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  ﴾قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمٍة سواءٍ ﴿
  المرجعية والدين والمجتمع والدولة

  عبد الرمحن الساملي
خياطــُب القــرآن الكــرمي أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى (َوَمــْن هــم يف ُحْكمهــم) بشــأن اللقــاء علــى 

ـــة اهللا، واملســـاواة بـــني النـــاس يف الســـواء) (الكلمـــةأربعـــة ُأُســـس تشـــّكل  ـــق ويف احلقـــوق : وحداني َأْصـــل اخلَْل
وادعـة واخلَلُـق احلميـد إن مل يكـن اللقـاء 

ُ
سـاملة وامل

ُ
والواجبات، ورفـض التسـلط واالسـتعباد، والتـزام جانـب امل

علــى األساســني األولــني مقبــوًال. وبــذلك فــإّن القــرآن إمنــا يقــول بــأخالٍق عامليــٍة، أي بقــيٍم ميكــن أن يتالقــى 
م ومصــــاحلهم. ويف املبــــادئ املطلوبــــة فــــإّن مبــــدأ عليهــــا البشــــُر علــــى اخــــتالف أديــــا م وأوطــــا م ومشــــار

الوحدانية هللا، ليس إقراراً حلقيقٍة يتفُق عليها أهل الديانات السماوية وحْسب؛ بـل هـو األسـاس األخالقـي 
رار تعـين أنـه اخلـالُق وحـده، وأنـه الضـامُن وحـده السـتم -عزَّ وجلَّ -للمبادئ اليت تأيت من بعد. فوحدانيُتُه 

  اخلليقة وُعمران العاَمل.
مث إّن وحدَة اخلالق، تقتضي طبعاً وحدَة اخلليقة. فالناُس سواسيٌة كأسنان املشط، كما يقـول رسـول اهللا 

. ﴾خلقكـم مـن نفـٍس واحـدٍة وخلـق منهـا زوَجهـا﴿: -تعـاىل–تفسـرياً لقولـه  -صلواُت اهللا وسالُمُه عليـه-
ي تســاوياً يف احلقــوق والواجبــات. وهــي الضــروريات الــيت اعتــرب وهــذه الوحــدُة يف القيمــة اإلنســانية، تقتضــ

الفقهـاء املســلمون أنــه مــا أُنزلــت الشــرائع الســماوية إالّ حلفظهـا مــن أجــل اســتمرار العــاَمل، عــاَمل بَــين البشــر؛ 
وهي: حق النفس، وحّق العقل، وحّق الدين، وحق النْسل، وحقُّ املِْلك. البشر يتساَوون يف احلاجة إليهـا، 
ويف اســتحقاقها. ولــو تأَمْلنــا فيهــا لوجــْدنا فيهــا فهمــاً وتوازُنــاً نــادَري املثــال. فحــُق الــنفس أو احليــاة يعــين أّن 
هذا الكائن اإلنساينَّ، وبغّض النظر عن لونه وِعرقه ودينه ودرجة تقدُّمه، هو مساٍو ألي فرٍد آَخر باعتباره 

يــــاة وازدهارهــــا. وحــــقُّ العقــــل، وهــــو التمييــــز األساســــيُّ خملوقــــاً هللا، مصــــون الــــدم، ُمعانــــاً علــــى اســــتمرار احل
شـــاَهدة، يعـــين االســـتحقاق والتكليــــف. االســـتحقاق أن تُتـــاح الوســــائُل 

ُ
لإلنســـان عـــن ســـائر الكائنــــات امل

الكفيلة بالتنمية واإلمداد باعتبار أّن القـوة العقليـة لـدى سـائر البشـر واحـدة، وهـي قابلـٌة للتطـوير، وحقيقـٌة 
ام. وقـــد أراد بعـــض املفكـــرين احملـــدثني (الطـــاهر بـــن عاشـــور) أن يضـــيف إىل حـــّق العقـــل الَصـــون واالحـــرت 

وبعده: حّق احلرية. لكّن احلقيقة أّن مبدأ العقل، يتضـمن مبـدأ احلريـة، إذ مـا معـىن العقـل إّن مل يكـن املـرُء 
جــه األكمــل إن مل حــراً يف شخصــه، وحــراً يف تفكــريه. بــل إّن العقــل لــن يســتطيع أن يــؤّدي مهامَّــه علــى الو 

يكــن اإلنســاُن حــراً جلهــيت جســده وفكــره. فالعقــل ال يعــين أن يــدبّر اإلنســان شــؤونَه املاديــة وحْســب؛ بــل 
االختيـار مـن النـاحيتني الفرديـة واجلماعيـة. ويتضـح ذلـك متامـاً عنـدما نتأمَّـُل املبـدأ الثالـث  يعين أيضاً حريـة

ـــا وعليهـــا أو الضـــرورة الثالثـــة: حـــّق الـــدين، أي حـــقُّ اإلنســـ ان يف أن يكـــوَن لـــه ديـــن، أي عقيـــدة تـــنظم 
ا عـن الكائنـات اُألخـرى بالتسـامي اخلُُلقـي كمـا أفـرتق عنهـا بالتعقُّـل املتجـاوز للحاجـات  حياته، ويفرتق 
املاديــة املباشــرة. ويف الواقــع فــإّن حــقَّ الــدين ال يـَُتصــوَُّر إالّ بالعقــل. ومــن هنــا جــاءت القاعــدة الفقهيــة: إذا 
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ما وهب َأسقط مـا أوجـب. فـاجملنون أو فاقِـُد الـذاكرة، غـري القـادر علـى التفكـري، لـيس مكلَّفـاً بإقامـة أخذ 
األحكــام الشــرعية، ألنــه بفقــد العقــل، فقــد أيضــاً القــدرة علــى االختيــار احلــّر، وعلــى االنتظــام األخالقــي 

ك) فهمــــا تســــريان إىل انتظــــام الســــامي، الــــذي يتطلبــــه الــــدين. أّمــــا الضــــرورتان األخريتــــان (الَنْســــل والتملُّــــ
ٍ، وحّقـــــه يف هـــــذا االنتظـــــام، ويف التمتـــــع بعالقـــــاٍت َعَلنيـــــٍة وشـــــرعية مـــــن ضـــــمن  اإلنســـــان يف جمتمـــــٍع معـــــنيَّ
احتياجاتــه، وقبــل ذلــك مــن ضــمن إنســانيته. وقــد أظهرْتنــا هــذه الضــرورات القرآنيــة والفقهيــة علــى قضــايا 

ـــم اهللا. إذ جـــاءت مـــذاهب فلســـفيٌة وُمشـــكالت كانـــت وقـــت نـــزول القـــرآن وحـــىت األزمنـــة احل ديثـــة يف ِعْل
وعقائــد أنكــرت علــى األفــراد حقــوق التملُّــك، كمــا ظهــرت نزعــاٌت فّضــلت العالقــات غــري الشــرعية علــى 

  العالقات األخالقية الشرعية.
وألمــٍر مــا جــاء طلــب عــدم اختــاذ األربــاب بعــد الــدعوة لعــدم الِشــْرك. فأولئــك الــذين يتخلَّــون عــن ذاك 

لسامي، مبدأ الوحدانية، إمنا يتخلَّون يف احلقيقة عن اعتقاد وممارسة مبـدأ املسـاواة بـني البشـر. ذلـك املبدأ ا
ــه، يســتتبع بســهولٍة جتاُهــل أْصــل اخلَْلــَق، فيحُصــُل التعــايل  -عــّز وجــلّ -أنَّ الِشــْرَك باللّــه  يف العبــادة والتوجُّ

  يف شــىت مراحلـــه نــوعني مــن أنــواع الطغيـــان:واالســرتباب اعتقــاداً أو ممارســة. وقــد شـــهد التــاريخ اإلنســاين
النـــاجم عـــن الطغيـــان يف الِعـــْرق أو اخلَْلـــق أو القـــدرة أو املـــال، واعتقـــاد األفضـــلية  النـــاجم عـــن الطغيـــان

. وإذا كانــت عهــود اعتبــار إنســاٍن مــا نفَســه إهلــاً أو مبثابــة اإللــه ودعــوة النــاس شــهوات الســلطة والتســلُّط
ك أُناساً وأفكاراً وممارسات تتضمن التعايل على بين البشر، وهي نزعاُت ربوبيٍة، لعبادته قد زالت؛ فإّن هنا

  وِشْرٌك خفي؛ وإن يكن يف عَامل اإلنَسان.
إّن هــذا اخلطــاَب اإلهلــيَّ يضــُع املرجعيــة العليــا لبــين البشــر ضــمن منظومــٍة أخالقيــٍة كــربى، ذات مبــادئ، 

م أن ينضـووا حتتهـا أو يضـعوا أنـُْفَسـُهْم يستطيع سائُر بين البشر على اخـتالف أجناسـهم ومـ واقعهم وأديـا
بــالقوة، بــل يــدعوهم لاللتقــاء مــع املســلمني ضــمن هــذه  ســالميف ِســياِقها. إنــه ال يطلــُب مــنهم اعتنــاَق اإل

ا؛ مبــادئ  يالعموميـات البشــرية واإلنســانية ذات املعــىن األخالقــ الكبــري، والـيت ال يســتقيُم عــاَمل البشــر بــدو
ـــا املســـاواة  ـــة ورفـــض التســـلُّط والطغيـــان. وهـــو ال يكتفـــي بالـــدعوة هلـــذه احملـــاورة البينيـــة (بينن واحلريـــة والعدال

ــم إن أعرضــوا عــن املشــاركة يف هــذه املنظومــة اخلالصــة  وبيــنكم وعلــى قــدم املســاواة)؛ بــل ويطمئــنـُُهم إىل أ
ـم لـن يتسـلط ـا ُجتـاَهُهم، أي أ وا علـى اآلخـرين، ولـن يعتقـدوا لصاحلهم؛ فإّن املسلمني سيظلون ملتزمني 

م. واملعـــروف مـــن أســـباب نـــزول اآليـــات  م وقُـــدر م بوحدانيـــة اهللا، أو قــو ــم أفضـــُل مـــنهم بســـبب إميـــا أ
إّن ذلـك كـان يف َحـَدث جمـيء وفـد جنـران إىل رسـول اهللا (ص)، وهـم  )الثالث، ومنها آية (الكلمة السواء

ــُه هلــم، وقــد  -عليــه وســلَّم صــلَّى اهللا-؛ لكنــه ســالممل يقبلــوا دعوَتــه لإل مــا ردَُّهــم بُعنــٍف وال تغــريت معاملُت
  ودولته. سالمعادوا إىل بالدهم، واستمروا يف ممارسة دينهم ومصاحلهم، يف ظّل سلطة اإل

ومل تكن ممارساُت املسلمني جمتمعاٍت ودوًال عرب التاريخ مربَّأًة من اخلطأ واخلطـل. لكـنَّ تلـك اجملتمعـات 
تلك األخطـاء الكثـرية، مـا ارتكبـت رذيلـة التفرقـة العنصـرية، أو التسـلُّط علـى النـاس باسـم  اليت وقعت فيها
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ـا حقـاً ال  التفوق األخالقي أو العقلي. ذلك أّن مرجعية الوحدانية هي مرجعيٌة أخالقيٌة كربى، واملؤمنون 
  يقعون يف ِشراك العنصرية أو االسرتباب.

*****************  
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  الدولةالدين والمجتمع و 
  في العالقات والمرجعيات والمصائر

  رضوان السيد(*
1 

، مبعــىن الرؤيــة الشــمولية الــيت حتكــم )املرجعيــة(تشــتعل يف العــامل يف الســنوات األخــرية مــن جديــد مســألة 
األفكـــار والتصـــرفات علـــى مســـتوى األفـــراد واجملتمعـــات والـــدول والنظـــام العـــاملي. وتبـــدو النقاشـــات الـــدائرة 

لة مبثابــة رّدة فعــل علــى مــا شــاع خــالل الثمانينــات والتســعينات مــن القــرن املاضــي عــن بشــأن هــذه املســأ
ــا  )حــرب أفكــار(. وكــان املقصــود بالشــعار َشــنَّ )ســقوط األيــديولوجيا( علــى األنظمــة الشــيوعية حبجــة أ
اية احلرب الباردة، واسـتمرار الصـراعات العامليـة رغـم  )مشولية( تلـك النهايـة، وبطرائق أيديولوجية. بيد أّن 

ا منتصرة. بدأت العـودة للشـموليات باحلـديث  أنتجت أيديولوجيات جديدة من جانب القوى اليت بدا أ
عــن عوملــة الدميقراطيــة، مث عــن عوملــة الســوق، وأخــريا عــن عوملــة احلضــارة والتجربــة الغربيــة. ومعــىن ذلــك أّن 

يات، راحــــوا حيــــاولون إنتــــاج وفــــرض أولئــــك الــــذين انتصــــروا يف احلــــرب البــــاردة بــــداعي مكافحــــة الشــــمول
أيديولوجية مشولية جديدة، وإْن بدْت أرحب وأكثر تعدديًة يف اخليارات. وقد اقتضى إنتاج مشوليـة السـوق 
ومرجعيتها، ومشولية العوملة ومرجعيتها إكمـال الُعـّدة األيديولوجيـة/ الفكريـة وعلـى مسـتويني: العـودة لفكـرة 

ــا انتهــت يف احلــرب البــاردة) باحلــديث  النظــام العــاملي وتســميته جديــداً، والعــودة لفكــرة العــدّو (املفــروض أ
  عن صراع أو ِصدام احلضارات!

ا!) فتبـدو ألول وهلـٍة أمـراً  أّما العودُة للنظام العاملي (وقد تبني فيما بعد أّن تسـميته جديـداً هلـا مسـوِّغا
يـــة الثانيـــة لـــه ركيزتـــان: ميثـــاق األمـــم املتحـــدة، جيـــداً. فالنظـــاُم العـــامليُّ الـــذي نشـــأ يف أعقـــاب احلـــرب العامل

واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان. امليثــاق يقــيم نظامــاً مــن العضــوية يف تلــك احلكومــة العامليــة املفرتضـــة، 
تتســاوى فيــه الــدول مهمــا بلــغ حجُمهــا، وينضــبط مببــادئ امليثــاق مــن جهــة، وباجلمعيــة العامــة مــن جهــٍة 

ن مـن جهـٍة ثالثـة. أمــا اإلعـالنُ العـامليُّ حلقـوق اإلنسـان فيؤسِّـس لفكـرة مشوليــة ثانيـة، ومبؤسَّسـة جملـس األمـ
الكامنــة يف فطــرة اإلنســان، ويعمــُل األعضــاُء الــداخلون  )احلقــوق الطبيعيــة(القــيم اإلنســانية الــيت تقــوُم علــى 

م موضـع التنفيـذ. ورغـم العيـوب ووجـوه القصـور الـيت  فيه اختياراً على وضع تلك القيم يف دوهلـم وجمتمعـا
شابت امليثاق، كما شابت اإلعالن، ألسباب تتعلَّق بأّن املنتصـرين يف احلـرب الثانيـة هـم الـذين صـاغومها، 
مــا كانــا ومــا يــزاالن خطــوًة واســعًة إىل األمــام يف اجملــال الــدويل  وهــم الــذين سُيشــرفون علــى تطبيقهمــا؛ فإ

ريقهمـا للتنفيــذ بعـد التوافُــق عليهمـا بســبب نشــوب واإلنسـاين. بيــد أن امليثـاق واإلعــالن هـذين مــا وجــدا ط
احلرب الباردة بني اجلبارين، واجتاههما لتشكيل حتالُفني عامليَّني تصارعا عـرب مخسـني عامـاً، مـا جلـآ خالهلـا 
إىل امليثــاق واإلعــالن إالّ عنـــدما يكــوُن هنـــاك توافُــٌق ثُنـــائيٌّ مــن فـــوق رأس اجلمعيــة العامـــة لألمــم املتحـــدة، 

وق اإلنسان. وهكذا وخالل مخسة عقود ما كانت املؤسساُت الدوليُة بقيمها اإلنسـانية الشـاملة وجلنة حق
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م  أو العامــة مرجعــاً إالّ للضــعفاء أو املستضــعفني، الــذين مــا اســتطاعوا أن جيــدوا غطــاًء ملصــاحلهم وممارســا
قــول إنــه يكيــُل مــن جانــب إحــدى املــرجعيتني. ولــذلك فقــد كانــت شــكاوى العــرب مــن النظــام الــدويل وال

مبكيــالني غــري دقيقــة. إذ إّن النظــام الــدويلَّ القــائم علــى امليثــاق واإلعــالن مــا وجــد تطبيقــاً أو تنفيــذاً ملبادئــه 
مـــا كانـــا  األساســـية أصـــًال. والتصـــرفات املنحـــازة مـــن جانـــب أحـــد اجلبـــارين أوكليهمـــا إمنـــا كـــان ســـبُبها أ

وعنـــدما انتهـــت احلـــرُب البـــاردُة وجـــرى اإلعـــالن عـــن  يتصـــرفان مـــن خـــارج النظـــام العـــاملي أو يف مواجهتـــه.
العودة للنظام العاملي (اجلديد) استحّق األمر التفاؤل؛ إذ إّن املعىن املتبـادر إىل أذهـان كـّل َمـْن مسعـوا ذلـك 

كـان مـن حـّق الكثـريين   )العوملـة(أّن املؤسسات الدوليـة املعطَّلـة سـتعوُد إىل الفعاليـة والتحقُّـق. وحـىت شـعار 
ــٍة باعتبــاره قــوًال بســريان املرجعيــات العامليــة واإلنســانية الشــاملة، وانتهــاء عهــد التميُّــز أن  يفهمــوه ألول وهل

  واألفضلية على أساس القوة والصراع.
َ أّن هنـــاك حماولـــًة لفـــرض نظـــاٍم جديـــٍد لكنـــه لـــيس ذا  لكـــْن خـــالل التســـعينات مـــن القـــرن املاضـــي تبـــنيَّ

  على ذلك عدة أمور: مرجعيٍة عاملية. والدليل اَألوضحُ 
تضــاؤُل الرجــوع إىل املؤسســات الدوليــة. بــل إّن قــوى كــربى صــرَّحت بــأّن األمــم املتحــدة مــا عــادت  -

نافعــة، وقــد عمــدت تلــك القــوى إىل إيقــاف مشــاركتها أو مســامهتها يف الــبعض مــن تلــك املؤسَّســات، أو 
ـــا. وكنتيجـــة إلمهـــال االح ـــا ال تنـــوي تنفيــذ قرارا ــا صـــرَّحت بأ تكــام للمؤسســـات الدوليـــة وقـــيم حقـــوق أ

ــدئات مــن جانــب الفريــق  اإلنســان نشــبت صــراعاٌت هائلــٌة يف العــامل فُرضــت هلــا تســوياٌت أو حلــوٌل أو 
  حتالَُفه الناشئ يف احلرب الباردة. )يعومل(املنتصر، الذي أوشك أن 

اَض فيــــه األقويــــاُء تفــــاُقُم موضــــوع اخلصوصــــية والنســــبية يف القضــــايا األخالقيــــة الكــــربى، والــــذي خــــ -
واملستضعفون. األقوياُء قالوا إّن اإلطالقية غري مفيدة وغري صحيحة، وهي تعين التسوية بـني اخلـري والشـر. 
م، وال جيوُز إخضاُعها ملرجعياٍت من خارجها؛ ألّن العوملة  م خاّصة  م أو ثقافا والضعفاء قالوا إّن أديا

تعـــين هيمنـــًة لألقويـــاء تُلغـــي األديـــان املستضـــعفة والثقافـــات.  )جلديـــدا(ـــذا املعـــىن اجلديـــد للنظـــام العـــاملي 
وبــذلك ودومنــا تبصُّــر كــان الضــعيُف يُعلــُن ويســتعلُن خبصوصــيته الدينيــة أو اإلثنيــة الــيت هلــا قيُمهــا وقوانيُنهــا 

 -إلنســان اخلاّصــة، ُمعفيــاً القــويَّ مــن التزاماتــه مبقتضــى ميثــاق األمــم املتحــدة، واإلعــالن العــاملي حلقــوق ا
وكان القـويُّ ُيسـارُع إىل تقبُّـل تلـك الـرباءة، ويقـرتُح قيمـه ومصـاحله اخلاصـة (القائمـة علـى القـوة العسـكرية) 

ـاء احلـرب  )جناحـه(بديًال للميثاق ولإلعـالن وخلصوصـيات املستضـعفني، وال ُحجَّـة لـه يف ذلـك غـري  يف إ
  الباردة لصاحله.

يـار اخلصـم  )صراع احلضارات(الرتويُج القويُّ والالذُع لفكرة  - باعتبار ذلك انتهـازاً للحظتـني: حلظـة ا
خـارج املعسـكر املنهـار،  )بقايـا الشـموليات(السياسي واأليديولوجي، وحلظـة تسـويغ اسـتمرار الصـراع ضـد 

  سواٌء أكانت إثنيًة أم دينيًة أم ثقافية.
2  
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ــوا أكثــر مــن غــ م مســتهَدفون بفكــرة والواقــُع أّن املســلمني، ويف مقــدمتهم العــرب، أحسُّ صــراع (ريهم بــأ
ـــم عملـــوا (أي )احلضـــارات ، لـــيس ألّن أصـــحاب مقولـــة الصـــراع احلضـــاري صـــرَّحوا بـــذلك فقـــط؛ بـــل وأل

املسلمني) فكرياً وسياسياً طـواَل أربعـة عقـود علـى هـذه املقولـة. صـرَّح ُدعـاُة صـراع احلضـارات أو الثقافـات 
م بــأّن واألديــان مثــل فوكويامــا وهنتنغتــون وبنجــامني مــا  )يةســالماحلضــارة اإل( بــاربر وبرنــارد لــويس وتالمــذ

ــا علــى األرجــح وأكثــر مــن الصــني والكونفوشيوســية/ البوذيــة  تــزال حضــارًة ذات أنيــاب وختــوم دمويــة، وأ
متجهــة ملصــارعة الغــرب وحضــارته (اليهوديــة/ املســيحية). أمــا العــرُب واملســلمون اآلخــرون فقــد عملــوا منــذ 

القــرن العشــرين علــى مقــولتني: أّن النظــام الــدويلَّ يكيــُل مبكيــالني، وأّن الصــراع مــع الغــرب اخلمســينات مــن 
وإســرائيل هــو صــراٌع حضــاريٌّ وديــين. وقــد بــدأت القّصــُة مــع املفكــرين القــوميني الــذين شــهدوا قيــام دولــة 

شـــــروع إســـــرائيل علـــــى أرض فلســـــطني، وبـــــالتواُفق بـــــني اجلّبـــــارين وإن يكـــــن األطلســـــيون هـــــم أصـــــحاب امل
ـــــا أروقـــــُة األمـــــم املتحـــــدة يف  ـــــذة الـــــيت حفلـــــت  الصـــــهيوين. كمـــــا شـــــهدوا القـــــرارات املنحـــــازة أو غـــــري املنفَّ
اخلمسينات جلهة حدود الدولة العربية، وجلهة مشكلة الالجئني، ومشكالت أخـرى مثـل كشـمري، وحـرب 

، فانتقــل بعُضــهم مــن مقولــة اجلزائــر. ومــا تنبهــوا إىل أّن املؤسســات الدوليــة تعطّلــت بفعــل الصــراع العــاملي
الكيل مبكيالني إىل مقولة عدم صحة القـيم الـيت قامـت عليهـا األمـم املتحـدة، وقـام عليهـا اإلعـالن العـاملي 

اُألممي إىل عدم صحة القـيم واملبـادئ نفسـها قـام بـه  )باالحنياز(حلقوق اإلنسان. وهذا االنتقال من القول 
حقـوق (د قطب وحممد الغزايل كانوا بني أوائـل مـن ذهـب إىل أّن يون. فعلي عبد الواحد وايف وسيسالماإل

، وعماُدهـا العلمانيـُة الـيت تُعـادي سـالمهـي ضـد اإل )احلـق الطبيعـي(املسـتندة إىل فطرتـه أو مبـدأ  )اإلنسان
األديــان. ولــذلك مــا لبــث كثــريون أن حتــدثوا عــن أمــرين: أّن الصــراع مــع إســرائيل (مث مــع الغــرب) إمنــا هــو 

يشـــّكل الطريـــق الثالـــث خـــارج الرأمساليـــة واملاركســـية. وعلـــى  ســـالماريٌّ وثقـــايفٌّ وديـــينٌّ، وأّن اإلصـــراٌع حضـــ
يهوديــــة  حواشــــي هــــذا األفكــــار واملقــــوالت بشــــأن أبديــــة الصــــراع مــــع الســــائد يف العــــامل، ظهــــرت مقولتــــا:

يـرة خـالل عـدة ومن هنـا نشـأت تلـك األدبيـات الغز  .سالمالحضارة الغربية، والمؤامرة العالمية على اإل
ــُل علــى رســم خمطَّطــات  )يةســالماخلصوصــية اإل(عقــود عــن  الــيت جتــُد نفَســها يف مواجهــٍة مــع العــامل، وتـُْقِب
ي املكتمل من كل الوجوه،واحملدَّد من كّل الوجوه، والذي ال جيُد أية مشرتكاٍت مع املوجود سالمللنظام اإل

ـــا مـــن يف العـــامل. وألّن اخلصوصـــية املتعملقـــة كانـــت طهوريـــة  ـــا مـــا وجـــدت مصـــداقاً ُألطروحا الطـــابع؛ فإ
ية يف احلرب الباردة (وخباصـٍة بعـد فشـل جبهـة سالمي. ذلك أّن األنظمة العربية واإلسالمالواقع العريب واإل

احليـــاد اإلجيـــايب وعـــدم االحنيـــاز) انقســـمت بـــني املعســـكرين املتصـــارعني، وبالتـــايل مـــا كـــان ميكـــُن االعتبـــاُر 
ا. مث إ ية. ســالمّن النــزوع الطهــوريَّ ذاتــه خصَّــص نفســه وانتقــى حــىت يف جمــال التجربــة التارخييــة اإلمبمارســا

ية، وحصــل انتقــاٌء كبــٌري ودقيــق. ويف النهايــة مــا بقيــت ســالمفــانكمش االحتجــاج باِحلَقــب الكالســيكية اإل
رت أدبيــاُت الرؤيــة غــري حقبــة النبــوة، واخلالفــة الراشــدة، والقــوة العســكرية العثمانيــة. وبعــد الســبعينات صــا

  العقائدية مقتصرًة على االقتباس من القرآن الكرمي.



 7

م  م يف ذلـك شـأن أقـرا ومع أّن اجلميع كانوا منهمكني يف النصف األول من التسعينات املاضـية، شـأ
م فوجئـوا بعدوانيـة أُطروحـة  وانصـرفوا بكـّل  )صـراع احلضـارات(منذ اخلمسينات، يف هجاء الغرب كّله؛ فـإ

ا. وكانـــت األســـباُب لـــذلك متـــوافرًة قـــوا ـــا وُنصـــر ـــم عملـــوا طـــويًال مـــن قبـــل يف إثبا هم لنقضـــها، رغـــم أ
م جتمــع الغــرُب كلُّــه لضــرب العــراق وإخراجــه مــن الكويــت. ومــا كانــت هنــاك 1991بالفعــل. ففــي العــام 

لــديار واملســلمني غــري بعــض أحــداث العنــف بــداخل ا ســالماإل )عدوانيــة(حــىت ذلــك احلــني شــواهد علــى 
ية الكثــرية والعنيفــة، وهــي تــنمُّ عــن رغبــات وخيــاالت، وال ســالمية، واألدبيــات العربيــة واإلســالمالعربيــة واإل

يون العـرب أكثـر مـن سـالمأو اّجتـه اإل-عالقَة هلا بتصرفاٍت حمدَّدة ُجتـاه غـري املسـلمني. وهكـذا فقـد اجتهـوا 
ـــا يف أواســـط التســـعينات كانـــت قـــد (و  )صـــراع احلضـــارات(للـــرد علـــى مقولـــة  -املســـلمني اآلخـــرين أرى أ

صـــارت سياســـات ومـــا عـــادت جمـــرََّد تنظـــريات)؛ لكـــْن مـــن طريـــق طـــرح أفكـــاٍر ورؤًى ونظـــرات يف حضـــارة 
أو إنسانيُتها؛ بل من طريق إثبات (وللمـرة األلـف) أّن املسـلمني كـانوا دائمـاً معتـدًى علـيهم، وأّن  سالماإل

عتدي. وال ي
ُ
رجُع ذلك إىل أّن الغرب يريد اهليمنة فقط؛ بل وألّن حضارته عدوانيٌة الغرب كان دائماً هو امل

ســـبتمرب وغـــزو أفغانســـتان والعـــراق،  11بطبيعتهـــا. أّمـــا مـــا حـــدث بعـــد أواســـط التســـعينات وإىل أحـــداث 
 )صـوابية(ما تزال مشتعلة اُألوار حىت اليوم؛ فكلُّ ذلك أثبت  واندالع احلرب العاملية على اإلرهاب، واليت

وتصرفات الطرفني بشأن صراع احلضارات: األصوليون الغربيون رأوا يف أحداث العقد األخري شـواهد   رؤى
  واملسلمني! سالمكثريًة على عدوانية الغرب وتآُمره على اإل

3  
ـــًة للعـــامل(ميتلـــك القـــرآن الكـــرمي  ـــانييتعلـــق بـــاإلدراك،  األولتقـــوم علـــى أربعـــة ُأُســـس:  )رؤي يتعلـــق  والث

  يتعلق باالسرتاتيجية: الرابعيتعلق باملضامني، و ثوالثالبالطبيعة، 
يــــا أيهــــا النــــاُس إنّــــا ﴿: -تعــــاىل-املتعلــــُق بــــاإلدراك للعــــامل اإلنســــاين أو رؤيتــــه قولُــــُه  األســــاس األول -

(احلجرات: ﴾خلقنـــاكم مـــن ذكـــٍر وأُنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوباً وقبائـــَل لَتعـــارفوا؛ إّن أكـــرمكم عنـــد اهللا أتقـــاكم
ي خمتلــــف. والقــــرآن يــــذكر أشــــكال جتمــــاعمــــن شــــعوٍب وقبائــــل، أي أّن التنظــــيم اال ). فعــــامل مكــــوَّنٌ 13

)، والصــريورة مــن الوحــدة 22االخــتالف يف آيــاٍت ُأخــرى: اخــتالف األلســنة (اللغــات) واأللــوان (الــروم: 
). علــى أّن هــذا االخــتالف الطبيعــي، واخلــالف الالحــق لــيس بالضــرورة أن يــؤّدي إىل 19للنــزاع (يــونس: 

)، وألّن الوحـدة كانـت أصـًال (يـونس: 1(النسـاء:﴾خلقكـم مـن نفـٍس واحدة﴿ألّن اخلـالَق واحـد:  شروٍر،
وحاة إمنا جاءت لتقضي بني الناس فيما تنـازعوا فيـه (النحـل: 19

ُ
). علـى أّن 64)، وألنَّ دعوات احلّق امل

الـــوارد يف آيـــة ســـورة  اُرفالتعـــاملـــنهج الثابـــت والـــدائم إلدارة االخـــتالف، وحتويلـــه إىل أمـــٍر إجيـــايب إمنـــا هـــو 
اُحلجــرات. والتعــاُرف مفهــوٌم عــامٌّ وشــامٌل ويعــين أشــياء كثــريًة تــدُخُل كلُّهــا فيمــا يُعــرف اليــوَم بــاحلوار؛ وإن 
تكــن أبلــغ وأمشــَل منــه. فالتعــاُرف يعــين االعــرتاف املتبــاَدل بــني األطــراف باملصــاحل املختلفــة واالهتمامــات 

التعـــرُّف علــــى املشــــرتكات الــــيت ميكـــن التالقــــي حوهلــــا اســــتناداً إىل طبيعــــة  املختلفـــة. والتعــــاُرُف يعــــين أيضــــاً 
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اإلنساين، مبعىن أّن  جتماعاإلنسان الواحدة، والضرورات الكامنة يف طبع اخلليقة، واملصاحل املوجودة يف اال
عاُرف يعين الفرد حيتاج إىل اجلماعة، واجلماعة تتكون من أفراد، واجلماعات حتتاُج إىل بعضها البعض. والت

اآلخــر، واملعرفــُة ُتولّــد أُنســاً، وتولّــد التــواّد والــتالؤم والتناُســب. ذلــك أّن اجلهــل أو عــدم املعرفــة هــو  )معرفــة(
ايـــة آيـــة ســـورة احلجـــرات يـــأيت اخلطـــاُب اإلشـــاري اهلـــاّم  إّن ﴿الداعيـــُة الـــرئيس لالفـــرتاق والتخاُصـــم. ويف 

(ويف املصـلحة البشـرية العامـة): التقـوى، وهـذا املصـطلح هـو . فاحلَكم عند اهللا ﴾أكرمكم عند اهللا أتقاكم
بدوره هائل االّتساع ومتعدد املعاين القريبة والبعيدة، وسوف نعوُد إليه فيما بعد. لكّن مـا نـودُّ تأكيـده هنـا 

ا رؤيٌة شاملٌة للعامل اإلنساين، ومنهٌج ملعاجلة قضايا وُمشكالت اإلنسان باإلنسان.   أ
لرؤية العـامل يف القـرآن فيتّعلَّـق بـدور الـوحي والنبـوة يف الـدعوة هلـذه الرؤيـة، ولـذاك  لثانياألساُس اأما  -

