيهــا يف النهايــة تقــف علــى خشــبة املســرح عائلــة واحــدة كبــرية ال تلعــبمــن جديــد و 

  لإلخراج يف اخلتام يقول: "تنزل الستارة واجلميع يعانق بعضهم بعضاً".
ان مـن هـذا السـؤال املفخـخ تـين األفضـل، ويـتملص ناين يسأله عـن الـدّ ان َمَثل اخلامت: صالح الدّ تويف مكان مركزي من املسرحية يقص نا

بأقصوصة: كان عند رجل خامت فيه قوة سحرية "جيعل حاملـه حمبوبـاً عنـد اهللا والنـاس"، وهـذا اخلـامت منـذ أجيـال يتـوارث فيعطيـه األب ألحـب 
ذا تنشأ مشكلة. وهل ذا هو يكلف من يصنع له خامتني آخرين مقلـدين أبنائه إليه، ولكن الرجل اآلن عنده ثالثة أبناء حيبهم بنفس املقدار و

  و يعطي كل واحد من أبنائه خامتاً.
أنـه هـو  ر بدايـةً يقـرّ  إىل قـاضٍ  ةُ خـو حـول مسـألة مـا هـو اخلـامت/ مـا هـو الـدين األصـلي. ويـذهب اإلالشجار طبعاً  وبعد موت الرجل يبتدئ

خوة الثالثة النصيحة التالية: كل واحد مـنهم جيـب أن يـؤمن أن ، فيعطي اإلأيضاً ال يستطيع أن يعرف اخلامت األصلي، وبالتايل الدين األصلي
  خامته هو األصلي، وعلى كل منهم أن يضع الرهان على أن يربهن أن خامته هو األصلي بأفعاله اخلّرية وسلوكه احلسن. وهو يقول:

  لرياهن كل منكم 
  القوة السحرية يف خامته ستظهر فجأة! أنّ 

  ع الرقةفلتأت هذه القوة م
  الصادق ومع الرب حتمالمع اال
  Mit innigster Ergebenheit in Gottالعميق هللا  ستسالممع اال

  للمساعدة! وعندما تتبدى القوة السحرية
  عند أحفاد أحفادكم:

  عندها سأدعوكم عرب آالف آالف السنني
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  مرة أخرى أمام هذا الكرسي حيث سيكون
  رجل جالس على هذا الكرسي هو أحكم 

  وسيتكلم. مين
  ستعارتني من القرآن:إنصيحة القاضي هذه تتضمن  إنّ 
هللا: مثــــة صــــيغة مركزيــــة يف املســــرحية ال نصــــادفها فقــــط يف نصــــيحة القاضــــي ولكــــن نصــــادفها يف مواقــــع أخــــرى و هــــي صــــيغة  ستســــالماال

سـنة  217قتضـاهم األمـر ا نيالبـاحث"االستسالم هللا" وعند البحث يف صيغ املسرحية وجدت روابط مسيحية ويهودية مع هذه الصيغ، لكـن 
وجـه االنتبـاه فريـدريش  م1996بالضبط ليكتشفوا أن االستسالم هللا ليس شيئاً آخـر غـري الرتمجـة احلرفيـة للكلمـة العربيـة "إسـالم" (فقـط عـام 

  هلذه احلقيقة). Fazيف مقال يف صحيفة فاتس  Freadrich Niewöhnerنيفونر 
كــان    الــرتاث اإلســالمي توجــد هــذه الصــيغة ومــن املمكــن الربهــان علــى أن معــىن كلمــة "إســالم"ه فقــط يفحيــث إنــإن هــذا األمــر مــذهل 

يقـرأ معروفاً عند لسنغ ففي دفرت مالحظاته جند: "اإلسالم هو كلمة عربية تعين أن يسلم املـرء نفسـه لـإلرادة اإلهليـة". وكـان بإمكـان لسـنغ أن 
أو اخلضـوع أو  Resignationباسم اإلسالم، وهـي كلمـة تعـين التسـليم  )حممدالّدين مساه( ة سيل للقرآن: "وهذايف الكلمة التمهيدية لرتمج

  ين احملمدي األصلي. الدّ  (...)االستسالم ألمر اهللا وخدمته، وهو اسم 
  ميكن لنا أن ننطلق من أن لسنغ استعمل هذه الكلمة على خلفية املعىن الذي تأخذه يف اإلسالم. ومن مث

الشــجار حــول احلقيقــة، وللرهــان علــى الســلوك احلســن مثــة مــواز يف القــرآن  للتوصــية بالســلوك احلســن بــدًال مــن موازيــات ويف القــرآن أيضــاً 
 Der غبلدتـه ليـزرريجيد القارئ يف جريدة "دير شتوتغارتر مورغن بالت فـ م1850أيضاً، ومل يستغرق األمر طويًال حىت اكتشف: ففي عام 

Stuttgarter Morgenblatt für gebildete Leser النص القصري الذي عنوانه "الفكرة الرئيسية لناتان لسنغ يف القرآن". ولكي ال "
(مغفل االسم) نفسه عرضـة للشـك بأنـه يـدافع عـن القـرآن يصـف اوًال بالتفصـيل كـم هـو هـذا الكتـاب مـزعج، ولكـن بعـدها جنـد: ؤلفجيد امل

مــن الســورة اخلامســة حيــث جنــد بعــد كــالم شــديد االحــرتام لشــريعة موســى و  52 ومــن أبرزهــا جــزء مــن اآليــة (...)"مثــة مواضــع قليلــة المعــة 
لكــل جعلنــا مــنكم شــرعة ﴿مــن ســورة املائــدة  48إجنيــل املســيح علــى لســان الــرب ومــن مث علــى لســان الرســول القول:"بعــد هــذا تــأيت اآليــة 

  .﴾خلريات إىل اهللا مرجعكم مجيعاً فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفونومنهاجاً ولو شاء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا ا
اية مثل اخلامت؟".توقالت اجلريدة أيضاً: "من ال يتذكر نا   ان لسنغ عند قراءة هذا أو على األقل فكرته األساسية يف 

أمــا نصــيحة القاضــي فهــي  Boccaccioلقــد كــان لســنغ يســتطيع أن جيــد أصــل مثــل اخلــامت يف األدب، فقــد كــان موجــوداً عنــد بوكاشــيو 
  إضافته اخلاصة اليت استوحاها من القرآن بشكل واضح:

فمن لـه إذاً احلـق يف  -. فتعدد األديان هو إرادة اهللا، مثل تعدد اخلوامت اليت أرادها األب﴾ولو أراد اهللا جلعلكم أمة واحدة﴿يقول القرآن: 
   السبب املربر لذلك؟ أن حيرم األديان األخرى من حق الوجود أو يستطيع تقدمي

. بالنسبة لإلخوة الثالثة فإن وجـود اخلـوامت الثالثـة هـو اختبـار: ﴾ولكن ليبلوكم فيما آتاكم﴿وجانب االمتحان مهم أيضاً، والقرآن يقول: 
  هل سيتصارعون أم سيعاملون بعضهم معاملة األخ ألخيه؟ هل سيستحقون حمبة أبيهم؟

/ أن القـوة السـحرية يف خامتـه/ سـتظهر فجـأة". فالتسـابق علـى -صيحة القاضـي: "لـرياهن كـل مـنكمويف ن -وبعد هذا "فاستبقوا اخلريات"
يف  20:7اخلري هو السبيل لكي يثبت املرء أن دينه هو الدين احلق. ومثة مثل يف اإلجنيل أيضاً عن هذا: يف اإلصـحاح السـابع مـن إجنيـل مـىت 
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م". أثنــاء احلــديث عــن التفريــق بــني األنبيــاء احلقيقيــني العقيــدة الصــحيحة تظهــر مــن خــالل الســلوك  نّ إ واألنبيــاء الكذبــة: "مــن مثــارهم تعرفــو
  عاملة".املاحلسن فهذا تعليم أساسي يف اإلسالم، ففي حديث نبوي مشهور: "الدين 

"عنـدها سـأدعوكم – ﴾نإىل اهللا مـرجعكم فينبـئكم مبـا كنـتم فيـه ختتلفـو ﴿ويف النهاية فـإن اجلـواب عـن الـدين الصـحيح موجـود يف اآلخـرة: 
  عرب آالف آالف السنني/ مرة أخرى أمام هذا الكرسي حيث سيكون/ رجل جالساً على هذا الكرسي هو أحكم/ مين وسيتكلم".

ــذا إىل الالمبــاالة حيــال األديــان كلهــا. ولــيس التســامح نتيجــة إلفقــاد الســؤال عــن احلقيقــة أمهيتــه، فــاإلخوة ال  إنّ  مثــل اخلــامت ال يــدعو 
مــنهم إســقاط حقهــم يف أن يعتقــد كــل مــنهم أنــه علــى حــق، وعلــى العكــس فالقاضــي يطلــب مــنهم أن يثبــت كــل مــنهم علــى قناعتــه: يطلــب 

"فليـؤمن كـل واحــد أن خامتـه هــو األصـلي. مــا يطلبـه هـو التخلــي عـن الشــجار غـري اجملــدي حـول احلقيقـة وبــدًالً◌ مـن ذلــك إثبـات الــذات يف 
  السلوك العملي.

ملطالبــة بالتســامح فقــط عنــد الرجــوع بكثــرة إىل علــم العقيــدة اإلســالمي واليهــودي وإىل التــاريخ، وإمنــا بــاألحرى حيقــق يف ناتــان ال جتــري ا
التســـامح مبعـــىن االحـــرتام واالعـــرتاف بـــاآلخر علـــى املســـتوى املضـــموين. لقـــد اشـــتغل لســـنغ علـــى عناصـــر مـــن األديـــان التوحيديـــة الثالثـــة ومـــن 

(من املعـروف أن املسـيحية هـي الـدين الـذي يعامـل علـى النحـو األسـوأ مـن ن املأثورات اليهودية واإلسـالميةاملأثورات يف مسرحيته، وبالذات م
  قبل شخصية البطريرك).

  ان الحكيم في القرن الحادي والعشرينتنا -6
ود واألديـان وإمكانيـة التفـاهم ما الذي تستطيعه مسرحية مثـل ناتـان أن تقولـه اليـوم؟ إن رسـالة ناتـان الـيت هـي قرابـة البشـر مجيعـاً عـرب احلـد

ا.   السلمي بينهم كثرياً ما أعلن مو
ثـره على خلفية جتربة حـربني عـامليتني واهلولوكسـت واحلـرب األهليـة يف البلقـان وأخـرياً جتربـة إرهـاب اإلسـالمانيني املتطـرفني ومـا أعلـن علـى إ

برسالته التساحمية يطلب أشياء أكثر من الالزم، وقـد عـرب عـن  من "حرب على اإلرهاب" مشلت إىل اآلن بلدين يظهر االستخالص أن لسنغ
سـبتمرب: "إنـه تسـامح عظـيم ولكنـه تسـامح ال ميكـن أن  11هذا خمرج مسرحي أخرج عروضًاً◌ كثرية لناتان احلكيم حـني قـال بعـد هجمـات 

  يعيش. هذه هي املأساة!".
ش عـرب إسـاءة االسـتعمال العـام: "عـامل الدراسـات اإلسـالمية نافـد  ومثة مشكلة أخرى يف استقبال ناتان هي أن مفهوم لسـنغ للتسـامح مهـ

يقول عن هذا: "إن مفهوم لسنغ للتسامح امتصه يف البداية الوعي الربجوازي العادي والحقاً امتصته الكنائس  Navid Kermaniكرماين 
  حبيث مل يبق منه شيء وفقد كلياً طابعه التحريضي الناقد للتسلط".