). فالرســــالة شــــاملٌة، ومــــن 158(األعراف: ﴾قــــل يــــا أيهــــا النــــاس إين رســــوُل اهللا إلــــيكم مجيعــــاً ﴿املــــنهج: 
رسـل، ووحـدة الطبيعـة اإلنسـانية. واجلـزء الثـا

ُ
ـا طبيعتها الشمول استناداً لوحدانية امل ين مـن طبيعـة الرسـالة أ

). وهكــذا فــإّن األمــر قســمان: الشــمول، 107(ســورة األنبيــاء: ﴾ومــا أرســلناك إالّ رمحــًة للعاملني﴿رمحــة: 
ــا بيــان  والرمحــة. الشــموُل املقصــوُد بــه أنــه تكليــٌف ال يفــّرق بــني فــرٍد وفــرد أو أمــٍة وأُمّهــة. والرمحــُة املقصــوُد 

هداةالرمحُة (طبيعة ذلك الشمول، إنه 
ُ
كما مسَّى رسـوُل اهللا (ص) شخصـه ودعوتـه يف أثـٍر مرفـوع. وألّن   )امل

ما ال يدخالن يف التباُدلية اإلنسانية، أي شيء مقابل شيء، وإمنا تـأيت العبـادُة:  ومـا ﴿األمرين إهليان، فإ
نسـان هـو احلقيـُق بـذلك، واإل -سـبحانه-) ألنـه 56(سورة الذاريات: ﴾خلْقُت اجلنَّ واإلنس إالّ ليعبدون

  اخلليُق بذلك. فالكافر والعاصي تتناوُهلما الرسالُة والدعوُة، وتتناوُهلُما الرمحُة أيضاً.
قـــل يـــا أهـــل ﴿يف القـــرآن الكـــرمي لرؤيـــة العـــامل واإلنســـان هـــو األســـاُس املضـــموين:  األســـاُس الثالـــث -

بعُضــنا بعضــاً أربابــاً مــن دون اهللا.  الكتــاب تعــالوا إىل كلمــٍة ســواٍء بيننــا وبيــنكم أالّ نعبــد إالّ اهللا، وال يتخــذ
). يقــــوُم مضــــمون التعــــاُرف إذن علــــى 64(ســــورة آل عمــــران: ﴾فــــإّن تولَّــــوا فقولــــوا اشــــهدوا بأنّــــا ُمسلمون

ســاواة يف القيمــة اإلنســانية، ويف احلقــوق املرتتبــة 
ُ
مســألتني: وحدانيــة اهللا، والتعاُمــل بــني البشــر علــى قــدم امل

ســاواة هنــا تعــين أيضــاً أنــه ال أحــد ميتلــك احلقيقــة املطلقــة أو لديــه تفــوق علــى ذلــك شــكًال وموضــوعاً. وامل
 )أهــل الكتــاب(أخالقــي متفــرد. ومــع أّن اخلطــاب شــامل واملضــمون شــامل فقــد خــصَّ القــرآن الكــرُمي بــه 

. فتأسيســـاً علـــى الوحدانيـــة يف اخلْلـــق والعبـــادة، ترتتـــب رؤيـــٌة ســـالمباعتبـــارهم األقـــرب إىل مفـــاهيم دعـــوة اإل
ــدين علــى غــريهم؛ بــل إّن لعــامل  بــين اإلنســان قائمــة علــى املســاواة واحلريــة والِنّديّــة. وهكــذا ال ميــزة للموحِّ

إذا صحَّ -ذكرهم إمنا سبُبُه إمكاُن استجابتهم أسرَع من غريهم لنهج املساواة واحلرية. أما ميزتـُُهم الوحيدة 
م يف -التعبري يـا أيهـا النـيب إنّـا ﴿: )شـهود(عـامل بـين اإلنسـان إىل  فهي حتوُُّهلُم إذا أحسـنوا القيـام مبسـؤوليا

وكــذلك جعلنــاكم أمــًة وســطاً لتكونــوا شــهداء ﴿)؛ 45(ســورة األحــزاب: ﴾أرســلناك شــاهداً ومبّشــراً ونذيراً 
). والشـهادة دعـوٌة وحضـور، لكنهـا أيضـاً 28(سـورة الفـتح: ﴾على الناس، ويكوَن الرسـول شـهيداً عليكم

). واملسـؤولية ليسـت ُأخرويــًة 44(سـورة الزخـرف: ﴾ولقومـك وســوف ُتسألون وإنـه لَـذكٌر لـكَ ﴿مسـؤولية: 
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وحْسب؛ بل هي بالدرجة األوىل مسؤوليٌة حاضرٌة أو دنيوية. إذ هم (املسـلمون وأهـل الكتـاب) مسـؤولون 
ــج التعــاُرف ومــدى تقدمــه، ومســؤولون عــن حتريفــه إْن كــان، وعــن عــدم جناحــه بشــكٍل عــام:  وإن ﴿عــن 

  ).38(سورة حممد:  ﴾بدْل قوماً غريكم مث ال يكونوا أمثالكمتتولَّوا يست
ـــعُ  - ـــه  األســـاُس الراب ولكـــٍل وجهـــٌة هـــو ُمولّيهـــا فاســـتبقوا ﴿: -تعـــاىل-هـــو القاعـــدُة املقاصـــدية يف قول

(ســورة ﴾ولكــْن ليبلــوكم فيمــا آتــاكم فاســتبقوا اخلريات﴿: -تعــاىل-)، وقولــه 148(ســورة البقــرة: ﴾اخلريات
قصوُد من الدعوة والتعاُرف واملسؤولية: إجناُز اخلريات. فاالختالف سوف يسـتمّر، لكنـه ). امل48املائدة: 

بالنهج اإلهلي التعاُريف يتحول إىل تناُفٍس يف حتقيـق خـري بـين اإلنسـان. وهـذا يُطـلُّ بنـا مـن جديـد علـى آيـة 
. فــالتقوى تعــين خــري بــين هــو األتقــى -ســبحانه-التعــاُرف الــيت ُختتــتمُ  بــذكر التقــوى، وأّن األكــرم عنــد اهللا 

اإلنسان، واخلري مفهوٌم عامٌّ ومشرتٌك، إنه هـو نفُسـه املعـروف، املتعـاَرف عليـه (ضـّد املنكـر)، والشـاذ وغـري 
املألوف. وهكذا يظهر مرًة ُأخرى املنهج الشمويل القـائم علـى وحـدة بـين البشـر، والوحـدة الكـربى والعامـة 

  لكتب السماوية.للمفاهيم األساسية؛ وخباصٍة لدى أهل ا
ية، لكــّن سـالمولسـُت هنـا يف معــرض حبـث مــدى حتقُّـق تلــك الشـمولية التعارُفيــة يف التجربـة التارخييــة اإل

ــا تعارُفيُتهــا  الواضــح أّن املســلمني مجيعــاً كــانوا علــى وعــٍي لشــمولية الرســالة والــدعوة ومســؤوليتهم عنهــا. أّم
ال إكــــراه يف ﴿يف القــــرآن:  تبعــــاً ألمــــر اهللا ســــالماإلوســــالُمها فقــــد جتلَّيــــا يف عــــدم اإلكــــراه علــــى اعتنــــاق 

). فقـــد بقيـــت الـــدياناُت القدميـــُة يف األقطـــار الـــيت افتتحهـــا املســـلمون. وحـــىت 256(ســـورة البقـــرة: ﴾الدين
عصر احلروب الصليبية، كانت أكثرية الناس يف الشام ومصر واألندلس ما تزال مسـيحية. أّمـا التعاُمـُل مـع 

، )هلم ما لنا وعليهم ما علينـا(هود واملسيحيني) فقد قام على مبدأ عصر الفتوحات: (من الي )أهل الذمة(
بيد أّن أخطاء كثريًة حصلْت يف التصرفات ما كانت آتيًة دائماً من جانب الدولة، بـل إّن الفقهـاء شـاركوا 

واضـــحاً يف  فيهـــا، كمـــا شـــاركت فيهـــا العامـــة بنصـــيٍب وافـــر. وبالنســـبة لغـــري أهـــل الكتـــاب فـــإّن املبـــدأ كـــان
م أحــرارا(البدايــة؛ يف مثــل قــول عمــر بــن اخلطّــاب:  ُ م أمهــا ، وقــول زهــرة بــن )مــىت تعبــدُمت النــاس وقــد ولــد

أتينا لُنخرج النـاَس مـن عبوديـة العبـاد إىل عبـادة رّب العبـاد، ومـن ضـيق الـدنيا (حوية لرستم يوم القادسية: 
  .)سالمإىل سعتها، ومن َجور األديان إىل عدل اإل

فتـأثر أكثـر بالطـابع اإلمرباطـوري الـذي آلـْت إليـه الدولـُة  سالما التعاُمُل مع سائر األُمم خارج دار اإلأمّ 
وســالم، ودار حــرب. ويف هــذا التقســيم مبــدئياً شــيٌء  إســالمية. ظهــر هنــاك أوًال التقســيم إىل دار ســالماإل

لكـّن حالـة احلـرب مـا كانـت دائمـًة وال  من الواقعيـة؛ ألّن اجلبهـة كانـت مفتوحـًة مـع البيـزنطيني ومـع الـُرتك.
يف حالــٍة واحــدٍة أو موقــٍع دائــٍم وثابــت. وقــد اضــطُّر الفقهــاء  ســالمعامــة؛ حبيــث يُعتــرب العــامل خــارج دار اإل

وادعـة. بيـد أّن الضـرر األكـرب وقـع يف تطـور ذاك التقسـيم 
ُ
لالعرتاف بدارين ُأخريني مهـا دار العهـد، ودار امل

، ودار ُكفـر (الشـافعي)، وإجـازة احلـرب علـى أسـاس الُكْفـر، إسـالمَعَقـدي، أي دار إىل تقسـيٍم  )الـواقعي(
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رغم أنه ال إكراه يف الدين، وال حرب (أو ال جهاَد يف سبيل اهللا) إالّ عند االعتداء أو خوفه (رْأي مجهور 
  : أمة اإلجابة، وأمة الدعوة.)أمتني(الفقهاء)، وكان ابن عبّاس قد قّسم العامل إىل 

4  
َ منذ أواسـط التسـعينات أّن وسـم نظـام مـا بعـد احلـرب البـاردة بأنـه نظـاٌم عـامليٌّ جديـد، إمنـا . . لقد تبنيَّ

يعين أوحديًة ُقطبيًة، وظهرت العوملة باعتبارها هيمنة،وحتول األمـر مـن نـزٍع لأليـديولوجيا إىل إحـالل مشوليـٍة 
. ومــــا كــــان املفكــــرون ســــالمعلــــى اإل ُأخــــرى حملَّهــــا. ومــــن ضــــمن مبادئهــــا: صــــراع احلضــــارات أو الصــــراع

املســلمون وحــدهم هــم الــذين احتجــوا علــى ذلــك وقــاوموه؛ بــل إّن رجــاالت الكنيســة الكاثوليكيــة تصــّدروا 
بعد أن كانت الكنائس (غري األصولية) مجيعاً قد دخلت منذ الستينات يف  )حوار احلضارات(الدعوة إىل 

ــس مفكــرون مســلمون كثــريون لشــعار حــوار ، مث يف حــوار األديــســالمحــوار املســيحية مــع اإل ان. وقــد حتمَّ
احلضـــارات، وســـلكوا إزاءه مســـلكهم يف التحـــاور مـــع املســـيحيني، أي علـــى أســـاس االســـتقاللية والنديـــة. 

القيميـــة هنـــا غـــري مفهومـــة. فـــاألمر ال يتعلـــُق بالتفـــاهم الـــديين بعـــد  )االســـتقاللية(والنديـــة مفهومـــٌة، لكـــّن 
ي/ املســــيحي)؛ بــــل مبوقــــع ســــالميحيني واملســــلمني (وهــــو موضــــوع احلــــوار اإلاخلصــــومة الطويلــــة بــــني املســــ

م به. القرآن يدعو املسلمني للتسابُق والتناُفس مع غريهم يف  ، دومنـا )اخلـريات(املسلمني يف العامل وعالقا
ـا املسـلمون معرفـ ًة أو حتديـداً. حتديٍد لتلك اخلريات، باعتبارها معروفًة ومشرتكًة بني بين البشـر، وال ينفـرُد 

فإذا كان من حّق املسلمني االستقالل السياسي، والندية يف النظام الـدويل؛ فإنـه لـيس مـن حّقهـم االنفـراد 
ــا! وهكــذا يف وجــه  ــم ينفصــلون عــن بــين البشــر  بتحديــد القــيم الــيت يشــاركون فيهــا البشــرية بــل األحــرى أ

اتيجيني الغـربيني فقـط؛ بـل ولـدى بعـض اجلهـات تعمُلق اُألحادية القطبية، ولـيس لـدى السياسـيني واالسـرت 
 )حـوار احلضـارات(ية، وتغـّذْت علـى سـالمالدينية والثقافيـة؛ تعملقـت اخلصوصـية الطهوريـة واالنفصـالية اإل

(وهــو لــيس يف  )حــوار احلضــارات(الــذي عــىن انفصــال تلــك احلضــارات وتعاُيَشــها. ففــي أحســن حــاالت 
م، وال سـالمي، ولـن تتصـارع الثقافـة اإلمسـالأحسن أحواله) لن يتصـارع الـدين اإل ية مـع الصـينيني وثقافـا

م؛ بل ستتعايُش على أساس االنفصال القيمي واملفهومي. م وأديا   مع األمريكيني وثقافا
وممــا يــدلُّ علــى تفــاُقم هــذا الوضــع االنفصــايل والصــراعي يف الوقــت نفســه، مــا مسعتُــُه مــن أحــد املفّكــرين 

قيمـني بالواليـات املتحـدة يف حماضـرٍة بكليـة االقتصـاد والعلـوم السياسـية جبامعـة القـاهرة األفارقة املسلمني امل
م. فقد دعا الرجل املسلمني إىل عدم ُمعارضة القـيم العامليـة أو اإلنسـانية الـيت ال ُتصـادُم نصـاً 1997عام 

بـن قـّيم اجلوزيـة عـن أو معًىن ما هو معروٌف يف دينهم. وقد استشهد على جواز ذلـك بـالنّص الـذي نقلـه ا
ابن عقيل احلنبلي: حيثما تكوُن املصلحُة فَثمَّ شرُع اهللا. كما استشهد مبا أورده علماء مقاصد الشـريعة يف 
الضـــروريات أو املصـــاحل األساســـية وهـــي مخـــس: حـــق الـــنفس (احليـــاة)، وحـــق الـــدين، وحـــق العقـــل، وحـــق 

ــا تتقــارُب مــع مــا ورد  يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان. وقــد قلــُت لــه النْســل، وحــّق املِْلــك؛ موضــحاً أ
ــا  وقَتهــا إّن مــا يــدعو إليــه غــري كــاٍف ألنــه قاصــٌر عــن االعــرتاف باملرجعيــة اإلنســانية الواحــدة الــيت طالــب 
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ية كفيلــــٌة بإســــقاط حــــّق وواجــــب الــــدعوة، وحــــق وواجــــب ســــالمالقــــرآن يف آيــــة اخلــــريات، واخلصوصــــيُة اإل
عــــدم (ة واملســــؤولية. مث إّن مقولــــة ابــــن عقيــــل احلنبلــــي تعــــين أكثــــر مــــن التعــــاُرف، وحــــق وواجــــب الشــــهاد

ا ترفُع املشرتكات إىل مرتبة املأمور به شـرعًاً◌. كمـا أّن الشـاطيب (يف املوافقـات) بعـد أن ذكـر )التعُرض ؛ إ
ــا ُمراعــاٌة يف كــّل ملــة، يعــين أّن ســائر الــديانات الســماوية جممعــٌة عليهــا . وأمــا الضــروريات اخلمــس، قــال: إ

  منا اليوَم منظومتان أخالقيتان تشّكالن مبادرًة شاسعة اآلفاق للمشاركة يف عامل العصر وعصر العامل:
منظومــــة األخــــالق العامليــــة الــــيت دعــــا إليهــــا املفكــــر املســــيحي املعــــروف هــــانزكينغ، وهــــي تقــــوُم علــــى  -

 املشرتكات الكربى بني األديان، باعتبارها مرجعيًة إنسانيًة عاملية.

ومنظومة: العقل والعدل واألخالق. اليت دعا إليهـا مفّكـرون مسـلمون، وهـي تسـتبطن ثالثـة مفـاهيم  -
  قرآنية: التعاُرف واخلريات واملسؤولية.

يعـاين املسـلمون إذن مــن مشـكالٍت كــربى سـبُبها االنشــقاقاُت العميقـُة بالــداخل، واالنفصـاُل الشــعوري 
ما وجهان لُعملٍة واحدٍة هي: االفتقاِد للمرجعيـة والقيمي عن العامل. وكلٌّ من األمرين متع لٌِّق باآلخر أو أ

الكــربى أو الرؤيــة الواضــحة للــذات والــدور واملوقــع يف العــامل. وال خمــرَج مــن خصوصــيات االهتيــاج والثــوران 
ج التعارف اخلريي وعمله.   إالّ العودة جزًءا من العامل والعصر حبّس الشهود ومسؤولياته، و

ت وحدة املرجعية يف القيم األخالقية شرطاً ضرورياً لتصحيح املسار واملصري؛ فـإّن األمـر اآلخـر وإذا كان
املتعلق بإدارة الشأن العاّم، خيضُع أكثر للمشـرتك والسـائد يف العـامل. ففـي إدارة الشـأن العـام يُعتـُرب النجـاُح 

يــة، وفــتح اآلفــاق مــن أجــل املســتقبل بالفعــل، أي القــدرة علــى حتســني حيــاة النــاس والظــروف املاديــة واملعنو 
إّن شــروط اجملتمــع املزدهـر: الســلطان العــادل، والــدين  )أدب الـدنيا والــدين(املتطـور. وقــد قــال املــاوردي يف 

. وال شيء يبعث على األمل )األمل الفسيح(املتَّبع، واملوارد املتوافرة، واألمن املستتب، والقضاء الصاحل، و
ـــن يف  عـــيش النـــاس وأمـــنهم واتســـاع الفـــرص أمـــامهم. ولـــذلك فاملرجعيـــُة مرجعيتـــان؛ باملســـتقبل مثـــل التحسُّ

ــــادرة  ــــٌة يف إدارة الشــــأن العــــام. أمــــا األوىل فقواُمهــــا املب ــــري، ومرجعي ــــة ســــائدٌة يف اجملــــال القيمــــي الكب مرجعي
لصـاحل الـذي واملشاركة، وأّما الثانيُة فقواُمها اعتناق جتارب العصر وتنظيماتـه وممارسـاته يف تشـكيل احلكـم ا

  ُحيسُِّن حياة الناس، ويفتح الرجاء والطموح على آفاٍق مستقبلية.
البـــد مـــن اخلـــروج مـــن اخلصوصـــيات والشـــرذمات واالنشـــقاقات. فالعـــامل يعتربوننـــا مســـلمني أكثـــر مـــن 
ـــا مســـلمني أقـــّل مـــن الـــالزم بكثـــري؛ وهـــم مقبلـــون علـــى أســـلمتنا علـــى طـــريقتهم،  الـــالزم. وشـــبابنا يعتربونن

  يف الوقت نفسه على استعداء العامل.ومقبلون 
******************  

  *) مفكر وأكادميي من لبنان, ومستشار حترير جملة التسامح.
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  والغرب: سالمالدين والحضارة بين اإل
  بين النظرية والواقع تحديات الصراع وشروط الحوار

  صابر احلباشة(*
 الحضارة والثقافة: تأطير عامّ 

 أ) الحضارة

ألداء معـــان شـــىت، وكثـــريا مـــا تكـــون غـــري دقيقـــة. وعمومـــا ميكـــن متييـــز ثالثـــة  )حضـــارة(ة تســـتعمل كلمـــ
فيه على حكم قيمـة بشـكل إجيـايب،  )حضارة(استعماالت هلذه الكلمة: أما االستعمال العام فتدّل كلمة 

ـــا. وهـــذا يقتضـــي وجـــود أنـــاس أو شـــعوب  ـــا أو جمتمـــع ّم غـــري  -علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك-علـــى ســـلوك ّم
  و بدائية.متحضرة أ

يّـة. فثمـة جتليـات للوجـود جتماععلـى مظهـٍر للحيـاة اال )احلضـارة(أّما االستعمال الثاين فتدّل فيه كلمـة 
ــا ُتسـّمى آثــار  اجلمـاعّي ميكـن اعتبارهــا مظـاهر للتحّضــر، الـيت مــىت جتّسـدت يف مؤسســات وإنتاجـات، فإ

  ز بدرجة عالية من التقّدم والرقّي.على شعوب وجمتمعات، تتميّ  )حضارة(احلضارة. أخريا تنطبق كلمة 
وُيشــرتط يف احلضــارة أن تكــون العالقــات يف نطاقهــا متشــابكة تتجــاوز حــدود العالقــات املوجــودة بــني 
أفـــراد العشـــرية أو القبيلـــة. حـــىت أّن بعـــض علمـــاء األنثروبولوجيـــا يـــرون أّن الفـــرق بـــني اجملتمعـــات املتحّضـــرة 

وعّيـــــا بـــــل هـــــو فـــــرق كمـــــّي يف درجـــــة التعّقـــــد وحمتـــــواه يف البنيـــــة واجملتمعـــــات غـــــري املتحّضـــــرة، لـــــيس فرقـــــا ن
  ية.جتماعاال

مـا يفصـل الشـعوب األكثـر  -كما يدّل على ذلك اشتقاقها يف اللغـات الغربيـة- )حضارة(وتعين كلمة 
ـــة الغربيـــة،  )حضـــارة(تقـــّدما عـــن غريهـــا. وتعـــين كلمـــة  ـــاّيل، الثقافـــة األوروبي يف الســـياق اإلمربيـــاّيل الكولوني

) Lévy- Bruhlفها أفضــل مــن ســائر الثقافــات بشــكل مطلــق. ومــن ذلــك دراســات ليفــي بــرول (بوصــ
املقابلة للذهنية املنطقية والعلمية، اليت تُفهم يف سياق هـذه املفاضـلة لصـاحل الثقافـة  )العقلية البدائية(حول 

  ).1الغربية(
أحــدمها براغمــاّيت  ) علــى وجــود مفهــومني للحضــارة:Lucien Lebvreونقــف مــع لوســيان لــوفيفر (

ا( ). ومـن 2تداوّيل، وهو مفهوم متييزّي، واآلخر مفهوم علمّي تكون مبقتضاه لكّل جمموعة بشـرية حضـار
الواضـــح أّن هـــذين االســـتعمالني املختلفـــني للكلمـــة نفســـها يـــدّالن علـــى تغيـــري يف املنظـــور: ففـــي إحـــدى 

ذات، ومــن منظــور تطــّورّي؛ إذ تفــرتض هــذه احلــالتني يــتم اختــاذ موقــف مقــارّين يقــوم علــى التمركــز حــول الــ
الرؤية أّن اجملتمع الذي نتحّدث عنه واقٌع يف درجة من التحّضـر أو الالحتّضـر، يف سـياق تطـّور خطّـّي. مثّـة 

  ية.جتماعإذن معىن ديناميكّي للكلمة. وهذا يعود إىل التطّور التدرجيّي للوظائف اال
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ىن ثابـت، تعـين مـن خاللـه هـذه الكلمـة (= حضــارة) مثّـة معـ -وكمـا يـرى ذلـك بعـض البـاحثني-ولكـن 
حالة مـن الوظـائف يف زمـن معـّني، دون أّي إحالـة علـى مقارنـة خارجيـة. ويف مجيـع األحـوال، ال ميكـن أن 

  ).3نضبط مفهوم احلضارة ضبطا دقيقا إال إذا وضعناه جنبا إىل جنب مع مفهوم الثقافة(
 ب) الثقافة

) إضافة إىل أشياء مادية يستعملها بوصـفها homo sapiensفّكر (الثقافة سلوك خاّص باإلنسان امل
جزءا ال يتجزأ من هذا السلوك. ومن مثـة فـإن الثقافـة تشـتمل علـى اللغـة واألفكـار واالعتقـادات والعـادات 
والقــوانني واملؤسســات واألدوات والتقنيــات واألعمــال الفنيــة والطقــوس واالحتفــاالت، فضــال عــن عناصــر 

  أخرى.
وجود الثقافة واستعماهلا بتوفر البشر على القدرة العقلية أو التفكـري اجملـّرد، وهـو مـا يوضـع حتـت ويتعلق 

)، وهـو املتمثـل يف إعطـاء األشـياء والوقـائع معـاَين ال تُـدرك بـاحلواّس فقـط. symbolingُمسّمى الرتميز (
ألصوات اليت تتكّون منهـا ونظام الرتميز اللغوّي أوضح مثال على ذلك؛ فمعىن كلمة شجرة ال يكمن يف ا

  الكلمة، بل مثّة عالقة اعتباطية بني الداّل (أصوات كلمة شجرة) واملدلول (معىن كلمة شجرة).
وانطالقا من هذه االعتبارات، ذهب بعـض الدارسـني إىل تصـنيف الثقافـات إىل ثقافـات بدائيـة وأخـرى 

األصـلّي أّن تعريـف الثقافـة، كمـا أشـرنا إليـه  . رغـم أّن املنطلـق...متطّورة، اعتمادا على مجلة من املعطيات
ا أمر ال يتوفر عليه إال البشر؛ فكيف يتّم زرع بـذرة املفاضـالت يف حقـل يُفـرتض  فيما سبق، يدّل على أ

  أنه جيمع الناس مجيعا، ألنه خصوصية بشرية، ونعين الثقافة؟
ات األحكـام األخالقيــة، رغــم أّن طبعـا جيــب التمييـز بــني اخلصوصــيات الثقافيـة واملفاضــالت القيميــة، ذ

املفاضـالت كثــريا مــا ترتكــز علــى توظيــف بعــض اخلصوصــيات إلعــالء شــأن ثقافــة علــى حســاب أخــرى أو 
  أخر.

ـائّي للثقافـة، فقـد أحصـى عاملـا األنثروبولوجيـا األمريكيـان كروبـر (  Kroeber)ال ميكن وضع تعريف 
األفكـــار (و )الســـلوك املـــتعلَّمُ (أّن الثقافـــة هـــي تعريفـــا للثقافـــة، منهـــا  164) Kluckhohnوكلوكهـــوهن (

، وغريهـــــا. ويفضـــــل هـــــذان )آليـــــة الـــــدفاع النفســــيّ (و )اخليــــال اإلحصـــــائيّ (و )البنـــــاء املنطقـــــيّ (و )الذهنيــــة
ــــد انطالقــــا مــــن (العاِلمــــان، وغريمهــــا تعريــــف الثقافــــة مبــــا هــــي جتريــــد أو بشــــكل أكثــــر ختصيصــــا هــــي  جتري

  ).4()سلوك
أصــيل احلضــارة تارخييــا أّن تطــّور التقنيــات معيــار رئيســّي لتحديــد احلضــارات. ويــرى البــاحثون يف جمــال ت

) يُعــــّد ظهــــور الكتابــــة، وبالتحديــــد بــــروز األجبديــــة الصــــوتية، عالمــــة L.H.Morganوحســــب مورغــــان (
مـــع -دخـــول شـــعب ّمـــا يف احليـــاة املتحّضـــرة. فالكتابـــة، كمـــا ال خيفـــى، تكثّـــف الوظـــائف الذهنيـــة، ولكـــن 

ية احملضـة يف حتديـد حتّضـر الشـعوب؛ جتماعيتّم االكتفاء فقط باملعايري التقنية وبآثارها اال جيب أالّ  -ذلك
  إذ تدخل عوامل أخرى كثرية يف االعتبار، لعّل من أّمهها العوامل الذهنية واألخالقية.



 14

وميكــن تصــنيف احلضــارات حبســب ميلهــا إىل البعــد التقــّين بشــكل أكثــر وضــوحا، ففــي مصــر القدميــة،  
الغايات التقنية ذات أمهية أكرب من اليونان القدمية، حيث كان الفكر التأملّي امتيـازا حيتكـره النـاس  كانت

األحــرار. وحنَــْت احلضــارة الرومانيــة منحــًى وســطا مجــع بــني هــذين املنــزعني، بتمييــز فئــة مــن املثقفــني، أي 
  أولئك الناس الذين ميكنهم التمتع باملتع الذهنية الراقية.

أصـبح  -مقرتنـا بـبعض اهلمـوم املاّديـة  -، فإّن أفول ْجنم السحر والشْعَوذة Kroeber)(روحسب كروب
معيارا مهّما للحضارة. فيما يـرى غـريه مـن البـاحثني أّن هـذا املعيـار يتمثـل يف ظهـور ديـن ذي آهلـة جمّسـدة 

  مكان اآلهلة احليوانية...
احلضارة والثقافة، واليت دفعـت فرويـد إىل أن يعـّرب إذا نأينا بأنفسنا عن األسئلة املعادة حول العالقة بني 

النخبــة  )ثقافــة()، خصوصــا وقــد تبــّني فشــل الفصــل بــني 5عــن ازدرائــه مــن التمييــز بــني الثقافــة واحلضــارة(
)، فإنّه بوسعنا تبنيُّ وجود مفهوم جامع قد تبلور يف األفـق الغـرّيب خـالل فـرتة احلـربني 6العاّمة( )حضارة(و

ينهمــــا وبعــــدمها، حيــــث ظهــــرت إيــــديولوجيات ميينيــــة متطرفــــة: النازيــــة األملانيــــة والفاشــــية الكــــونيتني ومــــا ب
اإليطاليـة، ويسـارية راديكاليـة املاركسـية اللينينيـة والسـتالينية، وأمكـن ملـؤرخي األفكـار أن جيمعـوا بـني هــاتني 

)، حيـث ّمت totalitarianismالظاهرتني اإليديولوجيتني حتت ُمسّمى واحد هو الشـمولية أو الكليانيـة (
حشــر هــذين التــوجُّهني املتصــلِّبني ضــمن البوتقــة نفســها، مقابــل الليرباليــة الــيت اعتــربت حاميــة التعــّدد، نظــرا 
إىل اعتبار كّل من الفاشية والشيوعية نظامني أحاديي اجلانب، ال يعرتفان باآلخر، فُحّق لليرباليـة أن تتغـّىن 

زميـــة النازيـــة والفاشـــية، اشـــتعلت احلـــرب البـــاردة، مـــع ). وملـّــا وضـــعت احلـــرب الع7بالتعّدديـــة( امليـــة أوزارهـــا 
  الشّق اآلخر التوتاليتارّي، أال وهو القطب الشيوعّي.

إّن حشــر اليمــني واليســار حتــت الالفتــة الواحــدة (الشــمولية) ُخيفــي ال فقــط عــدم دقــة، بــل خيفــي أيضــا 
صــاء أّي منــوذج خمتلــف، ولكــن الغايــة األخــرى تتمثــل يف نوايــا مبيَّتــة حتملهــا الليرباليــة الغربيــة، تتمثــل يف إق

الرغبة يف االستئثار مبكاسب شـطب القوميـة املتعصـبة مـن أجنـدة اللعـب الفاعـل علـى الصـعيد الـدوّيل، يف  
  كنف توازنات بدأت تعطي للواليات املتحدة األمريكية نصيب األسد يف مجع كلمة العامل احلّر.

ائية للمخالف املتعصـب ميينـا ويسـارا يوازيهـا تـدليس تـارخيّي كبـري يتمثـل يف والواقع أّن هذه الرؤية اإلقص
ــــة (اإلغــــراء املمــــّوه بتعدديــــة ثقافيــــة ال وجــــود هلــــا واقعيــــا، إىل حــــّد دعاهــــا بعــــض البــــاحثني  خرافــــة التعددي

ــــا 8()الثقافيــــة ــــة والتكنولوجي ). وال أدّل علــــى ذلــــك مــــن خطــــاب الســــينما واألدبيــــات السياســــية األمريكي
.، وهي نتاجـات أمريكيـة تضـع منـاذج طرازيـة ال صـلة هلـا بالتعـّدد الثقـاّيف ال مـن قريـب وال مـن ...داتيةواأل

 )صــراع احلضــارات(لفوكويامــا وال يف نظريــة  )ايــة التــاريخ(بعيــد. هــذا طبعــا دون أن نتوّغــل يف مقــوالت 
متارسـه الواليـات املتحـدة سياسـيا ). وهـذه األخـرية متثـل الصـياغة الفكريـة ملـا 9هلانتنجنت، الذائعة الصـيت(
  وعسكريا على أرض الواقع.
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م )صـــدام احلضـــارات(و )حـــرب الثقافـــات(خطـــاب  ، يقـــوم علـــى ســـجن األفـــراد واجلماعـــات يف هويـــا
إذ مـن غـري املعقـول تصـور احلضـارات تنمـو وتتطـور (الثقافية، وهو بذلك خطاب يناقض حقـائق التـاريخ، 

ية أثرت مضامينها وحققت انطالقتها ومشوليتها سالما، فاحلضارة اإليف عزلة ودون حوار خصب فيما بينه
بتالقحها مع احلضارات األخرى السابقة واملعاصرة هلا، كاحلضارات الفارسية والبيزنطية والرومانية وغريهـا،  

ية وأخذت عنها ما وفر هلا مسـتلزمات سالمكما أّن حضارة الغرب استفادت كثريا من احلضارة العربية اإل
). ومـن املفارقـات الشـديدة الـيت تعصـف بـالفكر اإلنسـاّين يف بـدايات هـذه األلفيـة 10()التطور والنهـوض

ضرورة العوملة االقتصادية وحتمية صدام احلضارات ومـا ينجـر عنـه مـن ردود فعـل (الثالثة ربط بعضهم بني 
  ).11()محائية، كالغزو واهليمنة من جهة والتمركز املعكوس من جهة أخرى

هـــذه التوّجهـــات تنـــايف روح العوملـــة وتفقـــدها مشوليتهـــا اإلنســـانية وتضـــعها رهينـــة يف أيـــدي أصـــحاب إّن 
ا آلليـــات الســـوق دون اكـــرتاث  ثـــري، والتكامـــل (رؤوس األمـــوال ُخيضـــعو

ُ
بـــالقيم املشـــرتكة، واالخـــتالف امل

ــد للســلم العــامليّ  كمــاش العــامل، وكانــت ). إذا كانــت العوملــة اجتهــت اجتاهــا حثيثــا يؤشــر علــى ان12()املمهِّ
يـة وبـني النظـام اجتماعاألديان السماوية داعية إىل العاملية، فكيف تصاغ العالقة بني الدين بوصفه ظـاهرة 

َعوَْمل اقتصاديّا وسياسّيا وحضاريّا؟
ُ
  امل

من هنا تظهر نواٍح متعددة يف العالقة بني احلضارة والدين: تطـّور األوىل مقـرتن بطبيعـة الثـاين. لكـن مـا 
  عريف الدين؟ وكيف تتّم دراسته علمّيا؟ت

  تعريف الدين ودراسته في األفق الغربيّ 
ــــ تلك العالقـــة القائمـــة بـــني الوجـــود البشـــرّي وبـــني مـــا يـــراه (يـــتّم تعريـــف الـــدين يف املوســـوعات الغربيـــة ب

ــا. وتعــّد العبــادة، تقريبــا، أكثــر عنصــر أمهّيــة يف  ــا أو إهلّي الــدين، ولكــن اإلنســان مطلقــا أو مقدَّســا أو روحّي
السلوك األخالقّي والعقيدة الصحيحة واملشاركة يف املؤسسات الدينية، متثل عموما، مكّونات وعناصـر يف 

  ).13()احلياة الدينية، كما ميارسها املعتنقون والعابدون، وكما يدعو هلا علماء الدين والكتب املقّدسة
ربِّ عن حتّيز له أو عليه. غري أّن املرور مـن يبدو حمايدا، موضوعيا ال يع -كما هو واضح-هذا التعريف 

علــى نزعــة وضــعية  )العلميــة(يوّضــح لنــا انطــواء هــذه الرؤيــة  )احلفــر يف الشــأن الــديينّ (إىل  )تعريــف الــدين(
)positivisteية.جتماع) ال خيطئها املتأّمل يف مناهج العلوم اال  

 مـدرج وسـط ووسـيط. وسـط بـني الرؤيـة إّن التعامل مع الدين وفق الرؤيـة الوضـعية يقـوم علـى وضـعه يف
الســــحرية العتيقــــة والرؤيــــة العلميــــة احلديثــــة، ووســــيط ألّن حقبــــة ازدهــــار الرؤيــــة الدينيــــة تتمثــــل يف العصــــور 

  ).14الوسيطة(
وما فتئت دراسة الدين باملعىن العلمـّي للعبـارة (أي مبعـىن فهـم دالالتـه وأصـوله املتعـددة)، تتزايـد أمهيتهـا 

  ثة. وتقوم دراسة الدين بشكل عاّم على مظهرين اثنني:يف العصور احلدي
  جتميع املعلومات حول الدين. -1
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 تأويل تلك املادة اليت ّمت مجعها تأويال نسقيا، قصد استخالص معانيها.  -2

ـــــه  ـــــة. وينبغـــــي أن تلحـــــق ب ـــــاة الديني ـــــة للحي ويشـــــتمل املظهـــــر األول علـــــى الدراســـــات النفســـــية والتارخيي
عدة مــن قبيــل األركيولوجيــا واإلثنولوجيــا والفيلولوجيــا وتــاريخ األدب، وغريهــا مــن ختّصصــات تكميليــة مســا

ة. ومتثل وقائع تاريخ الدين عنصرا عظـيم األمهيـة يف تطـّور التـاريخ الـديين للجماعـات املعتنقـة  العلوم املشا
  لذلك الدين، ويُعترب ذلك أساس سائر العناصر الداخلة يف دراسة الدين.

ســاس التــارخيي، جنــد مــن الواجــب امللــّح النظــر يف التجربــة الدينيــة البشــرية يف عموميتهــا، وإىل جانــب األ
من وجهة نظر نسقية وموّحدة. وحياول دارس الدين، ال فقط أن يتعـّرف إىل تنـوّع املعتقـدات واملمارسـات 

ينيــــة بــــل يســــعى أيضــــا إىل أن يفهــــم بنيــــة التجربــــة الد )،homo religiosusعنـــد اإلنســــان املتــــدّين (
  وطبيعتها وديناميتها.

يف قياس -وحياول دارس الدين أن يكتشف كذلك املبادئ اليت جيري االحتكام إليها عرب احلياة الدينية 
ليسـتخلص القـوانني الـيت تعمـل  -ي البشـريجتمـاعالذي يبحث عن قوانني السلوك اال جتماعمع عامل اال

  يف الدائرة الدينية.
 معــىن الكلمــة، إالّ مبالحظــة النســق والبنيــة املــوثّقْني مًعــا للثــراء التــارخيّي ال يــنهض، بــأمتّ  )علــم الــدين(إّن 
  ).15للدين(

وقد شهد القرن التاسع عشـر ظهـور دراسـة الـدين بـاملعىن احلـديث للكلمـة، حيـث ّمت اسـتعمال تقنيـات 
وغريهــا،  جتمــاععلــم االالتحقيــق التــارخيّي والعلــوم الفيلولوجيــة والنقــد األدّيب وعلــم الــنفس واألنثروبولوجيــا و 

يف حماولة ملعرفة التاريخ املتوقَّع للدين وأصوله ووظائفه. والواقع أنّـه قلــّما حصـل إمجـاع بـني الدارسـني حـول 
ُنزَّلــة للــدين املســيحّي (أو غــريه) أو التخمينــات حــول حتريــف الــدين، ومــن مثـّـة فقــد احتــوى هــذا 

الطبيعــة امل
  اريخ.املوضوع عناصر مثرية للجدل، عرب الت

  الطبيعة والدالالت
ال يــزال اجلــدل متصــاعدا يف تفكيــك أمنــاط العالقــات الكائنــة والكامنــة بــني جــوهر الــدين وماهيتــه مــن 

  جهة، وبني سياقات املعتقدات الدينية ونظم املمارسات وأنساق املؤسسات، من جهة أخرى.
والت للوقـــوف علـــى مكـــّون إّن تعريفـــا مرضـــيا للـــدين، يف حـــّد ذاتـــه أمـــر صـــعب املنـــال؛ وقـــد جـــرت حمـــا

أساسّي يف كّل األديان (أي الناموس أو الروحانيات والتجربة والتناقض بني املقّدس واملدّنس واالعتقـاد يف 
الــــدين أو ماهيتــــه. غــــري أّن مثــــة  )جــــوهر(اهللا أو يف اآلهلــــة)، ومــــن مثــــة، فإنـّـــه يبــــدو أنــــه بوســــعنا أن نصــــف 

اوالت، نظـرا ألّن ثـراء االخـتالف الـديّين بـني النـاس جيعـل مـن اعرتاضات تقوم ضّد كّل حماولة من هذه احمل
املمكـن إجيــاد أمثلـة مضــاّدة، أو ألّن العنصـر املــذكور بوصـفه أساســيا يف بعـض األديــان، يكـون هامشــّيا يف 

  بعضها اآلخر.
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عمليًّــــا، الــــدين هــــو نســــق خمصــــوص، أو هــــو مجلــــة مــــن األنســــاق، تتشــــابك فيهــــا مجلــــة مــــن النظريــــات 
ة... ويعـــــّرف عـــــامل الالهـــــوت واألســـــاطري  والطقـــــوس واألحاســـــيس واملؤسســـــات وعناصـــــر أخـــــرى متشـــــا

م) الـــدين بأنـــه االهتمـــام Paul Tillich) (1886-1965األمريكـــي، األملـــاين األصـــل بـــول تيلـــيخ (
. وانطالقــا مــن ذلــك ميكــن أن حنكــم )أشــباه أديــان(النهــائّي لإلنســان، ويعتــرب املاركســية واملاويــة والفاشــية 

ا غائمة.على ا   حلدود بني األديان التقليدية واإليديولوجيات احلديثة بأ
  الحيادية والذاتية في دراسة األديان

مل يبــدأ علــم األديــان املقــارن خاليــا مــن أحكــام القيمــة الــيت تفّضــل بعــض األديــان علــى بعــض، حــىت أّن 
افـة أن يُوَسـم عمُلهـم مبـا انطبعـت بـه بعض املزاولني احملدثني هلذا احلقل البحثّي ال حيّبذون هذه التسمية خم

  ممارسات هذا البحث األوىل من فقدان النزاهة ومن مفاضلة بني األديان.
بــــني دراســــة الــــدين يف ســــياق احلضــــارة الغربيــــة ودراســــته يف ســــائر  -فيمــــا نظــــنّ -إّن منشــــأ االخــــتالف 

غــري الغربيــة، فهــي تعــين ) ال مقابــل هلــا يف احلضــارات religionاحلضــارات، يبــدأ منــذ املصــطلح فكلمــة (
علــى أقــّل تقــدير، أّن الــدين لــيس مقــابال  -يّ ســالميف الســياق اإل-بالضــبط مــا يقابــل الدولــة، وحنــن نعلــم 

) religionللدولة بالضرورة، بل تنشأ بينهمـا ضـروب مـن العالقـات املتداخلـة... فلّمـا كـان معـىن كلمـة (
أّن سـحب مفهـوم هـذا املصـطلح علـى حضـارات ال يالئم سوى السـياق املسـيحّي، فقـد غـدا مـن األكيـد 

  أخرى، أمٌر يقوم على قْدٍر من التعسُّف ال ْخيفى.
ولعّلــه مــن املناســب أن نشــري إىل إمكانيــة تصــنيف اجتاهــات دراســة األديــان يف الفكــر الغــرّيب إىل ثالثــة 

  ):16اجتاهات رئيسية(
لتطّوريـة الـيت تـرى أّن املمـاثالت املوجـودة األنثروبولوجيـا الربيطانيـة ا اتجاه الدراسات اإلثنولوجيـة: -1

بــني األديــان والثقافــات املختلفــة تــدّل علــى حصــول تطــّور ديــّين مشــرتك بالنســبة إىل البشــرية قاطبــًة. وتــرى 
ـا تقـوم علـى نْقـل الوقـائع الدينيـة  ات احلاصـلة بـني األديـان بكو النظرية االنتشارية أنّـه ميكـن تفسـري املشـا

  .من ثقافة إىل أخرى
ميثـل رّدة فعـل ضـّد التطوريـة، ويـرى يف املمـاثالت  اتجاه اإلثنولوجيا التاريخية الثقافيـة األلمانيـة: -2

ـا. وهـذه الرؤيـة دينيـة  املوجودة بني األديان عالمة على صدورها من مشكاة واحدة، فهـي منزَّلـة ومـوحًى 
ـــــــا موجـــــــودة يف أعمـــــــال إثنولـــــــوجيني مـــــــن مدرســـــــ ّ ة فيينـــــــا لـــــــألب مشيـــــــدت أكثـــــــر منهـــــــا علميـــــــة، رغـــــــم أ

)W.Schmidt.(  
ات الدينيــة حضــور حقيقــة دينيــة واحــدة متعاليــة علــى  االتجــاه الفينومينولــوجّي: -3 يــرى يف التشــا

 G.Vanالتعابري الظاهراتية املخصوصة، انطالقا من رؤية فلسفية ما بعد كانطية، طّورها فان در ليـوف (

der Leeuw) ومرســيا إليــاد (Mircea Eliade قــد أســهمت هــذه الرؤيــة يف تطــّور الدراســات )، و
 الدينية التارخيية.
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إّن الدراســات التارخييــة الــيت تتنــاول حضــارات خمتلفــة عــن احلضــارة الغربيــة، إذ ختّصــص فصــال مســتقال 
للــدين، إمنــا متــارس ضــربا مــن املركزيــة األوروبيــة. فالــدين لــيس معــزوال عــن ســائر الظــواهر الثقافيــة، يف تلــك 

  ا هو احلال بالنسبة إىل احلضارة الغربية.احلضارات، كم
ـــج للســـلوك [...](ويـــذهب أوليفـــر ليمـــان إىل القـــول إّن  ) 17()الـــدين شـــكل مـــن أشـــكال احليـــاة، و

  ).18()االعتقاد الديّين هو مسألة التزام بطريقة للحياة(ويعترب أّن 
  الدين والثقافة

وْمهًــا، فإنــه يــرى أنــه بنيــة فنتازيــة، علــى  مــن الناحيــة النفســية، عنــدما يتحــدث فرويــد عــن الــدين بوصــفه
) Jungاإلنســان أن يتحــّرر منهــا عنــدما يبلــغ مرحلــة النضــج الفكــرّي. أّمــا عــامل الــنفس السويســرّي يونــغ (

فيقرتح مفاهيم النمـاذج العليـا (املنطويـة علـى نزعـات فطريـة لتكـوين صـور رمزيـة) يـدعمها ال وعـي فصـيلّي 
  ذلك يوفـّر مقاربة نفسية لالعتقاد يف وجود اهللا.(متعلـِّق بفصيلة البشر)، كّل 

وللـــدين تـــأثري عظـــيم ولكـــن غـــامض يف الثقافـــة. إّن فكـــرة كـــون اإلنســـان تابعـــا يف حياتـــه ووجـــوده لقـــّوة 
  ليست قّوته، قد شّجعت بعض الناس ليكونوا كساىل، كما أهلمت آخرين أن يبذلوا جهدا أكرب.

ر، قــد جعلهــم يســتهينون باحليــاة الــدنيا. وجعــل الــبعض اآلخــر إّن اعتقــاد املتــديّنني يف وجــود عــامل آخــ
ا حمّل اختبار(   ).19ينظرون إىل حياة البشر على أ

م وتـــوّيف 1864) الـــذي ُولـــد ســـنة Max Weberاألملـــاّين مـــاكس فيـــرب ( جتمـــاعوذهـــب عـــامل اال
يــرى غــريه أّن الكاثوليكيــة م، إىل اعتبــار الربوتســتانتية توفـــّر أرضــية مالئمــة للرأمساليــة احلديثــة، و 1920ســنة

  ).20تتكّيف بسهولة مع وجهة النظر االشرتاكية(
 Friedrichجـوهر الـدين يُـدرك يف حلظـة رؤيـة وكشـف، وقـد مثــّل الفيلسـوف األملـاين شـالير مـاخر (

Shleirmacher بألفــاظ القـــُبلة  م، ألســاس التجربــة الدينيــة1834و 1768) الــذي عــاش بــني ســنيت
  ).21واالحتضان(

العقيــدة تصـــف حــاال ذاتيـــة تقبـــل مــا ينبثـــق عنــه الكشـــف والفـــتح اإلهلــّي ومـــا هــو راســـخ يف الوثـــوق  إنّ 
)، ُولـــــد Spinozaتبعـــــا للفيلســـــوف األملـــــاين اليهـــــودي ســـــبينوزا ( -الشخصـــــّي مثـــــل الرغبـــــة أو املقاومـــــة 

  ).22ويتّم توظيف مجيع األشياء احلّية ألداء هذا الدور( -م 1677م وتويف سنة 1632سنة
الصــالة هــي تلفـــّظ بكلمــات (طقوســية) يف ســياق أو مــن دون ســياق درامــّي (شــعائرّي) يهــدف إىل  إنّ 

حفــظ الشــخص حبضــرة املعبــود أو للتعبــري عــن أحاســيس خاّصــة حبضــرة املعبــود كــذلك. معظــم الصــلوات 
ا تتضـــمن كلمـــات تـــؤّدي وظيفـــة يف االجتـــاهْني. مـــا هـــو شـــأٌن طقوســـيٌّ معـــينٌّ، أساســـا، باألحـــداث الـــيت هلـــ

  ).23إمكانيات للكشف والتجّلي يف حياة اإلنسان، وحيث تبلغ األسرار أقصاها(
ــا مجيعــا تتفــق يف  ّ ومــن املعلــوم أّن األديــان تتمــايز علــى مســتوى املمارســات التعبديــة أو الشــعائر، غــري أ

 وجود مقّدسات ورموز دينية، رغم التباين بينها من دين إىل آخر.
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ع األديان، له نتائج عملية كثرية. واخلالص نوعان، حسب طبيعة املنظـور: إّن اإلميان باخلالص، يف مجي
أحــدمها خــالٌص يُلهــم اإلنســان أن يســعى يف طريــق التطــّور وجيعلــه يعتقــد أنــه ينعتــق يف عــامل الزمــان، مثــل 

  ية واملشاريع اليت تبين حياة ثرية لإلنسانية مجعاء.جتماعهذه النظرية للخالص تشّجع اإلصالحات اال
ــ ا املنظــور الثــاين، فيــتّم النظــر مــن خاللــه إىل اخلــالص بوصــفه وراء عــامل الزمــان، يقــع بعيــدا متامــا عــن أّم

امتحانا عسريا، ويف أسوئها بؤرة فساد ودائرة  -يف أحسن األحوال-عاملنا هذا، وهو أمر جيعل هذا العامل 
للخـالص جتعلـه فرديـا خالصـا،  وهـذه النظريـة -بؤس وجْور، من األفضل لإلنسان أن يستبق التحّرر منها 

  وميكن أن تشّجع القمع والطغيان.
وليس من الغريـب أن تشـيع يف فـرتات القنـوط واليـأس الروايـات واألخبـار املؤذنـة بنهايـة العـامل، نظـرا إىل 

يف حتقيق العدل أو العدالـة أو  -لدى معظم الناس-حصول شعور عاّم باإلحباط سواء عرب فقدان األمل 
 نظرا إىل استشراء ضروب الفساد وظهوره يف الّرب والبحر.الرفاه، أو 

ويدفع االعتقاد الديّين النـاَس أحيانـا إىل اسـتخالص نتـائج حـول الطبيعـة والتـاريخ: فاحملصـول اجليّـد يـتّم 
ْحـُل واجلفـاف فُيفسَّـر بكونـه 

َ
تفسريه، بأنه نتيجة العبادة أو السلوك احلسن، أو نتيجٌة لكليهما معـا، أّمـا امل

تيجـة الرتكـاب املعاصـي، سـواء بـالتخّلي عـن أداء العبـادات أو بعـدم التـزام األخـالق يف املعـامالت. وإذا ن
ـــة تعمـــل احلـــّق وتتبـــع هدايتـــه، كمـــا دعـــا إىل ذلـــك  ـــتحّكم يف التـــاريخ، فـــإّن أّم ّمت االعتقـــاد يف أّن املعبـــود ي

رة ذلك ازدهارا وجناحا. يف أزمنـة سـابقة، األنبياء أو غريهم من الشخصيات الدينية، يتوقـّع أن جتَين األّم مث
ـــال الســـابقة عـــن الصـــراط  ـــتّم نســـبته إىل ارتـــداد األجي ـــدما كـــان هـــذا ال حيصـــل، فـــإّن البـــؤس الالحـــق ي عن

 املستقيم.

ــذه الطريقــة  ويــزعم كثــري مــن املالحظــني للــدين يف العــامل احلــديث أّن قلـــّة قليلــة تعتقــد أّن اهللا يتــدّخل 
ــا. بــل إّن تــدّخل اهللا يف العــامل، دون زعــم اإلحاطــة بــه  املباشــرة والــيت ميكــن ــأ  يــتّم  -جــّل وعــال-أن نتنّب

إيّـــاهم علـــى إتيـــان مـــا  -تعـــاىل-بشـــكل فعلـــّي مـــن خـــالل نشـــاطات النـــاس الفكريـــة والعمليـــة، يف إقـــداره 
  يفعلون.

نســتثمر هــذه )، فكيــف 24إذا كانــت هــذه، إمجــاال، طبيعــة املقاربــة الفلســفية الغربيــة للظــاهرة الدينيــة(
ـــدين، عمومـــا، علـــى تأصـــيلها يف ظـــّل دعـــاوى  املعطيـــات يف االقـــرتاب مـــن الـــروح اإلنســـانية الـــيت يعمـــل ال
التطــّرف واالنغــالق؟ وكيــف يكــون االخــتالف املثمــر رهانــا لعالقــة ِصــّحية متوازنــة بــني احلضــارات املختلفــة 

مجــــّي إىل حتقيـــق التعــــارف احلضــــارّي واألديـــان املتباينــــة؟ وهــــل ميكـــن التفكــــري يف جتــــاوز مقولـــة الصــــراع اهل
   الكوّين؟

  االختالف ُمعطى إنسانّي ثابت
يبـــدو أّن احلماســـة لألمميـــة واإلنســـانية يف مفهومهـــا الفضـــفاض قـــد أورثـــت، بعـــد أن بـــادت إيـــديولوجيًّا، 

ِقيتة، الـيت أسـهمت فكريّـً
َ
ا يف تعزيـز استخداما أداتيًّا سّيًئا هلا، هو عبارة عن ضرب من النمذجة والقولبة امل
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مـــا رّوجتـــه النزعـــة الســـلعية واحليـــاة االســـتهالكية مـــن طمـــس معـــامل االخـــتالف اإلنســـاّينّ◌ّ◌ ذلـــك اجلمـــال 
  .،...املتنوع الفسيفسائّي القائم على اختالف األلسنة واأللوان واألديان

تـأمرك يـؤّدي إّن االلتفاف على منجز التنوع البشرّي الطبيعي والثقايف عرب تعمـيم منـوذج رأمسـاّيل غـرّيب م
  إىل خلط األوراق وحصر العامل يف مزرعة يديرها راعي البقر.

كيـــف تســـهم الثقافـــات يف اجتثـــاث الكليانيـــة والشـــمولية املتخفيـــة حتـــت ســـتار العوملـــة؟ هـــذا هـــو لـــّب 
القضية. ويف سياق احلال، حيّق لنا التساؤل: كيف ينهض الدين رسالًة روحيـًة متتـاز برحابـة فضـائها ومتانـة 

ا وروعة تنزهها عـن الصـغائر وكـّل مـا يشـني، يف حـني تقـوم فئـات مـن أتباعـه بتسـليط عصـا التسـّلط صال
.؟ بل قـد ...والسيطرة على اآلخر، املختلف سواء أكان مذهبّيا أو قَبلّيا أو حزبّيا أو ِعْرقّيا أو إيديولوجّيا،

فيـــة متخفيـــة ال قيمـــة هلـــا إال جنـــد مـــن يعمـــد إىل تشـــويه حقيقـــة االخـــتالف عـــرب ابتســـاره يف تشـــكيالت ثقا
ــذه الطريقــة املشــّوهة تعــّزز روح العنصــرية يف التمركــز  االســتظراف والتنــّدر، ال حقيقــة قبــول اآلخــر. وهــي 

  الغرّيب.
كيــف يتنكــر املتــدّين أو املنظّــر لتــاريخ احلضــارة، كــلٌّ بطريقتــه، حلقيقــة االخــتالف اإلنســاّين وكونــه قــدرا 

دفـــع النـــاس (ف منصـــوص عليـــه شـــرعا وفقهـــا، يف أوضـــح مثـــال علـــى حقيقـــة حمتومـــا؟ واحلـــال أّن االخـــتال
كمــا شــاع يف   -ال رمحــة فقــط  -؛ بــل لــو عــدنا لــبعض آيــات القــرآن لوجــدنا االخــتالف )بعضــهم بعضــا

ملــا وراء تعــّددها مــن حكمــة التيســري والتخفيــف، بــل إننــا جنــد أّن مــن ِعلــل  -احلــديث عــن تعــدد املــذاهب 
ولو شاء رّبك جلعل الناس أّمة واحـدة وال يزالـون خمتلفـني إالّ مـن ﴿: -تعاىل-ال خلق اخللق اختالفهم. ق

(سـورة هـود: اآليتـان ﴾رحم رّبك ولذلك خلقهم وّمتت كلمة رّبك ألمألّن جهّنم مـن اجلِنّـة والنـاس أمجعني
118-119.(  

نهم مـن ذهـب فاالختالف موجود وقـائم. يشـري الطـربي يف تفسـريه إىل االخـتالف يف بيـان طبيعتـه، فمـ
). ومـنهم مـن ذهـب إىل أّن االخـتالف 25()أهل اإلميان(إىل أنه اختالف يف األديان، واستثىن اهللا منهم 

). وذهـب فريـق ثالـث إىل أّن 26هو سبب خلقهم ليكـون بعضـهم أهـل اجلنـة والـبعض اآلخـر أهـل النـار(
رّجــح أحــد هــذه األقــوال،  ). واملالحــظ أّن الطــربيّ 27، أي خلقهــم للرمحــة()ولــذلك خلقهــم(معــىن قولــه 

 اهللا ألن خلقهـم، والسـعادة بالشـقاء ولالخـتالف: قـال مـن قولُ  بالصواب، ذلك يف القولني (وأوىلفقال: 
 ذلــك عقَّــب مث حــق، أهــل واآلخــر وباطــل، اخــتالف أهــل أحــدمها: خلقــه مــن صــنفني ذكــر -ذكــره جــل-

 أنــه منهمــا فريــق كــل  عــن فــأخرب ،الصــنفني صــفة ،)خلقهــم ولــذلك:(بقوله فعــمّ  ،)خلقهــم ولــذلك:(بقوله
  .)28)(له خلق ملا مَيسَّر

وال ميكــن باالســتناد إىل هــذه الرؤيــة املرجعيــة إال أن نتفــاهم حــول اجلوامــع املشــرتكة دون أن يكــون مثــة 
إكــراه مــن هــذا اجلانــب أو ذاك علــى مجــع الكلمــة حــول أمــر لــيس كونّيــا يف األصــل. ومــن هنــا تــأيت قيمــة 
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اليت تتجنب اخلوض يف اجلزئيـات املشـتتة وتنحـو حنـو النظـر األصـيل يف األصـول الكـربى  املقاربة املقاصدية
  ومراكز االهتمام الكّلية.

أن نالحـظ علـى مـدى التـاريخ، أنــّه مـا إن يتخـذ أحـد أطـراف االخـتالف مـن  -مـع ذلـك-لكن علينا 
حمنة أو نزاع مسّلح... فحياديـة السلطة السياسية ركنا متينا يأوي إليه، حىت ينقلب االختالف إىل فتنة أو 

مؤسســة الدولــة أمــام االختالفــات التأويليــة بــني أهــل االختصــاص، حصــانة مــن االنــزالق يف أتــون احلــرب 
  األهلية.

ما بأن حيملوا الغري على تقليدهم أو بأن يهمِّشـوا   يبدو أّن القّوة التقنية وتفاهة اخلصوم تُغريان أصحا
ميًشا..   حضوره 

يــتّم التحــاور اخلــالق والتعــايش اخلصــيب بــني بــين  -علــى أساســه-االخــتالف معطــى كــوّين فاألصــل أّن 
آدم، فال ميكن أن ينشأ حـوار حقيقـّي إال مـع افـرتاض وجـود طـرفني خيتلفـان يف مسـائل علـى أساسـها يـتّم 

  التقاول وتبادل احلجج.
قــول بالتفاضــل العنصــرّي أو لكــن الركــون إىل مسلـــّمات إيديولوجيــة وأفكــار استشــراقية عنصــرية: حنــو ال

.، وغريها مـن املقـوالت غـري املوضـوعية، ...االستعداد الفطرّي لدى الشرقيني لتقبُّل االستبداد والرضوخ له
يعين أّن التحليل العلمّي لواقع األمور مـا زال بعيـدا عـن املتنـاول. ال ميكـن احلـديث عـن عوملـة حقيقيـة، مـا 

ــا مــن خملفــات احلقبــة االســتعمارية. كيــف يقــف مل تــتّم إذابــة اجلليــد بيننــا وبــني هــ ذه الــرؤى الــيت أعتــرب أ
اآلخر الغرّيب على حقيقة ضرورة التوقف عن التعامل مع اآلخر تعامال غري إنساّين: املطلوب حتقيق منـاط 
 التساوي يف احلقـوق والواجبـات دون لـّف أو دوران. إّن إلغـاء االزدواجيـة يف املعـايري لـدى الساسـة وُصـّناع
القــرار يف الغــرب، مطلــب جــوهرّي ليكــون مثــة حــوار حقيقــّي يقــوم علــى ضــمان حــّق الطــرف اآلخــر يف أن 

  يكون لقوله ُحجِّّية ولوجهة نظره صدى... 
النفـور (يرى بعض الدارسني أّن من شروط اندراجنا يف فلك التحاور النـّدي مـع الغـرب أن نتوقـف عـن 

)، إضـافة إىل التوقـف عـن 29()ياتسـالمتـارخيّي يف جمـال اإلمن استخدام سبل البحث العلمّي واملنهج ال
ــّدد بــابتالع هويتنــا، ( التعــاطف مــع التطــرف باعتبــاره الســبيل العلمــّي األوحــد إىل مواجهــة األخطــار الــيت 

اظة الثمن اال ّي والنفسّي الذي ال بّد مـن دفعـه إن حنـن أردنـا اللحـاق بركـب الغـرب يف جتماعواستفظاع 
  ).30()ممضمار التقدّ 

ولكــن باملقابــل ال يــذهّنب يف ظّننــا أّن املطلــوب أن يُفــرض نســق حضــاري أو ثقــايف عــاّم علــى اجلميــع: 
فصــفاء احليــاة البشــرية ال يعــين االتفــاق أو تفــويض الغالــب ليســيطر علــى املغلــوب بشــكل يــتّم تأبيــده شــيئا 

م املخصوصــة، فشــيئا. والواقــع أّن حقيقــة االخــتالف تتمثــل يف جعــل النــاس يتعايشــون وي قتنعــون بوضــعيا
رغــم التنــافس وحمــاوالت تعمــيم كــّل منــوال منوالــه علــى ســائر املناويــل. وذلــك يف تضــامن مــع معطــى اهلويــة 

التمشي الذي يقوم به الفـرد لبنـاء خمتلـف مظـاهر شخصـيته (تعرف اهلوية على أنه ذلك الفردية واجلماعية 
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ـا الفـرد ذاتـه أو يقبـل أن سواء كانت هذه املظاهر حاليـة أم ماضـية أم مسـت قبلية، ويف املظـاهر الـيت حيـدد 
ا   .)31((كاميللري) )حيدد 

  :خالصة
ـــه ســـعي  ـــى مـــن خالل ـــادة البشـــرية منـــواال متكـــررا خـــالل احلقـــب والعصـــور، جتّل شـــّكل الصـــراع حـــول ري

يات القدمية الشعوب واألمم إىل أن تكون هلا اليد الطوىل على سائر سكان املعمورة. وحماوالت اإلمرباطور 
يف التوســـع واحلركـــات االســـتعمارية والكولونياليـــة واإلمربياليـــة... يف العصـــور احلديثـــة، كلهـــا أشـــكال خمتلفـــة 

  هلذا املسعى احملموم للغلبة والسيطرة.
وميّثل التنظري الفكرّي هلذه السياسـة املنهجيـة يف بـذر أفكـار التمـايز واملفاضـلة بـني النـاس، ومـن يسـتتبع 

د تفـــّوق وشـــطر العـــامل إىل شـــطرين: أحـــدمها متحضـــر ماســـك بزمـــام األمـــور يســـتحق احليـــاة ذلـــك مـــن ُعقَــــ 
  واآلخر متخلف تابع، مآله السحق أو خدمة الشطر األول.

وقــد ختتفــي هــذه اهلمجيــة الفكريــة الراديكاليــة حتــت غاللــة مــن اجلربيــة واحلتميــة التارخييــة يتســّرت خلفهــا 
ـا أصحاب التعّصب األعمى ملنوال من امل ولـن يتمكــّن  )زُبـدة اِحلَقـب(و )ايـة التـاريخ(ناويـل الـيت يـرون أ

خصوصــا إذا بّينــت وقــائع التــاريخ ســقوط  ...مــن أن يبــدعوا أفضــل منهــا -حســب هــذا املنظــور  -النــاس 
  نظم أخرى كانت متثـّل البديل / املنافس اإلسرتاتيجّي لتلك املناويل.