 Berlinerالتسامح من مضمونه يف سياق هذا التطور وابتذل، ومما يعرب عن هـذا عـرض مسـرحية ناتـان يف جوقـة بـرلني لقد فرغ مفهوم 

Ensembel  م2002عام.  
الغربيـة اخلاصـة أمـام املـرآة بنيّـة نقديـة. و "اآلخـرون"، اليهـود واملسـلمون، هـم يف  - إن لسنغ يف زمنه وضع قبل كل شـيء ثقافتـه املسـيحية

  رحية مستنريون ومتساحمون، أي الصورة اإلجيابية املعاكسة لثقافته اخلاصة.هذه املس
صــبياين: بتعبــري نقــاد  مــن احلكايــات هلــا مظهــرٌ  شــرقيةً  اجلوقــة الربلينيــة الــذي يبــدو املســلمون فيــه شخصــياتٍ  ضُ رْ علــى العكــس مــن ذلــك َعــ

بنهايات حلية مدببة" ويتبخـرت مثـل صـورة كاريكاتوريـة شـاحبة لقائـد اجلرائد فإن صالح الدين "يتقافز هنا وهناك كصيب مغرور مدع زين نفسه 
  يرتدي حذاءين زرقاوين.
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علـى مــدخل خشــبة املســرح أحضــرت رمـوز للــديانات الــثالث: الصــليب للمســيحية وجنمـة داود لليهــود والطــائرة املدنيــة للمســلمني. وبينمــا 
  خلشبة حتث املشاهد على تبين صورة لإلسالم كدين عنف.يظهر املسلمون على اخلشبة كشخصيات حكايات شرقية فإن صورة ا

ذا يف عباءة جديدة: الالعقالنية والعنف.   إن عنصرين أساسيني من صورة اإلسالم القدمية تظهر 
فيظهــر  Beymanومثــة شــيء آخــر يلفــت االنتبــاه يف هــذا اإلخــراج: يف مســرحية لســنغ املتنــور ناتــان يهــودي شــرقي، أمــا يف إخــراج بيمــان 

  روبياً ويدخل املسرح يف زي غريب. إن تعامل لسنغ النقدي مع ثقافته اخلاصة حتول إىل مصادقة على تفوقها األخالقي والعقلي.أو 
هذا القلب لقصد لسنغ هو أمر مستهجن ميا يكفي لكن مثة ما يستحق االستهجان أكثر وهو أنه مل يكد يلفـت االنتبـاه رغـم كـل النقـد 

دور  .مقرظــة "إنــه عــرض المــع ويكفــي Die Welt(تقــول جريــدة دي فلــت  "ناتــان"نــت اجلرائــد علــى عــرض الــذي وجــه لإلخــراج، فقــد أث
  مثقف حربوق بلطافة. Peter Fitzالبطولة الذي أداه بيرتفيتس 

  أما كرماين فقد أوضح إشكالية عرض ناتان هذا جبالء:
امح أمراً غربيـاً. فحاملـه لـيس "مـنهم" كمـا هـو عنـد لسـنغ "على حني أن لسنغ كتب ضد التسامح الغرب جاء إخراج بيمان ليجعل التس

ولكنه واحد "منا". كل الشخصيات يف العرض وضعت يف الشرق املدهش ما عدا واحدة فقط ألبست لباساً غربياً مثل لباس الغريب كـالوس 
هو  ةى األلفاظ: "احلكيم" باألملاني(تالعب علكن للمرء أن يسميه ناتان األبيضوهي شخصية ناتان احلكيم. ومي Claus Peyman بيمان

der Weise  و"األبــيض" هــوder Weiße ويف مجيــع األحـوال ميكــن للمــرء أن يـذكر العنصــرية القابعــة بشـكل غــري واع يف أســاس هــذا .(
  اإلخراج.

التميـع العـام ملفهـوم  (وهو ليس موجوداً يف عرض اجلوقة الربلينية فقط) هو أيضًاً◌ عرض من أعـراض هل انعدام اإلدراك لقصد لسنغ هذا
  التسامح؟

لقــد وصــف مفهــوم التســامح عنــد لســنغ بأنــه موقــف احــرتام واعــرتاف: إنــه لــيس جمــرد حتمــل لقناعــات اآلخــرين ولكنــه تفاعــل جــاد وبنــاء 
للتســامح معهــم، فهــل حتقــق منــاذج التســامح اآلن هــذا املطلــب أم هــي ال زالــت بعيــدة عنــه؟ يف هــذا املوضــع تطــرح املقارنــة بــني مفهــوم لســنغ 

  .ومنوذج يبدو أنه يالقي نسبياً موافقة واسعة حالياً 
" يؤسـس االحـرتام علـى  Respekt-Konceptionيـدافع عـن "خمطـط احـرتام  Rainer Forstالفيلسوف الفرنكفـوريت راينـر فورسـت 
  قاعدة أنه "فضيلة العدالة ومطلب العقل".

لالحـــرتام املتبـــادل لألفـــراد أو اجملموعـــات املتســـاحمة مـــع بعضـــها". إن  ويف هـــذا النمـــوذج يســـتند التســـامح علـــى "شـــكل مؤســـس أخالقيـــاً 
يفهــم كــإلزام أخالقــي. ومبفهــوم االحــرتام يتحــدد موقــف االعــرتاف الــذي  Andersheitوغرييتــه  Eigenheitاالعــرتاف بــاآلخر يف ذاتيتــه 

  مة على أن مفهوم لسنغ للتسامح جيد اليوم اعرتافاً عاماً؟طالب به لسنغ ومن بعده غوته أساساً للتسامح. فهل األمهية املركزية لالحرتام عال
  شدد يف أحد اخلطابات كثرياً على املنافع العملية لوصية التسامح: Jügen Habermasإن يورغني هابرماز 

راء مـا زال قائمـاً بـال ي اهلـدام الخـتالف يف اآلجتمـاع"إذا نظرنا لألمر من وجهة وظيفية فإن التسامح الـديين عليـه أن يسـتوعب التـأثري اال
ية اليت تربط املؤمنني مع مؤمنني من عقيدة أخرى ومـع غـري املـؤمنني كأعضـاء يف جمتمـع علمـاين واحـد جيـب أن ال جتماعهدنة. إن الرابطة اال

ن هذا أيضاً ي، ولرمبا كاجتماع). هدف موقف التسامح هنا هو تأمني السالم االم2002تتمزق". ("مىت جيب علينا أن نكون متساحمني؟" 
هو كل ما ميكن للمرء أن يطلبه واقعياً أما لسنغ فهو يف مجيع األحوال قـد ذهـب أبعـد مـن ذلـك: صـحيح أن اجلانـب اخلـاص بتـأمني السـالم 
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(وهكذا يعرقــل مطلــب التســامح يف نصــيحة القاضــي أيضــًاً◌ً◌ أن يتصــارع اإلخــوة) ومــع ذلــك فــإن ي يلعــب دوراً عنــد لســنغ أيضــاً جتمــاعاال
لتســامح يتجــاوز هــذا فهــو ال يعــين عنــد لســنغ الســماح بوجــود قناعــات أخــرى فقــط ولكنــه يعــين أيضــاً تــرك الــذات تتفاعــل مــع هــذه مفهومــه ل

القناعات. وحبسب هـذا الفهـم فـإن التسـامح هـو أسـاس لتفاعـل مثمـر مـع األفكـار واملفـاهيم األخـرى: إن تفهـم املنظـورات األخـرى يتـيح منـو 
ذا ميكن لالشتغا   ل باألديان والثقافات األخرى أن يقود إىل االغتناء. املعرفة و

أن هذا ينطبق علـى اإلسـالم أيضـاً وقـف لسـنغ يف الفكـر التنـويري وحيـداً. مـن يـرون اليـوم يف اإلسـالم إغنـاء هـم أقـل مـن أي وقـت  مؤمناً 
هذا الوقت يشكل اإلسالم بوضوح التحدي  مضى، أما وجود عدة ماليني من املسلمني يف أوروبا فينظر إليه باألحرى على أنه مشكلة، ويف

  األكرب أمام التسامح األورويب.
رتـداء غطـاء إيف أملانيا مثة خالفات دائمة منتظمة يف املسائل املتعلقـة مبمارسـة املسـلمني لـدينهم كمسـألة اللحـوم املذبوحـة وبنـاء املسـاجد و 

بطة مع وجود ألقلية ينظر إليهـا بنظـرات تـرتاوح مـا بـني النظـرة إىل "الغريـب" الرأس. وليس نادراً أن جتتمع يف هذه اجلداالت كل املخاوف املرت
  والنظرة إىل "اخلطر".

يــة والسياســية ال يوجههــا مفهــوم جتماعويف فرنســا كمــا يف أملانيــا يتبــدى لنــا يف ســياق "اجلــدال حــول غطــاء الــرأس" الــراهن أن املمارســة اال
أن يقود إىل التسامح مع غطـاء الـرأس يف املدرسـة(وهذا يعـين  –كما يقول فورست أيضاً –شأنه للتسامح بأنه "احرتام"، األمر الذي كان من 

الــذي ال يتبــدى يف "اجلــدال حــول  احرتامــه). ويف الفــرتة األخــرية علــى خلفيــة العالقــات السياســية يبــدو أن مــا يــدعى جمــازاً الصــراع احلضــاري،
ون أن دوافعــه دينيــة وتصــاعد الصــراع يف الشــرق األوســط واحلــديث املســتجد عــن غطــاء الــرأس" فقــط، يــزداد حــدة. إن اإلرهــاب الــذي يزعمــ

امليـل  ةكل هذا ظواهر حولـت "صـراع احلضـارات" الـذي تنبـأ بـه صـموئيل هنتنغتـون إىل مـا يبـدو كأنـه حقيقـة واقعـة، وقـو   -"احلروب الصليبية"
قــاً هلــذه النظــرة يقــف "اإلســالم" و "الغــرب" أمــام بعضــهما أنظمــة إىل التفكــري يف الثقافــات ككتــل قائمــة علــى هويــات صــافية غــري متغــرية. وف

  ين.مغلقة بدون إمكانية لالتفاق. ويف كال اجلانبني يعمل ممثلون هلذه الرؤية للعامل بعناية على اإلبقاء على الصورة العدائية للطرف الثا
وية وحيدة البعد و قابلة للفصل اجللي عن سواها مل يت م دحضها فقط بعد أن تطـورت العوملـة واهلجـرة و أصـبح ينظـر إن التصور القائل 

ا بنـاء ختيلـي، ذلـك أن الثقافـات خضـعت دومـاً لعمليـات حتـول، وتطـورت عـرب التبـادل ثنـائي االجتـاه، ولكـن الظـاهر أن "العـودة  إليها على أ
صــبح حاجــة هــدفها ترســيخ اليقــني باهلويــة الــيت إىل الــوعي" مبــا هــو "خــاص" ووضــع احلــدود لــه الــيت تفصــله عــن اآلخــر يف عصــر احلداثــة قــد أ

كمـا أصبحت مهتزة. إن هذا البناء األصويل للهويـة هـو يف التيـارات اإلسـالمانية الـيت تريـد تنقيـة اإلسـالم ممـا هـو غريـب ظـاهرة مالحظـة متامـاً  
  يار.هو يف أجزاء من اجملتمعات الغربية اليت يقال فيها إن "الثقافة القائدة" جيب أن حتمى من اإل

لقد وقع للسنغ أنه بىن صورة نقيضة جملتمعه اخلاص بشكل مـزدوج: عـرب حتديـده لطبيعـة اإلسـالم كـدين للعقـل والتسـامح مـن جهـة، وعـرب 
اإلشـــارة إىل العناصـــر الالعقالنيـــة والالمتســـاحمة يف جمتمعـــه هـــو، أي يف الثقافـــة املســـيحية الغربيـــة مـــن جهـــة أخـــرى. إن راهنيـــة معاجلـــة لســـنغ 

  م تتمثل هلذا قبل كل شيء يف نقطتني: لإلسال
  ستعداد الكتشاف القيم األساسية ليس فقط يف الثقافة اخلاصة بل يف الثقافات األخرى أيضاً وبالتايل فهمها بصورة كونية.يف اإل-
  ستعداد للنقد الثقايف.يف اإل-

أن يقومــوا حبــوار متكــافئ أن يتحــرروا مــن طــرق  يف هــذا املوقــف يشــكل لســنغ قــدوة للمســلمني ولغــري املســلمني الــذين يشــرتط مــن أجــل
اجلانـب  التفكري اجلوهرانية، و إن وضع الثنائيات املتنافية أمام بعضها مثـل ثنائيـة الغـرب العقـالين مقابـل اإلسـالم الالعقـالين املتعصـب، أو يف
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ه تبصــر بالتعقيــد واالخــتالف يف كــل ثقافــة ويف اإلســالمي وضــع ثنائيــة اإلســالم األخالقــي مقابــل ثنائيــة الغــرب الالأخالقــي جيــب أن حيــل حملــ
  الدين نفسه.