ف مآزق البشرية وال تطلب هلـا حلـوال. فهـي تسـتبقي الوضـع وهذا الطرح، كما قلنا، يستبطن نظرة تكثّ 
ايـة؛ وكـأّن الغايـة األبديـة الـيت علـى الشـعوب املتخلفـة أن تسـعى إىل حتقيقهـا  على ما هو عليـه إىل مـا ال 

والعــربة تبقــى يف املــّدة الــيت ســتحتاج إليهــا لتحقيــق هــذا املــأرب  ...هــي بلــوغ ذلــك النمــوذج الغــرّيب النهــائيّ 
  ن يظّل كيف نقنع النموذج الغرّيب بأحقيتنا بأن ننضّم إىل دائرته احملظية.والرها

فإغالق البـاب أمـام البـدائل واختـزال منـوذج النجـاح يف النمـوذج الغـرّيب هـو اختـزال مشـّط ملـا يعتمـل يف 
ا البشرية.   واقع التحديات اليت متّر 

ــاإســالم-ولعــّل مــربط الفــَرس يكمــن  مــن غيــاب مشــروع حضــارّي إســرتاتيجّي يف مــا نشــكوه  -ّيا وعربّي
يكـون طموحـا وأمـال يف حتقيــق التـوازن املفقـود، مــع غرينـا مـن التكـتالت البشــرية يف خمتلـف أصـقاع العــامل، 
منــذ زمــن طويــل، فــال ميكــن احلــديث عــن صــدام أو حــوار أو غــري ذلــك مــن أشــكال التفاعــل احلضــارّي يف 

ا علــى أرضــية ُصــلبة مــن التخطــيط ملشــروع جــوهرّي. أّمــا ّيا وعربّيــإســالمظــّل عــدم وقــوف الــذات اجلماعيــة 
ُســــمَّيات الكرتونيــــة لألقــــاليم الصــــورية، واال

ات البريوقراطيــــة، والتنســــيقات العَرضــــية، وخطابــــات جتماعــــامل
.، فلـــم تُعـــْد تســـكِّن اجلـــوع الشـــديد إىل تصـــّور مالمـــح ...االســـتهالك للـــداخلّي أو االستســـالم للخـــارجيّ 

  يف تنفيذه، يف تصميم حاسم. مشروع حضارّي والشروع
*********************  

  الحواشي
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  سالمدار اإل
  بحث في المفهوم، والمرجعية الدينية، والتحيزات الثقافية

  عبد اهللا إبراهيم(*
  : انبثاق عالم جديدسالمدار اإل - 1

لـيس ألن هـذا  )سالمدار اإل( حظة اليت بدأ يتداول فيها مصطلححتديد الل ،من ناحية تارخيية ،يصعب
املصــطلح غــري قــادر علــى اإلفصــاح عــن مضــمونه، إمنــا ألن قيمتــه احلقيقيــة تكمــن يف داللتــه الثقافيــة، فــدار 

ن أبدا ملعىن جغرايف مباشـر سالماإل وتنحسـر علـى وفـق درجـة  وّسـعكانـت تتألن تلـك الـدار   حمـّدد؛ مل تر
كانــت   ســالموحــدة دار اإلو  العــامل. لرؤيــةديــين  كمنظومــة ثقافيــة يوجههــا بعــدٌ   ســالمالثقــايف لإل حــرارة البعــد

ـــة ـــة واجلغرافي مـــيش للعوامـــل العرقي ـــه  ،ثقافيـــة بالدرجـــة األوىل، وجـــرى باســـتمرار  ولكـــن هـــذا ال يقصـــد من
أي وقـــت مـــن  يف ســـالممل تكـــن دار اإلو طمســـها، إمنـــا هـــي انتمـــاء طبيعـــي، فيمـــا العقيـــدة انتمـــاء ثقـــايف. 

أن  -وهــذا أمــر حيتــاج إىل اختبــار خــاص- يبــدو لنــاو األوقــات أرضــا حتتكــر الســيطرة عليهــا دولــة واحــدة. 
 إثـريف حـدود علمنـا نشـأ املفهـوم و . سالمهناك تعارضا شبه دائم بني املفهومني السياسي والثقايف لـدار اإل

 (= ذ العقـد األخـري مـن القـرن األول اهلجـري؛ فمنـالقـدمي احنسار السيطرة العربية على جزء كبري من العـامل
توقـف الفتوحـات يف أقاصـي الشـرق داخـل األراضـي  أولهمـاأمران ملفتان للنظـر:  وقع القرن الثامن) بداية

وظهـور بـوادر تقهقـر دائـم يف تلـك النـواحي، انتهـى بعـد أكثـر مـن مخسـة قـرون  (كاشـغر) عنـد الرتكستانية
انـدفاع الفتوحـات  وثانيهماآنذاك،  سالم، القلب الثقايف النابض لـدار اإلبوصول األقوام املغولية إىل بغداد

الغربيــة إىل أوربــا عــن طريــق األنــدلس، مث توقفهــا شــبه املفــاجئ، بعــد فــرتة قصــرية. ولعــّل العقــد األخــري مــن 
ني ، مهـا البدايـة الـيت شـهدت اللحظـة الفاصـلة بـني انـدفاعهالتـذلك القـرن، والعقـد األول مـن القـرن الـذي 

األمــران كانــا دائمــا مثــار خــالف يف  هــذان. يصــعب تفســريمها، وبدايــة تقهقــرين ال يقــالن عنهمــا غموضــا
ن املفســر الوحيــد احوهلمــا املواقــف، وخباصــة حينمــا خلــع عليهمــا الغطــاء الــديين، فكــ توتقاطعــ التفســري،

يارها.   لصعود املمالك وا
ية منــذ القــرن الثــاين اهلجــري، ســالمالفقهيــة اإل احلــديث عــن دار احلــرب مكانــا بــارزا يف األدبيــات احتــل

إذ كــــان العــــامل حســــب املفهــــوم  ،وزاد االهتمــــام بــــه يف القــــرون الالحقــــة، وأســــهم فيــــه خنبــــة مــــن الفقهــــاء
ية اليت رضخت سالمية وغري اإلسالماليت تضّم اجملتمعات اإل سالماإل دار ينقسم إىل قسمني: ،يسالماإل

فتشــمل فئــة املــؤمنني، والفئــات الــيت حالفــت املســلمني  ســالم. أمــا دار اإلية، ودار احلــربســالمللســيادة اإل
 ســالمآثــروا البقــاء علــى ديــانتهم مقابــل دفــع اجلزيــة، ومجيــع الســاكنني يف دار اإل نمــن أهــل الكتــاب الــذي

رعايا اإلمام أو اخلليفة، وهلم حق احلماية يف الداخل وحق الدفاع عنهم يف حـال اعتـداء خـارجي.  ّدونيع
الشـــعوب واألقـــاليم غـــري اخلاضـــعة للســـيادة  تمجعـــو ، ســـالمالعـــامل احملـــيط بـــدار اإل تا دار احلـــرب فضـــمّ أمـــ
مـــن واجـــب كـــل حـــاكم ف ،ية. ودار احلـــرب هـــي اهلـــدف الـــذي كـــان الشـــرع يســـعى إىل ضـــّمه إليـــهســـالماإل
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عــّد و  .ية عنــدما تتــوافر لــه القــوة الضــرورية لــذلكســالممســلم أن يســعى إلخضــاع دار احلــرب للســيادة اإل
تنقصهم الكفاءة الشـرعية الـيت تـؤهلهم للـدخول يف  على سجيتهم األوىل البدائيةأقواما  سكان دار احلرب

ـم عـ جزون عـن االنسـجام مـع امفاوضات مع املسلمني على قدم املسـاواة، وعلـى مبـدأ العدالـة باملثـل، أل
ــا ضــمنا طبقــا  املســتوى اخللقــي والشــرعي لــدى املســلمني، وعلــى هــذا فاملعاهــدات معهــم مل يكــن معرتفــا 

  .)1(يسالمللشرع اإل
وقع خالف بني الفقهاء املسلمني فيما خيص هذا التقسيم للعامل، ومع أن الغالبية قبلته كأمر واقع فـإّن 

أو دار العهـد.  ،دار الصـلح داٍر ثالثـٍة هـيوجـود  تافرتضـ -والسـيما فقهـاء املـذهب الشـافعي- فئة مـنهم
مـــع  صـــلحاية الـــيت أبرمـــت معاهـــدة أو ســـالماعـــرتف بالشـــعوب غـــري اإل مســـالإلاوحســـب هـــذا املـــذهب ف

ـذا، ومـا اعرتفـوا أبـدا بالصـلح، وحجـتهم إنـه  .اجلزية فعدتاملسلمني على أن  لكن فقهاء احلنفية مل يقبلـوا 
م يصـبحون بـذلك ضـمن دار اإل مىت عقد سكان اإلقليم معاهدة سالم، ودفعـوا اجلزيـة؛ ، وعلـى سـالمفـأ

مــع دار احلــرب،  نــزاعيف حالــة  -مــن ناحيــة نظريــة- ســالمدار اإل وكانــتن يضــمن هلــم احلمايــة. أ ســالماإل
يف املســلمون ، وإذا أفلــح حتــت ســيطرة املســلمني عــامل بأســرهأن يكــون الهــو  ســالمألن اهلــدف األخــري لإل

 حتــّل حمــل كــل تــدبري ســلمي آخــر، وتصــبح الشــعوب غــري ســالمذلــك، فــإن حالــة الســلم الــيت يفرضــها اإل
ــا، أو كوحـــدت ســالماملســلمة إّمــا جــزءا مــن الدولــة اإل ا كأقليــات دينيــة معــرتف  ية، أو خاضـــعة لســياد

طبقــا هلــذا التصــور و . )2(ية معاهــدات تـنّظم العالقــات بينهمــاســالمذات اسـتقالل ذايت تربطهــا بالدولــة اإل
ة، وال انفصــال بــني ي أوجــد دولــة مبقتضــى عقــد مقــّدس قــائم علــى الشــريعســالمفــإن الفكــر السياســي اإل

 .)4(فالشــريعة هــي منــوذج للقــانون الــديين) شــاخت(وحســب  .)3(الدولــة واجملتمــع وال بــني الدولــة والــدين
 علـى صـون يته ال تقتصرمسؤولمث أن  املسؤول عن محاية الشريعة،األعلى واخلليفة أو اإلمام هو الشخص 

فــاهللا هــو  ؛ســالمكلــه معتنقــا لإل  هريعة مبــا جيعلــ، إمنــا توســيعها لتهيئــة العــامل لقبــول الشــســالمحــدود دار اإل
ـا مـال اهللا، مبـا يف ذلـك الغنـائم، وأعـداؤها سالماملصدر النهائي للسلطة، واجلماعة اإل ية أّمـة اهللا، وممتلكا

  .)5(هم أيضا أعداء اهللا
شيء ختوما مبهمة تأخذ باحلسبان العقائد أكثر من أي  سالموضع ابن فضل اهللا العمري لدار اإلوقد 
ــا ال  ســالمممالــك اإل( ، فقــال:آخــر ــاً وجنوبــاً َومشَــاًال، أل واقعــة، حبمــد اهللا، يف أَحســن املعمــور شــرقاً وغرب

ســـَتطاب.. 
ُ
تنتهـــي إىل غايـــة احلَـــراَرة املفرطَـــة وال إىل َغايَـــة الـــَربد املفـــرط، إال فيَمـــا قـــل، وال خيـــرُج عـــن حـــد امل

د النــريان واألصــنام، مبــا تغلغــل مــن جزايــر اهلنــد َوأطرافــه، فغايــة معمــور اجلنــوب مســاكن الســوَدان مــن ُعبَّــا
وغايـة معمـور الشـمال  والنصارى بأطراف احلبشة، وعبَّاد احليَّات، واهلمج يف ُسوَدان املغرب جنوب َغانه.

مـن النصــارى واهلمـج بــبالد الصـقلب، يف مشاليهــا أحـد قســمي إيـران املسَّــماة بـبالد القبجــاق، ومـا ســامت 
القسطنطينية، وما وراءها إىل جليقية واألرض الكبرية وجزايـر البحـر الرومـي. وغايـة معمـور  ذلك اخلط من

الشرق من ُعباد النـريان واألصـنام بثالـث أقسـام تـوران مـن بـالد الصـني إىل احملـيط، وأمَّـا الغـرب فـانتهى فيـه 
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ـــة وموقعهـــا  مهيتهـــاأقيمتهـــا و  كشـــفت ســـالمفـــدار اإل ).6)(إىل البحـــر احملـــيط ســـالماإل املرمـــوق مـــن الناحي
فمن اجلنوب والشـرق عبّـاد النـريان واألصـنام، ومـن  فهي يف أحسن املعمور من األرض، ،الطبيعية والبشرية

  .الظلمات الشمال اهلمج، ومن حميط
ا سالمظر إىل الشعوب خارج دار اإلنُ و  ضـالة ينبغـي أن متتثـل للشـريعة اإلهليـة، وقبائل  مجاعات على أ

هنـاك وعلـى هـذا ف يف ربوعهـا لرتتقـي إىل مسـتوى األهليـة البشـرية احلقيقيـة، قيمه سالموجيب أن يبسط اإل
، وهـي ال تنتهـي إال حينمـا يـدخل أو مؤجلـة ودار احلرب، حرب معلنة أو مضـمرة سالمحرب بني دار اإل
بــني أو خيضــعون لــه؛ فالســالم بــني الــدارين غــري ممكــن مــن ناحيــة شــرعية ألنــه مصــاحلة  ســالماجلميــع إىل اإل

إىل يعـــين أن تضـــع احلـــرب أوزارهـــا  ووجـــود هدنـــة ال إميـــان وكفـــر. نقيضـــني: حـــق وباطـــل، هـــدى وضـــاللة،
مؤقتة ال تزيد على عشر سنوات، وللمسلمني حق نقضها من طرف واحد، ومواصلة اجلهاد،  هي، فاألبد

، باســتثناء احلبشــة ســالم. وهــذا يشــمل كــل املمالــك املتامخــة لــدار اإل)7(مــىت وجـــدوا ذلــك ممـــكنا وضــــروريا
يف مرحلتـه األوىل. يتضـح ممـا سـبق أن النظـرة  سـالماليت استثنيت من ذلك ألسـباب تتصـل مبوقفهـا مـن اإل

 ،لألشـياء، وللظـواهر النهـائي إىل اآلخر كانت تقوم على أسس دينية وقيمية، فالدين هو الذي مينح املعىن
 هـز النص املرجعي األول إىل القرآن الـذي جيوللبشر، لذلك فالبحث عن مالمح اآلخر يفرتض العودة إىل

ومــادام  النظــر بــبعض عناصــر اإلدراك والــوعي، ويطّعــم املتخّيــل مبــا حيتــاج إليــه مــن صــور وأشــكال ورمــوز..
وتعبــريا عــن جتّليــات  حيمــل تصــورا للعــامل ولإلنســان، وميثــل الــنص القــرآين تكثيفــا للكــالم الربــاين، ســالماإل

  .)8ية(سالماإل ا للرؤية، وقاعدة معيارية للجماعةيشكـل مصـدر  هوف املقّدس،
مل يستطع املسلمون احلفـاظ علـى هـذه الوحـدة املتماسـكة الـيت توجههـا الشـريعة وتنظمهـا، فسـرعان مـا 

 ســالم، وظهــرت مراكــز سياســية تــّدعي احتكــار اإلســالمتفّككــت أواصــر الوحــدة السياســية داخــل دار اإل
ا الصـحيحة الشريعةاحلقيقي، وتصارعت حتت ستار امتالك  سياسـيا، وإن  سـالم، وُقسِّـمت دار اإلبصور
كانت ذات طـابع ثقـايف أكثـر ممـا هـو سياسـي، ومـع الـزمن متّ    سالمظلت موحدة عقائديا، وهلذا فدار اإل

، فقــد امتــد ليشــمل العــامل كلــه، لكــن ســالمالبــد منــه، فمــادام التنــوع قُبــل داخــل دار اإل أمرقبــول اجلــوار كــ
هـــذا مل يفـــرض نفســـه إال يف وقـــت متـــأخر، بعـــد أن تعـــددت الكيانـــات السياســـية داخـــل دار واقـــع احلـــال 

  .سالماإل
، ولكـــن لـــيس هـــذا مـــا نريـــد اإلشـــارة إليـــه هنـــا، إمنـــا األمـــر ســـالممل تتثبّـــت أبـــدا حـــدود جغرافيـــة لـــدار اإل

ت كاســحة، الــرئيس الواجــب إثارتــه هــو عــدم إمكانيــة ظهــور داللــة ثقافيــة هلــذا املصــطلح يف ظــروف فتوحــا
دار  جــــرى شــــبه تثبيــــت عقائــــدي، هــــو الــــذي لعــــب دورا بــــالغ األمهيــــة يف ظهــــور مفهــــوم توقفــــت عنــــدماو 
ية والدول اجملـاورة هلـا يف يـوم مـا ثابتـة، ومل جيـر طـوال سالم. مل تكن احلدود اجلغرافية بني الدولة اإلسالماإل

ـــا بصـــورة كاملـــةالقـــرون الوســـطى يف أي مكـــان مـــن العـــامل االتفـــاق النهـــائي علـــى حـــدود   .ثابتـــة معـــرتف 
شــرعية فكــرة متخضــت عــن النزاعــات الدائمــة بــني الــدول األوربيــة يف القــرن الســابع عشــر،  والقــول حبــدود
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القـرون الوسـطى أمـر سـيادة  خـالل يـةوظل الشك يالزم تطبيقها إىل اآلن. فلم حيدث أن أخـذت دولـة قو 
احلـق، هـو املهـيمن يف العالقـات السياسـية بـني الـدول، الدول املتامخة هلا بعني اجلـد، فعنصـر القـوة، ولـيس 

فيمــا  ســالموهــذا ينطبــق أكثــر مــا ينطبــق علــى جمموعــة الــدول الــيت كانــت تتنــازع الســلطات ضــمن دار اإل
ودار احلــرب،  ســالمبينهــا أو مــع الــدول املتامخــة هلــا. وهــو يفســر لنــا جزئيــا ظهــور جمــال فاصــل بــني دار اإل

(دار الصـلح). وغـين عـن البيـان تفصـيل  أو (دار العهـد) وشكل دارا ثالثة، هي جمال فرضه التنازع الدائم،
القول يف أن هذه الدار املزدوجة الوالء بني الدارين املذكورتني كانـت هشـة التكـوين، ضـبابية اهلويـة، خمرتقـة 

بيعيـة املانعـة دائما من إحدى القوتني احملـاذيتني هلـا، تقـوم بـدور التخـوم الفاصـلة، حينمـا تغيـب التخـوم الط
ي والثقــايف والعقائــدي خلــيط جتمــاعلتقــّدم هــذا أو ذاك، إىل ذلــك كانــت ســهلة االخــرتاق، فنســيجها اال

ــا بصــورة دائمــة، ال تعــرف الثبــات أبــدا، وكثــريا مــا  مســتعار مــن هــذا وذاك. وهــي دار رمزيــة يتزحــزح مكا
  ينعدم وجودها.
كانت العالقة بـني اجملـال السياسـي   امليالدي) راحلادي عش (= القرن اخلامس اهلجري مطلع وبداية من

هـــي عالقـــة عكســـية؛ فكلمـــا تراجعـــت الســـيطرة السياســـية، ) ســـالمدار اإل(واجملـــال الثقـــايف فيمـــا يســـمى بــــ
دون  ســـالموبعبـــارة أكثـــر حتديـــدا، فقـــد حالـــت التنازعـــات الداخليـــة يف دار اإل .تقـــدمت الســـيطرة الثقافيـــة

ومهـــا تـــؤمِّن حـــدودها بشـــكل دائـــم. وعلـــى هـــذا فقـــد امتصـــت تلـــك القـــدرة علـــى إبقـــاء قـــوة كاملـــة يف خت
ـاغامضـة، يـ سـالماملنازعات القوة املطلوبة، وظلت حدود دار اإل عامـل القـوة الـذي ينبثـق هنـا أو  تحكم 

، مث يعيــدها الضــعف إىل ســابق عهــدها. ولكــن باملقابــل فــإن قويــة أو إمــارة طمــوح، ســلطان ســببهنــاك، ب
ــم املســلمني املتــامخني لــ ، ســالمالقــوة، فيكونــون مــرة ضــمن دار اإلرهانــات دار احلــرب، والــذين تتالعــب 

ومـــرة ضـــمن دار العهـــد، وثالثـــة داخـــل دار احلـــرب، جنحـــوا علـــى حنـــو منقطـــع النظـــري يف تشـــكيل هـــويتهم 
م لإلســالمالثقافيــة اإل  .ســالمية كائنــا مــا كــان وجــودهم داخــل هــذه الــدار أو تلــك، وكائنــا مــا كانــت قــراء

ـا سـالمهذا فقد ترتاجـع احلـدود السياسـية لـدار اإل وعلى ، ولكـن احلـدود الثقافيـة شـبه ثابتـة، إن مل نقـل إ
بوسـائل غـري عسـكرية يف   سـالمإفريقيـا حيـث متـددت دار اإلوسـط آسـيا و جنوب ظهر هذا يف  (= تتوسع

لتـوتر املسـتمر؛ ومـع الرتاجـع املطّـرد للحـدود السياسـة، نشـأ وضـع جديـد يف ظـل هـذا ا كثـري مـن األحيـان)
، لكنهـا تـدين بالعقيـدة نفسـها، سـالمغري خاضعة للمركز التقليدي السياسـي لـدار اإل إماراتفقد نشأت 

، سـالم، وهي أكثر من أن حتصى يف هـذا املقـام، ومتثـل أطـراف دار اإلالسياسية واحلق فإن هذه الكيانات
طـــوال قـــرون  ســـالمقائـــديا علـــى دار اإللعبـــت الـــدور الـــرئيس والفاعـــل يف إضـــفاء التنـــوع اخلصـــب ثقافيـــا وع

املتنــوع الــذي ال يتعــارض مــع وحدتــه العامــة. وعلــى هــذا مل تكــن دار  ســالموقــرون، وفيهــا نشــأت فكــرة اإل
بـالتنوع  تتصـفاكتلة ثقافيـة متطابقـة التصـورات متامـا، ومتماثلـة التفسـريات علـى حنـو مطلـق، إمنـا   سالماإل

  ميثل هوية ثقافية أكثر منه كيانا سياسيا. سالمكان اإل  .ميكن إمهاله الذي أضفى خصبا ثقافيا ال
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خـر. صــور كراهيّـة لآلللقـد فرضـت املفـاهيم القدميـة للعـامل تباينــا يف التصـورات، أدت إىل تركيـب صـور ا
خر يف الفكر القدمي هو املختلف قيميـا بالدرجـة سادت لفرتة طويلة توجهها منظومات قيم متباينة. إن اآل

ية وضـــرورة تعميمهـــا علـــى العـــامل ســـالمضـــية اآلخـــر يف أذهـــان املســـلمني موضـــوع القـــيم اإلاألوىل. وتثـــري ق
ية لكــي يصــلح أمــره. وكــان التصــور الشــائع عــن ســالمبأمجعــه، فــاآلخر موضــوع ينبغــي أن يُغــزى بــالقيم اإل

األبـد، ومبـا الذات واآلخر يستمد حيويته من املركزية الدينية، أي تلك البؤرة اليت تنبثـق منهـا قـيم احلـق إىل 
) دار احلــرب( ومل حيــل هنــاك) ســالمدار اإل( أن التصــور الــديين عــّد اهللا مصــدرا لقــيم احلــق، وأنــه حــّل هنــا

هي احلقيقية والصائبة، أما قيم اآلخر فمحّقـرة، ومدّنسـة، ويلـزم  سالمفالنتيجة املنطقية هي أن قيم دار اإل
كــم القيمــة ونــدر أن اســتأثرت بوصــف وحكــم تطهريهــا مــن النجاســة الوثنيــة. قــيم اآلخــر هــي موضــوع حل

ففــــي عصــــر يتصـــــّدر فيــــه الشــــعور الــــديين أي شـــــعور آخــــر، ال مكــــان للمصــــاحلة يف القـــــيم  ؛موضــــوعيني
ــا،   يقــوممتوهجــا، ومّتقــدا بالتنــازع القيمــي البــد مــن تفريــق و واألخالقيــات. ولكــي يظــّل ذلــك الشــعور حّي
. هــذه الثنائيــة تصــوغ وعــي الوعــي اجملمــوع، وجتعلــه يبــين علــى ثنائيــة احلــق والباطــل بــني قيمـــ(نا) وقيمـــ(هم)

ختيالته ومواقفـه وأحكامـه واختياراتـه علـى أسـاس فكـرة التفاضـل والرتاتـب الـيت تقـود إىل اإلعـالء مـن شـأن 
الذات وخفض قيمة اآلخر. لقد مت ختّطي اإلنسان كذات، وصار الرتكيز عليه كموضوع للقيم، وأمهيته ال 

  را، إمنا يف اعتناقه ضربا من القيم دون غريه.تتحّدد من كونه بش
، وحتول إىل جزء مكّمل من العقيدة حسب الفهم الشـائع سالمالذي صاغه اإل واملرجعيات سّلم القيم

هلا سيتدّخل يف تركيب صور مشّوهة لآلخر. وباإلمجال فصور األخر منتقصـة، يشـمل االنتقـاص بالدرجـة 
هنالـك تشـويه حلقيقـة اآلخـر ذهنيـا  .ليشمل اإلنسان حامل تلك القيماألساس القيم الشائعة لديه، وميتد 

وجســديا وعقائــديا، ففضــال عــن الــبالدة واجلهــل والضــالل والســفه والبوهيميــة، يــرتاوح األخــر بــني تصــغري 
بالنســـبة ألقـــوام أقصـــى الشـــمال حيـــث يفـــرتض أن تكـــون بـــالد يـــأجوج  يشـــوش إنســـانيته، كمـــا هـــو األمـــر

ود كما هو األمر يف حالة الزنوج والصقالبة وكثري من األقوام الشمالية. تتصـف ومأجوج، أو تضخيم مقص
القيم الدينية بالثبات، وكان الفهم الديين للحياة يقوم دائما مبراجعات دقيقة كيال خيرم الزمن ثبـات القـيم، 

ا قـدرة الشـمول فتصاب بالفساد بسـبب التحـّول، بعبـارة أخـرى فـالقيم الدينيـة تتخطّـى البعـد التـارخيي، وهلـ
ا قيم مكانيـة وليسـت زمانيـة. فهـي التقـّر بـالتحول، ثابتـة، سـاكنة، دائمـة الصـحة،  والدميومة والثبات؛ أل

هــي املركــز املشــع  .تريــد لإلنســان أن يتكّيــف معهــا، فيظــل يف حالــة تصــحيح دائــم ملســاره، لكــي ميتثــل هلــا
مادامــت القــيم الدينيــة هــي الــيت و دد قيمتــه. قربــه وبعــده عنهــا هــو الــذي حيــ .الــدائم، وهــو يــدور يف فلكهــا

حتــدد أمهيــة اإلنســان فمــن الطبيعــي أن جتــرد قواهــا كاملــة لتضــّمه إىل عــامل احلــق. فحيثمــا تكــون مثــة حقيقــة 
مطلقــة الصــواب ينبغــي نشــرها، يســود العنــف والقســوة كوســيلتني لــذلك. أصــبحت القــيم جــوهرا، وصــار 

  اإلنسان عرضا.
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هي املعيار الوحيد لصـواب املسـار  املرجعيات، تلك سالمجملتمع الذي رمسه اإلُتستمد القيم من طبيعة ا
ال حمالة إىل وجود نقـيض؛ النقـيض يسـوغ صـيانة القـيم  فضيذلك سيو الذي ينبغي على املرء أن يسلكه، 

مــن جهــة، والعمــل علــى نشــرها لــتعّم العــامل مــن جهــة ثانيــة، ففــي اجملتمــع النّصــي القــرآين متثــل الثنائيــات 
مثة تعارض دائم بني احلق والباطـل، واخلـري والشـر، واإلميـان  .لضّدية دوراً حامساً يف شطر العامل إىل عاملنيا

والكفــر. وال ميكــن أن يظــل الصــراع منحبســاً يف املصــحف، واســتناداً إىل مركزيــة كــالم اهللا بوصــفه املرجعيــة 
تمــع األرضــي املنشــود إمنــا هــو حماكــاة الكليــة لكــل شــيء، فــإن العــامل بتناقضــاته قــد صــيغ علــى غــراره. اجمل

نهايـة ال بـد مـن انتصـار وظفـر، اليف و ية. سـالمللمجتمع النصي، كما قرر ذلك علم الكالم مث الشريعة اإل
ـــم زاغـــوا عـــن احلـــق واخلـــري واإلميـــان، والصـــراع حمكـــوم  فكـــل مـــن أهـــل الباطـــل والشـــر والكفـــر يتـــآكلون؛ أل

م مهمة خالـدة: نشـر كلمـة اهللا يف أرجـاء األرض، إذ لـيس بالثبات والدميومة، وأهل احلق هؤالء أ نيطت 
ائيــة حتــول دون ذلــك، وبــالنظر إىل اخــتالف العقائــد والثقافــات. فمــن املنتظــر أن  ،واألديــان ،مثــة حــدود 

ـــا، ونشـــرها،  يتعثـــر أهـــل احلـــق يف مهمـــتهم، ولكـــن ينبغـــي علـــيهم االلتفـــاف حـــول كلمـــة اهللا، والتمســـك 
ومــا دام . فاجلهــاد إذن وســيلة حلســم التنــاقض العقائــدي، وإحــالل الوحــدة حمــل التعــددوذلــك هــو اجلهــاد. 

إنـه فعـل حمكـوم بنظـام الهـويت  نسق الثنائيات الضدية قائماً يف صلب التفكـري الـديين فاجلهـاد لـن يتوقـف.
ـدف إىل حتويــل البشـر إىل عقيــدة واحـدة، سيصــطدم مـع فرضــي ة عـام. واحلــق فـإن فعــل اجلهـاد كممارســة 

ــــّرب عنــــه بتجليــــات مباشــــرة،  ســــالمدار اإل انشــــطار العــــامل إىل عــــاملني: ودار احلــــرب. وملـّـــا كــــان الصــــراع يُع
  فاملؤمنون يوضعون دائماً يف تضاد مع الكافرين، وبينهم يتحرك املنافقون حركة مكوكية خادعة.

املؤمنـون يتعارضـون ( إىل هذا التضاد الذي حيكـم هـذه األطـراف بالصـورة اآلتيـة) جاك بريك( لقد أشار
مـــع خمتلـــف أجنـــاس اخلصـــوم، ويتعارضـــون حســـب أمنـــاط الغرييـــة. ويقـــف املؤمنـــون إزاء الـــوثنيني واملشـــركني 
موقــــف التضــــاد املنطقــــي، وتــــنخفض حــــدة هــــذا التنــــاقض إىل تعــــاكس بســــيط..يف حــــال املنــــافقني الــــذين 

م مؤمنون، لكنهم ليسوا كذلك يف احلقيقة..تتحرك سلوكيا م املراوغة بني مجيع الاليقينيات يظهرون وكأ
والتقســــــيمات النامجــــــة عــــــن ازدواج الوجــــــود والفعــــــل والكــــــالم، ويف النهايــــــة فهــــــم ينضــــــمون إىل جانــــــب 

ــم  الباطــل..غري أن هنالــك خصــوماً آخــرين ســبق أن ملســهم احلــق وبـُّلغــوا بــه، لكــنهم يرفضــونه وخيفونــه. إ
افقني، وإمنــــــا كتضــــــمني لالعتقــــــاد مــــــن ناحيــــــة هــــــؤالء الكفــــــار ال يقــــــدمون أنفســــــهم إذن كمنـــــــو الكفــــــار، 
العـــامل طبقـــا للتصـــور العقائـــدي حيتـــاج إىل االنقســـام أوال مـــن أجـــل أن تكـــون الوحـــدة هـــي  .)9)(الباطـــل

فالبد أن تكون تلك الدار هـي املركـز، بكـل  سالماهلدف املنشود فيما بعد، ومادام احلق ينبثق من دار اإل
طـوال القـرون  سـالمفية واألخالقية. وهذا فيما نرى الدافع وراء مركزية دار اإلاملعاين الثقافية والدينية واجلغرا

ــا متــّددت جغرافيــا يف قلــب العــامل القــدمي، ولكــن ســالمالوســطى حســب التصــورات اإل ية. مــن الصــحيح أ
  اعتبارها مركز احلق فاق املكون اجلغرايف يف تثبيت مركزيتها. ظهرت اجلغرافيا لتسوغ كل ذلك.
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  : تأسيس نسق ثقافيسالمية دار اإلمركز  - 2
مــن الطبيعــي أن جتــد املنظومــات الثقافيــة تعبــريا هلــا يف التــواريخ واآلداب والفلســفات، ويف نظُــم التفكــري 

ية بدرجــة أو بــأخرى، ولكــن مــن الواضــح أن اجلغرافيــا هــي ســالمواملواقــف، ويف كــل هــذه تتجلّــى املركزيــة اإل
-) سـالمدار اإل(فــ ،يةسـالمطر العامة للحدود الرمزيـة لتلـك املركزيـة اإلالوسيلة األكثر فاعلية يف حتديد األ

ـا تـدرك بوضـوح أن احلـدود السياسـية   لعبت -كمصطلح األدبيات اجلغرافية دورا مباشرا يف صـوغه، مـع أ
ية. سـالمهي التعبري األكثر وضـوحا ملفهـوم املركزيـة اإل سالمكانت مثار تنازع وعدم استقرار. فكرة دار اإل

م. مل يــنج أحــد مــن ضــغطها الــواعي وغــري  ــذه احلقيقــة، وجعلوهــا موجهــا لتصــورا وقــد ســّلم اجلغرافيــون 
  الواعي يف بناء فرضياته، وحتديد منطلقاته يف النظر إىل الذات واآلخر.
أول حماولـــة  العاشـــر املـــيالدي) =( تبـــدو صـــورة األرض الـــيت رمسهـــا ابـــن حوقـــل يف القـــرن الرابـــع اهلجـــري

ية. فاألرض كرة، تقع ديار العرب يف قلبها متاماً، سالمصيلية لتقريب صورة األرض يف الثقافة اإلجادة وتف
مثـة  .ويف احمليط الضيق لإلطار املائي حول األرض، بالكاد تظهر من ناحية املشرق واملغرب ممالك الكفـار

ـا . وكتاب ابن حوقل بكامله خصص لتلسالمتضخيم متعمد للصورة خاص فقط بدار اإل ك الـدار، وكأ
مل يبذل هذا اجلغـرايف املشـغول بالتفاصـيل الكثـرية واملتنوعـة جهـداً بـدار احلـرب احملصـورة  هي األرض كلها.