وىل وعالوة على ذلك جيب اكتشاف القيم املشرتكة العابرة للحدود اليت ترمسها اختالفات الدين والثقافة، و أن يتالقى البشـر يف املرتبـة األ
  ". ؟اإنسان ا/ قبل أن يكونمسيحي ويهودي مها هوديكمنتمني ألديان خمتلفة ولكن كبشر، أو حبسب تعبري ناتان: "هل املسيحي والي  ال

**********************  
  ) شاعر ومسرحي وكاتب أملاين.*
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  *مقدمات نظرية لدراسة الدين في األزمنة الحديثة
  *غريس ديفي وهاينرش شيفر

الـيت تتلـبس بلبوسـها يف زمـان مـا بعـد احلداثـة. ينية يف عامل اليوم إىل أدوات نظرية تساعدنا على فهم األشـكال املتعـددة حتتاج الظواهر الدّ 
ـَــاوهــذه األدوات والوســـائل ينبغـــ  الســـياقات ، بـــل جيـــب أن يشــمل الـــتالؤم الطرائـــق املختلفـــة الــيت يســـلكها الـــدين يفي أّال تـــتالءَم واألديــاَن ذا

والواقع أن الدين هو جزٌء وعامل فاعل يف عمليات (يف اجملال العاملي)، خاصة يف ظروف املتغريات االقتصادية الكبرية. ية والسياسيةجتماعاال
ية والسياسية اليت استجدت يف ظل املواقف املعاصرة، ومن بني تلك احلركات جتماعالعوملة، كما أنه جزء وعامل فاعل كذلك يف احلركات اال
 املـــدى الشـــامل، ولـــَألرؤى اجلديـــدة ملســـائل يـــة اجلديـــدة، واجلمعيـــات التطوعيـــة يفجتماعوالتحركـــات اهلجـــراُت الكثيفـــة والواســـعة واحلركـــات اال

قتصـادية بعـد حقبـة االسـتعمار. لكـّن الـدين ميكـن أن يشـكل حـاجزاً أيضـاً يف وجـه العوملـة جالبـاً إىل اجلندر، والصراعات من أجـل العدالـة اإل
  ف التغيري الشامل.نتماء، وخاصة لدى أولئك الذين يشعرون بالتهديد من عواصحّيز الوعي وجوه فهم جديدة للهوية واإل

لـــذلك، فلـــيس مـــن املســـتغرب أن تتشـــكل اجتاهـــات جديـــدة يف األديـــان يف ســـائر األوقـــات؛ ومـــن ضـــمن البـــىن التقليديـــة واألخـــرى الواقعـــة 
(من مثـــل اليـــد الطويلـــة للكاثوليكيـــة عـــرب العـــاَمل، ومـــن مثـــل االجتاهـــات اإلجنيليـــة األشـــكال عـــابرة للحـــدود والقوميـــات خارجهـــا، وبعـــض هـــذه

(مثل الِصـَيغ املختلفـة لألصـولية). وكـال التـوجهني جيـد تعبـريات يف اجملـال عة ومتجهة للداخلديدة)، بينما هناك أشكاٌل أخرى حملية ومتقوقاجل
ى السياسي، كما يف جمال احلياة الدينية. ومن هنا تأيت التعقيـدات اإلحصـائية الـيت تعـرض أرقامـاً عـن تقـدم العلمانيـة، وتعـرض مـن ناحيـة أخـر 

صــائيات عــن الصــعود الــديين. وهنــاك ِصــَيغ وأشــكال مــن التوليفــات مثــل امليــل اجلــارف إىل الفرديــة ويف الوقــت نفســه تزايــد التأكيــد علــى إح
ما يف احلياة االميان والتطبيق أو العمل يتقدمانتضامن اجلماعة. وبذلك فاملوقف شديد التغيري والتقلب: اإل   ية.جتماع، كما يتسع مكا

ين ال لنقطة ميكن أن تصاغ بطريقة خمتلفة. إن األمر الذي يزداد وضـوحاً هـو أن النمـوذج األورويب العلمـاين للتعامـل مـع الـدّ على أن هذه ا
ا الدينية) تبدو بشكل متزايد بوصفها حالة استثنائية وإن صعبت املوافقة علـى اً عاملياًّ: فاحلقيقة أن أوروباميكن اعتباره منوذج (من حيث حيا

رجو النظــر إىل الســوق الدينيــة املزدهــرة بالواليــات املتحــدة، خبــالف مــا هــو ســائٌد يف أوروبــا حــىت اآلن، وقــد تكــون الظــاهرة األكثــر ذلــك، فــامل
ي ، وألفريقيــا فيمــا وراء الصــحراء، ومهــا الناحيتــان اللتــان تشــكالن املركــز الــدميوغرايف املتنــامينيــة املتغــرية ألمريكــا الالتينيــةداللــة تلــك الوجــوه الد

األخـــرية وخباصـــة اإلجنيليـــون للمســـيحية، ففـــي أمريكـــا الالتينيـــة وإفريقيـــا مـــا وراء الصـــحراء هنـــاك منـــو هائـــل يف املســـيحية والتبشـــري يف العقـــود 
(السياســـــي) كمـــــا يف احليـــــاة ســـــيحية كاثوليكيـــــة يف اجملـــــال العام). وإذا مضـــــينا شـــــرقاً جنـــــد أن الفلبـــــني مـــــا تــــزال مPentecastalism(اجلــــدد

ـا الصـناعية صـانعًة بـذلك منوذجـاً مناقضـاً للحالـة جتماعاال ية واخلاصة. كما جند أن كوريـا اجلنوبيـة متّسـحت يف الوقـت الـذي حققـت فيـه ثور
اء الديين األوروبية. وتضاف إىل ذلك هذه املؤشرات يف العامل اإلسالمي أي مؤشرات الصعود الديين على اختالف املظاهر والبيئات، واإلحي

(حىت ال نقول الصعود األيديولوجي أيضاً)، واملوقـف اخلطـري واملتـوتر الـذي يتكشـف عنـه الشـرق األوسـط، واسـتنتاج بيـرت رة اهلنديةيف شبه القا
كـلُّ تلـك الظـواهر واإلدراكـات حتيلنـا علـى جديـٍد كثـٍري مـن الناحيـة   –م) أّن العامل ينقلـب دينيـاًّ إىل حـدٍّ مل يبلغـه مـن قبـُل أبـدا 1992برغر (
، ة، ما عاد إنكاره ممكناً. إن "العامل الذي يتحـول دينيـاًّ إىل حـدٍّ مل يبَلغـه مـن قبـل" حيتـاج علـى أي حـال إىل أشـكال جديـدة مـن الَفْهـمالديني

ومرجعيــات خمتلفــة إذا كنــا نريــد أن نســتوعب مــا حيــدث ونريــد التقــدم هنــا بــبعض املرِشــدات أو التمهيــدات النظريــة الــيت ميكــن أن تعــني علــى 
  يف االجتاه اجلديد. املضيِّ 
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سادت هذه الرؤية الدراسات (السوسـيولوجية والعامـة) عـن الـدين يف العـامل احلـديث، أو علـى  ): النظرية العلمانية:1األدوات النظرية (
االنفكـاك  . وبعبـارة أخـرى فـإن هـذه األطروحـة تقـوُل: إنّ )1(األقل سادت تلك الدراسات يف العامل الغريب، وقـد عرفـت باألطروحـة العلمانيـة

بـني  عن الدين لصاحل العلمنة الذي أحدثته العصرانية األوروبية سوف يتحول إىل ظاهرة عاملية مع تقدم احلداثة يف سـائر أحنـاء املعمـورة. ومـن
األمهيــة؛ احلجـج علــى الصــحة ذلـك أن الظــواهر األخــرى املرتبطـة باحلداثــة ظهــرت خـارج أوروبــا كمــا ظهـرت فيهــا. وهــذه العبـارة األخــرية بالغــة 

اصـة ألن املؤرخني والسوسيولوجينن األكثر محاساً للعلمنة األوروبية وضعوا حـدوداً وضـوابط لتطبيـق نظريـة العلمنـة مـن بينهـا أن تلـك احلالـة خ
  .)2(باجملتمعات املتقدمة اليت تسودها دميقراطيات مسيحية. بيد أن هذه الفكرة جرى تناسيها يف أكثر األحيان

 نريــد االلتفــات إليهــا، أن هــذه املقولــة تــتالءم بشــكل واضــح مــع الوضــع األورويب، والــتالؤم الــذي نقصــُده يتنــاول عــدة النقطــة األوىل الــيت
جوانــب بعضــها جتــرييب أو ميــداين وبعضــها نظــري، إذ مــن الواضــح علــى ســبيل املثــال أّن األوروبيــة التارخييــة ضــعفت ضــعفاً شــديداً مــع صــعود 

يــة الــيت ســيطرت جتماعالتصــنيع بالتحضــر املدنـــي. وهكــذا فــإن النمــاذج األوروبيــة التقليديــة للحيــاة اال موجــات التحــديث وخاصــة مــع اقــرتان
. وبذلك فإّن )3(عليها الكنيسة لعصور متطاولة بدأت تتقلَّص وختتفي بدرجاٍت متفاوتة، لكْن على مدى القارة يف املديني املتوسط والطويل

ريفية يف املرحلة قبل الصـناعية بـدأت حتـس بالغربـة ويستعصـي عليهـا الـتالؤم مـع تقـدم التغيـري الراديكـايل. الِبَىن الكنسية املتجذرة يف جمتمعات 
كــذلك تصــدَّعت   . وكمــا تصــدَّعت البــىن)4(يــة، وتتــنظم علــى أساســه رعيــة الكنيســةجتماعلقــد اختفــى احمللِّــي الــذي تــدور يف إطــاره احليــاة اال

  .قية والدينية) اليت كانت جزًءا من تلك البنية وذلك االنتظامية واألخالجتماع(االهذه حدود اجملاالت
منوذجــاً  نســانويف الوقــت نفســه ظهــرت ِصــَيغ تفكرييــٌة خمتلفــة تتحــدى النظــام القــدمي الســائد. فــالتنوير األورويب وخاصــة الفرنســي قــدم لإل

فهم احلياة والرؤية بطرائق جديدة، سـواء علـى املسـتوى الفـردي  ية واملواطنة؛ حيث كان جيرينسانعلمانيًّا غري ديين يتالءم واملفهوم اجلديد لإل
هـذا أو اجلماعي. إن املفهوم الفرنسي لألئيكية يعرض منوذجاً واضحاً وبديًال: ففي فرنسا حتل الدولة وحتل املدرسة، وبـوعي، حمـل الكنيسـة، و 

هــذا الصــراع بــني الدولــة  ت الــيت متثــل احليــاة احلديثــة. وألنّ ختفــت بوصــفها غريبــة عــن املؤسســاإمعــىن الفلســفة اجلديــدة. ولــذلك فــإن الكنيســة 
رة. والكنيسة سـاد املشـهد الفرنسـي يف هـذا اجلـزء مـن القـارة منـذ الثـورة الفرنسـية وحـىت أواسـط القـرن العشـرين، فـإن تأثرياتـه تـزال جاريـة وحاضـ

رنسـي الـيت يثريهـا الفرنسـيون حـول حجـاب الفتيـات املسـلمات يف والنموذج األقرب هلا تلك املشكلة غـري املفهومـة إال يف السـياق التـارخيي الف
  املدارس الرمسية.

إمنا نشأ يف  جتماعميكن أن ترتتب على هذا النقاش عدة نتائج. فمن املعروف أن علم اال ،ظر إىل املسائل اليت نطوُِّرها يف هذا الفصلبالنّ 
ية. نسـاني واملادي للحياة اإلجتماععقالنيات التنوير وقيمه يف النظامني اال سياق أورويب وقد كان يف رأس أولويات التخصص اجلديد إدخال

ي الـيت  جتمـاعقتصـادي وااللفهم شروط احلياة البشرية منجذبني باملتغريات الكبرية يف اجملالني اإل جتماعنطالقاً من هذا فقد اندفع علماء االإو 
د انشـغل السوسـيولوجيون األوائـل بطبـائع التحـديث ومـا اعتـربوه عالئـق ضـرورية. ومـن كانوا هم أنفسهم جزءاً منها. واستناداً إىل هذا كله فق

بــني ذلــك العلمانيــة، وهــي مقولــة أدت دوراً بــارزاً يف الســياق األورويب. واملشــكلة هنــا تكمــن يف القيــاس علــى الوضــع األورويب وتعميمــه علــى 
أن لـــم مثلمـــا توقـــع السوســـيولوجيون ولـــيس هنـــاك مـــا ميكـــن مـــن طريقـــه التوقـــع بـــأجـــزاء أخـــرى مـــن العـــاَمل. وببســـاطة فـــإنَّ العـــامل احلـــديث مـــا تع

  .سيحدث ذلك يف املستقبل املنظو
وقـد بيد أن مقولة العلمانية شديدة الصالبة واملقاومة، فهي تسيطر على العقلية الشعبية واألخرى الثقافية بشأن الدين يف العاَمل احلـديث. 