ية. مدونتـه الضـخمة سـالمبني عامل هو املركز ومياه مظلمة. ومل يعن بـالعوامل اخلارجـة عـن جمـال العقيـدة اإل
املغـرب،  . بـدأها بـديار العـرب، مث توسـع إىل الغـرب أوًال:مسـالمل تتطرق إىل غري العناصر املكونـة لـدار اإل

األندلس، صقلية، مصر، مث مشاًال: الشام، اجلزيرة، العراق، واجته شرقاً: خورستان، فارس، كرمان، السـند، 
أرمينية وأذربيجان، والران، اجلبال، الديلم وطربستان، مفازة خراسان، سجستان، خراسان، ما وراء النهـر، 

مل البحار اليت تربط أطراف هذا العامل: حبر فارس، حبر الـروم، حبـر اخلـزر. مـا سـوى ذلـك ال وجـود ومل يه
له يف تصّور ابن حوقل. يف الصفحة األخرية من كتابه يؤكد، آلخر مرة خطته اجلغرافيـة، فمـا أن يصـل إىل 

مهـا ثغـران، ( ويقـرر )اكنداسـتي(و) شـالث( آخر املدن الصغرية يف منطقة ما وراء النهـر، يـذكر مـدينتني مهـا
مــا آخــر اإل اختــذ طابعــا ثقافيــا،  هــذا التصــور ســرعان مــا .)10(ســالموإمنــا يــذكران حمللهمــا يف اجلهــاد، وأ

يؤكــد ) أحســن التقاســيم يف معرفــة األقــاليم(. املقدســي يف كتابــه ســالمفلــيس مثــة مــايرجتى منــه خــارج دار اإل
معنيني بـدار الكفـر، وإنـه لـن يكلّـف نفسـه عنـاء البــحث يف ، وأهل هذه الدار غري سالمأنه معين بدار اإل

علــى هــذا امليثــاق الضــمين،  ني. حــافظ كثــري مــن اجلغــرافي)11(ممالــك الكفــار، وال يــرى فائــدة مــن ذكرهــا
ـم امتثلـوا لشـروطه ذهنيـا،  لكّن الرحالة خرقوه، كما سنرى يف تضـاعيف هـذا الكتـاب، وعلـى الـرغم مـن أ

قلــة قليلــة جــدا مــنهم ظهــر لــديهم حتّفــظ علــى ذلــك، لكنهــا حتفظــات   .ه اجلغرافيــةلكــنهم متــردوا علــى قيــود
  كادت تذوب يف النسيج شبه املغلق للرؤية الثقافية العامة اليت يتحركون يف جماهلا. 

، ويف الوقــت نفســه يفــاخر جبهــل ال ســالميُظهــر ابــن حوقــل معلومــات غزيــرة فيمــا خيــص أقــاليم دار اإل
 ،انتظـــام املمالـــك بالـــديانات( ليم األخـــرى، وإذا كـــان معيـــاره يقـــوم علـــى أســـاس أنيُقبـــل فيمـــا خيـــص األقـــا
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فإنـه يـرى أن هـذه املكونـات منعدمـة إال  ).12)(وتقومي العمارات بالسياسـة املسـتقيمة ،واحلكم ،واآلداب
ــــالعوامل:و ، ســــالميف دار اإل ــــه إىل اســــتبعاد كــــل مــــا يتصــــل ب ــــؤدي ب ــــك ي ــــة ذل ــــة ،والصــــينية ،الرومي  ،واهلندي

وغـــريهم. البصـــرية  ،وأتـــراك ،وبلغـــار ،وصـــقالبة ،واألقـــوام الشـــمالية مـــن إفرجنـــة واإلفريقيـــة جنـــوب الصـــحراء،
 ،ينبغـي طبقـاً ملنظـور ابـن حوقـل طمـس اآلخـر واسـتبعادهو العقائدية الضـيقة تسـبب خطـأ ثقافيـاً ال يغتفـر، 

) أرض( الــيت جتعلــه مقبــوال يف نيةنســافاقــداً للخصــال اإل دّ ية يعــســالمكـل َمــْن ال يتــنفس رحيــق العقيــدة اإلف
ابــن حوقــل. تتأســس علــى هــذا التصــور نظــرة مشــوبة بــالتبخيس إىل اآلخــر الــذي يفتقــر إىل مقومــات دار 

،  ســالم: الــديانات، اآلداب، احلكــم، السياســة املســتقيمة. هــذه املكونــات املميــزة لــدار اإل، وهــيســالماإل
يمـــي، ســـتظهر بتجليـــات متعـــددة، وســـتلعب دورا كمـــا صـــاغها ابـــن حوقـــل، اســـتنادا إىل مـــوروث ديـــين وق
ذلـــك  مـــن ســـواهم ســـلبقيمـــة ســـامية، وت ســـالمحامســـا يف التفريـــق بـــني البشـــر، فتضـــفي علـــى أهـــل دار اإل

أساســاً لقــانون صــارم،  منهــا جغرافيــة، جيعــل - ثقافيــة - دينيــة - االمتيــاز. يكثّــف ابــن حوقــل رؤيــة عرقيــة
ـا املركـز املشـع إىل األطـراف) ديار العـرب(ل يرتب يف ضوئه أمهية أقاليم األرض، وينزّ   .يف قلـب الـدائرة، إ

بــدأت بــذكر ديــار العــرب فجعلتهــا إقليمــاً واحــداً ألن الكعبــة فيهــا، ومكــة أم القــرى، وهــي واســطة ( يقــول
هــذه األقــاليم عنــدي، واتبعــت ديــار العــرب بعــد أن رمســت فيهــا مجيــع مــا تشــتمل عليــه مــن اجلبــال والرمــال 

ار املنصبة إىل حبر فـارس؛ ألنـه حيـفُّ بـأكثر ديارهـا، وألن حبـر فـارس يعطـف  وما ،والطرق جياورها من األ
عــــن مخســــني فرســــخاً مــــن عمــــان، ويــــدعى ذلــــك رأس  ،وإىل القلــــزم ،مــــن جزيــــرة مســــقط مغرّبــــاً إىل مكــــة

، إمنــا هــي وبالنســبة لــه فاألقــاليم اجملــاورة لــديار العــرب .مث يتوســع يف أوصــافه غربــاً وشــرقا )13)(اجلمجمــة
. وتالزمــه فكــرة املركزيــة، فيعــود لتأكيــدها يف فصــول  ســالمأمــا ممالــك الكفــار فهــي ختــوم دار اإل .ختــوم هلــا

ابتـدأت بـديار العـرب ألن القبلـة ( كتابه، لكنه ليربز هذه املـرة، فضـًال عـن اجلانـب الـديين، الصـفاء العرقـي
م اليت   .)14)( مل يشركهم يف سكناهم غريهما، ومكة فيها، وهي أم القرى، وبلد العرب وأوطا

ـا مسـتندات علـى غايـة مـن إف قصاغت املدونات اجلغرافية وعي املسـلمني بعـاملهم وعـامل غـريهم، واحلـ
املــدونات اجلغرافيــة املرويــات و لفــرتة طويلــة جــدا. ومــع أن  خــر)(اآل وصــورة (األنــا) األمهيــة يف ترســيخ صــورة
معلومـــات مثينـــة عـــن دار  تمالـــك، وكتـــب األقـــاليم خباصـــة، قـــدمواملســـالك وامل ،املباشـــرة ككتـــب البلـــدان

ن املعلومـات األكثـر أمهيـة عـن العـاملني إمعلومات عابرة وسريعة عن دار احلرب؛ ف تْ ر ، وأحيانا مرَّ سالماإل
إىل ذلـك فكتـب  قدمتها كتب الرحالت اليت خصت العامل القدمي بأمجعـه تقريبـا مبالحظـات مباشـرة مثينـة.

  صورا منقوصة عن اآلخر. تمرويات عجائبية كّرس تالتاريخ والرحالت قّدماجلغرافيا و 
  اآلخر: مواقع دونية - 3

أمهية التدرج يف ترتيب األقاليم، وربط اخلصائص البشرية والقيميـة بـذلك ) املقدمة( أكد ابن خلدون يف
جلنــوب منــه والــربد يف التــدرج، فــذهب إىل أن: املغمــور مــن األرض إمنــا يوجــد يف الوســط إلفــراط احلــر يف ا

الشــمال، وملــا كــان اجلانبــان مــن الشــمال واجلنــوب متضــادين مــن احلــر والــربد وجــب أن تتــدرج الكيفيــة مــن  
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كليهمــا إىل الوســط فيكــون معتــدال؛ فــاإلقليم الرابــع أعــدل العمــران، والــذي حافاتــه مــن الثالــث واخلــامس 
ان مـن االعتـدال. واألول والسـابع أبعـد بكثـري؛ أقرب إىل االعتدال، والذي يليهمـا. والثـاين والسـادس بعيـد

فلهذا كانت العلوم، والصنائع، واملباين، واملالبـس، واألقـوات، والفواكـه، بـل واحليوانـات، ومجيـع مـا يتكـون 
ا مـن البشـر أعـدل أجسـاما وألوانـا وأخالقـا  يف هذه األقاليم الثالثة املتوسطة خمصوصة باالعتـدال، وسـكا

ات فإمنــــا توجــــد يف األكثــــر فيهــــا. ومل نقــــف علــــى خــــرب بعثــــة يف األقــــاليم اجلنوبيــــة وال وأديانــــا، حــــىت النبــــو 
ـــم أكمـــل النـــوع يف خلقهـــم وأخالقهـــم، قـــال تعـــاىل :  الشـــمالية؛ وذلـــك أن األنبيـــاء والرســـل إمنـــا خيـــتص 

  وذلك ليتم القبول مبا يأتيهم به األنبياء من عند اهللا. ﴾كنتم خري أمة أخرجت للناس﴿
ألقـــاليم أكمـــل لوجـــود االعتـــدال هلـــم، فتجـــدهم علـــى غايـــة مـــن التوســـط يف مســـاكنهم، وأهـــل هـــذه ا

م، وصــــنائعهم، يتخــــذون البيــــوت املنّجــــدة باحلجــــارة املنّمقــــة بالصــــناعة، ويتنــــاغون يف  ومالبســــهم، وأقــــوا
اســتجادة اآلالت واملــواعني، ويــذهبون يف ذلــك إىل الغايــة، وتوجــد لــديهم املعــادن الطبيعيــة مــن الــذهب، 
م بالنقـدين العزيـزين، ويبعـدون  والفضة، واحلديد، والنحاس، والرصاص، والقصدير، ويتصرفون يف معـامال
عــــن االحنــــراف يف عامــــة أحــــواهلم، وهــــؤالء أهــــل املغــــرب، والشــــام، واحلجــــاز، والــــيمن، والعــــراقني، واهلنــــد، 

الــروم واليونــانيني، وَمــْن كــان والسـند، والصــني، وكــذلك األنــدلس وَمـْن قــُرب منهــا مــن الفرجنــة، واجلاللقـة، و 
ـا وسـط  مع هؤالء أو قريبا مـنهم يف هـذه األقـاليم املعتدلـة؛ وهلـذا كـان العـراق والشـام أعـدل هـذه كلهـا أل

  من مجيع اجلهات.
األول والثـاين والســادس والسـابع؛ فأهلهـا أبعــد مـن االعتــدال  وأمـا األقـاليم البعيــدة مـن االعتـدال، مثــل:

م مــن الــذرة والعشــب، ومالبســهم مــن أوراق الشــجر يف مجيــع أحــواهلم، فب نــاؤهم بــالطني والقصــب، وأقــوا
ا علــيهم أو اجللــود، وأكثــرهم عرايــا مــن اللبــاس، وفواكــه بالدهــم وأدمهــا غريبــة التكــوين مائلــة إىل  خيصــفو
ا للمعــــامالت،  م بغــــري احلجــــرين الشــــريفني مــــن حنــــاس أو حديــــد أو جلــــود يقــــدرو االحنــــراف، ومعــــامال

خالقهــم مــع ذلــك قريبــة مــن خلــق احليوانــات العجــم، حــىت لينقــل عــن الكثــري مــن الســودان أهــل اإلقلــيم وأ
ــــم متوحشــــون غــــري مستأنســــني يأكــــل  ــــم يســــكنون الكهــــوف والغيــــاض، ويــــأكلون العشــــب، وأ األول أ
ـــم لبعـــدهم عـــن االعتـــدال يقـــرب عـــرض أمـــزجتهم  بعضـــهم بعضـــا، وكـــذا الصـــقالبة؛ والســـبب يف ذلـــك أ

هم من عرض احليوانات العجـم، ويبعـدون عـن اإلنسـانية مبقـدار ذلـك، وكـذلك أحـواهلم يف الديانـة وأخالق
أيضا، فال يعرفون نبوءة وال يدينون بشريعة إال من قرب منهم من جوانب االعتدال، وهو يف األقـل النـادر 

ذا العهـد. ومثـل أهـل مـايل ، ومـا بعـده هلـسـالممثل احلبشة اجملاورين لليمن الدائنني بالنصـرانية فيمـا قبـل اإل
م دانوا به يف املائة السابعة.  سالموكوكو والتكرور اجملاورين ألرض املغرب الدائنني باإل هلذا العهد، يقال إ

ومثل َمْن دان بالنصرانية من أمم الصقالبة واإلفرجنة والرتك مـن الشـمال. ومـن سـوى هـؤالء مـن أهـل تلـك 
الـــدين جمهـــول عنـــدهم، والعلـــم مفقـــود بيـــنهم، ومجيـــع أحـــواهلم بعيـــدة مـــن األقـــاليم املنحرفـــة جنوبـــا ومشـــاال ف

 ،أحوال األناسي قريبة من أحوال البهائم. وخيلق ما ال تعلمون. وال يعرتض على هذا القـول بوجـود الـيمن
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ومــا يليهـا مــن جزيــرة العــرب يف اإلقلــيم األول والثــاين؛  ،واليمامــة ،وبــالد احلجــاز ،واألحقــاف ،وحضـرموت
ــا البحــار مــن اجلهــات الثالث...فكــان لرطوبتهــا أثــر يف رطوبــة هوائهــافـإن ج  ،زيــرة العــرب كلهــا أحاطــت 

وصــــار فيهــــا بعـــــض االعتـــــدال بســــبب رطوبــــة  ،فــــنقص ذلــــك مــــن اليــــبس واالحنــــراف الــــذي يقتضــــيه احلــــر
  .)15)(البحر

يصـدر أحكامـا ) املقدمـة( ويالحـظ أن صـاحب أوردنا النص كامال ألنه حيمل يف طياته احلجج جبـالء.
. يتضـح ذلـك سالمسرعان ما يقيدها حينما تلحق ضررا بالعامل الذي ينتـمي إليه: دار اإلولكنه و  ،مطلقة

يف اســتثناء أهــل الــيمن وُعمــان وجــزء مــن بــالد احلجــاز، وبعضــهم ضــمن اإلقليمــني األول والثــاين اللــذين 
م ) بعد من االعتدال يف مجيع أحـواهلمأ( ينبغي أن يتصف ساكنوه على وفق التصنيف الذي يقول به، بأ

لكــّن أهــل هــذه الــبالد اليشــملهم احلكــم الــذي مشــل ) قريبــة مــن خلــق احليوانــات العجــم.أخالقهم..( وأن
فاملناخ يصلح حبسـب هـذا التصـور  ،غريهم؛ لوجود الرطوبة يف اهلواء فنقص بسبب ذلك اليبس واالحنراف

فقــد  ،بــن خلــدون بــني املعطيــات املناخيــة والربانيــةيــدمج ا أن يكــون دلــيال علــى ذم جــنس وإعــالء آخــر.
ا مـن أعـدل البشـر أجسـاما وألوانـا  اختار اهللا أهل األقاليم الثالثة املتوسطة املخصوصة باالعتدال، وسـكا
وأخالقــا، فخّصــهم باألديــان، حــىت النبــوات فإمنــا هــي فــيهم. ويالحــظ ابــن خلــدون أنــه مل يقــف علــى خــرب 

ـــم أكمـــل النـــوع يف بعثــة نبويـــة يف األقـــاليم  اجلنوبيـــة وال الشـــمالية؛ وذلـــك أن األنبيــاء والرســـل إمنـــا خيـــتص 
لـــدعم  ﴾كنـــتم خـــري أمـــة أخرجـــت للنـــاس﴿ خلقهـــم وأخالقهـــم، وقـــد أعـــاد تكييـــف داللـــة اآليـــة القرآنيـــة

 ،والطبـع ،ربـط ابـن خلـدون بـني البيئـة لقـدحجتـه، وذلـك ليـتم القبـول مبـا يـأتيهم بـه األنبيـاء مـن عنـد اهللا. 
غ موقفــا يقــوم يف أساســه علــى خفــض قيمــة مجاعــة مــن البشــر، ورفــع قيمــة مجاعــة أخــرى. ليســوّ  ،وإرادة اهللا

دف إىل إبراز فكرة العالقة بني الطبائع والبيئـة فينبغـي علينـا مرافقـة ابـن خلـدون يف ترتيبـه لضـروب  وألننا 
عنصــــر احلاســــم يف حتديــــد األلــــوان يف ذلــــك الــــزمن ال عــــدّ تلــــك العالقــــة اســــتنادا إىل املــــؤثّر املنــــاخي الــــذي 

ا منظومة ثقافية هلا شـروط مغـايرة عـن  فرضيةواألشكال والطبائع. ومن الصعب إقامة براهني على  تدفع 
شــروط األقــوام املوصــوفة. لقــد حــّذر روســو مــن أنــه عنــدما جيــري البحــث يف أمــور عامــة كــاألعراف وطــرق 

  .)16)(الرؤية على أمثـلة خاصـة  تقليص أمرمعيشة شعب ما، ينبغي توّخي احلذر لئالّ يصار إىل
ـــا  ـــوان، و ـــة املناخيـــة، احـــاول ابـــن خلـــدون نقـــض األســـطورة الشـــائعة حـــول األل ســـتبدل القـــول بالنظري

فيذهب إىل أن بعـض النسـابني ممـن ال علـم لديـه بطبـائع الكائنـات تـوهم أن السـودان، وهـم ولـد حـام بـن 
ه مــن أبيــه ظهــر أثرهــا يف لونــه، وفيمــا جعــل اهللا مــن الــرق يف اختصــوا بلــون الســواد لــدعوة كانــت عليــ ،نــوح

 ،ودعــاء نــوح علــى ابنــه حــام قــد وقــع يف التــوراة ،عقبــه، وينقلــون يف ذلــك حكايــة مــن خرافــات القصــاص
بعـد هـذه املقدمـة  .)17(وليس فيه ذكر السواد، وإمنا دعا عليه بأن يكون ولده عبيـدا لولـد إخوتـه ال غـري

ينزلق إىل خرافة املناخ، فيقـول: يف القـول  خلدون مبّددا خلرافات القّصاص، سرعان مااليت يظهر فيها ابن 
 ،مـــن احليوانـــات بنســـبة الســـواد إىل حـــام غفلـــة عـــن طبيعـــة احلـــر والـــربد وأثرمهـــا يف اهلـــواء، وفيمـــا يتكـــون فيـــه
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بــاجلنوب؛ فــإن وذلــك أن هــذا اللــون مشــل أهــل اإلقلــيم األول والثــاين مــن مــزاج هــوائهم للحــرارة املتضــاعفة 
فتطـول املسـامتة عامـة الفصـول،  ،الشمس تسامت رؤوسهم مرتني يف كـل سـنة قريبـة إحـدامها مـن األخـرى

جلـودهم إلفـراط احلـر. ونظـري هـذين اإلقليمـني  وتسـودّ  ،فيكثر الضـوء ألجلهـا ويلـح القـيظ الشـديد علـيهم
ما أيضــا  البيــاض مــن مــزاج هــوائهم للــربد ممــا يقابلهمــا مــن الشــمال اإلقلــيم الســابع والســادس مشــل ســكا

أو مــــا قــــرب منهــــا، وال ترتفــــع إىل  ،إذ الشــــمس ال تــــزال بــــأفقهم يف دائــــرة مــــرأى العــــني ؛املفــــرط بالشــــمال
فتبـيض ألـوان أهلهـا، وتنتهـي  ؛ويشـتد الـربد عامـة الفصـول ،املسامتة وال ما قرب منهـا، فيضـعف احلـر فيهـا

وصـــــهوبة  ،وبـــــرش اجللـــــود ،املفـــــرط مـــــن زرقـــــة العيـــــون إىل الزعـــــورة، ويتبـــــع ذلـــــك مـــــا يقتضـــــيه مـــــزاج الـــــربد
  .)18(الشعور

املســعودي وابــن خلــدون يصــدران يف موقفهمــا مــن خضــم الثقافــة املتمركــزة حــول نفســها، الثقافــة الــيت 
ا، وتدعو إليها، وتنفي كلّ  مْن ال ينصاع هلا، فـاالختالف يف منظومـات القـيم يقـود  تقول بقيم، وتؤمن 

اتــب نــوع مــن التفاضــل القــائم علــى تــرجيح قــيم وتبخــيس أخــرى. مل يــربأ جمتمــع مــن هــذا إىل الرتاتــب، والرت 
الداء، مهما اّدعى مـن تسـامح؛ فالتسـامح يف القـرون الوسـطى كـان رغبـة دفينـة باالمتثـال ولـيس التعـايش. 

بــريوين يشــعر الو وال خيفــى أن هــذه األحكــام تقــود إىل أيــدلوجيا اإلحســاس بــالتفّرد القــائم علــى املفاضــلة. 
واالنتقــال إىل  ،مل َيُســمنا التهّنــد( باالفتخــار، وهــو الــذي أمضــى شــطرا طــويال مــن حياتــه بــني اهلنــود، ألنــه

م) رسومهم يقع مّنا شيء من االقرار  يباينوننا بالديانة مباينة كلية ال(و) يباينوننا يف الرسوم والعادات( أل
ســــلوك الــــذي يبــــدو طبيعيــــا أول وهلــــة، بســــبب هــــذا ال .)19)(وال مــــنهم بشــــيء ممــــا عنــــدنا ،مبــــا عنــــدهم

ميكــن التقيّــد الصــارم مبنظومــة  االحنبـاس ضــمن إطــار اهلويــة اخلاصـة والثابتــة، سيصــبح مــع الــزمن عبئـا، إذ ال
مغـــايرة ومتغـــّرية، وهـــذا الـــنمط مـــن التفكـــري هـــو اتصـــال  مفتوحـــة أخالقيـــة مغلقـــة وســـط منظومـــة أخالقيـــة

التمركز الـذي يكثّـف جمموعـة مـن الـرؤى يف جمـال شـعوري  إنه ).20)(اهلويات القاتلة( دوغمائي بنوع من
ـا الثقافيـة، مبـا  حمدد، فيؤدي إىل تشكيل كتلة متجانسة من التصورات املتصّلبة الـيت تنـتج الـذات، ومعطيا
يف ذلك الدينيـة واألخالقيـة، باعتبارهـا األفضـل، إسـتنادا إىل معـىن حمـدد للهويـة، قوامـه الثبـات، والدميومـة، 
والتطابق، حبيث تكون الذات هي املرجعية الفاعلة يف أي فعل، سواء باستكشاف أبعاد نفسـها أو مبعرفـة 
، هاآلخـــر، وذلــــك ســــيؤدي إىل تركيــــب صــــورة مشــــوهة لآلخــــر، وانتــــاج أيــــدلوجيا اقصــــائية اســــتبعادية ضــــد

  .)21(وأيدلوجيا طهرانية مقدسة خاصة بالذات
ـا مل تكن الصورة املتشـّكلة يف أعـني املسـل مني للعـامل الوسـيط قـد متـت مبنـأى عـن الوسـيلة الـيت وقعـت 

لعــب دورا مباشــرا يف  ،وكيفيــة ترتيبهــا ،وطــرق تــداوهلا ،معرفــة الشــعوب يف دار احلــرب، فمصــدر املعلومــات
ما على احتكاك خارجي مع أفـراد ينتمـون إىل تلـك الشـعوب إصوغ تلك الصورة، وقد قامت تلك املعرفة 

على احتكـاك داخلـي، واألول مصـدره احلـروب والتجـارة واإلرحتـال، والـداخلي مصـدره أو  سالميف دار اإل
الرقيــق والكتــب املنقولــة عــن لغــات الشــعوب األخــرى إىل العربيــة، ومل تكــن معرفــة املســلمني بــاآلخر معرفــة 
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ـــاتإبريئـــة،  . إن )22(منـــا كانـــت مزجيـــا مـــن التوّقعـــات والتصـــّورات الشـــائعة وهـــي ممزوجـــة بتخـــيالت ورغب
ـا، أكثـر  املرويات واالوصاف عن املختلف ثقافيا تؤدي ال حمالـة إىل رسـم صـور تطـابق رغبـة الـذي يقـوم 

ية تــدّخلت يف إعــادة رســم ســالمالعقائديــة اإل - ممــا تعــّرب عــن األصــل. ومــن املؤكــد بــأن املنظومــة الثقافيــة
ة باملزيفـة، ومـن يـمـات احلقيقتـداخل املعلو  مالمح تلك املعرفة، فمـن املعلـوم أن صـور اآلخـرين تتشـّكل مـن

املشــــاهدات املباشــــرة املفّســــرة علــــى وفــــق ســــّلم معــــني مــــن القــــيم، ومــــن األخبــــار الــــيت هتكتهــــا اخلرافــــات 
ويف  .واألساطري، واقتحمت صلبها، وأخريا من الرغبة الثابتة يف الذات إلنتاج صورة منطية منقوصـة لآلخـر

ه اآلخــر الــذي يــئّن حتــت طائلــة الضــالل، فلــيس مــن املنتظــر املوّجــه العقائــدي فيهــا حمّفــزا لتشــوي دّ حقبــة يعــ
 لنفسـها وختفيضــية الصـورة، فطاملـا انتجــت، ومازالـت، األعــراق والعقائـد صـورا اســتعالئية البحـث عـن نقــاء

يرّكـــز االهتمــام فيهــا علـــى الدقــة والتقـــدير  لغريهــا، ويف احلــالني تقـــوم تلــك الصــور علـــى تنضــيد مرويــات ال
ا ترتسـم -عات الثقافيةالى اشباع الرغبات الثقافية، ففي خميال اجلماملطلوبني، إمنا ع البشرية املعتصمة بذا

ــــا، وَمرّضــــية عــــن غريهــــا ومــــادام اآلخــــر موضــــوعا للتبخــــيس يف جمتمعــــات القــــرون  .صــــورة ُمرضــــية عــــن ذا
  .الوسطى، فلم يفلح أحد بصورة مطلقة يف تعديل الصور املقلوبة
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  الدين والمجتمع والدولة في العصور المسيحية
  القديمة والوسطى

  (*حامت الطحاوى
قبيــل مــيالد الســيد املســيح -لــدى اإلمرباطوريــة الرومانيــة والشــعوب اخلاضــعة هلــا  حفلــت احليــاة الدينيــة

أو  )Dionisius(بالعديد من العبادات الشـرقية والغربيـة, كديانـة اإللـه اليونـاين ديونيسـيوس  -بعدة قرون
يف  )Mithraيف آســيا الصــغرى واإللــه أدونــيس يف الشــام, وإلــه الشــمس مثــرا ( )Cybelleديانــة كيبــيال (

 )Isisبالد فارس اليت وصلت معابده حىت مدينة لندن يف القرن األول امليالدي, فضًال عن ديانة إيزيس (
يـــــذكر أن  )Tacitusيف مصـــــر الـــــيت امتـــــدت حـــــىت رومـــــا. حـــــىت أن املـــــؤرخ الرومـــــاين الشـــــهري تـــــاكتيوس (

الربــة إيـزيس مــن  م) قــام بنفـي حــوايل أربعـة آالف مــن أتبـاعTiberius( )14-37اإلمرباطـور تيبرييـوس (
  مدينة روما باإلضافة إىل اليهود إىل جزيرة سردينيا.

غــري أن ديانــة إيــزيس عــادت بعــد ذلــك بوقــت قليــل إىل رومــا مــن جديــد. كــل ذلــك فضــًال عــن انتشــار  
بعــض الــديانات الغربيــة الــيت تســللت إىل اإلمرباطــور الرومانيــة عــرب بــالد الغــال (فرنســا) واجلــزر الربيطانيــة. 

رغم مــن اســتمرارية تقــدمي القــرابني لآلهلــة اليونانيــة والرومانيــة وكــذا االحتفــاالت الشــعبية لكــل مــن وعلــى الــ
زيــوس وأثينــا وأبوللــو وجــوبيرت, فقــد اهتــزت هيبتهــا بفضــل ضــجر الســكان مــن تلــك الشــكليات املتوارثــة, 

ألبـاطرة قبيـل القـرن األول ورغبتهم يف التطلع إىل منظومة دينية أكثر رقياً. كما قويت مسألة عبـادة وتأليـه ا
  امليالدي, لكنها حتولت أيضاً لتصبح جمرد عبادة شكلية أيًضا.

وهكذا ولدت املسـيحية وسـط منـاخ رومـاين اسـتمد جـذوره الفكريـة أوًال مـن الفلسـفة والـرتاث اليونـاين, 
  فضًال عن املناخ الفكري للشعوب الشرقية اخلاضعة.

م),  14(ت  )Augustusلــى عهــد اإلمرباطــور أغســطس (وعنــدما ولــد الســيد املســيح يف فلســطني ع
كـــان املثقفـــون الرومـــان قـــد بـــدأوا يف الضـــيق ذرعـــاً مـــن قضـــايا العبـــادة غـــري املقنعـــة فكريـــاً بالنســـبة إلـــيهم,  
كتقــديس العبــادات الوثنيــة, الشــرقية أو الغربيــة الســابقة, وحــىت مســألة تقــديس األبــاطرة, ممــا دفــع الــبعض 

عني الفلسـفي اليونـاين, الـذي وجـدوا فيـه مالذهـم الفكـري األخـري. فاجتـه العديـدون منهم إىل العودة إىل امل
م الروحية. ا أيضاً, مل تلِب متاماً احتياجا   إىل الفلسفة الرواقية, غري أ

وتكــــاد الوثــــائق الربديــــة املتعلقــــة باملســــيحية واملســــيحيني األوائــــل يف القــــرنني األولــــني امليالديــــني تتصــــف 
ألن املســــيحيني األوائــــل كــــانوا يعتنقــــون ديــــنهم اجلديــــد بشــــكل ســــري, حــــىت ال يتعرضــــوا  بالنــــدرة, وذلــــك

للمضـــايقات واالضـــطهادات مـــن قبـــل الســـلطة الرومانيـــة. وهكـــذا انبثقـــت املســـيحية مـــن فلســـطني لتنتشـــر 
ايـة القـرن األول املـيالدي ,  وسط بالد الشام والواليات الرومانية يف احلوض الشرقي للبحر املتوسـط حـىت 
 تكمــا زحفــت إىل العاصــمة الرومانيــة, رومــا, منــذ وقــت مبكــر للغايــة, وهــو مــا عــرض املســيحيني لقــرارا

م) أصدر مرسوماً Claudius )41-54تعسفية, فقد ذكر املؤرخ سويتونيوس أن اإلمرباطور كالوديوس 
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م قد أثاروا القالقل بـوحي مـن تعـاليم االضـطرابات و  بطرد كافة املسيحيني من مدينة روما, حتت دعوى أ
الســـيد املســـيح. واملالحـــظ أن املرســـوم وصـــفهم بـــاليهود, ألن الذهنيـــة الرومانيـــة عـــدت املســـيحيني األوائـــل 
طائفـة مــن اليهــود. وباملثــل, قــام اإلمرباطــور نــريون بــالبطش باملســيحيني حيــث قــام بإلقــاء مســيحي رومــا يف 

  م).64النار اليت أشعلها باملدينة (عام 
م) الــــــذي كــــــان يــــــدرك االخــــــتالف بــــــني الــــــديانتني اليهوديــــــة 81-79ر تيتــــــوس (كمــــــا أن اإلمرباطــــــو 

واملســيحية, مل يــنج مــن الســقوط يف فــخ النظــرة الرومانيــة التقليديــة القائــل بــأن املســيحية هــي مــذهب انبثــق 
عــن اليهوديــة. وهكــذا فقــد اعتقــد أنــه بتــدمريه للمعبــد اليهــودي يف القــدس, فإنــه بــذلك كــان يقضــي علــى 

رة الــيت ختــرج منهــا الــديانتني, وبالتــايل فــإن املســيحية ســوف تســقط كثمــرة يانعــة بعــد اجتثــاث جــذور الشــج
  اجلذور. 