مـا تعلمـا مقولـة من نقاش جرى بيننا حنن املخ اتضح تصني يف سوسيولوجيا الدين وتارخيه، أن اثنني من الزمالء من غري األوروبيـني يتـذكران أ
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، بـل العلمانية وارتباطها باحلداثة يف الستينات والسبعينات: ويتابعان أنَّ ذلك مل يعِن فقط تزويدمها بعدة نظريـات غـري مالئمـة وغـري صـحيحة
لعلـم السوسـيولوجي والتـارخيي علـى تعلـيم تلـك املقولـة للطـالب بعـد أن أصـبحا مـن األسـاتذة. وقـد كـان ذلـك إرغامهما أيضـاً، وكخـرباء مـن ا

ة بعد أن الفصل بني الدين واحلياة سبباً يف إبعاد الدين عن جمال الفهم واإلفهام والتفاوض يف العالقات الوطنية الداخلية ويف العالقات الدولي
ســُتِغلَّ ِلَفهــم بعــض الظــواهر يف حــاالت اســتثنائية لكــن الســائد كــان اللجــوء إىل أين والثقافيــة. وصــحيح أن الــدّ  اســتُبعد مــن احليــاة األكادمييــة

ين ُيســتخدم يف التحليــل يف العقــود الثالثــة مــر علــى هــذا النحــو حــىت وقــت قريــب؛ حيــث بــدأ الــدّ القوميــة أو اإلثنيــة يف فهــم الظــواهر. وظــلَّ اال
  ا يف اجملاالت اخلاصة، ومن جانب األكادمييني وصنَّاع القرار السياسي.األخرية ويف اجملال العام كم

لـي إننا ال نقصد هنا إلغاء اعتبارا العلمانية من التحليـل السوسـيولوجي والسياسـي، فمقولـة العلمنـة والالئيكيـة مفيـدٌة يف جمـال الفصـل العم
  حاً.أو الوظيفي. بيد أنَّ الكثري من متعلقات تلك املقولة مل يعد صحي

هناك من يرى إمكان اسـتبدال خيـار نظـري معـنيَّ خبيـار نظـري آخـر، فـإذا كانـت املقولـة  ): نظرية الخيار العقالني:2األدوات النظرية (
أي  العلمانيــة صــاحلة لتفســري ظــاهرة احلداثــة وعالقتهــا الســلبية بالــدين يف اإلطــار األورويب فــإن الصــاحل للتفســري املنــاقض يف اإلطــار األمريكــي

ْرتبطـة بـامسَ ا
ُ
ي "رودين زدهار الدين يف قلب احلداثة أو إىل جانبها، إمنا يرجع إىل كثرة العرض وليس إىل توافر احلاجة والطلب! هناك النظريـة امل

ية إنســان" والــيت تــذهب إىل أنَّ الطلــب علــى الــدين واحلاجــة إليــه إمنــا هــو جــزء مــن W. Bainbridgeووليــام بــاينربدج  R.Starkســتارك 
. بيد أن طرائـق الطلـب واحتياجاتـه خمتلفـة عمـا يـتالءم مـع عـروض متنوعـة وخمتلفـة أيضـاً. وهكـذا فـإن التعدديـة الدينيـة تـدفع إىل )5(سانناإل

َ أســباب  ،حتديــد العــروض وتنويعهــا وإثرائهــا ــا كمــا يقــول منظِّــرو العلمانيــة. وهــذا، حبســب هــذه النظريــة، قــد بـَــنيَّ ولــيس إىل خفــض االهتمــام 
ية إىل التــدين تــدفع لعــروض دينيــة، والتعدديــة الدينيــة تتبــع تعــدد أشــكال نســانالــديين الكبــري يف الواليــات املتحــدة. أي أن احلاجــة اإلالنهــوض 
فتقوم السوق الدينية الغنية اليت تغذِّي عناصرها بعضها بعضـاً مسـتخدمة وسـائل احلداثـة أيضـاً. وبـذلك فـإنَّ مقولـة اخليـار العقـالين  ،االحتياج

ا مقولة العلمانيـة الفاصـلة لـدى األوروبيـنيبال . وبعبـارة أخـرى فـإن التـاريخ األمريكـي مـا )6(نسبة لألمريكيني تقوم بالوظيفة نفسها اليت تقوم 
ا، كما شجَّع املبشِّـرين بتلـك األ ديـان واملـذاهب آثر ديناً معيناً أو مذهباً معيناً باالحتضان والنُّْصرة؛ وقد شجَّع ذلك تعددية اخليارات ودعايا

على التالؤم مع احلداثة لكي يكونوا مقبولني وناجحني. لقد بدأت احلداثة يف أمريكا بسرعة فما كان هناك وقت لـدى الكنـائس لكـي تضـع 
ـا القطـار، وبـذلك صـارت الكنـائس جـزءً  ـا سـارعت إىل التجـاوب مـع احلداثـة املطلقـة لكـي ال يفو ا نفسها يف احمليط ما قبل الصناعي، بل إ

وبـذلك مـا حـدث ، من العملية، وَجَرى تقبٌُّل إجيايبٌّ هلا. وهكذا اجتمع أمران: إجيابية القيم واملمارسات الدينية، والتأكيد على حريـة االعتقـاد
  هذا التناُقض الذي حدث يف أوروبا على مشارف األزمنة احلديثة.

ــــة العلمنــــة إنّ  يف الســــياق األورويب، وتعدديــــة اخليــــار الــــديين يف الواليــــات املتحــــدة  املــــذكور ســــابقاً يوشــــك أن يكــــون تعلــــيًال لظهــــور مقول
(أو الكنيســة) والدولــة يف أوروبــا لتنافســهما علــى اجملــال نفســه، ولــذلك حــدث الفصــل بشــكل متــأخر مريكيــة. لقــد جــرى صــدام بــني الــديناأل

هنــاك حاجــٌة للمطالبــة بالفصــل أو حتقيقــه. وبــالنظر إىل  بينمــا كــان الفصــل قويــاًّ منــذ بدايــة التــاريخ األمريكــي، فمــا حــدث الصــدام، وال كانــت
ســادت الرؤيــة العلمانيــة يف -هــذا االخــتالف يف الســياق التــارخيي والــذي يتضــمن أيضــاً فهمــاً خمتلفــاً للــديين واملــدين والسياســي والعالئــق بينهــا 

يس من املفيـد اسـتخدام إحـدامها حمـل األخـرى يف اجملـال اآلخـر اجملال األورويب، كما سادت مقولة اخليار العقالين احلّر يف اجملال األمريكي. ول
ين قـوي الخـتالف الظـروف لكنه ليس مفيداً كثرياً أيضاً استخدام الرؤية األمريكيـة يف النـواحي اآلسـيوية واإلفريقيـة الـيت يزدهـر فيهـا انبعـاث ديـ

  .والسياقات
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م هـذا االنبعـاث أو هـذه اإلحيائيـات الدينيـة املختلفـة األشـكال يف كيف نستطيع إذن أن نفهـ  :): حداثات متعددة3األدوات النظرية (
حتـــت اســـم "احلـــداثات  S.Eisenstadtســـائر أحنـــاء العـــامل؟ ميكـــن أن نســـتخدم النمـــذوج النظـــري الـــذي حتـــدث عنـــه صـــامويل ايزنشتـــــات 

  وصفه أو حتديده بألفاظ أيزنشتادت نفسه:. فلنتوقف قليًال لتأمل وفهم هذا النموذج اإلبداعي أو املتجدد والذي ميكن )7(املتعددة"
يعين مصطلح "احلداثات املتعددة" أو الطـرق املتعـددة للحداثـة أن العـامل املعاصـر ميلـك خصـائص وخصوصـيات خمتلفـة عمـا هـو سـائد يف 

ى الــيت جــرى اإلمجــاع األفكــار والــرؤى واخلطابــات واملقــوالت الســائدة. يتجــه هــذا املصــطلح ضــد النظريــات الكالســيكية للحداثــة، وضــد الــرؤ 
عليها قبل اخلمسينات من القرن العشرين حول الطبائع العاملية أو الكونية للمجتمعات واجملتمعات الصناعية على وجه اخلصـوص. نعـم تتجـه 

وإن -الــت (يف إحــدى القــراءات لــه) والــيت قاركس ودوركهــامي وحــىت ملــاكس فيــربالرؤيــة اجلديــدة ضــد التحلــيالت السوســيولوجية الكالســيكية ملــ
: إنَّ الشـــروط الـــيت ســـادت يف احلداثـــة الصـــناعية األوروبيـــة ستســـود يف ســـائر أحنـــاء العـــامل مـــع االنتشـــار مـــن طـــريقيت -بأشـــكاٍل غـــري واضـــحة
  .)8(االستعمار والسوق

ة أو أنـه مـن الضـروري أن تصـبح اجملتمعـات صـ ناعية لكـي تصـبح ولذلك فإن أيزنشتادت ينكر منذ البداية أّن اجملتمعـات الصـناعية متشـا
. وإذا كــان الــنمط األورويب للحداثــة نســاينحديثــة. كمــا ينكــر أن تكــون تطــورات اجملتمــع األورويب هــي الشــروط الضــرورية للتقــدم العــاملي أو اإل

بـد أن فإنـه لكـي نفهـم العـامل املعاصـر ال )9(فكيـف ميكـن فهـم تطـورات العـامل؟ حبســب أيزنشـتادت -غري ضروري أو أنه غري كـوين أو عـاملي
دة ننظر إىل تطوراته بوصفها تكوينات مسـتمرة لـربامج ثقافيـة ضـخمة ومتنوعـة. والفكـرة الثانيـة الـيت تـنجم عـن الفكـرة األوىل أن التكـوين وإعـا
الِبــَىن  التكــوين املســتمرين، مهــا نتــاج عمليــات معقــدة مــن املقــابالت بــني األفــراد واجلماعــات، وهــؤالء مجيعــاً يتشــاركون يف إجيــاد وإعــادة تكــوين

لكن يف سياقات اقتصادية وثقافية خمتلفة وهـذه هـي اإلشـكالية احلقيقيـة يف كتابـات أيزنشـتادت ومقوالتـه: إنَّ رفـض الفهـم اَألْوَحـِديِّ  ،املتغرية
ا.   للحداثة لصاحل فهم تعددي ومعقد هو حبد ذاته ظاهرة من ظواهر العصرنة ومقتضيا

ــذا املعــىن هــي ذهنيــة أو موقــف، اال وإذا كــان األمــر كــذلك، فمــا هــي احلداثــة؟ ا ذلــك ألن احلداثــة  جابــة علــى الســؤال تصــبح صــعبة جــدًّ
ا يف أشكاهلا اال دف إىل حتقيقه جمموعة وليست جمموعة متضافرة من اخلصائص والصفات. إ وىل عبارة عن مفهوم أو مصطلح للمستقبل 

تتداخل فيهـا عوامـل وتناقضـات كثـرية فهـل تكـون اجملتمعـات املتجهـة حنـو املسـتقبل  بشرية معينة أو فرٌد معني. لكْن ما أن تنطلق العملية حىت
كوربوراتية أو تعدديـة؟ أو مـا هـي درجـة الضـبط والـربط الـيت ينبغـي علـى النخـب السياسـية والثقافيـة أن تعمـَل عليهـا أو   –وهذا تعبري غامض-

ولــة/ األمــة أو الدولــة القوميــة الــيت اعتُــربت إحــدى دعامــات احلداثــة يف أوروبــا ضــدَّها؟ ولكــي يكــوَن واضــحاً مــا نقِصــُدُه لنضــرب مثــاًال هــو الد
ــَيغ اوالعــاَمل. ففــي حــني كانــت مركزيــًة يف فرنســا ودول الشــمال، ظّلــت تعدديــًة إىل حــدٍّ مــا يف بريطانيــا وهولنــدا. وإذا كــان األمــر خمتلفــاً يف  لصِّ

مــن املســتغرب أن خيتلــف األمــُر يف العــاَمل اجلديــد؟ لقــد بــدت أمريكــا مــرتددًة بــني  (األصــلية) للحداثــة؛ فهــل يكــونُ واألشــكال حــىت يف املواطن
ـا. وهكـذا فالـذي يقولـه "أيزنشـتادت" أّن االخـتالف والتعـ دد النماذج األوروبية لفرتٍة ما، مث خرجت عليهـا مجيعـاً وأنشـأت حـداثتها اخلاصـة 

ــ أيضــاً، فـإّن املرونــة واحلركيــة يف فهـم احلداثــة ال تعــين  )10(ا. وحبسـب أيزنشــتادتهـو مــن بـني عمليــات احلداثــة، بـل إنــه صــار هـو احلداثــة ذا
الــوعي بالتفســريات املختلفــة للقــيم األساســية واملفــاهيم الوجوديــة فقــط؛ بــل تعــين أيضــاً أن توضــع موضــع التســاؤل والشــّك يف كــل املعطيــات 

ــرِن واحلركــي للحداثــة جيعــُل مــن
َ
وهكذا فــإّن مصــطلح "احلــداثات ني...احلقلــني الــديين والسياســي جمــالْني نْســبيَّ  والــرؤى النظريــة. وهــذا الفهــم امل

ه. املتعــددة" ميثِّــل يف الوقــت نفِســه أو يعــرُض جــوهر تلــك العمليــات وردود األفعــال عليهــا(مثًال مقاومــة االســتعمار أو الســوق) يف الوقــت نفِســ
غـريَّت مـن الدولـة  -مـن وجهـة نظـره، وبكـل أشـكاهلا-يف شـأن الدولـة. فالعوملـُة ونبقى مع أيزنشتادت يف فهمه ملتغريات احلداثة أو احلداثات 
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. فــرغم الوســائل التكنولوجيــة املعاصــرة والــيت )11(الوطنيــة أو القوميــة أو العصــرية مــن كــل النــواحي: املؤسســاتية والرمزيــة واأليديولوجيــة والثوريــة
م املاديـة أو الشـعورية أو الفكريـة والروحيـة. ُتساعُد على الضبط والسيطرة، ما عاد ذلك ممكناً على مس توى األفـراد أو اجلماعـات، ويف حيـوا

 والدليُل على ذلك ظهور حركاٍت وفعالياٍت وفاعلني يف سائر اجملتمعات "احلديثـة" مـن مثـل احلركـات النشـوية وحركـات البيئـة وجهـات اجملتمـع
حيـان، رغـم معارضـة الـدول القويـة هلـا. ومـن بـني احلركـات احلديثـة والعصـرية احلركـات املدين، واليت تتخطى احلدود واحملليـات يف الكثـري مـن األ

ـا يف الواقـع مثـل حركـات البيئـة واملـرأة حر  ا تنتمي إىل العامل ما قبـل الصـناعي. إ امها بأ كـاٌت وابتعاثـاٌت الدينية اليت ُتسمَّى أصولية، كأمنا ال
ــم حديثــٌة أو معاصــرة، وهــي تســُلُك مســلَك اآل خــرين ســواء مــن حيــث األهــداف، أو مــن حيــث اســتعمال التكنولوجيــا يف بلــوغ أهــدافها. إ

يعملون على إعادة تكوين احلداثة أو إعادة تعريفها، لكْن حبسب مفاهيمهم اخلاصة. إن الذي ينبثُق من عمل أيزنشتادت أنه مـا يـزال هنـاك 
َد تعريفـات مكاٌن للديين وللحركات الدينية يف التفسريات اجلديـدة وا ملختلفـة للحداثـة. بـل إّن الـدين ميكـن أن تكـوَن لـه تعريفـاٌت متعـددٌة تعـدُّ

ــا احلركــات اإلســالمية املعاصــرة) تتخــذ لنفســها وظيفــة إ" N.Goleوحتديــدات احلداثــة. لقــد ذكــرت "نيلوفرغــول  ّن احلركــات الدينيــة (يقصــُد 
ــا. وبــذلك فــإّن احلداثــة ال ُتصــبح مقبولــًة أو مرفوضــًة؛ بــل إنــه التصــحيح وإعــادة التصــحيح، وهــذه العمليــات مــن بــني مفــاهيم ا حلداثــة وعمليا

  . )12(جتري ُمالَءمُتها بطرائق إبداعية وخّالقة وإْن بدت رفضاً جذريًّا للوهلة األوىل
الرتكيــز علــى املختلــف  : إّن نظريــة أيزنشــتادت حــول "احلــداثات املتعــددة" تعــين) النظريــات المترّكــزة حــول الفــاعلين4األدوات النظريــة(

واملتعـــدد واخلصوصـــيات. لكـــّن ذلـــك ال يعـــين االقتصـــاُر عليهـــا. إذ ميكـــن أن يكـــوَن مفيـــداً أيضـــاً الرتكيـــُز علـــى الفـــاعلني أنفســـهم يف عمليـــات 
ُة الظــواهر املســيحية التغيــري، وهــذا أمــٌر أشــار إليــه أيزنشــتادت أيضــاً. ونعــين بــذلك أنــه قــد يكــوُن مفيــداً مــن الناحيــة املنهجيــة واملفهومــة دراســ

اجلديــدة يف ســياق الغــرب املعاصــر، والكونفوشيوســية والبوذيــة يف الســياق الشــرق آســيوي أو احلــداثات الشــرق آســيوية. واهلندوســية يف الســياق 
ثـــال، كيـــف نفهـــم احلـــداثي اهلنـــدي... إخل. وال نقصـــُد بـــذلك طبعـــاً وُحْكمـــاً ارتبـــاط الـــدين باحلضـــارة أو الثقافـــة املعينـــة. لكـــْن وعلـــى ســـبيل امل

اإلســالم املعاصــر وظــواهره يف إندونيســيا؟ هــل نفهُمــُه فيــه (!) لكــْن نســتطيع الســؤال أيضــاً: هــل هــو ضــروري لكــي يكــون اإلســالم إســالماً أن 
ســـيوي؟) يف (أو آاإلندونيســي هــو إســالم وإندونيســيٌّ  ســالمتكــون العناصــر العربيــة قويــًة فيــه؟! األمــر معقَّــد. لكـــّن الظــاهر ألول وهلــة أنَّ اإل

ـــا بنيـــٌة مقفلـــٌة. فهنـــاك عوامـــل تكوينيـــة أو فاعلـــة يف تلـــ ك الوقـــت نفِســـه. فمـــا نعنيـــه أّن االعـــرتاف بالـــدين بوصـــفه وحـــدًة أو هويـــًة ال يعـــين أ
تلــــف الوحــــدات والِبــــَىن مثــــل الــــدول واجلماعــــات واألفــــراد؛ بــــل بشــــكٍل مثــــٍري أحيانــــاً اجملــــاالت احلضــــارية، والــــيت قــــد تتــــآلف أو تتنــــاقض أو خت

  .)13(وتتعدد
املؤسســات إّن الرتكيــز علــى الفــاعلني يف اجملــاالت الدينيــة والثقافيــة والسياســية يقوُدنــا يف اجملــال الــديين إىل خــارج الِبــىن التقليديــة للكنــائس و 

ضـُعف وتفقـُد أمهيَتهـا؛ متامــاً املعروفـة. فـالثوران الـديين املعاصـر يــتمُّ منـذ عقـود خـارج الكنــائس واملؤسسـات الُقدسـية أو التقليديـة، الـيت بــدأت ت
ية اليت جتاوزت الدوَل الوطنية والقومية، سواٌء بالفعل الداخلي أو الفعـل اخلـارجي، وسـواٌء أكـان جتماعمثلما حيدُث يف احلركات السياسية واال

ــاال عــاملي. مل تعــد الدولــُة الوطنيــُة هــي (مثــل األُمــم املتحــدة أو غــرين بــيس) أم جهــات يف اجملتمــع املــدين ال فــاعلون مرجعيــات عامليــة معــرتف 
  ة. املنفردُة بالسلطة يف اجملال الديين. كما أّن احلركية الدينية ال ميكُن فهُمها يف السياقات السابقة، أي سياقات عالقة الدين بالدول

والدياسـبور اليهوديـة الكالسـيكية دليـٌل  لقد كانت اجلماعات الدينيُة دائماً فّعالًة مبا يتجاوز حـدود الـدول واجملتمعـات الوطنيـة أو اخلاصـة.
يــٌة تتخــذ ممــا فــوق اجتماعواضــٌح علــى ذلــك. أمــا يف األزمنــة احلديثــة فالدياســبورات كثــرية، وال حتتــاج إىل تعديــد وتنويــه. إن األديــان ممارســاٌت 
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ــا أنفسـهم ومصــائرهم بطرائـق أفضــل. وهكـذا فهــي تقـّدم نسـايناإل معرفــًة ودوافـع عاطفيــة، وتسـتطيع دائمــاً  مرجعيـًة هلــا لكـي يفهــم املتـدينون 
  صنع الدافع احمللي أو الشامل والعاملي لألفكار واملمارسات. 

ا ُمنتجٌة هلويات، وصانعٌة جلماعاٍت وجماالت ونشاطات. ويف الوقـت الـذي تتخلـى فيـه الدولـة الوطنيـة عـن بعـض  وأيَّاً يكن الرأي فيها فإ
اآلخرين، ومن بينهم املندفعون دينياًّ، يستطيعون احللوَل حملَّها أو اسـتكمال مـا صـارت تعجـُز عـن القيـام  ينيجتماعاجملاالت؛ فإّن الفاعلني اال
ي. ومع سواد قضية "الرأي العـام" يف الـدميقراطيات الغربيـة وخارجهـا؛ فـإّن احلركـات الدينيـة جتـُد منفـذاً جديـداً جتماعبه يف اجملالني الرمزي واال

ـا علـى احلْشـد يف االنتخابـات. وليسـت للتأثري يف اجملالني ال رمـزي والسياسـي بسـبب حضـورها القـوّي يف أجـزاء مـن "الـرأي العـاّم"، وقـدرة قاد
ا. هنــاك شــواهد واضــحة علــى هــذا التــأثري املتجــدد للــدين يف اجملــال العــاّم يف أوروبــا؛ لكنــه واضــٌح يف الواليــات املتحــدة وبلــدان آســيا وإفريقيــ

ي والسياسـي، حنـن مضـطرون إلعـادة النظـر أيضـاً يف تلـك العالقـة الـيت اسـتقرت جتمـاعاحلركات الدينية يف اجملـالني اال وهكذا، مع ازدياد تأثري
التعـدد، أي بني املذبح والعرش قروناً متطاولـًة يف أوروبا أيضاً. وليس هذا فقط، فالتوجهات الدينية التقليدية يف سائر األديان، تعرتف عمليـاً ب

ــــا علــــى األقــــّل. بينمــــا متيــــل بعــــض احلركــــات األصــــولية إىل القــــول بــــامتالك احلقيقــــة امتالكــــاً مطلقــــاً. مبمارســــات اآلخــــر  ين الدينيــــة أو ُتســــّلم 
ـــة العـــامل" لـــدى التقليـــديني الـــدينيني ســـالمواألصـــوليتان اإل ـــة. وهـــذا يســـتحق التأمُّـــل جلهـــة "رؤي ية واإلجنيليـــة منوذجـــان متعاكســـان هلـــذه الناحي
  ني. واملتجددين الديني

أنَّ النمـوذج األورويب لعالقـة الـدين بالدولـة والـدين باحلداثـة  النقطــة األولــىنـودُّ اإلشـارة يف اخلتـام إىل ثـالث نقـاط.  خاتمٌة واستنتاجات:
ــاً هــو اســتثناٌء ولــيس قاعــدة. لكنــه  ــةالنقطــة الثاأحــُد منــاذج احلداثــة، الــيت تتعــدُد يف القــرنني العشــرين والواحــد والعشــرين. ويف  ثاني نُعــوُد إىل  لث

لمانيــة النمــوذج احلــداثي األورويب والــذي يــربط بــني احلداثــة والعلمنــة: فــإذا مل يعــد ممكنــاً ربــط احلداثــة بالعلمنــة فكيــف ميكــُن فهــُم الطبيعــة الع
واحلداثة بأي معـًىن مـن ألوروبا؟ ال شكَّ أّن هذه اخلصوصية تكمن يف أوروبا نفسها وليس يف الدين. إذ ليس هناك بالتأكيد تنافـٌُر بني الدين 

  املعاين. 
واالســتنتاج الــذي يرتتــب علــى ذلــك أنــه ميكــن لــك أن تكــوَن حــداثياً وعصــرياً وأنــت تنقــد احلداثــة باســم الــدين، كمــا ميكــن لــك أن تكــون 

  حديثاً وعصرياً وأنت تنقد الدين باسم احلداثة. 
ن تأثريه يزداد يف القرن احلادي والعشـرين. وأّن هـذا التحـدي ينبغـي التصـّدي أّما االستنتاج اآلخر فهو أّن الدين يستمر فاعًال ومؤثراً، أو أ

نراهــا لــه بأفهــاٍم ومنــاهج جديــدة بعيــداً عــن املفــاهيم التقليديــة للــدين وللعلمانيــة معــاً. وقــد أوضــحنا يف هــذه املقالــة املــوجزة بعــض الســبل الــيت 
  مفيدًة يف ذلك. 
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  مراجعات كتب: 
  أوروبا المعاِصرة واإلسالم