وهكـذا اخــتلط األمــر يف بدايتــه علــى الرومــان, فاعتقــدوا أن املســيحية هــي فرقــة يهوديــة جديــدة, خاصــة 
  إهلية عليه. وأن املسيحيني رفضوا, كاليهود, مبدأ عبادة اإلمرباطور الروماين أو إضفاء قداسة

وهكـــذا, فعلـــى الـــرغم مـــن التســـامح الســـابق الـــذي أبدتـــه رومـــا الوثنيـــة جتـــاه خمتلـــف العبـــادات الشـــرقية 
والغربية, فإن األمر اختلف جتاه املسيحية. ورمبـا كـان ذلـك ألن األبـاطرة اعتقـدوا أن املسـيحيني, بوصـفهم 

ـا يف سـرية تامـة, يهـ ددون النظـام اإلمرباطـوري, فكـان مـن معربين عن جتمعات فعليـة متـارس طقـوس عباد
ــم اخليانــة العظمــى  إلــيهم, حيــث جــرى وصــمهم  Maiestasالســهل علــى الســلطة اإلمرباطوريــة توجيــه 

  أيضاً بكافة ألوان الشرور اليت تصيب اإلمرباطورية الرومانية.
دنيا مـــن يـــة الـــجتماعوعلـــى الـــرغم مـــن هـــذا كلـــه, فقـــد انتشـــرت املســـيحية أوًال يف أوســـاط الطبقـــات اال

اجملتمع الرومـاين, مث أخـذت تتسـرب إىل الطبقـات العليـا عـرب األرسـتقراطية الرومانيـة. غـري أن إقبـال الطبقـة 
  م).313العليا مل يكرس متاماً إال بفضل مرسوم ميالن الذي عقد بني الكنيسة والدولة (

 حديثــه عــن يف )Eusibius of Caesareaويشــري املــؤرخ الكنســي الشــهري يوســابيوس القيســاري (
االنتشار األول للمسيحية يف القرن األول (لقد وجدت كنائس يرتدد عليها اآلالف من املسيحيني يف كـل 

  ..). .قرية, وبدا األمر كما لو أنه مثل جرن حصاد يعج بالناسو  مدينة
ــا ونيــل االعــرتاف  واحلقيقــة أن املســيحية قــد ســارت يف طريــق طويــل معبــد بالــدم, مــن أجــل إثبــات ذا
ــا علــى الــرغم مــن اســتمرار السياســة الــيت اتبعهــا خلفــاء نــريون: تراجــان, وهادريــان وأنطونيــوس  الرومــاين 

  بيوس وماركوس أوريليوس يف اضطهاد املسيحيني.
م), هـــي عبـــارة عـــن رســـالة أرســـلها إليـــه أحـــد 117-98ولـــدينا وثيقـــة منـــذ عهـــد اإلمرباطـــور تراجـــان (

ــم غــري حكامــه علــى منطقــة بيثينيــا (آســيا الصــغر  ى), ذكــر فيهــا األخــري أنــه قــام بــالعفو عــن الــذين تأكــد أ
مسـيحيني وذلـك بعـد تقـدميهم القــرابني لتمثـال اإلمرباطـور وقيـامهم بسـب ولعــن املسـيح, أمـا الـذين أعلنــوا 
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مســـيحيتهم, ومتســـكوا بعـــدم تقـــديس متثـــال اإلمرباطـــور, فضـــًال عـــن رفضـــهم تقـــدمي القـــرابني لـــه, فقـــد قـــام 
  جلميع. ولدينا أيضاً رد اإلمرباطور الروماين تراجان الذي جاء مؤيداً ملا فعله تابعه.بإعدامهم أمام ا

وبانتهــــاء القــــرن املــــيالدي األول, أتضــــح أن مــــا فعلــــه املســــيحيون قــــد ســــاهم يف إدراك الــــوعي اجلمعــــي 
م أصـحاب ديانـة جديـدة وخمتلفـة, بعـد أن رفضـوا أداء اخلدمـة العسـكرية يف اجلـيش ال رومـاين, الروماين بـأ

م بشــكل ســري, كمــا اختــذوا األحــد, بــدًال مــن الســبت, عطلــة دينيــة. وكــان مــن  وأخــذوا يف ممارســة عقيــد
ي املوجـــود يف املســـيحية والتفـــات أفـــراد الطبقـــة الـــدنيا حوهلـــا, أن اعتقـــدت جتمـــاعالطبيعـــي إزاء البعـــد اال

ا أمام مشكلة    جملتمع الروماين.ية كربى تقوض أسس ااجتماعالسلطة الرمسية الرومانية أ
كـــذلك األمـــر إذ نظـــر املثقفـــون الرومـــان يف القـــرن املـــيالدي الثـــاين إىل املســـيحية بوصـــفها ديانـــة شـــريرة 
وفارغة, وصمت معتنقيها باإلحلاد واخلروج عـن النظـام الـديين الرومـاين وموروثاتـه املقدسـة. فقـد نظـر إليهـا 

نظرة استهجان وازدراء باعتبارهـا  )Pellini األصغراملؤرخ تاكتيوس وكذا األديب السياسي الروماين (بليين
تعتمــد علــى جمموعــة خرافــات مهلكــة ال طائــل مــن ورائهــا, كمــا وصــفوا مبادئهــا بالتفاهــة والتطــرف, وأن 
املســــيحيني اجلــــدد مــــا هــــم إال جمموعــــة مــــن ضــــيقي األفــــق, املتعصــــبني للخرافــــات. بــــل إن تــــاكيتوس جتــــرأ 

م كارهني للبشر !    ووصفهم بأ
ـا تكمـن وراء كـل قسـوة القـدر الـيت تنـال وب  اختصار شديد جرى وصـم املسـيحية بالشـر واإلحلـاد, وبأ

  من اجملتمع الروماين, وحسب كلمات ترتوليان:
ر التيرب, ووصلت مياهه إىل األسوار. وإذا ما اخنفض منسوب مياه النيل, وجفت احلقول.  (إذا فاض 

حـــدثت جماعــــة أو طــــاعون, أو حــــىت أصــــاب األرض زلــــزال, وإذا مـــا أمســــكت الســــماء أمطارهــــا وإذا مــــا 
  ارتفعت على الفور صيحة واحدة مكرره: ارموا باملسيحيني إىل األسود!..).

وعلــى صــعيد اجملتمــع املســيحي الوليــد, ظهــرت يف القــرن الثــاين املــيالدي أيضــاً مجاعــات غلبــت عليهــا 
ــا اخلــاص بالســيد املســيح , وأنكــرت متامــاً مؤسســة الكنيســة الــيت جعلــت األفكــار الغنوصــية, فكــان هلــا إميا

من نفسها واسطة بني البشر واملسيح الرب, كما أنكرت أيضاً تلك اجلماعـات الطبيعـة البشـرية للمسـيح, 
اعتـربوا أن قيامـه هـو ظـاهرة روحيـة, و  باعتباره هو نفسه املخلص القدمي. كما رفضـوا أيضـاً قيامتـه باجلسـد,

. واهتمــــت تلــــك اجلماعــــات جبــــوهر تعــــاليم املســــيح ومغزاهــــا األخالقــــي ألن روحــــه مــــألى بــــالنور الفيــــاض
ــم ذهبــوا ألبعــد مــن ذلــك, فقــالوا أن  واإلنســاين, ولــيس بعمليــة الصــلب والقيامــة بشــكلها الظــاهري. بــل أ
وجود السـيد املسـيح علـى الصـليب, إمنـا كـان جمـرد وجـود ومهـي متخيـل. بينمـا ذهـب فريـق آخـر مـنهم إىل 

م عمى البصـرية, فصـلبوا  أن املسيح كان قد اختفي متاماً قبل مسألة الصلب. وأن أعداءه اليهود قد أصا
   مسعان الذي محل صليب املسيح, كما اختذوا أيضاً موقفاً عنيفاً من الكنيسة ورجاهلا.

على أن ذروة االضـطهاد الرومـاين للمسـيحية وأتباعهـا قـد جتلـى إبـان فـرتة حكـم اإلمرباطـور دقلـديانوس 
م), الــذي تقلــد احلكــم يف وقــت مــاج فيــه اجملتمــع الرومــاين باملســيحية, بــل إن زوجتــه وابنتــه  284-305(
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كانتا تدينان باملسيحية, فضًال عن بعـض خدمـه, واعتقـد اإلمرباطـور الرومـاين أن باسـتطاعته التقريـب بـني 
بـري اآلهلـة (األب) مفهوم املسـيحية القـائم علـى األب واالبـن وبـني الوثنيـة, فجعـل نفسـه يف محـى جـوبيرت ك

, أي املنتمــــــى إىل جــــــوبيرت, وجعــــــل شــــــريكه يف حكــــــم اإلمرباطوريــــــة يف الغــــــرب )Joviusومســــــى نفســــــه (
, وظـن )Heracliusهرياكلـيس ابـن جـوبيرت (االبـن) الـذي أمسـاه ( األوغسطس ماكسيميان, حتـت محايـة

ـــذا قـــد يضـــمن قبـــول املســـيحيني. غـــري أن ذلـــك مل حيـــدث, األمـــر الـــذي دعـــاه  إىل القيـــام بعمليـــات أنـــه 
ديــدهم بشــكل جــدي لإلمرباطوريــة الرومانيــة, عــرب انتشــار  اضــطهاد عنيفــة ضــد املســيحيني, خاصــة بعــد 
املســيحية بــني رجــال وقــادة اجلــيش, ممــا أفضــى إىل ضــعف رابطــة الــوالء لإلمرباطــور. فأصــدر عــدة مراســيم 

ــدم كنائســهم وإحــراق كتــبهم, ائيــاً  منــع فيهــا صــالة املســيحيني, بــل وأمــر  وحــبس قساوســتهم, وطــردهم 
  من الوظائف احلكومية.

 ةوبالفعــل قتــل الكثــري مــن املســيحيني علــى عهــد دقلــديانوس وخاصــة يف مصــر, حيــث أمســت الكنيســ
املصرية فرتة حكم دقلديانوس بعصر الشهداء. ومنه استمدت تقوميها القبطي املعمول بـه حـىت اآلن. فقـد  

ألحيـــان يف جلـــود احليوانـــات الضـــارية لكـــي يلقـــوا حـــتفهم بواســـطة كـــان جيـــري لـــف املســـيحيني يف بعـــض ا
إطــالق كــالب الصــيد علــيهم, أو كــان جيــري دقهــم باملســامري يف الصــلبان, أو إحــراقهم واســتخدام جثــثهم  

  كمشاعل إلضاءة طرق الليل. 
 ولدينا شهادة مؤرخ الكنيسة األشهر, يوسـابيوس القيسـاري حـول اضـطهاد دقلـديانوس للمسـيحيني يف

  حنو الشهادة حبب وفرح: ممصر, واندفاعه
(وشـــاهدنا احلماســـة العجيبـــة جـــداً, والنشـــاط والغـــرية الـــيت أبـــدوها علـــى املســـيحية, فعنـــدما كـــان يصـــدر 
ـم  احلكم على أول شخص منهم, كـان البـاقون ينـدفعون الواحـد تلـو اآلخـر إىل منصـة القضـاء, ليعرتفـوا أ

التعــذيب فيعرتفــون بكــل جــرأة وبســالة بديانــة إلــه الكــون. وكــانوا مســيحيون. وكــانوا ال يبــالون بأشــد أنــواع 
يتقبلـــون حكــــم املـــوت النهــــائي بفـــرح وبشاشــــة, وهكـــذا فقــــد كـــانوا يرمنــــون ويتهللـــون ويقــــدمون التســــابيح 

  )....والشكر إلله الكون إىل النفس األخري
عــرب اعــرتاف اإلمرباطــور غــري أن قســمات العــامل القــدمي قــد تغــريت حبلــول القــرن الرابــع املــيالدي, وذلــك 

م), لتصـبح 330الروماين قسـطنطني باملسـيحية كـدين جديـد. وكـذلك بإنشـائه مدينـة القسـطنطينية (عـام 
مبثابة روما اجلديدة. وهكذا دخلت اإلمرباطورية الرومانية والدين املسيحي نفسـه مرحلـة جديـدة. واحلقيقـة 

رة الرومـان, وانتهـاج اإلمرباطـور قسـطنطني سياسـة أن املؤرخني قد اختلفـوا حـول سـبب تغـّري سياسـة األبـاط
مغــايرة ألســالفه جتــاه املســيحية واملســيحيني, وهــل كــان ذلــك االعــرتاف (اإلمرباطــوري) باملســيحية اعرتافــاً 
يئـة املنـاخ لالنتصـار علـى شـريكه يف احلكـم  دينياً صادقاً, أم جمرد اعرتاف (سياسي) هدف من ورائـه إىل 

  ماكسنتيوس؟
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املصـــادر الكنســـية روايـــة للمـــؤرخ الكنســـي املعاصـــر يوســـابيوس, ذكـــر فيهـــا أن اإلمرباطـــور وقـــد روجـــت 
شاهد بعد غروب مشس أحد األيام, بينما كـان يف طريقـه ملالقـاة خصـمه وشـريكه ماكسـنتيوس, هالـة مـن 
 النور مضيئة يف السماء على شكل صليب وحتتها عبارة (.. ستنتصر بفضل هذا!). وفيما بعد وأثنـاء نـوم
اإلمرباطور يف تلك الليلة, رأى يف منامه السيد املسيح حيمل صـليبه, وقـد أوصـاه باعتنـاق املسـيحية, ورفـع 

  الصليب قبيل معركته املرتقبة.
وهكــذا حاولــت الروايــة تكــريس مصــداقية تلــك الرؤيــا, األمــر الــذي أدى إىل قيــام اإلمرباطــور بــاالعرتاف 

  , وبقداسة السيد املسيح.ةباملسيحي
إجيـاد تـوازن بـني النظـام  -يف نفـس الوقـت-الرغم من اعرتاف قسـطنطني باملسـيحية, فإنـه حـاول وعلى 

الديين القدمي (الوثنية) والوافد اجلديد (املسيحية), حدث هذا يف نفس الوقت الذي حاول فيه قسـطنطني 
ان حيملــه أســالفه احلفــاظ علــى االمتيــازات الدينيــة الســابقة لإلمرباطــور الرومــاين, فــاحتفظ باللقــب الــذي كــ

(الكاهن األعظم). واحتوى بالطه يف نفس الوقت على العديد مـن  )Pontifex Maximusالرومان (
رجــــال الــــدين املســــيحيني إىل جانــــب الكهنــــة والفالســــفة الــــوثنيني, كمــــا قســــمت الوظــــائف الكــــربى بــــني 

دل علـى املسـيحية والوثنيـة املسيحيني والوثنيني, بل إن النقود اليت أمر بسـكها احتفظـت أيضـاً بإشـارات تـ
  أيضاً.

م), الـــذي ســـبق أن أصـــدره قســـطنطني, واعرتافـــه 313وعلـــى أيـــة حـــال, فقـــد ســـاوى مرســـوم مـــيالن (
باملســـيحية كـــدين رمســـي يف اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة بـــني الرعايـــا الرومـــان املســـيحيني, وبـــني الرعايـــا الرومـــان 

تمـــع الرومـــاين الـــذي بـــدأ مـــن بعـــد اعـــرتاف اإلمرباطـــور اآلخـــرين أتبـــاع الشـــرائع األخـــرى. ومـــن مث انتقـــل اجمل
باملســيحية, مــن الصــبغة الوثنيــة للمجتمــع إىل صــبغة دينيــة جديــدة, غــري أن املرحلــة اجلديــدة أيضــاً كــان هلــا 
مشاكلها على صعيد الفكر الالهويت, فنظراً النتشار املسـيحية يف وسـط ثقـايف وفكـري متفلسـف ومتشـبع 

يونـــانيني, فقـــد كثـــر اجلـــدل حـــول طبيعـــة األب واالبـــن, ممـــا أفـــرز فرقـــاً ومـــذاهب بـــروح الفلســـفة والـــرتاث ال
مسيحية منذ القرن األول لالعرتاف الروماين باملسيحية. ولدينا شهادة عن ذلـك كتبهـا القـديس جرجيـوري 

م), والـذي ذكـر أن احلـديث 400-340الذي عاش يف القرن الرابع املـيالدي ( )Nyssaأسقف نيسا (
الالهوتيــة قــد تغلغــل يف جمتمــع العاصــمة املســيحية اجلديــدة, القســطنطينية, ومل يقتصــر فقــط  عــن املســائل

على رجال الدين والالهوت, بل شاركت فيه كافة فئات اجملتمع يف حماولـة إلجيـاد حـل, وكـذلك عـرب رغبـة 
م الالهوتية.   يف إقناع باقي الطوائف اجملتمعية بتصورا

يف اجملتمــع املســيحي اجلديــد كــان يــديل بــدلوه يف هــذه املســألة الالهوتيــة ويبــدو أن اجلميــع بــال اســتثناء  
ـــه حـــىت العمـــال والعبيـــد كـــان هلـــم رأيهـــم اخلـــاص يف هـــذا األمـــر  ـــا القـــديس جرجيـــوري أن البحتـــة, فيـــذكر لن

  الفلسفي املعقد. وحسب نص عباراته:
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ما قصدت صـرافاً السـتبدال (لقد كان العمال والعبيد يف مدينة القسطنطينية مشتغلني بالالهوت, فإذا 
قطعـــة نقـــود فانـــه ال يكتفـــي بـــأداء عملـــه, بـــل يوقفـــك لـــريوي لـــك وجـــه اخلـــالف بـــني طبيعـــة االبـــن واإللـــه 

. لــيس هــذا فقــط, بــل انــك إذا توجهــت لشــراء اخلبــز, وســألت صــاحب املخبــز عــن الســعر, فانــه ...األب
انــك إذا طلبـت مــن احلمــامي يف يضـمن رده عليــك بــأن االبـن جيــب أن يكــون دون اإللـه األب, وكــذلك ف
  )....القسطنطينية أن يعد لك احلمام, أجابك بأن االبن وجد من ال شيء

واحلقيقة أن اخلالف الفكري الذي حدث بني اثنـني مـن رجـال كنيسـة اإلسـكندرية حـول طبيعـة السـيد 
فســها. إذ املســيح هــو الــذي تســبب يف ذلــك كلــه, وكانــت لــه تداعياتــه الكــربى علــى مســتقبل املســيحية ن

ذكر القس أريوس أن املسيح االبن ال يتساوى مع اإلله األب يف املستوى والقدرة. وهكـذا يصـبح املسـيح 
خملوقــاً ال إهلــاً, وإال كــان املســيحيون يعبــدون إهلــني. أمــا األب أثناســيوس فــذكر أن فكــرة الثــالوث املقــدس 

هب أريوس كان أكثر عقالنية, فقد انتشر حتتم أن يكون األب مساوياً لإلله متاماً يف كل شيء, وألن مذ
يف الواليات الرومانية الشرقية اليت مازال تأثرها بالفلسفة واحلكمة اليونانية, بينما انتشر مـذهب أثناسـيوس 
يف الغرب الروماين الالتيين. وألقى هذا اخلالف بظاللـه الكثيفـة علـى اجملتمـع املسـيحي الرومـاين, إذ انتمـى 

الســفة يف رومــا والشــرق إىل املــذهب األريوســى, علــى حــني انتمــت معظــم الطبقــات معظــم املفكــرين والف
  الوسطى والدنيا إىل مذهب أثناسيوس. 

وهكذا وجد اإلمرباطور قسطنطني نفسه يف ورطة كربى, فدعى إىل عقد أول جممـع مسـكوين عـاملي يف 
لقريبــة مــن اســتانبول) وذلــك يف احلاليــة ا Iznik(ازنيــق  Niceaتــاريخ الكنيســة املســيحية يف مدينــة نيقيــة 

م). واســتقر أمــر اجملتمعــني علــى نبــذ مــذهب أريــوس ونفيــه إىل الغــرب, بينمــا مت تبــىن مــذهب 325العــام (
  األب أثناسيوس القاضي بتساوي االبن مع األب. 

 وعلى الرغم من عملية التوازن اليت حاوهلا قسطنطني بني املوروث الوثين والوافد املسيحي, فان سياسة 
أبنائــه الثالثــة قــد تغــريت إزاء الــوثنيني وذلــك بســبب ازديــاد الصــبغة املســيحية للمجتمــع الرومــاين. ونتيجــة 
للنجاحات املتتالية للمسيحية, وكذلك لدور املؤسسات الكنسية, قام أبنـاء قسـطنطني حبمـالت اضـطهاد 

م) 340م أصدروا مرسوماً عـام (ضد الرتاث الوثين ومعابده وممتلكاته, وبالغوا يف معاقبة الوثنيني, حىت أ
يقضـى مبنـع تقـدمي القـرابني لآلهلـة الوثنيـة, مث قـاموا بعــد ذلـك بعـدة سـنوات بـإغالق كافـة املعابـد الوثنيــة يف 

  اإلمرباطورية الرومانية املسيحية. 
طور غري أن كل ذلك قد تغري, وعاد التوازن املفقود مرة أخري بني الوثنية واملسيحية, على عهد اإلمربا 

, الــــذي تصــــفه املصــــادر املســــيحية جبوليــــان املرتــــد, الــــذي أعلــــن بعــــد اعتالئــــه العــــرش )Julianجوليــــان (
  م) ختليه عن املسيحية وعودته إىل الرتاث الوثين اليوناين والروماين. 363-361الروماين (



 45

بعـــد أعـــاد  وهكـــذا كـــان مـــن الطبيعـــي أن يعـــاد فـــتح املعابـــد الوثنيـــة الـــيت أمـــر أبنـــاء قســـطنطني بإغالقهـــا
جوليــان االعتبــار للوثنيــة ومعتنقيهــا. ويــذكر املؤرخــون املعاصــرون لــه أنــه مل يعــاد املســيحية يف نفــس الوقــت, 

  م).313بل أراد إجياد نوع من املساواة بني الوثنية واملسيحية, حسبما كان مقرراً يف مرسوم ميالن (
ع التغافــل عــن مزايــا املســيحية, خاصــة مــا غــري أنــه يتعــني القــول أن اإلمرباطــور الــوثين جوليــان مل يســتط

تتصــف بــه مــن الرمحــة والتســامح والــدعوة إىل العطــف علــى املرضــى واملســاكني والفقــراء, لدرجــة أنــه كتــب 
  ذات مرة إىل أحد أتباعه من الكهنة الوثنيني يذكره بأن املسيحية تتفوق يف هذا األمر.

اوم املسـيحية بالكلمـة, فنشـر كتبـاً ضـد هـذا الـدين وألن جوليان كان يف األصل مثقفاً وفيلسوفاً, فقد ق
اجلديـد, أمههـا كتابـه (ضـد اجلليلـني), الـذي اختفـى معظمـه, ومل يتبـق منـه إال شـذرات قليلـة. وفيـه يهـاجم 

  املسيحية قائًال:
(يبـــدو مـــن املناســـب أن نعـــرض علــــى النـــاس األســـباب الـــيت دعتــــين إىل التأكيـــد علـــى أن املـــؤامرة الــــيت 

يليــون ليســت إال حمــض اخــتالق, وعلــى الــرغم مــن أن هــذا االحتيــال ال يوجــد بــه أي شــيء ابتــدعها اجلل
  ).إهلي, فانه قام خبداع خيالنا احملب لألساطري

غري أن صحوة الوثنية القصرية مل تلبث أن وئـدت بعـد عـامني فقـط, إذ قتـل جوليـان يف إحـدى محالتـه 
حيني, بتحــريض مــن املصــادر املســيحية العليــا, م) بواســطة أحــد اجلنــود الرومــان املســي363علــى الفــرس (

وهـــو مـــا دعـــي اإلمرباطـــور الـــوثين ألن يـــتلفظ ســـاعة احتضـــاره بعبارتـــه الشـــهرية (.. اآلن قـــد انتصـــرت أيهـــا 
  )....اجلليلي

بعــد ذلــك أعــاد األبــاطرة الرومــان املســيحيون الــذين جــاءوا بعــد جوليــان االعتبــار للمســيحية وختلــوا عــن 
الـــذي اختــــذه قســـطنطني وخلفـــاؤه, وعــــادوا إىل سياســـة مصــــادرة الـــرتاث الــــوثين  لقـــب (الكـــاهن األعظــــم)

والتضــــييق علــــى الــــوثنيني قبــــل أن يتحولــــوا بشــــكل ســــافر إىل حتــــرمي العبــــادة الوثنيــــة وحــــرق كتبهــــا, وهــــدم 
معابــدها، بــل واســتغالل أحجارهــا القدميــة والضــخمة لدرجــة أن ديــر القــديس (بنــدكت) متَّ تشــييده علــى 

أبوللــــو يف مونــــت كاســــينو بإيطاليــــا. مث جــــاءت الضــــربة األخــــرية للوثنيــــة يف القــــرن الســــادس  أنقــــاض معبــــد
م), الــذي أمــر بــإغالق مــدارس الفلســفة الوثنيــة 565-527املــيالدي, علــى عهــد اإلمرباطــور جســتنيان (

  ة. يف مدينة أثينا, وقام أيضاً بإضفاء الصبغة املسيحية على القوانني الرومانية ذات الروح الوثني
ـــا  ونظـــراً ألن بنيـــة املســـيحية قـــد ارتكـــزت علـــى رجـــال الـــدين الـــذين مثلـــوا الواســـطة الطبيعيـــة بـــني الرعاي
العلمــانيني والــرب, كــان مــن الضــروري أن تنمــو وتزدهــر مؤسســة الكنيســة يف مســيحية العصــور الوســطى. 

تمعـــات املســـيحية بـــدور كبـــري يف تنظـــيم اجمل Paulوهنـــا البـــد مـــن اإلشـــارة إىل ســـابق قيـــام القـــديس بـــولس 
األوىل, كمــا قــام أيضــاً بوضــع قواعــد الالهــوت املســيحي, ومــا يــرتبط بــه مــن فلســفة مســيحية, فضــًال عــن 
جهــوده يف وضــع دعـــائم الكنيســة الكاثوليكيــة العامليـــة. كمــا أن القــديس مـــرقص كــان أول مــن أرســـل إىل 

ســـب روايـــة املـــؤرخ الكنســـي مصـــر ليبشـــر باإلجنيـــل, وكـــان أول مـــن أقـــام كنيســـة يف اإلســـكندرية وذلـــك ح
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يوســابيوس القيســاري, الــذي ذكــر أيضــاً أن القديســني بــولس وبطــرس قــد استشــهدا يف مدينــة رومــا إبــان 
  اضطهادات اإلمرباطور نريون عرب قطع رأس األول, وصلب الثاين.

 وكان من الطبيعي أن يرفع اعـرتاف اإلمرباطـور قسـطنطني باملسـيحية مـن شـأن املؤسسـات الكنسـية الـيت
جتســــدت يف مخســــة أمــــاكن هامــــة مــــن العــــامل املســــيحي: رومــــا والقســــطنطينية وأنطاكيــــة وبيــــت املقـــــدس 
واإلسكندرية. وتَِبَعْت كل كنيسـة جمموعـة مـن األسـقفيات واألبرشـيات الـيت انتشـرت يف كافـة أرجـاء العـامل 

ســـــة يف تلقـــــى املســــيحي. وبفضـــــل اعــــرتاف اإلمرباطوريـــــة الرومانيــــة باملســـــيحية كــــدين رمســـــي, بــــدأت الكني
االمتيازات املالية من الدولة, فضًال عن حصوهلا على اهلبات واالسـتثناءات مـن دفـع الضـرائب, ممـا سـاهم 
ـــادة ثـــروات الكنيســـة, فامتلكـــت األراضـــي والضـــياع. وكـــذلك بفضـــل التربعـــات الـــيت قـــدمها التجـــار  يف زي

اد هيبـة رجـال االكلـريوس يف أوسـاط املسيحيون األثرياء للكنيسة, وهو األمـر الـذي كـرس يف النهايـة, ازديـ
  الشعب املسيحي. 

واحلقيقــة أن اعــرتاف اإلمرباطــور قســطنطني باملســيحية قــد خلــق إشــكالية يف العــامل الرومــاين / املســيحي 
اجلديـــد, فمـــن املفـــرتض, كمـــا ســـلف القـــول, أن الكنيســـة كـــان هلـــا اليـــد األعلـــى علـــى الشـــعب املســـيحي, 

كان يصرُّ على التمسك باإلرث السياسي الروماين القدمي الذي   -رغم مسيحيته-وكذلك فإن قسطنطني 
يضع اإلمرباطور يف املكانة األعلى بالنسبة إىل شعبه. ومثَّلت إشكالية من له السلطة األعلى على اآلخر, 
الكنيسة أم اإلمرباطـور, أوىل حلقـات الصـراع الكنسـي / العلمـاين يف تـاريخ املسـيحية. ومـن هنـا ميكننـا أن 

ــــا دون اعــــرتاف بــــدور نفهــــ م مغــــزى اعــــرتاف اإلمرباطــــور قســــطنطني باملســــيحية مــــن األصــــل, فقــــد آمــــن 
الكنيسة داخلها, إذ أمل أن تظل مرتبة الكنسية دون مرتبة اإلمرباطور, وحسـب قـول أحـد املـؤرخني: لقـد 

  أراد قسطنطني للكنيسة أن تعلو بيديه, ال عليهما !. 
سيحية, فانه حاول جاهداً تقليص دور كنيسة القسطنطينية, فرفض وهكذا, فعلى الرغم من اعرتافه بامل

التخلـــي عـــن وضـــعه املـــوروث, ومل يقبـــل رغـــم كونـــه أحـــد الرعايـــا املســـيحيني, أن تعلـــو الكنيســـة فوقـــه وهـــو 
اإلمرباطــور الرومــاين. وهلــذا فقــد كــان دائمــاً هــو الشــخص األعلــى مكانــة وأمهيــة يف اإلمرباطوريــة املســيحية 

رجــة أنــه مــنح نفســه احلــق يف الــدعوة لعقــد اجملــامع الكنســية املســيحية األوىل, كمجمــع نيقيــة اجلديــدة, لد
  م).334م وصور 325(

وسـامهت سياســات اإلمرباطــور قســطنطني وخلفــاؤه يف حتجــيم دور البطاركــة يف الكنــائس الشــرقية, علــى 
ذ منــه املســيح عكــس مــا حــدث يف كنيســة رومــا الــيت ارتبطــت بــذكرى مؤسســها القــديس بطــرس الــذي اختــ

  الصخرة اليت بىن عليها كنيسته, فضًال عن منحه مفاتيح ملكوت السموات واألرض. 
ـم بالتـايل  ـم خلفـاؤه, وأ ونظراً ألن بطرس يعد زعيم احلواريني ومقدم الرسـل, فقـد رأى بـابوات رومـا أ

نظريـة السـيادة البطرسـية) أحق الناس بتويل زعامة العامل املسـيحي. وهـو مـا تبلـور فيمـا بعـد عـرب مـا مسـى (ب
  على كافة كنائس العامل املسيحي.
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وكذلك احلال, فقـد تفوقـت كافـة الكنـائس األخـرى يف العـامل املسـيحي علـى كنيسـة القسـطنطينية, ألن 
األخــرية افتقــرت إىل مؤســس مــن الرســل واحلــواريني, وهــو األمــر الــذي حــدث عنــد تأســيس كنــائس رومــا 

  واإلسكندرية وإنطاكية.
ا علــى الــرغم مــن مســاندة األبــاطرة الرومــان يف الشــرق لكنائســهم, وحمــاولتهم إجيــاد نــوع مــن حــدث هــذ

املســـاواة بـــني كنيســـة القســـطنطينية, العاصـــمة اجلديـــدة, وكنيســـة رومـــا. بـــل إنـــه مت عقـــد جممـــع جديـــد يف 
رات خلقدونيــة لتعزيــز هــذه الفكــرة, غــري أن منــدوب البابــا (ليــو األول) عــارض ذلــك مستشــهداً بــبعض قــرا

  جممع نيقية حول أسبقية كرسي روما.
وساعدت الظروف التارخيية البابوية الكاثوليكية يف روما على تبوء مكانتها الكربى يف الغرب األورويب, 

م) 476إذ حــدث يف القــرن اخلــامس املــيالدي أن لقيــت جيــوش اإلمرباطوريــة الرومانيــة هزميــة كــربى (عــام 
أســفر عــن ســقوط اجلــزء الغــريب لإلمرباطوريــة يف قبضــة تلــك القبائــل علــى يــد قبائــل القــوط الشــرقيني, ممــا 

اجلرمانيــة, وهــو األمــر الــذي دعــم مكانــة كنيســة رومــا بوصــفها الســلطة الوحيــدة يف الغــرب األورويب, إذ مل 
يعد ينـافس البابـا أيـة شخصـية علمانيـة كـربى, وأصـبح احلـاكم املطلـق يف الغـرب, باعتبـاره مصـدر التشـريع 

اعتلى الكرسي البابوي يف روما خالل القرنني اخلـامس والسـادس امليالديـني عـدد مـن البـابوات املسيحي. و 
ـــديين للكنيســـة يف الغـــرب األورويب وأمههـــم ليـــو الكبـــري ( ـــدور السياســـي وال ـــذين رمســـوا ال -440العظـــام ال

األورويب, م) الــذي لعــب دوراً خطــرياً يف تكــريس التطــور النهــائي للبابويــة كمؤسســة منفــردة بــالغرب 604
حيث فرضت نفوذها علـى كافـة املؤسسـات الدينيـة يف الغـرب األورويب بأكملـه, رافضـة وصـاية اإلمرباطـور 

  أو امللوك العلمانيني.
وكان من الطبيعي أن تصبغ الكنيسة اجملتمع الذي أصبحت متثل املرجعية األوىل لـه بالصـبغة املسـيحية  

ماً من أركان اجملتمـع الرومـاين املسـيحي, فقـد تـدخلت الكنيسـة يف الكاملة, وملا كان االقتصاد ميثل ركناً ها
االقتصــاد مــن أجــل فــرض قواعــد ومفــاهيم مســيحية جديــدة عليــه. ففــي ظــل القــانون املــدين الرومــاين, يف 
مرحلة ما قبل املسيحية, كان املبدأ االقتصادي السائد أن يهتم كل شخص بنفسه, وكان الشعار املعمول 

يكون على حذر) أي أن عليه أن يقـوم بفحـص مـا يشـرتيه بنفسـه قبـل تقـدير قيمتـه. وأن به (دع املشرتي 
يتحمــل نتيجــة ذلــك. أمــا بعــد ظهــور املســيحية, فكــان مــن الضــروري أن جتــرب الكنيســة القــوانني الرومانيــة 
على التحول لتتماشى مع الكتاب املقدس. وهكذا جلأت إىل تأكيد آيـات مـن نـوع (فكـل مـا تريـدون أن 

  . 12: 7اإلصحاح  -عل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً) إجنيل مىت يف
وخـــالل القـــرون األربعـــة األوىل, بـــدأ املفكـــرون املســـيحيون يف التـــوجس مـــن املثالـــب األخالقيـــة للتجـــارة, 

م) (أن مــن اشــرتى مــواداً بغــري نيــة بيعهــا, دون أن 407فعلــى ســبيل املثــال ذكــر (يوحنــا ذهــيب الفــم) (ت 
ا, بل من أجل أن يصنع منها مادة جديدة, فان هذا الشخص ال يعترب تـاجراً لكـن الرجـل حيدث تغي رياً 
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الــذي يشــرتي شــيئاً بقصــد الكســب مــن بيعــه ثانيــة دون أن حيــدث تغيــرياً فيــه, بــل كمــا اشــرتاه, فإنــه يكــون 
  أحد املشرتين أو البائعني املنبوذين من كنيسة الرب).