  *السيدرضوان 
ـــة منقحـــاً ومزيـــداً (دار الســـاقي2005م)، وصـــدر عـــام 1992(قـــراءة يف ثالثـــة كتـــب: املســـلمون يف أوروبـــا ليـــورغن نيلســـن (  ، م بالعربي

بــريوت)، وســتيفان اليتــون: اإلســالم  ،م بالعربيــة (دار عويــدات2005م)، وصــدر عــام 2002ي: اإلســالم يف أوروبــا (بــريوت)، وجــاك غــود
 .م)، وقد صدر بالفرنسية)2005واملسلمون يف أوروبا املعاصرة (

نــات ودويــالت ذات ترّكــز االهتمــام علــى اإلســالم يف أوروبــا منــذ مطلــع التســعينات، بســبب تفكــك يوغوســالفيا الســابقة، وظهــور كيا -1
ريب) أكثريــات أو أقليــات إســالمية مثــل البوســنة واهلرســك وألبانيــا وكوســوفو وســلوفينيا وســنجق يف اجلبــل األســود(اجلمهورية الباقيــة باالحتــاد العــ

ن عنـف وعـدم رنسـا مـوالشيشان. وقد كان األمر قبل ذلك مقصوراً على الشكوى يف أملانيا من منافسة العّمال األتـراك للعّمـال األملـان، ويف ف
(اجلزائريني على اخلصوص) يف ضواحي املدن الفرنسية الفقرية. لكـْن يف التسـعينات مـن القـرن املاضـي جـرى إلقـاء الضـوء حتضر الشبان املغاربة

لــى الــوعي (على اخلصــوص) واإلســالمية. كمــا جــرى الرتكيــز عصــاعد يف البلــدان األصــلية العربيــةعلــى األبعــاد السياســية لإلســالم األصــويل ال
جيــال اخلــاّص للجاليــات اإلســالمية يف املهــاجر. وهــذا الــوعي اخلــاصُّ باهلويــة لــه مظــاهر شــعائرية ورمزيــة. املظــاهر الشــعائرية تتمثــل يف إقبــال األ

ديش" رغــم الشــابة علــى املســاجد واملراكــز الثقافيــة يف ديــار املهــاجر، واملظــاهر الرمزيــة تتمثــل يف ميــل الشــبان إلطــالق اللحــى، ولــبس "الدشــا
اطنهم األجــواء البــاردة، وميــل الفتيــات إىل ارتــداء غطــاء الــرأس. والغريــب بالنســبة لألوروبيــني كــان أّن هــؤالء املقبلــني علــى التــدين مــا عرفــوا مــو 

آلخـر أّن كثـرياً مـن األصلية يف الغالب واملظاهر واحلياة اإلسـالمية فيهـا. إذ هـم مـن مواليـد ديـار املهجـر، ومـن اجليلـني الثـاين والثالـث. واألمـر ا
هــؤالء هــم مــن ذوي األصــول العربيــة، بينمــا ُعــرف التــدين وعرفــت احملافظــة منــذ الســتينات لــدى املهــاجرين والعمــال األتــراك. وحــوايل أواســط 

  لسبعينات. التسعينات بدأ الربُط بني اإلسالميني اجلدد هؤالء والعنف، كما كان ذاك الربط قد بدأ يف الديار العربية واإلسالمية منذ ا
ـــا مل تكـــن املـــرة األوىل الـــيت ُتســـاوُر األوروبيـــني مث األمريكيـــني الوســـاوس حـــول ارتبـــاط اإلســـالم بـــالعنف. فهنـــاك ملـــٌف قـــدٌمي يف  والواقـــع أ

اك أفكـــار الكتابــات الســـريانية والبيزنطيــة مـــن القــرنني الثـــامن والتاســع للمـــيالد يتحــدث عـــن اإلســالم بوصـــفه دينــاً فاحتـــاً ويــؤمن بـــالقوة. مث هنــ
املستشرقني ورجال اإلدارة االستعمارية حول اجلهـاد بعـد أواسـط القـرن التاسـع عشـر، والـذي تصـّدى لـه كـلٌّ مـن مجـال الـدين األفغـاين وحممـد 

اعيــة أو عبــده. وَأْصــُل هــذا امللــّف الصــراع بــني املســتعمرين واملســلمني يف اهلنــد واجلزائــر، والــذي أفضــى إىل كتابــاٍت مضــاّدة حــول الطبيعــة الدف
م)، وجــرى احتجــاُز مــوظفي الســفارة األمريكيــة يف طهــران علــى 1978/1979(إيــراناهلجوميــة للجهــاد. وعنــدما قامــت الثــورة اإلســالمية يف 

مدى أربعمائة يوم، وتعرض أجانب آخرون وإيرانيون للمالحقة أو القتل يف طهران وبـريوت وبـاريس: حتـدَّث اإلعالميـون واالسـرتاتيجيون مـن 
ن اإلسالم العنيف. لكّن الشبكات واحلركات العنيفة هنا وهناك كانت مرتبطـًة بطهـران مباشـرًة، وليسـت هلـا عالقـٌة وثيقـٌة باملهـاجرين جديد ع

  وأبنائهم بأوروبا والواليات املتحدة، وسواٌء أكانوا شيعًة أم ُسنَّة. 
ـــا جـــاءت مـــن ضـــمن حـــديث لكثـــريين مـــن األوروبيـــني إّن اجلديـــَد يف مســـألة ربـــط اإلســـالم بـــالعنف يف أوروبـــا مث يف الواليـــات ا ملتحـــدة، أ

بـل ومـن شـباب  ،واألمريكيني عن اخلطر اإلسالمي والتهديد اإلسالمي، اآليت ليس فقط من األصـوليات الصـاعدة يف بلـدان العـاَمل اإلسـالمي
بعــد –األوروبيــون واألطلســيون ملســلمي أوروبــا األصــليني  اجلاليــات اإلســالمية بفرنســا وأملانيــا وبريطانيــا والبلــدان اإلســكندنافية. ويف حــني ســلَّم

ــًة فيهــا، ومــنحهم حقــوق األقليــات يف البلــدان اُألخــرى، طلبــوا أبنــاء اجلاليــات  -تــردد بإقامــة كيانــاٍت سياســيٍة يف البلــدان الــيت يشــّكلون أكثري
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ـا!: ومـا اتفـق األوروبيـون يف البدايـة حـول معـاين االنـدماج اإلسالمية يف األقطار األوروبية الرئيسية باالندماج يف اجملتمعـات اجلديـدة أو مغ ادر
إذ بدا الفرنسيون واألملان متشددين مثًال؛ يف حني بدا الربيطانيون مائلني لالعرتاف بالتعددية حبسب التقاليد عندهم. مث حـدثت  ،أو درجاته

م يف لنـــدن. أدت 2004يوليـــو  7ألورويب، وهجمـــات م، وطلـــب تركيـــا االنضـــمام لالحتـــاد ا2001ســـبتمرب  11تغـــريات أساســـية: أحـــداث 
هجمات القاعدة على الواليات املتحدة إىل اندالع حرب عامليٍة على اإلرهاب، وجرى تبـاُدل الضـربات بـني الواليـات املتحـدة وحلفائهـا مـن 

ا من جهٍة ثانية. ورغم احلذر والتشدد األورويب فقد قام شـباٌن مـن أبنـاء  جمـات كّلفـت مئـات جهة، والقاعدة وشبكا اجلاليـات اإلسـالمية 
والــدول االســكندنافية. وقــد خاضــت الــدول األوروبيــة مثــل  إيطاليــاالضــحايا يف مدريــد ولنــدن، فضــًال عــن بعــض حــوادث العنــف يف بــاريس و 

تحـدة، حروبـاً قانونيـًة داخليـة مـن أجـل الواليات املتحدة متاماً، حروباً قانونيًة داخليٌة من أجل التشديد منعاً للهجرة األوروبية مثل الواليـات امل
كتسبوا املواطنة. ويسـود اليـوَم بأوروبـا شـعوٌر بالغربـة والغرابـة إالتشديد منعاً للهجرة إليها، ومراقبة العرب واملسلمني بداخلها حىت أولئك الذين 

ة حــول الطبيعــة احلقيقيــة هلــذا الــدين املســؤول واخلــوف مــن جانــب املــواطن العــادي مــن اإلســالم واملســلمني؛ يف حــني تكثــر الدراســات املتناقضــ
م، وعن أحداث عنٍف أخرى كثرية بأوروبا مثل األحـداث املهولـة بلنـدن ومدريـد والـيت خّلفـت مئـات 2001سبتمرب  11أبناؤه عن أحداث 

  الضحايا. 
يـديني، وال مـن املتخصصـني يف مـن أنصـار اإلسـالم التقل Goodyال ميكـن اعتبـار  الكتاب األول: أوروبا واإلسالم لجاك غودي. -2

ي) جتمــاعاال نســاندراســات الشــرق األوســط، كمــا أنــه ال عالقــة لــه باالستشــراق. عمــل غــودي ُأســتاذاً لألنثروبولوجيــا(وهو يســميها علــم اإل
اهتمـوا بشـأن الـدين جبامعة كمربدج على مدى أربعني عاماً. وقد تقاعد قبل مخس سنوات، وكـان دائمـاً مـن اليسـاريني الـذين "مل يتوبـوا"، وال 

رغــم ختصصــه. ومــع ذلــك فقــد رأى الرجــل يف فوبيــا اإلســالم بأوروبــا مث بأمريكــا أمــراً يســتحق االنتبــاه. ولــذلك أقبــل يف أواخــر الثمانينــات مــن 
وجانب  القرن العشرين على قراءة الظاهرة من ثالثة جوانب: جانب صعود األصولية واإلسالم السياسي من ضمن حركات االنبعاث الديين،

هــذا العالقــات التارخييــة لإلســالم بأوروبــا، وكيــف أســهم اإلســالم يف تكــوين أوروبــا احلديثــة، وأخــرياً جانــب املتغــريات األوروبيــة الــيت اســتتبعت 
  اجلفاَء احلاضر. 

وشـواطئ البحـر  إسـبانياالية و يف اجلانب الثاين واألهّم من كتابه رسم غودي ثالثة ُسُبٍل لإلسالم حنو أوروبـا: تتبـع العـرب عـرب إفريقيـا الشـم
من هذه التحركات املتوسط. مث تتبع األتراك عرب اليونان والبلقان. وأخرياً تتبع املغول عرب روسيا اجلنوبية وبولونيا ولتوانيا. وقد تركت كلُّ حركٍة 

ــا علــى أوروبــا يف الثقافــة وال  ينتهــي إىل تواُصــٍل ثقــاٍيف وحضــارٍي وجتــارٍي  . كــان األمــر يبــدأ بالصــدام العســكري مثســكانالبعيــدة املــدى، تأثريا
دوراً بارزاً يف هـذا التواصـل والـتالُقح دون إمهـاِل أيـة حركـٍة حـىت احلـروب الصـليبية. لقـد تبـدلت أوروبـا  إسبانياكبري. وقد أدت اجلزر اإليطالية و 

القدميــة اليــوم أكثـر مــن مخســة عشــر مليونــاً؛ فضــًال عــن جـذرياً بفضــل هــذا االحتكــاك علــى مــدى مثانيــة قـرون. ويبلُــُغ عــدد املســلمني يف القــارة 
  وتركيا. األخرى عرب البوسنة وألبانيا... االندماج املمكن لعشرات املاليني

 وباجتاه الشـام والعـراق. 629، بعد العام -صلى اهللا عليه وسـلم-ولنبدأ باحلمالت العربية، واليت انطلقت من املدينة املنوَّرة يف حياة النيب حممد 
مليـة األوىل  وكما عرف املسلمون اليهودية يف املدنية، عرفوا املسيحية على اختالف ِفَرِقها يف الشام ومصر مث مشـال إفريقيـة. بيـد أّن جتـربتهم العا

نديــة (=البيزنطيني) والفــرس. ومــن طريــق إخضــاع إيــران تواصــلوا مــع الشــعوب الرتكيــة واهلوسياســية كانــت يف االصــطدام بــالرومكقــوٍة عســكريٍة 
وصــوًال آلســيا الوســطى وتركســتان والصــني، ومــن ناحيــٍة أخــرى الســند واهلنــد. لكــْن فيمــا يتصــل بأوروبــا فقــد كــان اصــطدامهم بــالبيزنطيني هــو 

 وبعـض اجلـزر اإليطاليـة. وكانـت جتـربتهم األهـمُّ حضـارياً مـع الغـرب األورويب إسـبانيااألهّم، فقد أخذوا منهم الشام ومصر ومشال إفريقيـا...مث 
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(األندلس)، ومن خالل قرابـة الثالثـة قـرون يف صـقلية. ويف األنـدلس بالـذات تعّلمـوا وعّلمـوا، وأنشـأوا حضـارًة مـا إسبانيامن خالل دولتهم يف 
رتـل" جـّد اتزاُل آثاُرها ماثلًة حىت اليوم. ويف هذه الفرتة بالذات كانت اململكة الكارولنجية تظهر وتتمدد يف فرنسا وأملانيا. وعلى يد "شـارل م

م. وقـد قيـل علـى سـبيل التهويـل إنـه لـوال معركـة بواتييـه 732شارملان أُوقفت محلٌة عربيٌة كانت تتهدد فرنسا فيما وراء األلب يف "بواتييه" عام 
رن العاشـــر ألســـلمت أوروبـــا وقُـــرئ القـــرآُن يف كـــل مكـــان. والواقـــع أّن بواتييـــه مـــا أوقفـــت التوغـــل العـــريب، فقـــد ظـــلَّ العـــرُب يتقـــدمون حـــىت القـــ

 امليالدي. مث يالحظ "جاك غودي" أّن هنري بريين(صاحب: حممد وشارملان) أخطأ يف نظريتـه القائلـة إنـه لـوال حممـٌد ملـا ظهـر شـارملان، مبعـىن
ا وغـــري امل ـــَن ذلـــك شـــارملان مـــن إقامـــة دولتـــه املكتفيـــة بـــذا رتبطـــة أّن اإلســـالم هـــو الـــذي عـــزل الشـــواطئ الشـــرقية للمتوســـط عـــن الغربيـــة، فمكَّ

 يف باملسلمني أو البيزنطيني. يشري "غودي" إىل حبـوٍث ُأخـرى تفيـُد أّن الِصـالت التجاريـة مل تتوقـف، وأنـه كانـت لشـارملان عالقـاٌت باملسـلمني
عادة" ويف بغداد. وبعد قرنني على مملكته شعر األوروبيون باحلاجة لغزو الشرق اإلسالمي للقضاء على منافسته، وليس من أجـل "اسـت إسبانيا

  ري. قرب املسيح فقط. فقد كانت تسيطر على التجارتني الربية والبحرية عرب شرق العاَمل، ليس بالقوة العسكرية، بل بالتفوق اإلنتاجي واحلضا
وبـا، وإذا كان التأثري احلضاري للعـرب املسـلمني واضـحاً وواقعـاً يف أصـول أوروبـا احلديثـة مـن خـالل النمـوذج احلضـاري الـذي أقـاموه يف أور 

وصـــقلية إىل أوروبـــا للرتمجـــة إىل الالتينيـــة وتدريســـها باجلامعـــات، وتـــأمالت األطبـــاء  إســـبانياومـــن خـــالل نقـــل علـــومهم املرتَمجـــة أو املؤلَّفـــة مـــن 
ثــرياً للعلــوم فــإّن هنــاك كثــريين يتجــاهلون التــأثريات الرتكيــة واملغوليــة، باعتبــار أولئــك كــانوا فــاحتني عســكريني ال يهتمــون ك –والالهــوتيني حوهلــا 

ما. بيد أّن الواقع أّن هؤالء أبدعوا يف املعمـار، وتركـوا عناصـر بشـرية كثـريًة يف القـارة القدميـة وعلـى أطرافهـا، وبقيـت مـنهم  واحلضارة وال ميلكو
ــالف ومــن غــريهم، مئــات األُلــوف، الــيت صــارت اآلن ماليــني، لــيس يف آســيا الوســطى و  ُقبلــني علــى اإلســالم مــن السُّ

حســب؛ بــل يف ومــن امل
  البلقان، ويف بقاع ُأخرى كثرية. 

 الثــانيعـن التطهـري الِعْرقـي يف يوغوسـالفيا السـابقة. و األولويعقـد جـاك غـودي فصـلني ختـاميني عـن أوروبـا واإلسـالم يف الـزمن احلاضـر. 
ال يرى أّن املواجهات الوسيطة أو احلديثة يف لكنه  ،بعنوان اإلسالم واإلرهاب. غودي ليس ثأرياً، كما أنه ليس حمباً كبرياً لألديان بشكٍل عام

مــع مالحظــة أّن سـلوك الكــروات ُجتــاه  ،البلقـان أو ضــمن روسـيا ويف آســيا الوســطى، تشـّكل مقدمــًة منطقيــًة حملـاوالت التطهــري العرقــي الصـربية
 11وفْضـل غـودي هـذا مكتـوٌب قبـل  املسلمني ما كان أفضـل بكثـري. أمـا احلـرُب األخـرى فهـي حـرُب اإلرهـاب، والـيت ُشـّنت علـى اإلسـالم.

  م. 2002م، بزمٍن طويل، مث جدَّده كما جدَّد الفصل السابَق يف الطبعة الثانية من الكتاب عام 2001سبتمرب 
نـذ موبالنتيجة فهو ال يرى أّن الوعي اإللغـائي الصـريب أو األورويب، سـيتمكُن مـن إزالـة اإلسـالم واملسـلمني مـن القـارة األوروبيـة. فهـم فيهـا 

م وَبَشــرهم. وســيظّلون فيهــا مــن ضــمن العــيش املشــرتك واملتعــدد الــذي صــار أُطروحــًة عامليــةً  م وطرائــق عيشــهم وإســهاما  قــروٍن وقــروٍن حبضــار
  م. 2003رئيسيًة بعد وثيقة التنوع الثقايف الصادرة عن اليونيسكو عام 

ّصـٌص يف الدراسـات اإلسـالم (ُأطروحتُـُه عـن قضـاء املظـامل يف ونيلسـن متخالكتاب الثاني: المسلمون فــي أوروبــا ليــورغن نيلســن.  -3
وهـو  العصر اململوكي من خالل وثائق "سانت كاترين" بسيناء). وقد عمل طويًال يف املنطقـة العربيـة، كمـا يف اجلامعـات الربيطانيـة واألمريكيـة.

إّن نصــف فصــول الكتــاب تتبَّــُع أحــواَل املســلمني يف البلــدان  ال يهــتمُّ كثــرياً مباضــي اإلســالم واملســلمني مــع أوروبــا، بــل -خبــالف اختصاصــه–
م م، وإســهاما يف احليــاة  األوروبيــة بلــداً بلــداً: مــىت أتــى املغاربــُة إىل فرنســا مــثًال، وكيــف تطــورت أوضــاُعُهم، ومــا هــي أعــداُدهم اليــوَم، ومجعيــا

م مع القوانني، وقصة احلجاب، وملـاذا هـذا  اخل. وتـأيت  .التأكيـد مـن جانـب املسـلمني بفرنسـا علـى خصوصـيتهم..العامة الفرنسية، ومشكال
م،  ومعـاين بعد ذلك ثالثُة فصوٍل يف التالؤم والتضاُرب أو التجـاُذب بـني املسـلمني والقـوانني اُألوروبيـة واجلماعـات األوروبيـة يف مـواطن هجـر
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تــاب علــى تتبُّــع أصــول اجلاليــات اإلســالمية إىل مواطنهــا األصــلية يف بينمــا ينصــبُّ القســُم الثالــُث واألخــري مــن الك ،تلــك الظــواهر ومســتقبلها
ـا، وإشـكا ليات العاملني العريب واإلسالمي، ُمالحظاً تأثريات يقظة اإلسالم السياسي والصـويف واألصـويل.. إخل علـى أبنـاء تلـك اجلاليـات وبنا

  األوروبيني معها. 
صـفحة مـن  15روبا ومعها قدمياً؛ بيد أّن هـذا الفصـل متهيـديٌّ وعـامٌّ، وال حيتـل أكثـر مـن يبدأُ "يورغن نيلسن" كتابه بتاريخ اإلسالم يف أو 

م، 1962الكتاب. مث ينصرف إىل حبـث الوجـود اإلسـالمي املعاصـر يف البلـدان األوروبيـة مقـّدماً األهـمَّ والكبـري علـى املهـّم: فرنسـا بعـد العـام 
، مث بوصفهم الجئني، مث بوصفهم باحثني عن عمل. وبعد اجلزائريني يدرس املؤلّـف الوجـود وكيف جاء إليها اجلزائريون أوًال بوصفهم مواطنني

، 1500ماليــني. ويبلــُغ عــدُد مســاجد املســلمني اليــوَم حــوايل الـــ 5املغــريب والتونســي، ليقــرر بعــد ذلــك أّن العــدد يبلُــُغ يف التســعينات حــوايل الـــ
لكاتـــب بقـــراءة األحـــوال الدينيـــة والسياســـية للمســـلمني، بـــل يشـــري أيضـــاً إىل التنـــوع الـــديين . وال يكتفـــي ا2000ومراكـــزهم الثقافيـــة حـــوايل الــــ

ة واملــذهيب بيــنهم. فهنـــاك مراكــز صــوفية، وُأخـــرى أصــولية وَســلَفية، وثالثـــة مالكيــة تقليديــة، ويف العقـــود األخــرية ظهــرت مجاعـــاٌت شــيعيٌة عربيـــ
  (لبنانية) وإيرانية. 

حيــث أمهيــة الوجــود اإلســالمي فيهــا. وثالثــة أربــاع ذاك الوجــود مــن أصــوٍل جلاليــٍة تركيــة، فقــد قــدم األتــراك إىل وتــأيت أملانيــا بعــد فرنســا مــن 
اك بأملانيـا حـوايل أملانيا الغربية منذ اخلمسينات، وظلُّوا يتدفقون دومنا عوائق، بل باتفاقيات بني أملانيا وتركيـا حـىت الثمانينـات. ويبلُـُغ عـدد األتـر 

الفلســـطينيني واللبنـــانيني واإليـــرانيني واألفارقـــة  ب، مـــنهم حـــوايل املليـــوين مـــواطن. وهنـــاك عشـــرات األُلـــوف مـــن املســـلمني العـــر الثالثـــة ماليـــني
حبيث يكاد عدد املواطنيني األملان املسلمني يبلغ املليونني ونصف املليون. وبسبب التنوع الكبري يف األصول، فإنَّ األتراك ينفـردون ، والسوريني

م مع ا باحتادٍ  م، ومبئات املساجد وأماكن الصالة. وقد كانت مشكال قبل ظهور املشكالت االقتصـادية.  جملتمع والدولة األملانية أقلّ جلمعيا
م، وكثرياً ما كانت هلم مشكالٌت أيضاً مع السـلطات يف واال صوليُة قليلٌة يف أوساطهم والرتك من بينهم، لكنهم شديدو التمسك خبصوصيا

م مــع الســلطات غــري دينيــة يف األســاس، بــل تتصــل بالعمــل وحقــوق الســكن واألوضــاع املدنيــة والعالقــة أّمــتركيــا.  ا املســلمون العــرب فمشــكال
ـم مضـطَهدون سياسـياً،  ،بالبلدان األصلية اية احلرب األهلية، واحلدَّ من قدوم السوريني الذي يـدَّعون أ إذ حتاول أملانيا إعادة اللبنانيني بعد 

فـإّن  ،ليسوا كذلك. وهناك مشكالٌت ال تنتهي مع املهـاجرين األكـراد القـادمني مـن لبنـان وسـوريا والعـراق وتركيـا. لكـْن كمـا سـبق القـول وهم
  تلك املشكالت يف الغالب ليست دينيَة الطابع. 