تدخلت يف أبسط عمليـات التبـادل التجـاري داخـل اجملتمـع املسـيحي  ومن الواضح هنا أن الكنيسة قد
الواحد, فحسب رأيها أنه ميكن للشخص املسيحي أن يشرتى خامـات لعملـه اخلـاص, أمـا إذا قـام بشـراء 
بضائع جملرد بيعهـا بسـعر أعلـى, دون أن يضـيف إليهـا, فـان ذلـك يوقعـه يف اخلطيئـة. واسـتمر هـذا التصـور 

 منتصف القرن الثالث عشر امليالدي لدرجة أن توما األكويين واجـه بعـض الصـعوبة الكنسي للتجارة حىت
ــا نتيجــة لطبيعــة  يف تفســري كلمــات (يوحنــا ذهــيب الفــم) وهــو ينظــر إىل التجــارة بوصــفها عمــًال مــرذوًال, وأ

أنطونيـو يف  اإلنسان املعرض للسقوط يف اخلطيئة, إذ البد أن اجلنة مل تقم فيها أية جتارة. كما أن القديس
القرن اخلامس عشر امليالدي حاول أال يعارض كلمات القـديس يوحنـا ذهـيب الفـم, لكنـه حـاول أيضـاً أن 
ــا شــيء  ا علــى احليــاة التجاريــة للمجتمــع األورويب املســيحي, فــذكر (أن التجــارة يف ذا خيفــف مــن قســو

شــريف يضــمن لــه الكفــاف مــن حممــود, إذ ميكــن أن تكــون جيــدة ومســألة إجيابيــة إذا قنــع التــاجر بكســب 
العــيش. حبيــث إذا زاد كســبه عــن ذلــك توجــب عليــه توزيــع فــائض دخلــه علــى الفقــراء). وهكــذا بــرز مبــدأ 

  السعر العادل الذي أقرته الكنيسة يف العصور الوسطى.
ين بيــزا) منـذ القـرن الثــا -جنـوا  -التجاريــة يف أوربـا علـى يـد املــدن اإليطاليـة (البندقيـة  ةومـع ظهـور الثـور 

عشـــر املـــيالدي, وتزايـــد حركـــة التجـــارة بـــني الشـــرق والغـــرب, بـــدأت مشـــكالت جديـــدة يف الظهـــور أمههـــا 
مســألة الربــا, الــذي كــان خطيئــة كــربى وجــرى حترميــه صــراحة يف الكتــاب املقــدس عــرب العديــد مــن اآليــات. 

ــا والقــروض مــن فائــدة كــربى يف حركــة التجــارة آنــذاك, كــان مــن الصــعب علــى  ونظــراً ملــا مثلتــه مســألة الرب
الكنيســة اإلمســاك بالتجــارة يف حــال التلــبس يف ظــل التالعــب يف بنــود عقــود القــروض. فمــن أجــل تفــادي 
التحرمي الكنسي للربا, كان يتم إخفاء نسبة الزيـادة عـن طريـق كتابـة مبلـغ كبـري يف العقـود, أكـرب مـن املبلـغ 

  الذي مت إقراضه بالفعل.
ى أن تــرتك التــاجر وضــمريه الــديين, وأن تعلنــه فقــط أنــه إذا مــا وهكــذا مل جتــد الكنيســة أمــام ذلــك ســو 

أقرض نقوداً بقصد احلصـول علـى فائـدة, كـان ذلـك ربـا وخطيئـة مميتـة. أمـا إذا كانـت نيتـه تقـدمي مسـاعدة 
دون أن يتقاضــى مــن ورائهــا ســوى مــا يكفيــه لتغطيــة أيــة خســارة قــد يكــون قــد تعــرض هلــا, فــال ضــرر مــن 

  ذلك.
قتصادية القاسية يف الغرب األورويب يف العصر الوسـيط دفعـت العديـد مـن املقرضـني غري أن الظروف اال

ـــا دفعـــت العديـــد مـــن األديـــرة نفســـها إىل التمـــرد علـــى تعـــاليم  والتجـــار إىل عصـــيان أوامـــر الكنيســـة, بـــل إ
 إقراضـها الكنيسة, وإىل قبول الفوائد التجارية اليت كانت حتصل عليها نتيجـة اسـتغالهلا لـرؤوس أمواهلـا عـرب

ا. ا الديين والقيام بواجبا   بالربا, حىت يتسىن هلا تثبيت كيا
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اية األلفية األوىل, كان معظم املسيحيني يف أوروبا يعتقدون أن العام  وعلى صعيد اجملتمع األورويب يف 
ايــة العــامل. جــاء ذلــك بفضــل إحــدى الفقــرات الــواردة يف ســفر الرؤيــا (رؤيــا ي1000( وحنــا م) إمنــا ميثــل 

ايـــة العـــامل ســـوف حتـــدث بعـــد مـــوت الســـيد املســـيح بـــألف عـــام. ورمبـــا رأت  الالهـــويت) الـــيت تنبـــأت بـــأن 
ـا القـارة األوروبيـة. وعنـدما مـرَّ  الدمهاء يف ذلك عقاباً إهليـاً جتلـى يف املصـاعب املاديـة والبشـرية الـيت مـرت 

ســــتقبل واختفــــت األفكــــار األلفيــــة العــــام األلــــف بســــالم بــــدأ اجملتمــــع املســــيحي يف التخطــــيط بأمــــان للم
  واألخروية. وبدأت بواكري النهضة األوربية األوىل يف القرن احلادي عشر امليالدي.

يـــة للمجتمـــع األورويب املســـيحي يف العصـــور الوســـطى, ميكـــن القـــول بـــأن جتماعوعلـــى صـــعيد البـــىن اال
ادة اإلقطـــاعيني والنـــبالء اجملتمـــع قـــد تـــألف آنـــذاك مـــن ثـــالث طبقـــات رئيســـية, هـــي طبقـــة اللـــوردات والســـ

(الــذين حيــاربون), وطبقــة رجــال االكلــريوس يف الكنــائس املســيحية املنتشــرة بطــول أوروبــا وعرضــها (الــذين 
يصــلون), وطبقــة الفالحــني والعبيــد واألقنــان الــذين يعملــون يف األراضــي اإلقطاعيــة التابعــة للنــبالء (الــذين 

يـة مل تكـن تسـمح حبـدوث أيـة نـوع مـن أنـواع جتماعاال يعملون). وما يلفـت النظـر هنـا أن تلـك الطبقـات
الصـاعد أو اهلـابط. بـل كانـت متثـل مـا ميكـن تسـميته باملثلـث  )Social Mobilityي (جتماعاحلراك اال

ي األورويب يف العصور الوسطى, حبيث مثَّل السـادة ورجـال االكلـريوس ضـلعيه, ومثـَّل الفالحـون جتماعاال
ك الطبقات على وضعها, وكذلك احلال مع أبنائها الـذين ظلـوا داخـل نفـس والعبيد قاعدته. واستمرت تل

ية الكربى, فعلى سبيل املثال كان أبناء السيد اإلقطاعي جتماعالطبقة, مما أحدث العديد من املشاكل اال
علـــى ســـبيل -بالضـــرورة ضـــمن الطبقـــة اإلقطاعيـــة علـــى الـــرغم مـــن أن القـــانون اإلقطـــاعي يف فرنســـا آنـــذاك 

  كان ال جييز توريث اإلقطاع سوى إىل االبن األكرب فقط.  -املثال
وترتب على ذلك حرمان باقي األبناء من األراضي اإلقطاعية, مما أوجد مشكلة كـربى جتلـت يف وجـود 
العديـــد مـــن الســـادة اإلقطـــاعيني اجلـــدد دون إقطـــاع. وهـــو مـــا أدى يف نفـــس الوقـــت إىل حـــدوث مـــا أمســـاه 

ض), األمـــر الـــذي تســـبب يف نشـــوب احلـــروب اإلقطاعيـــة الـــيت اجتاحـــت املؤرخـــون حالـــة (اجلـــوع إىل األر 
  الغرب األورويب قبيل احلركة الصليبية , حبثاً عن إقطاعات جديدة.

ا إزاء تلـك احلـروب, مـن أجـل إيقـاف إراقـة الـدماء  وتوجب على الكنيسـة الكاثوليكيـة القيـام مبسـؤوليا
 غ لوقف االقتتال عـرب مـا متـت تسـميته بــ(سالم الـرب)املسيحية, فتدخلت عدة مرات عرب حماولة إقرار صي

(هدنة الرب) دون جدوى, بسبب فشـلها يف معاجلـة األسـباب احلقيقيـة لالقتتـال املسـيحي, إذ (ال سـيد و
  إقطاعي بدون أرض).

وفيمـــا بعـــد اســـتطاع البابـــا أريـــان الثـــاين إجيـــاد حـــل ســـحري هلـــذه املشـــكلة الكـــربى, عـــرب دعوتـــه للحركـــة 
القــرنني الثــاين عشــر والثالــث عشــر, وحتريضــه لكافــة الســادة اإلقطــاعيني مــن أجــل االســتيالء  الصــليبية يف

علــى أراض املســلمني يف فلســطني وبــالد الشــام حتــت دعــاوى إنقــاذ قــرب الــرب. وســاعتها فقــط انفــرط عقــد 
لفالحــني اجملتمــع األورويب, فقــد انــدفع الفرســان والنــبالء البــاحثني عــن أراض جديــدة إىل الشــرق, بــل إن ا
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والعبيد هجروا أيضاً أراضي السادة اإلقطاعيني ضاربني عرض احلائط بالقوانني اإلقطاعية الـيت حتـرم علـيهم 
هجــران أراضــى أســيادهم اإلقطــاعيني, والتحقــوا بــاجليوش املتقدمــة صــوب فلســطني مــن أجــل كســر الطــوق 

ـــم, والبحـــث عـــن حلظـــة حـــراك جتمـــاعاال ـــم إىل مصـــاجتمـــاعي اخلـــاص  اف الفرســـان ومـــالك ي تـــدفع 
  ..)....يف (...األرض اليت تفيض باللنب والعسل تاإلقطاعا
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  ياسر قنصوه(
تشـــاف شـــيئني كيـــف ميكـــن حلـــدث تـــارخيي مهمـــا بلغـــت ذروة تـــأثريه، بعـــد هـــول مفاجأتـــه أن يعيـــد اك

  مهمني متصارعني نظرياً وظاهرياً، لكنهما خيبئان وراء هذا التصارع مالمح ومصاحل غري متعارضة؟ 
يــار الشــيوعية يف أوروبــا الشــرقية  -1 أمــا احلــدث املشــار إليــه، والــذي يطــرح ســؤاله علينــا بإحلــاح فهــو ا

لثــاً، يف أواخــر الثمانينــات مــن القــرن العشــرين. ثانيــاً، والعــامل بأســره ثا ...أوًال، واالحتــاد الســوفييت (ســابقاً)
مـا يتعلقـان مبحاولـة إدراك وفهـم هـذا املـد الـديين حـىت حـدود التطـرف  وبالنسبة حملتوى وأمهيـة السـؤال، فإ
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يار، ومبوازاته ذلك البعث القومي املتفجر إىل درجة خوض احلـروب واالقتتـال العرقـي أو الطـائفي.  إثر اال
كــل منافســة أيديولوجيــة أخــرى، ومل يبــق يف قلــب املشــهد العــاملي املعاصــر ســوى   إذن خلــت الســاحة مــن

الـدين والقوميـة بـدرجات متفاوتـة، ونسـب تقديريـة يف بـالد العـامل املختلفـة، ويف املقابـل، يـتم اإلعـالن عـن 
(احلديثـة)، للصراع اإلنساين الـذي تقدمـه تنظـريات العوملـة: إنـه الدميقراطيـة الليرباليـة  )احلل السحري(ذلك 

فالدميقراطيـــة الليرباليـــة تعـــرتف بكافـــة (ويتجـــاوز هـــذا احلـــل حـــدود التعصـــب الـــديين والعصـــبية القوميـــة معـــاً 
ـــم مبـــنحهم حقـــوقهم ومحايتهـــا، فســـلطة الدولـــة يف ظـــل الدميقراطيـــة  اآلدميـــني بصـــفة عامـــة، هـــي تعـــرتف 

، إمنــا نتيجــة مناقشــة عامــة يتفــق مواطنــو الليرباليــة ال تنشــأ عــن تقاليــد قدميــة أو مــن أعمــاق العقيــدة الدينيــة
). وإذا كـان اإلعــالن العـوملي عــن 1()الدولـة خالهلـا علــى الشـروط الواضـحة الــيت سيعيشـون معــاً مبقتضـاها

يف ظل تـداعي  )فاحتاً منتصراً (اية التاريخ، وتوقف الصراع اإلنساين، وتتويج الدميقراطية الليربالية بوصفها 
يار الدولة القوم ا الثقافية، فإن ذلك بقدر ما يعـرب عـن واقـع الغلبـة إال أن هـذا أو ا ا وهويا ية باقتصاديا

الواقــع حمفــوف باملخــاطر يف ظــل إحســاس متصــاعد ومتســارع بكيــان القــوة مــن جهــة الغالــب، إذ يواجهــه، 
ــــة األويل أو (وعلــــى نفــــس مســــتوي اخلطــــر إحســــاس االحنــــدار والتالشــــي مــــن جهــــة املغلــــوب.  ففــــي احلال

فـال أختيـل للحظـة (عود) يتم ابتالع اجلميع، يف احلالة الثانية أو (االحندار) يهـوى اجلميـع إىل أسـفل، (الص
ـذه الكيفيـة، بـل  ـا ال ترتاجـع  أن الدولة القومية تنحين مرتاجعة من علـى مسـرح التـاريخ ولسـان حاهلـا) إ

  ). 2تتحصن بغور عميق من أغوار الدفاع عن الصفوة)(
هنــا، تلــك النخــب الــيت تســعى وراء مصــاحلها، خاصــة االقتصــادية، والــيت متثــل أحــد وتعــين الصــفوة  -2

بوصــفه الوجــه اآلخــر، مــن منطلــق العقيــدة  )التصــنيع(وجهــي التأســيس لصــورة القوميــة احلديثــة، بــالنظر إىل 
إن مـــا النفعيـــة احلديثـــة. ومـــا جيـــب إدراكـــه، إننـــا ال ننـــاقش مـــا إذا كانـــت القوميـــة أمـــراً ســـيئاً أو جيـــداً، بـــل 

ــا الوجــود األكثــر قــوة يف اســتمرارية الــروح اإلنســانية يف  ــا قائمــة أو موجــودة بالفعــل، إ يســتحق تأكيــده إ
ا احلاليـة أن  )املوضوعية(التعبري عن موقفها الذايت جتاه كل الوقائع  اليت حتاول بدورها، ومن خالل معطيا

لعمليــة عــرب قــرنني مــن الــزمن: القــرن التاســع حتــدد إقامــة الوجــود القــومي كحــدث تــارخيي اســتنفذ أغراضــه ا
عشر والقرن العشرين، مث ما لبث أن جرفه تيـار العوملـة بتدفقاتـه االقتصـادية والثقافيـة إىل شـاطئ النسـيان. 

تلــك احلركــات االنفصــالية عــرب القوميــة عامــة، مبــا فيهــا (إن الــدليل احلــي علــى النزعــة القوميــة املعاصــرة هــو 
الـيت تســعى إلقامـة دول، ومــنهم الســيخ  -القوميــات-يف مناهجهـا مثــاًال لألمـم  تلـك الــيت أدرجـت العنــف

والتأميل والسريالنكيني والباسك واملورو وسكان كيبيك، ومتثل كـل طائفـة منهـا مجاعـات ختيليـة تسـعى يف  
ل كـــل مكـــان إىل احتكـــار املـــوارد املعنويـــة للجماعـــة إمـــا بادعـــاء التطـــابق بـــني األمـــة والدولـــة، أو متثيـــل كـــ

). وإذا كانـــت النزعـــة القوميـــة قـــد 3الطوائـــف فيهـــا يف سياســـات تراثيـــة متنوعـــة وموحـــدة يف العـــامل كلـــه)(
أكــدت ذاتيتهــا، ولــو عــن طريــق العنــف يف مقابــل حماولــة إقصــاءها كمعطــى حقيقــي مــن معطيــات الواقــع 

عمــق تــأثرياً إال أن املعاصــر، فــإن الــدين األكثــر قــدماً، واألقــوى رســوخاً يــأيب، وعلــى حنــو أعظــم حضــوراً، وأ
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تستعصــي علــى التخصــيص أو اخلصخصــة بــاملعين املعاصــر، إنــه ذلــك الشــيء العــام  )عامــة(يظــل عقيــدة 
الــذي مل يطلــه أو ينازعــه ويف ظــروف وقتيــة أو مرحليــة حديثــة ســوى اآلخــر اخلــاص أو القوميــة، ومهــا، أي 

  الدين والقومية يشكالن حاجزاً قوياً أمام التدفق العوملي.
قد راجت يف الستينات من القرن العشـرين، ويف مرحلـة اإلعـداد املبكـر للنظـام العـاملي اجلديـد أو و  -3 

رأمساليــة  -العوملــة، فكــرة أن الــدين قــد مت ختصيصــه أي حتويلــه إىل شــيء فــردي خــاص، يف مقاربــة ليرباليــة 
بيرت بريحنر، تومـاس من أمثال، تالكوت بارسونز، و  جتماعمستحدثة للملكية اخلاصة، فكتابات علماء اال

يف العـــامل احلـــديث قـــد غـــريت مـــن الصـــورة التقليديـــة للـــدين، فأصـــبح  )العلمنـــة(أوضـــحت أن  ...لوكمـــان
بعقيدة أو  رتباطمسألة فردية، ومن مث فقد ختلى عن وضعه العام، فالدين مسألة اختيار فردي وطوعي لال

 )نــــــــيكالس لومــــــــان( تمــــــــاعجديــــــــن معــــــــني. وقــــــــد تتملكنــــــــا الدهشــــــــة حينمــــــــا نعــــــــاين فرضــــــــية عــــــــامل اال
)N.Luhmann(  الــذي يفـــرتض) أن عوملــة اجملتمـــع حتبـــذ اخلصخصــة يف الـــدين، ومتثــل يف الوقـــت نفســـه

أرضاً خصبة للتأثري العام املتجدد للدين، ونقصد بالتأثري العام أن يتحول دين أو أكثر إىل مصـدر االلتـزام 
عواقــب سـلبية علــى أتباعــه، وغـري أتباعــه علــى اجلمعـي حبيــث يــؤدي االحنـراف عــن معــايري دينيـة حمــددة إىل 

). ومثــار الدهشــة يف هــذه الفرضــية هــي 4()ي شــرعياً باســم هــذه املعــايريجتمــاعالســواء، ويصــبح الفعــل اال
تها لفرضيات العلوم التطبيقية كالكيمياء والطبيعة. فالنتـائج املتوقعـة مـن االلتـزام اجلمعـي بـدين معـني  مشا

لنتــائج املتوقعــة لكــل فــرد مــن أمهيــة اكتشــاف علمــي معــني، وهــو الــذي يضــفي أو أكثــر تكــاد تتشــابه مــع ا
ه عــدم االهتمــام بالعائــد  )العــام(عليهــا الطــابع  ويف املقابــل، يكــون عــدم االلتــزام مبعــايري دينيــة معينــة يشــا

النــاتج مــن االكتشــاف العلمــي، فيفضــي ذلــك إىل فقــدان نفــع هــذا االكتشــاف وبالتــايل اخلســارة  )العــام(
ذا االكتشاف العلمي. غـري أن الـدين ال اال قتصادية للذين اهتموا به، واآلخرين ممن مل يسعهم االهتمام 

فإن الدين كالعلم واالقتصاد البـد وأن (ميكنه أن يقوم مبا يفعله العلم أو االقتصاد، لكن وفقاً هلذه الرؤية، 
ا بــأن  الوقــت نفســه أن تفــرض نفســهيقــدم خدمــة تــدعم اإلميــان الــديين لــدى أتباعــه وتعــززه، وتســتطيع يف

). ومــا يهــم يف هــذا الســياق هــو إدراك هــذه 5خــارج اجملــال الــديين البحــت)( تكـون هلــا نتــائج بعيــدة املــدى
أو القوميــة  )اخلــاص(، وإدراج )خــاص(إىل مــا هــو فــردي  )العــام(املفارقــة الكامنــة يف إمكانيــة حتويــل الــدين 

س املالمـــح القوميـــة مـــن صـــورة العـــامل، كمـــا تراهـــا تنظـــريات أمشـــل، مـــن خـــالل حماولـــة طمـــ )عـــام(يف إطـــار 
متثلـه اإلشـكالية القائمـة بـني اخلـاص والعـام، والـيت ميثـل  )حبجـر عثـرة(العوملة، لكن تلك احملاوالت تصطدم 

الــدين والقوميــة طرفيهــا املتعارضــني غالبــاً، املتعايشــان دائمــًاً◌، واملتنازعــان نظريــاً واملتقاطعــان عمليــاً يف آن 
متثــل صــورة القوميــة يف مواجهــة  األولــى:عــاً. ومــن هــذا املنطلــق، ميكــن اللجــوء إىل فرضــيتني أساســيتني: م

تنطلـق مــن كيفيــة إدارة السياسـي لفكــرة إمكانيــة التعــايش  الثانيــة:الـدين يف إطــار إشــكالية اخلـاص والعــام. 
  يف ظل هذا الكم من التدابري واملراوغات السياسية. 

  



 53

  لعامإشكالية الخاص وا -1
  )هل تناقض القومية الدين؟(
رمبــا يكــون املــدخل املالئــم لبحــث إشــكالية اخلــاص والعــام، أو القوميــة كمقابــل أو منــاقض للــدين،  -1

األخالقي، حيث صورة الروابط املشرتكة اليت متيز أبناء القوميـة الواحـدة، وتلـك  -ي جتماعهو املدخل اال
مـة لكـل أصـحاب ديانـة معينـة، ويفـرض كالمهـا نوعـاً مـن السـيطرة املعايري األخالقية أو قواعـد السـلوك امللز 

على احلراك الفردي، ولذا جيب التنبه إىل أن جوهر النزاع بني الدين كمجال عـام، والقوميـة بوصـفها جمـاًال 
خاصاً يـدور حـول مـن ميلـك سـلطة أحكـام السـيطرة علـى األفـراد املنتمـني أو التـابعني سـواء علـى املسـتوى 

اإلقليمــي، أو العــاملي. وعلــى ســبيل املثــال، فــإن مـا يبــدو أخالقيــاً مــن وجهــيت النظــر: القوميــة أو  احمللـي، أو
الدينية يف الغرب، يبدو خارج اإلطار الغريب جمرد إباحية أخالقية من وجهة دينية، ومن منطلـق قـومي يعـد 

، والثقافيــة املنحلــة. وإذا كــان يــة الالأخالقيــةجتماعاإلمربيــايل يف صــوره اال -اســتمراراً للتوجــه االســتعماري 
ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة، فإنـه  الشعور القومي اجلارف قد بلغ أوج تألقه خالل القرن التاسع عشر حـىت 
استمر فاعًال يف بعض منـاطق العـامل األخـرى، وليؤكـد بقـوة علـى مسـات أو صـفات اخللـق القـومي، وجتـاوز 

ت أو الصـــفات علـــى العناصـــر األجنبيـــة األخـــرى. وهـــذا مـــا مت هـــذا التأكيـــد إىل حماولـــة فـــرض هـــذه الســـما
ة يف العقود األخـرية مـن القـرن العشـرين، ومـن خـالل العديـد مـن احلركـات الدينيـة  التعبري عنه بصورة مشا

يف الواليـــات املتحـــدة مـــن أجـــل اســـتعادة  )ناضـــل اليمـــني الـــديين اجلديـــد(السياســـية. ففـــي الغـــرب مـــثًال: 
قدميـــة. فـــالقيم األخالقيـــة املســـيحية التقليديـــة مـــع التأكيـــد علـــى حريـــة االقتصـــاد والعـــداء الســـيطرة الغربيـــة ال

املســتميت للشــيوعية، ســتعيد أمريكــا لتتبــوأ مكانــة األمــة العظمــى كمــا أراد هلــا أن تكــون. ويف غــري الغــرب، 
يـدة حنـو الفصـل ية من إندونيسيا إىل مشال أفريقيـا مـثًال إىل اختـاذ سـبل جدسالمتسعى خمتلف احلركات اإل

  ).6ه بني التحديث والتغريب)(يالذي طال التطلع إل
ويعيـــدنا املوقـــف احلـــايل للحركـــات الدينيـــة إىل ســـنوات طويلـــة خلـــت حينمـــا اســـتطاعت القوميـــة أن  -2

ا السياســـية والعســــكرية  جتنـــد أبناءهـــا يف خدمـــة الصـــراعات واخلالفـــات اإلقليميـــة والعامليـــة علـــى مســـتويا
واحلـال نفسـه، ومـن منطلـق ديـين، تـتم  )اآلخـرون(و )حنـن(يق أغراض معينـة حتـت شـعار واالقتصادية لتحق

خدمـــة صـــراعات وخالفـــات مســـتحدثة أو متعمـــدة علـــى حـــد ســـواء. إن مـــا جيـــب اإلفصـــاح عنـــه يف هـــذا 
السياق هو بيان أوجه التناقض، أو االشتباك أو االلتباس بني العام واخلاص أو الدين والقومية، ومـن هـذه 

ــا، حيــث الزاو  يــة، تبــدو اإلشــكالية واضــحة يف خطوطهــا الرئيســية أو إطارهــا املفــاهيمي غامضــة يف حمتويا
تتــداخل خيــوط العــام مــع اخلــاص لتنســج ثوبــاً جمهــول اهلويــة، ولــذا ميكــن للجميــع اســتعماله مــىت لــزم األمــر 

  وُعرِّف الغرض.
فرتاضــي): مــا الــذي حيتاجــه ولــتكن معاجلــة اإلشــكالية مــن زاويــة أخــرى، مــن خــالل طــرح ســؤال (ا -3

، )العــام(قــرر طواعيــة الــدخول يف عقيــدة دينيــة معينــة متثــل اجملــال (اخلــاص  )أو(شــخص مــن جمــال قــومي 
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وبالطبع يتبين هذا الشخص جمموعة من األهداف يود حتقيقهـا ؟ وتتوقـف إجابـة هـذا السـؤال علـى طبيعـة 
تقاليـــده القوميـــة اخلاصـــة، ولنفـــرتض أنـــه مـــا حيملـــه الشـــخص مـــن عاطفـــة أو شـــعور قـــومي ممـــثًال يف قيمـــه و 

ويروم الرتويج لتلـك القـيم والتقاليـد يف  )العصبية القومية(أو  )الشوفينية(متحمس ملشاعره القومية إىل حد 
إطــار عقيدتــه الدينيــة اجلديــدة، ويف املقابــل تطالبــه عقيدتــه الدينيــة بــالتخلي عــن تلــك القــيم الــيت ورثهــا مــن 

بقــى مــن جمالــه اخلــاص، أو مــا ميكــن أن يتنــازل عنــه، ومــا الــذي ميكــن أن يعطيــه أســالفه، إذن مــا الــذي يت
فعلــى أي حنــو  )التســوية(جمالــه العــام أو مــا يلزمــه بــه أو يفرضــه عليــه؟ وإذا مت اللجــوء إىل حــل مــن حلــول 

ن تكون هذه التسوية! وإذا قبلنا صورة الفصل بني العام واخلاص مـن زاويـة عالئقيـة أو الفصـل كعالقـة، فـإ
اً بـــالظلم ارتباطـــذلـــك حيـــول دون مشـــاركة الشـــخص الكاملـــة يف جمتمعـــه، ولـــذا فـــإن هـــذا الفصـــل قـــد ميثـــل 

  وانعدام العدالة.
وإذا كانــت اإلشــكالية تســتدعي طــرح جمموعــة مــن الفرضــيات، حيــث ميكــن أن تــنجح إحــداها يف  -4

ك التجريـب العقــالين، وضـع حـٍد مقنـع لتفـاقم اإلشـكاليات مـع جمموعــة مـن التصـورات أو الـرؤى علـى حمـ
ـــا تتطلــــب وضـــع حــــدود مفاهيميـــة ملــــا تـــتم معاجلتــــه مـــن ناحيــــة، وتقـــدمي منــــاذج واقعيـــة توضــــح طبيعــــة  فإ

مــن بــني ثنايــا: التنــاقض، واالشــتباك أو التــداخل، وااللتبــاس، وذلــك  )احللــول(اإلشــكالية وكيفيــة اســتخراج 
تواصله مع اجملال العام أو الدين أو انفصـاله بتحديد طبيعة اجملال اخلاص أو القومية للكشف عن إمكانية 

الــذي  )القوميــة الواعيــة(نتجــه تفســري القــرن التاســع عشــر يف الغــرب، مــن خــالل مفهــوم أعنــه يف ضــوء مــا 
. وخيتلـــف هـــذا املفهـــوم عمـــا تعنيـــه القوميـــة يف املصـــطلح العـــريب، )الفكـــر الفرنســـي(مثلـــه أفضـــل مـــا يكـــون 

جمموعــة مــن (إذ تعــين األمــة:  )Nationalismوالقوميــة ( )Nation(فاملصــطلح الغــريب، مييــز بــني األمــة 
وية واحدة متيزهم عن غريهم من الشـعوب م يشرتكون  .، وكمـا هـو احلـال يف مجيـع ...الناس يشعرون بأ

، أمــا القوميــة، فهــي تأكيــد واٍع لألمــة، )املشــاعر، فــإن مــا يتعلــق منهــا باألمــة البــد أن يكــون شــيئاً نســبياً 
جمرد حب الوطن، فللقـوميني أهـداف وبـرامج تتجـاوز االعتقـاد  -إىل عوامل ختتلف عن الوطنية  باالستناد

بأنـــه يتعـــني علـــى املـــرء أن يـــدفع مـــا عليـــه مـــن ضـــرائب أو االلتفـــاف حـــول العلـــم عنـــدما يتعـــرض الـــوطن 
 بشــكل مقنــع بــأن القوميــة نشــأت مــع التعلــيم العــام، ومعرفــة )Gliner( )جلينــر(.. وحيــاجج ...للخطــر

ـا مـن خصـائص   )العصـر احلـديث(القراءة والكتابـة، واخلدمـة العسـكرية والبريوقراطيـة واملركزيـة والتصـنيع، إ
  ).7مع أن اجلماعات اإلثنية غري الصناعية قد تتبناها من جراء حتسن االتصاالت)(

القـول إن املعـىن فلـم يبـق غـري (إىل القوم، والذي يعين األمـة.  )قومية(ويف اللغة العربية، يشري مفرد  -5
بأميت يف احلـديث: قـوم النـيب (ص) الـذي ينتمـي إلـيهم نسـباً. غـري أن املصـري إىل أن مفـرد األمـة يف القـرآن 

ية) ال الدينية يواجه أيضاً عقبات أبرزها جتماعواحلديث يدل يف أحيان كثرية على اجلماعة (السياسية واال
مــة (وأمــة النــيب) حصــيلة للجماعــة الواحــدة الــيت تعتنــق ذلــك اإلطبــاق بــني غالبيــة املفســرين علــى اعتبــار األ

ـــاً واحـــداً)( ـــة، منـــذ القـــرن التاســـع عشـــر أن تـــدلل بصـــورة 8دين ـــة األوروبيـــة التقليدي ). وقـــد حاولـــت القومي
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موضـــوعية علـــي طبيعـــة مكونـــات األمـــة، ومـــن هـــذه املكونـــات األساســـية: اللغـــة واألصـــل املشـــرتك والـــرتاث 
األحــداث الــيت أملــت بالقوميــات فيمــا بعــد، أطاحــت بكــل املعــايري املوضــوعية التــارخيي لدولــة معينــة، لكــن 

  ).9إن القومية تولد أمماً)((: )جلينر(اليت ال ميكن حتقيقها على أرض الواقع، ومن هنا تتداعى مقولة 
عنــد الــدعوة  )القوميــة(تثبــت فعاليتهــا عنــد أولئــك الــذين ينطلقــون مــن فكــرة  )جلينــر(وإذا كانــت مقولــة 

االستقالل، أو املطالبة حبق تقريـر املصـري، فـإن هـذه االنطالقـة القوميـة املعـربة عـن إرادة شـعبية أو رغبـة  إىل
ــا  )القوميــة(أبنــاء أمــة واحــدة، ال تلبــث أن تتالشــى تــدرجيياً، فاحلماســة  بكــل عواطفهــا اجلياشــة، وانفعاال