بـة املليـونني، أكثـرهم مـن شـبه القـارة اهلنديـة، الـيت بعد أملانيا يدرس املؤّلف أوضاع اجلاليات اإلسـالمية يف بريطانيـا، ويبلُـُغ عـدُدهم اليـوَم ُقرا
أو أنَّ هـذا   -كانت مستعمرًة بريطانية. وقد مضى على أكثر هؤالء جيالن أو ثالثة. وهم متالئمون يف الغالب، وال مشكالت كـربى لـديهم

يف لنـدن، والوّعـاظ املتطـرفني اآلخـرين يف م بقطـارات األنفـاق 2004يوليـو  7كان صحيحاً أثناء تأليف "نيلسن" لكتابة، وإّال فإن أحـداث 
ـــأثرون كثـــرياً   ،الثمانينـــات والتســـعينات ـــم يت كـــلُّ ذلـــك أعطـــى صـــورًة ُأخـــرى لألجيـــال الشـــابة مـــن املســـلمني اهلنـــود والباكســـتانيني والعـــرب، أ

م. فقــد ذكــر َمــْن ُحّقــق ،باألوضــاع يف ديــار أهلهــم األصــلية ــم منزعجــون ملــا جيــري بكشــمري  وإن مل يولــدوا فيهــا أو مل يروهــا يف حيــا معهــم أ
 وفلسطني والعراق، وسياسات بريطانيا يف تلك األصقاع أو ُجتاهها. لكْن بني املسـلمني بربيطانيـا حـوايل النصـف مليـون مـن خـارج شـبه القـارة

  األصول اهلندية.  واهلندية من العرب واألفارقة. وهؤالء أقلُّ تالؤماً من زمالئهم ذو 
ولنــدا وبلجيكــا والــدول اإلســكندنافية. واملســلمون منتشــرون ويعقــد املؤلــف ب عــد ذلــك فصــوًال قصــريًة للتحــدث عــن اجلاليــات اإلســالمية 

م وجـوٌد  ظـاهر هناك بأعداٍد أقّل طبعـاً. فهـم يبلغـون حـوايل املليـونني يف أكثـر مـن عشـر ُدَول. وهـم مـن أصـوٍل متنوعـٍة جـداً. ومـا كـان جلاليـا



 185

م يف البدايــــة، إىل أن  حــــىت التســــعينات. ويعــــودُ  (األكــــراد  تفاقمــــت املشــــكالت الوطنيــــةذلــــك إىل عــــدم اهتمــــام أكثــــر اجلاليــــات خبصوصــــيا
مـــثًال) يف البلـــدان األصـــلية، مث جـــاء الصـــعود اإلســـالمي الَصـــَحوي. بيـــد أن املؤلّـــف يتجـــاوُز عمليـــات التغيـــري لـــدى األقليـــات  والفلســـطينيني

مـــر نفســـه ميكـــن قولُـــُه عـــن أملانيـــا وبريطانيـــا وفرنســـا. فلـــيس يُتها ُجتـــاه الغربـــاء وخباصـــٍة املســـلمني. واالالسياســـية الوطنيـــة، والـــيت ازدادت حساســـ
   مصادفًة الرتكيز على قصة بضع فتيات مع احلجاب إىل حدود إصدار قانون يتعلُق بذلك يف فرنسا، وعصبية الرئيس "شرياك" لألمر.

م. وهـو ذو حساسـيٍة عاليـٍة جتـاه يشكو "يورغْن نيلسن" من قلة اإلحصائيات املأم ونة لسائر الشؤون املتعلقة باملهاجرين املسـلمني وجاليـا
(العائلـة والقـانون والثقافـة)، ذروَة اإلبـداع يف فصـوله الثامن املتغريات من الطرفني؛ يف الفصول اليت يعقُدها للجاليات يف كـل بلـد. بيـد أنـه يبلُـغُ 

اشر(مســلمون أوروبيــون يف أوروبــا جديــدة؟). يف الفصــل الثــامن يــدرس "نيلســن" عمليــات التثــاُقف بــني والتاســع (املنظمــات اإلســالمية)، والع
ـا تعرضـت  لتحـدياٍت اجلاليات واجملتمعات والقوانني وظواهرها اإلجيابية والسلبية. وهذه العملية احلضارية متضي ُقُدماً منذ عـدة أجيـاٍل، بيـد أ

الطرفان، املسلمون واألوروبيون. وكما سبق القول فإّن نيلسن يتعرض للمتغـريات عنـد املسـلمني، أكثـر ممـا  حامسٍة يف العقود األخرية. لقد تغري
يــة والثقافيــة والدينيــة جتماعويف الفصــل التاســع يــدرس املؤّلــف املنظمــات والتنظيمــات واجلمعيــات اال يفعــل بشــأن املتغــريات لــدى األوروبيــني.

ـا املسـلمون معهـم لدى املسلمني بأوروبا. وهو يرّكز ع لى تلك اجلمعيات ذات اُألصـول غـري األوروبيـة إذا صـحَّ التعبـري، وهـي تلـك الـيت أتـى 
نطبــاع أنَّ مــن شــبه القــارة اهلنديــة أو مشــال إفريقيــا، أو مشــرق العــاَمل العــريب، أو تركيــا. والواقــع أّن هــذا الفصــل ُمفيــد إذا مل ينشــأ مــن خاللــه اال

م األصــلية. والواقــُع أّن املســلمني اهلنــود واألتــراك املســلمني مــا تالءمــوا مــع جم ا، بــل جــاءوا معهــم مبشــكالت بلــدا م اجلديــدة ومشــكال تمعــا
م األصــلية علــى مشــارف األزمنــة احلديثــة(الطرق الصــوفية مــثًال)، أمــا اآلخــرون، فكــلُّ املشــكالت الــيت تــأثر  وا توارثــوا بعــَض املــرياث مــن بلــدا

ا هي من نتاجٍ  حديٍث أو معاصر، وألوروبا دوٌر كبٌري فيها مثل قصة كشمري أو مشـكلة أفغانسـتان وطالبـان، أو قضـية فلسـطني أو  ويتأثرون 
غزو العراق. ويف الفصل األخري من الكتاب يسأل يورغن نيلسن السؤال األساسي، الذي ما فتـئ طـارق رمضـان يسـألُه: هـل هنـاك مسـلمون 

خيتلُف باختالف جوانب التأملُّ أو وجهات النظر. فالذين يرّكزون على قضـية االنـدماج، واهلويـة اخلالـدة أوروبيون أو إسالٌم أورويب؟ واجلواُب 
مليـون مسـلم بأوروبـا سـائرون  15ألوروبا، ال يعتربون أّن هنـاك إسـالماً أوروبيـاً حـىت اآلن. والـذين يقولـون بالتعـدد وباالنفتـاح، يعتـربون أّن الــ 

   اإلسالم يف إنشاء أصوهلا قبل قرون. حنو مواطنٍة أوروبيٍة أسهم
والثيــون مــؤرٌّخ خمــتصٌّ بالدراســات األوروبيــة، ومنسِّــق جمموعــة أحبــاث  اإلســالم والمســلمون فــي أوروبــا المعاِصــرة لســتيفان الثيــون. -4

روبيـــة هـــي فرنســـا وأملانيـــا حـــول اإلســـالم يف سويســـرا. وهـــو يعتمـــد يف كتابـــه هـــذا الدراســـة املقارنـــة الستقصـــاء وضـــع املســـلمني يف عـــدة دوٍل أو 
وسويســرا. وهــو يــرى أّن متــايز أوضــاع اجلاليــات يف البلــدان املــذكورة يتحــدد حبســب جتربــة كــٍل مــن تلــك  إســبانياوبريطانيــا وهولنــدا وبلجيكــا و 

ر مييّـز الباحـث بـني مسـاري الدول يف حسم عالقة الدين بالسياسة، وإدارة التنوع الثقايف يف سياق الدولة الوطنية أو القومية. ووفق هذا املنظو 
ة العلمنـــة يف البلـــدان ذات األكثريـــة الكاثوليكيـــة حيـــث تتجـــه الســـلطة السياســـية |إىل حتريـــر األفـــراد بصـــفٍة كاملـــٍة مـــن ســـلطة الكنيســـة املناِفســـ

  ي. جتماعوبني البلدان الربوتستانتية حيث حدث حتوٌُّل مزدوٌج ومتزامٌن للدين وإىل باقي دوائر النشاط اال -للدولة
ات ويتــابع "الثيــون" أّن لكــل دولــٍة جتربتهــا العلمانيــة اخلاصــة يف ســياق هــذا املســار املــزدوج. وباســتعراٍض للتجــارب املتنوعــة بــالرجوع لألدبيــ

  املعروفة يف املوضوع مثل دراسات "ماكس فيرب" و"هرفييه الجيري"، خيُلُص الباحث للتمييز بني ثالث حاالت رئيسية: 
مهيمنـــٍة يف فضـــاء الدولـــة، حيـــث تكـــون دعامـــًة للديانـــة املدنيـــة، كمـــا هـــو احلـــال يف بريطانيـــا واليونـــان والـــدول  حالـــة انـــدماج مؤسســـةٍ  - 

  االسكندينافية. 



 186

 حالة تكاُمل الدين مع الدولة دون قيام تناُفٍس بينهما، كما هو الشأن يف أملانيا وبلجيكا وهولندا.  - 

، أو كانــت الدولــة هــي ســلطة إيطاليــاو  إســبانياانــت عالقتهمــا منظَّمــة كمــا يف ســواٌء أك -حالــة الفصــل الكامــل بــني الــدين والدولــة - 
 التنظيم كما يف فرنسا اليت تتبىن الالئيكية. 

حبسب هذا النموذج يدرس الكاتب وضع اجلاليات املسـلمة يف أوروبـا؛ برصـد حتـوالت الوضـع مـن ظـروف أو حـاالت "املهـاجر املؤقـت"، 
نسا مثًال تدعمت حركة اهلجرة بعد احلرب الثانية، وتقلصت بعد منتصف السبعينات؛ يف الوقت الذي صـارت وحالة "املقيم الدائم". ففي فر 

ويتهــا اخلاصــة، ومــن جهــٍة ث ــدًة تتعلــق مــن جهــة  انيــٍة فيــه اجلاليــة املســلمة جــزًءا ال يتجــزأ مــن النســيج القــومي الفرنســي، طارحــًة إشــكاليًة معقَّ
الــوطين املركــزي حيــث األولويــة ملفهــوم املواطنــة، ولــيس للتعــدد الثقــايف. وقــد انفجــر اإلشــكاالن يف الســنتني  مبنزلتهــا داخــل النمــوذج الِعلمــاين

جـرة األخريتني، وارتبطا مبوضوعي حترمي الرمـوز الدينيـة يف املـدارس العامـة، وإنشـاء جهـاز تنظيمـي للمسـلمني. أمـا يف بريطانيـا فقـد تـدعمت اهل
م. وخال احلضور اإلسالمي من طابع احلّدة الذي ميّـزه بفرنسـا، ألّن التنـوع مبـدأٌ معـرتٌف بـه يف 1869عام  اإلسالمية بعد فتح قناة السويس

ي حـداً مـن االسـتقاللية، والقـدرة علـى املشـاركة السياسـية يف جتمـاعبريطانيا. وتضمن السلطات العامة هنـاك إىل خمتلـف مكونـات النسـيج اال
م. وبســبب مــرياث التنــوع الــديين بــالبالد، فقــد كــان مبقــدور املســلمني 1962أملانيــا مــن تركيــا بعــد العــام اإلطــار احمللــي. وازدادت اهلجــرة إىل 

  إنشاء روابط تنظمهم. 
وخيلص الباحث "الثيون" إىل أّن اإلطار العلماين للدولة وعالقتها بالدين، حفظ للمسلمني حقوقهم األساسية الدينية، ومسح هلـم بتنظـيم 

إىل أّن اإلطـار  -مناغطة. وهـو يـذهب يف اجلـزء الثالـث مـن الكتـاب عـن العالقـة بـني اإلسـالم والـديانات األخـرى بأوروبـا صفوفهم دومنا قيودٍ 
يش نوعان: الهويت، يتعلق باالشرتاك يف التقليـد التوحيـدي اإلبراهيمـي اجلـامع بـني اإلسـالم واليهوديـة واملسـيحية؛ وعملـي يـرتبط مبجـاالت العـ

  ية اجلامعة. نسانرتاف املتبادل وفق القيم اإلاملشرتك وضرورات االع
 يعــرتف الثيــون بالتحــديات الــيت تواجــُه املســلمني واألوروبيــني معــاً. لكنــه يــرى أّن التعدديــة الثقافيــة هــي احلــلُّ للمشــكالت. وهــو يســتنُد يف

اع التـــوافُقي، بســـبب التـــداُخل بـــني ذلـــك إىل مفهـــومني مصـــدرمها الفيلســـوف األمريكـــي جـــون راولـــز (صـــاحب: نظريـــة العدالـــة)، ومهـــا: اإلمجـــ
ا على التوُصل لقواسم مشرتكة، واالختالف العقلـي، أي قبـول الـرؤى املتباينـة للمسـائل الكـربى وإدا ـا يف املنظومات العقدية املتباينة، وقدر ر

ُيٍش بــني خمتلــف األنســاق الثقافيــة إطــار تشــريعي واســع، يضــمن التعــايش الســلمي وفــق ضــوابط إجرائيــة تســتند إىل حــٍد أدىن مــن توافُــٍق وتعــا
  البشرية.
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