، ولـــذا جيـــيء )غـــري متحضـــرة(و )تخلفـــةم(أو  )غـــري عقالنيـــة(الثـــائرة تبـــدو مـــن وجهـــات نظـــر ليرباليـــة مـــثًال 
ام الليربايل املوجه إىل ما هو  ا  )كاألمة( )قومي(اال يف مقابـل  )مصـطنعة(و )متخيلـة(و )غري حقيقية(بأ

أن الفرد، وعلى النقـيض مـن ذلـك، حقيقـي، وفاعـل، وأصـيل أو طبيعـي، وقـد يبـدو للوهلـة األوىل وشـائج 
لدينية للقومية، وذلـك علـى املسـتوى النظـري، لكـن سـرعان مـا تكشـف قرىب بني املوقف الليربايل، والرؤية ا

ـــذا الصـــدد، فـــالفرد اخلـــاص بـــاملعىن الليـــربايل، واخلـــاص بـــاملعىن  للممارســـات العمليـــة عـــن إشـــكالية كـــربى 
 النازيـة مـثًال، يف العـام أو الدولـة القوميـة. وهـذا -الديين قد يتم إدراجه وفقـاً لعاطفـة قوميـة معينـة-اإلمياين 

م)، موجهــــاً خطابــــه إىل الشــــعب 1933عنــــد اســــتالم النــــازيني للســــلطة يف آخــــر (ينــــاير  )هتلــــر(مــــا فعلــــه 
. ويعتـــرب هتلـــر املســـيحية  )سأصـــون وســـأدافع عـــن املبـــادئ األساســـية الـــيت شـــيدت عليهـــا أمتنـــا(األملـــاين: 

أخطـأ  )بسـمارك(، إن . لكـن هتلـر قـال مـراراً )أساس حياتنـا الطيبـة(، والعائلة كـ)أساس أخالقنا القومية(كـ
م حنـو السـلطة)إذ ال جيب خلق شهداء(مبكافحة الدين،  . وكـان حـزب الوسـط .... والكهان ميكن جـذ

. وآل األمــر باألســقفية (األملانيــة)، أمــام ...للتفــاهم مــع اهلتلريــة م)1933الكــاثوليكي مســتعداً، يف (عــام 
إذا فعلـت ذلـك، فـذلك دون منـازع حتـت ضـغط تطور الوضـع، إىل إعـادة التفكـري مبوقفهـا حيـال النازيـة. و 

فريق عظيم من الرأي الكاثوليكي األملاين، الذي يرى أن ساعة االنقسامات الدينية قد مضت. وأنه جيب 
  ).10تطبيق سياسة االنضمام إىل النظام اجلديد (النازية)(

و الدينيـــة، لتحولـــه إىل الـــيت ميكـــن أن تنتـــزع الفـــرد مـــن خصوصـــيته الليرباليـــة أ )القوميـــة(ومـــن النزعـــة  -6
مؤيد للنازية مثًال، إىل احلركات الدينية املتطرفة اليت تتخيل امتالكهـا للحقيقـة املطلقـة، فيـتم إدراج الفـرد أو 

أو ديــن بعينــه، مث إعــادة ختصيصــه بوضــعه يف إطــار أفكــار دينيــة حمــددة ومؤدجلــة، رمبــا  )العــام(اخلــاص يف 
صــاحب احلقــوق الــيت ال ميكــن ســلبها بــاملعىن الــديين أو  )الفــرد(ختــرج عــن ســياق الــدين ذاتــه. وهنــا يصــبح 

الليربايل أو العقالين، هو نفسه غري عقـالين بـاملعىن القـومي املتطـرف، واحلـال نفسـه عنـد انضـمامه جلماعـة 
أو حركــة دينيــة متطرفــة. غــري أنــه ال ميكــن ترســيم حــدود فاصــلة بــني العقــالين والالعقــالين يف حــاليت الــدين 

ولـــذا تتجـــه أوروبـــا احلديثـــة ســـريعاً (ة، ومـــن مث فقـــد يتمـــاهى اخلـــاص يف العـــام، والعكـــس صـــحيح. والقوميـــ
صوب التخلـي عـن السـيادة، وصـوب االسـتمتاع باهلويـة القوميـة يف ضـوء احليـاة اخلاصـة اخلافـت والقوميـة،  

ا  ــا كالــدين تبــدو وقــد فقــدت الكثــري مــن قــدر علــى حــث كالــدين، ال خــوف عليهــا مــن االنــدثار، غــري أ
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م الرغدة يف مشاريع إمربيالية كبرية   ).11()األوروبيني على املخاطرة حبيا
ا الوحــدة األوروبيــة،  -7 ويتهــا القوميــة يف ظــل مصــاحلها الــيت أكــد وإذا اســتطاعت أوروبــا االســتمتاع 

ــا ال تعــاين كــاآلخرين مــن  وتــربص  االنقســامات العرقيــة يف إطارهــا القــومي مــن ناحيــة، )خطــر(ومــن مث فإ
الــــدميقراطي علــــى  )البــــاب(اجلماعــــات أو احلركــــات الدينيــــة املتطرفــــة بالنظــــام السياســــي القــــائم مــــىت فــــتح 

ونتيجـة (مصراعيه أمام احلشود اجلماهريية املتعطشة لنوع من التغيـري أيـا كانـت نتائجـه، مـن ناحيـة أخـرى. 
قها، أقيمـت دول جديـدة ورمسـت حـدودها، حلربني عامليتني، وعلى امتداد القوة اإلمربيالية األوروبية وإخفا

ـــا عـــرب مســـتحدثات اإلدارة االســـتعمارية وقـــد قـــام بعضـــها علـــى اعتبـــارات تارخييـــة أصـــيلة، وبعضـــها  وهويا
اآلخر جاء اصطناعياً متاماً. ويف ظل األيديولوجية القومية الداعية إىل الوحدة العربية مل ختتف تلك الـدول 

ردة علــى حفــظ الــذات يف ظــل ظــروف معيقــة. وهكــذا تبــدو معوقــات االصــطناعية، بــل أظهــرت قــدرة متفــ
ــــــا واســــــتمراريتها قــــــوة العامــــــل  الوحـــــدة العربيــــــة نابعــــــة مــــــن الــــــداخل العــــــريب، حيــــــث أكــــــدت الدولــــــة بقو

  ).12()السياسي
قائمـــاً ومســـتمراً  )القطـــري(وميكـــن القـــول أن العامـــل السياســـي يف العـــامل العـــريب، وراء إبقـــاء النظـــام  -8

مرة االحتـــواء بـــداخل أيديولوجيـــة قوميـــة، لكـــن لـــيس العامـــل السياســـي وحـــده بـــل جيـــب إدراك خشـــية مغـــا
يف هــذا األمــر. ومرجــع ذلــك إىل طبيعــة األيديولوجيــة القوميــة العربيــة الــيت  )الــديين(حيويــة ومشــاركة العامــل 

قــف أنصــار يف مقابــل أيديولوجيــة الوحــدة الدينيــة. ولــذا جــاء مو  )الوحــدة العلمانيــة(حرصــت علــى صــورة 
الوحدة الدينية ارتيابيـاً بـل وعـدائياً مـن فكـرة القوميـة العربيـة. وقـد أدرك الفاعـل السياسـي يف الدولـة العربيـة 

ي علـى املسـتوي املعنـوي دون أن يغـامر سـالمالدين اإل )عاملية(أنه ميكن التوافق أو التعايش مع  )القطرية(
  . )ريالقط(خبطورة القومية العربية على وضعه السياسي 

  :مراوغة السياسي -2
  )هل ثمة إمكانية للتعايش؟(
عنـــدما نتأمـــل الواقـــع السياســـي العـــاملي املعاصـــر، فـــإن مـــا جيـــذب االنتبـــاه بقـــوة هـــو ذلـــك التحفيـــز  -1

املستمر مـن قبـل تنظـريات العوملـة لكـل اجملموعـات اإلثنيـة أو القوميـة أو الدينيـة للتحـول إىل الدميقراطيـة أو 
م، جـــراء مبعـــىن أكثـــر دقـــة:  إتاحـــة الفرصـــة لتلـــك اجملموعـــات لرفـــع شـــعارات الدميقراطيـــة املفتقـــدة يف أوطـــا

م مــن حقــوقهم السياســية، وبالتــايل عــدم مشــاركتهم يف صــنع القــرار. وهنــا تبــدو مراوغــة السياســي  حرمــا
نظـر إىل يف حـني أنـه ال ميكـن ال(على أشدها، حني ينادي بالتعددية السياسية كأحد املبادئ الدميقراطيـة، 

بعــض احلركــات الدينيــة األصــولية، فيمــا تقدمــه، وعلــى حنــو متطــرف، بوصــفه جمموعــة مــن األمنــاط املختلفــة 
)، إننـــــا نتحـــــدث هنـــــا عـــــن 13()لتعدديــــة اهلويـــــة يف مقابـــــل ذلـــــك الـــــنمط التعـــــددي الـــــذي تتبنـــــاه العوملـــــة

جلزائـــر، واألردن، أيـــديولوجيات وأســـاليب عمليـــة متنوعـــة، وينطبـــق هـــذا علـــى تلـــك احلركـــات يف مصـــر، وا
فرصة املنافسة من منطلقات أكثر اتساعاً، وأعمق اختالفـاً، فثمـة  )التحول السياسي(واليمن اليت مهد هلا 
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ية، واجملموعــات اإلثنيــة، غــري أن ســالممنافســة بــني األيديولوجيــة العلمانيــة، والقوميــة العربيــة، واحلركــات اإل
  .)طائفي(اطية بقدر ما تفصح عن إمكانيات لقيام صراع هذه املنافسة قد ال تثري التحول إىل الدميقر 

وعنـــدما نتأمـــل مســـألة التحـــول إىل الدميقراطيـــة، فإننـــا جنـــد وجهـــني ال لعملـــة واحـــدة، بـــل لشـــيئني  -2
إمكانيـة الصـراع الطـائفي. وحييلنـا هـذا األمـر إىل  الثـاني:التحـول إىل الدميقراطيـة،  األول:متناقضني متاماً. 
ـا (الرأي الذي يرى  إن املواريث الثقافية التارخيية الكربى يف العامل تتفـاوت بشـدة يف مـدى مالءمـة توجها

ا وأمناط السلوك فيها لنمو الدميقراطية . وموجز القول إن الدميقراطيـة يف هـذا الـرأي ال ...وقيمها ومعتقدا
مســتوطنني. واحلقيقــة أن تتناســب إال مــع الــدول الشــمالية الغربيــة، ورمبــا وســط أوروبــا، ومــا خــرج عنهــا مــن 

يف  )العنصـرية(). غـري أن هـذه التفرقـة 14()الشواهد اليت تدعم هذا الرأي قوية، لكنها ليست مقنعة متاماً 
التطبيـــق الـــدميقراطي ال ميكـــن التعويـــل عليهـــا يف حتديـــد خـــط فاصـــل بـــني دول قابلـــة للتطبيـــق الـــدميقراطي، 

عليهــــا املمارســــة الدميقراطيــــة، إذ إن مثــــة تــــدرج يف  وأخــــري، وألســــباب قوميــــة أو ثقافيــــة متوارثــــة تستعصــــي
ـا  التطبيق، وعلى مستويات متباينة مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى، إمكانيـة حتـول املمارسـة الدميقراطيـة ذا
إىل صـــورة متناقضـــة مـــع املبـــادئ الدميقراطيـــة، ومثـــة أمثلـــة دالـــة علـــى األمـــرين: فقـــد أدت بعـــض اإلجـــراءات 

يف بعــض الــدول العربيــة إىل تقلــيص أو احلــد مــن االختالفــات  -ن عــدم االكتمــالبــالرغم مــ-الدميقراطيــة 
الدينيـــة أو األثنيـــة، ال إىل ازديادهـــا، هـــذا مـــن وجهـــة التـــدرج وتبـــاين املســـتويات، أمـــا األمـــر الثـــاين، والـــذي 

ريكــا، يكشــف عــن مــدى التنــاقض يف املمارســة الدميقراطيــة بالنســبة لبلــد لــه إرثــه الــدميقراطي الكبــري، يف أم
العرقيـة، بزعامـة  )كلوكلـوكس كـالن(، خاصـة التيـار املتطـرف أو مجاعـة )اليمـني الـديين اجلـدي(وما يطرحه 

ــــدين (يف رؤيتهــــا لــــرتاث أمريكــــا املســــيحي واألبــــيض.  )ديفيــــد ديــــوك( كمــــا تبــــدو صــــورة التعــــايش بــــني ال
الديش، بينمـــا تفخــــر ي واإلثنيـــة والتعدديــــة، ويف ظـــل ظـــروف صــــعبة يف ماليزيـــا وباكســـتان وبــــنجســـالماإل

  ). 15ية ليربالية يف العامل)(إسالمإندونيسيا بوجود أكرب حركة 
يف نشــأة القوميــة احلديثــة ولعــل القوميــة الفرنســية أو منــوذج  )السياســي(إننــا ال ميكــن أن نغفــل دور  -3

وميـة، يعد مـدخًال جيـداً للحـديث عـن تشـكيل السياسـي، وعلـى حنـو اصـطناعي لدولـة ق )القومية الواعية(
ـا التجربـة الـيت اسـتطاعت  قد يراها بعض الباحثني أو املفكرين، مبثابة التجربـة األكثـر نضـجاً للقوميـة أو إ

عـداها، خاصـة املنـاوئ األكـرب أو الـدين. وقـد يـذهب بعـض آخـر  أن تقيم جـداراً فاصـًال بـني القوميـة ومـا
ا استطاعت احتواء مجيع التناقضـات يف إطـار قـومي، وبصـو  وقـد يـدعم الـرأي  .)سياسـية واعيـة(رة إىل كو

ا القوميــة ال وفقــاً لتطــور تــارخيي أو طبيعــي، أو علــى حنــو غريــزي،  األخــري، خــروج األمــة الفرنســية يف صــور
العقــد (بـل جـاء ظهورهــا علـى حنــو واٍع ومتعمـد، ومــن خـالل جهـد سياســي شـاق، عــربت عنـه بقــوة فكـرة 

وبفضل هـذا العمـل (رعايا إىل مواطنني زمن الثورة الفرنسية. واليت حولت وبصورة دميقراطية ال )يجتماعاال
ي والسياســي، جتمــاعالسياســي، وجــدت فكــرة األمــة، مــن خــالل النزعــة القوميــة، لتأخــذ صــورة التنظــيم اال

  ).16()األصول التارخيية للشعب الفرنسي(وهكذا اختفت قضية 
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، إال )األمـة(مل يسـتعمل كلمـة  )J.J. Rousseauوعلى الرغم مـن أن الفيلسـوف جـان جـاك روسـو (
أنــه مــا مــن مفكــر فرنســي قــدم معاجلــة نظريــة عميقــة للقوميــة مــن خــالل رؤيتــه وتفســرياته أكثــر منــه. فمــن 

ي اجتمــاعمت الـربط بــني الدولـة ككيــان سياسـي والنزعــة القوميـة ككيــان  )يجتمــاعللعقـد اال(خـالل تصــوره 
فإنــه قــائم يف وجــدان أو ضــمري الفــرد. وهكــذا يفســر وأخالقــي تتجســد يف املواطنــة، أمــا مــا يتعلــق بالــدين 

ي وسياسـي أسـلوب احليـاة أو الفضـيلة املدنيـة يف اجملتمـع اجتمـاعاملتخيـل، وعلـى حنـو  )يجتمـاعالعقد اال(
أرى يف كـــل مكــــان، أن مثــــة مؤسســــات هائلــــة، (الـــذي تتحقــــق فيــــه صــــورة املواطنـــة احلقيقيــــة. إنــــه يقــــول: 

م، فأطفالك لن يعرفوا لغتهم وبتكاليف باهظة تؤهل الناشئني ل يتعلموا كل شيء، فيما عدا القيام بواجبا
ـا بالكــاد،  األصـلية، بـل سـيتحدثون بلغـات أخــرى غـري قابلـة لالسـتعمال، وســيعرفون كتابـة قصـائد يفهمو
م ســـيمتلكون فـــن التحايـــل الـــذي جيعـــل مـــن الصـــواب  وبـــدون معـــرفتهم الفـــارق بـــني الصـــواب واخلطـــأ، فـــإ

. ولـن يسـتمتعوا بعذوبـة كلمـة الـوطن أو أرض ...ملتبساً، من خـالل بـراهني أو حجـج خادعـة واخلطأ أمراً 
، فــإن مرجــع ذلــك إىل خــوفهم منــه ال )God، وإذا أصــغوا إىل كلمــات الــرب ()fatherlandاألجــداد (
 يف عقديهما ولـذا )هوبز ولوك(ي خمتلفاً عن سابقيه جتماعيف عقده اال )روسو() ويبدو 17()خشوعاً له

ميكنـــه، ومـــن خـــالل كـــل  )Associationكيـــف ميكـــن إجيـــاد صـــورة للتجمـــع احلـــر ((فإنــه يطـــرح ســـؤاله: 
القوى املشرتكة أن حيمي كل شخص ومصاحل كل طرف يف هذا التجمع احلر، ويظل كـل فـرد رغـم جتمعـه 

حلـر، أو جتمعـه ا )روسـو(). إن جمتمـع 18()مع اآلخرين ال يطيع إال نفسه، ويظـل حـراً كمـا كـان مـن قبـل
ال يفـــرض التزامـــاً متشـــدداً بالـــدين، أو بأســـلوب حيـــاة معينـــة، إنـــه ال يـــدع فرصـــة هلـــذا التبـــاين األخالقـــي 
املوســع، لكنــه يشــدد علــى وجــود قــيم ومشــاعر مشــرتكة (قوميــة) تضــيق الفجــوة يف اآلراء واألفكــار والقــيم، 

ــــة إدراك  ــــوعي  أو االنتمــــاء )املؤتلــــف(طاملــــا وجــــدت القــــدرة علــــى التســــامح مــــن زاوي ــــة واحــــدة، وال لقومي
نظريــاً يف عقــده  )روســو(أو املعــايري األخالقيــة النابعــة مــن عقيــدة كــل فــرد. لكــن مــا يقرتحــه  )بــاملختلف(
 )اإلرادة العامـة(ي، من إمكانيـة التعـايش بـني األفـراد بأسـلوب دميقراطـي مباشـر يقـوم علـى فكـرة جتماعاال

لتطبيقيــة الوجــه السياســي للطبيعــة الرومانســية أكثــر مــن  أو حكــم األغلبيــة، يبــدو مــن الناحيــة العمليــة أو ا
  كونه نظرية سياسية قابلة للتطبيق.

وما ميكن قوله أن السياسي حياول دائماً على املستوى النظـري إتاحـة الفرصـة للتعـايش بـني مـا هـو  -4
اجلماعـات لكـن تظـل الدولـة اإلقليميـة، وكـذلك  )االحتـواء(قومي وما هو ديين، وإن كان ذلك عن طريق 
كاللغة والعادات والعرق وحىت جغرافيـا املكـان ذلـك   )اإلثنية(اإلثنية يف حالة انفصال، بينما تعّمق الروابط 

ذلـك اإلحسـاس املتنـامي  )األكـراد(، فعلـى سـبيل املثـال، يوجـد لـدى )بـالتفرد القـومي(اإلحساس اجلارف 
، لكــن األكــراد )ختلــق الدولــة أمتهــا(أو أن  )ثنيــةالقوميــة اإل(بــاملعىن اإلثــين أو  )دولــة قوميــة(بضــرورة وجــود 

م  غــري قــادرين علــى االنفصــال عــن بنيــة الدولــة يف إيــران أو العــراق أو تركيــا أو أي مكــان آخــر، حــىت قــدر
علــى التواصــل مــع النخــب السياســية املركزيــة يف تلــك الــبالد غــري ممكنــة، ورمبــا يكــون الســؤال: هــل يكفــي 
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سـس قـوة موحـدة هلـذه اجلماعـات اإلثنيـة؟ وإذا افرتضـنا جـدًال أن الـدين ميكنـه الدين يف هذه احلالة ألن يؤ 
ذلك، فإن الواقع حيذرنا من مغبة أن الدين نفسه يف مناطق كثرية، وعلى حنو تعددي ينقسم إىل طوائـف، 
وإن كان الدين نفسه مل يوجـدها، بـل لعـب العامـل السياسـي دوره يف هـذه املسـألة وحـىت يف بـالد مسـتقرة  

مصر مثًال، واليت ال تعاين ذلك النوع من القومية اإلثنيـة، إال أن تالشـي األيديولوجيـة القوميـة، ويف ظـل ك
ي للحركـــات واجلماعـــات الدينيـــة، واجهـــه رد فعـــل مـــن قبـــل ســـالموجـــود وعـــي الدولـــة السياســـي، واملـــد اإل

لأليديولوجيــة القوميــة كـــان األقليــة القبطيــة الــيت مل تظهــر تشــدداً علــى طــول تارخيهــا، لكــن الغيــاب املــؤثر 
  السياسي. -جديراً باحلراك الديين 

وقــد اســتطاعت الدولــة القطريــة يف العــامل العــريب ســواء أكانــت حتظــى بتــاريخ أصــيل ومشــرتك بــني  -5
سياســية مــن قبــل إرادة خارجيــة، أن تتجنــب خطــر االنــدماج يف  -أبناءهــا أو وجــدت بصــورة اصــطناعية 

ـــا الس العاتيـــة يف فـــرتة  )القوميـــة(ياســـي، ويف الوقـــت نفســـه أن تصـــمد أمـــام الريـــاح وحـــدة عربيـــة، علـــى كيا
معينــة. وقــد تبنــت يف مقابــل ذلــك سياســة علمانيــة دون أن حتــاول اجتثــاث جــذور الــدين، بــل أبقــت علــي 
صلة متوازنة مع الدين دون أن تدع الفرصة للحماس الديين أن حيـل حمـل التعصـب القـومي، وقـد سـاعدها 

بصـورته التقليديـة ألكثـر مـن ألـف سـنة يف بيئـة قاسـية، طاملـا أنـه كـان قـادراً علـى  سـالمء اإلعلى ذلك إبقا
ومع ذلك فقد (ية متجددة ودائمة. اجتماعنزع فتيل التوتر والصراع الدائمني، وحتويلهما إىل قوة سياسية و 

السياســية اإلغــراء  يتحــرك الــدين وُحيــرك النــاس وهكــذا ميكــن أن يتولــد لــدى السياســيني، ومجاعــات املصــاحل
م علـى حتقيـق مـا ال يسـتطيعون حتقيقـه بـأي أسـلوب آخـر،  باستخدام قـوة الـدين يف حيـاة النـاس ملسـاعد
وعند حتديد هوية األهداف والتصورات احملددة ألمة ما، أو حلركة سياسية ما، باستخدام ديـن اهللا، تصـبح 

يف حـديث معـه منـذ  )مـارك هاتفيلـد(اتور السـابق األمة أو احلركـة السياسـية وثنـاً (صـنماً)، وكمـا قـال السـن
إنين أساساً أرتـاب يف أي فـرد يـدعي أنـه يتحـدث باسـم كـل النـاس الـذين هـم داخـل الـدين (وقت قريب: 

م يتحـدثون باسـم اهللا يف الشـؤون  املسيحي، وإنين أشعر بتوتر شـديد جتـاه أولئـك الـذين يومهـون النـاس بـأ
كقوهلم: هذا هو الربنامج السياسي الذي هو، فعًال، بـديل عـن البشـارة   السياسية، وبالنسبة يل يكون هذا

ظاهريــة، لكنهــا  )للتعــايش(). وهكــذا، ال تتوقــف مراوغــة السياســي يف حماولتــه إجيــاد صــورة 19()اإلجنيليــة
حتمــل يف حمتواهــا مجيــع املصــاحل والنزعــات اخلاصــة، مــع الــوعي بــأن ذلــك ال يتعلــق بــدين معــني أو يــرتبط 

مــــا. ومــــن خــــالل تنــــوع يف األهــــداف والوســــائل، وتعدديــــة للهويــــة، اســــتطاعت مجاعــــات املصــــاحل بقوميــــة 
  الدينية، أن تدعو إىل سيادة الروح الدميقراطية كوسيلة للنفاذ إىل السلطة، ومن مث تأكيد هويتها.

فعاليـة سياسـية حالة استثنائية للتعايش بني الدين والقومية باملعىن اإلثين يف ظل  )ماليزيا(وقد تبدو  -6
ا غري  سالمتقوم على الدميقراطية الليربالية. ويعد اإل ية، حيث يؤمن بـه إسالمالدين الرمسي للدولة، رغم أ

ية إســالمباملئـة مــن السـكان، معظمهـم مــن املالويـني، ولــذا جـاءت صـيغة احلكــم يف ماليزيـا  52.9حـوايل 
قتصادي. وإن كان من غري املمكـن تصـور اهلويـة ي واالجتماعيف طابعها السياسي، علمانية يف حمتواها اال
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ي املتصـــاعد باســـتمرار يعـــارض مفهـــوم ســـالم، لكـــن مل يكـــن الـــوعي املـــالوي أو اإلســـالماملالويـــة بـــدون اإل
التحـــديث علـــى النســـق الغـــريب، بـــل متثـــل قدرتـــه اآلخـــذة يف النمـــو صـــورة التشـــكل السياســـي واالقتصـــادي 

النجاح الذي حققته ماليزيـا كنمـوذج متفـرد يف مقولـة، أن األمـة  املتكيف مع عملية التحديث، ورمبا يوجز
املالوية هي نتاج التحديث السياسي واالقتصادي الـذي أوجدتـه أو صـنعته، إن جـاز التعبـري. وأخـرياً، رمبـا 

الليــربايل الــذي يــدعي رمسيــاً  -قــد أصــاب بعــض النجاحــات يف التحــول الــدميقراطي  )السياســي(يبــدو أن 
علـى هـذا التحـول  )التحفظـات(داث التعـايش بـني القوميـة والـدين لكـن تبقـى جمموعـة مـن قدرته على إحـ

وقدراتــه املمكنــة مــن ناحيــة، وإمكانياتــه التارخييــة يف املراوغــة السياســية. وأول هــذه اجملموعــة: هــذا التنــاقض 
، وما يرتتب على )صاءاإلق(القائم بني إمكانية الدميقراطية يف املشاركة السياسية ويف الوقت نفسه إمكانية 

ب ملن يشاء فرصة املشاركة، ويف الوقـت نفسـه، فـرض عقوبـة اإلقصـاء لآلخـر.  الوصول إىل السلطة اليت 
القوميــة تبــدو مســألة املشــاركة واإلقصــاء واضــحة  -ويف اجملتمعــات الــيت تزدهــر فيهــا تعدديــة اهلويــة اإلثنيــة 

بيلها إىل البحـث عـن وجـود مشـرتك أو مبـدأ مشــرتك يف متامـاً. وتظـل القوميـة يف عاملنـا املعاصـر وهـي يف ســ
ا يف  ا، تقبع احلركـات واجلماعـات الدينيـة قويـة بأيـديولوجيا صورته اإلثنية معربة بقوة عن وجودها، ومبوازا

مبــا ميكــن نيلــه علــى حســاب النخــب الليرباليــة والقوميــة يف جانبهــا اإلثــين علــى حــد  )تــربص سياســي(حالــة 
ك ال ينفــــي بــــالطبع حمــــاوالت احلركــــات الدينيــــة، والنخــــب الليرباليــــة التعلــــق بأهــــداب ســــواء، وإن كــــان ذلــــ

، حيــث متثــل األخــرية اهلويــة املفتقــدة مبــا يتخللهــا مــن تــراث أو تقاليــد مشــرتكة بوســعها أن متهــد )القوميــة(
 املعاصـر اآلن الـيت يعيشـها العـامل )املتفردة(لغايات سياسية متعددة ومتنوعة.. وإذا كانت اللحظة التارخيية 

مالئمــة للعــب السياســي مــع كــل املمكنــات املتاحــة، فــإن صــورة اجلــدار الفاصــل بــني الــدين  )ســاحة(متثــل 
املرحلـي أو إزالـة  )التعـايش(ألغراض سياسية متعددة، لكنها عنـد إمكانيـة  )اصطناعية(والقومية قد تكون 

ــاء  )السياســي(إذ خيبــئ هــذا اجلــدار بصــورة مؤقتــة ال تــدع الفرصــة الســتقرار يطــول مــداه،  دائمــاً توقيــت إ
هذا التعايش املرحلي، أو فرض أيديولوجية معينة تسمح بإقامة أكثر من جدار فاصل، وعلى حنـو مرحلـي 

  أيضاً.
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  ية واألنثروبولوجية والدينجتماعالدراسات اال
  *(أبو بكر أمحد باقادر

ت لـذا كـان موضـوعاً مركزيـاً يف الدراسـا ؛يـةجتماعيلعب الدين دوراً حموريـاً ورئيسـياً يف تشـكيل احليـاة اال
يـة جـاءت بـديًال يف تفسـري جوانـب جتماعية منذ بدايتها، بل باإلمكان القول: إن الدراسات االجتماعاال

للتفسريات اليت كان يقدمها رجال الدين. ولقـد  )الهويت(أو غري  )علماين( ية، كبديلجتماعمن احلياة اال
تــأريخ اإلنســان يف مفهومــه  اعتــرب أوغســت كونــت هــذا التحــّول، بوصــفه جــزءاً مــن التحــوالت احملوريــة يف

ــا اإلنســان؛ مـن مرحلــة األسـاطري فالــدين فـالعلم. ويف املرحلــة األخــرية  الوضـعي للمراحــل الـثالث الــيت مـر 
ـــة بوصـــفها تقـــدم تفســـريات وضـــعية جتماعظهـــرت العلـــوم اال ـــة(ي ملـــا ميـــر بـــه اإلنســـان مـــن حتـــوالت  )علمي

امــل ومتغــريات موضــوعية عقالنيــة لتفســري مــا أن حيــل تفســريات تعتمــد علــى عو  إىل وتغــريات، ســعى فيهــا
  يواجهه اجملتمع اإلنساين من حتوالت بدًال من التفسريات الالهوتية األخالقية املعيارية.

ضــمن دائــرة أوســع مــن  -العــام جتمــاعبوصــفه فرعــاً مــن فــروع علــم اال-الــديين  جتمــاعويــدخل علــم اال
املعرفــة والنظريــة  اجتمــاعاللغــة والرمــوز، وعلــم  مــاعاجت، منهــا علــم جتمــاعاالهتمامــات الســائدة يف علــم اال

 )أنثروبولوجيــا الــدين(يــة، وكــذلك ينضــوي ضــمن الســياق العــام نفســه مــا ميكــن أن يســمى علــم جتماعاال
والــذي يشــمل دراســات فيمــا ميكــن أن يســمى باملمارســات الشــعبية الدينيــة والفلســفة األنثروبولوجيــة الــيت 

يـــة البســـيطة للكـــون واحليـــاة، ومـــا يـــدور يف فلكهـــا مـــن نشـــاطات تســـمى تتعلـــق بتصـــورات اجملتمعـــات األول
أحيانــاً باألديــان، أو املعتقــدات الدينيــة البدائيــة، والســحر والشــعوذة وغريهــا ممــا ســنأيت علــى ذكــره الحقــاً. 
ــا رواد علــم  ولقــد شــّكل الــدين ومــا يتصــل بــه مــن ممارســات وطقــوس وبــىن تنظيميــة أســئلة حموريــة اهــتم 

ــم إىل تنــاول موضــوع الــدين بشــكل مبا ،جتمــاعاال ر، رمبــا لــن نكــون شــوكانــت هــذه األســئلة قــد دفعــت 
م النظرية ن معاجلتهم للقضايا اليت يطرحها مكّ إ ا:مبالغني إن قلن نتهم من بلورة مفاهيم حمورية يف إسهاما

اد يف وّ ثالثــة ر  يف هــذه الورقــة أهــم -وبعجالــة-. وســنتناول جتمــاعيف علــم اال ،وبشــكل عميــق ،رتالــيت أثّــ
وماكس فيـرب مـن خـالل عـرض أهـم املفـاهيم والقضـايا الـيت قـدموها يف  ،ودوركامي ،: ماركسجتماععلم اال

  دراستهم للظاهرة الدينية.
ــا يف معاجلتهمــا للظــاهرة الدينيــة يســعيان  حعلينــا أن نوضــ اً،وبــدء إىل أن كــًال مــن مــاركس ودوركــامي كان

ي العلمـاين جتمـاعن يقـدما مـا ميكـن صـياغته بالوضـع االأو  ،نية القائمـةحبثها من خارج إطار املؤسسة الدي
كنه جتاوز املسألة الدينيـة، بينمـا كـان اهتمـام فيـرب هـو التأكيـد علـى أمهيـة وحموريـة الفكـر الـديين يف الذي ميُ 

  ظهور وبلورة اجملمع الصناعي احلديث.
  اً من ثالثة أسئلة هي: زت جهود ماركس يف معاجلة املسألة الدينية انطالقولقد تركّ 

 ؟ ىباملعىن الذي كان سائداً يف العصور الوسط ،ه ديينهل اجملتمع احلديث حباجة إىل موجِّ  -

 وإذا كان العامل الديين عامًال مؤثراً يف احلياة االقتصادية والسياسية للمجتمع فكيف باإلمكـان حـلّ  -
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ق جمتمــع صــناعي رأمســايل يســعى إىل أن يكــون ص املســألة بالتحديــد يف ســياولقــد خّصــ ؟املســألة اليهوديــة
 ي العام.جتماععضوية الفرد املنتج يف النسيج االبجمتمع العدل واملساواة فيما يتعلق 

  وظيفة وتأثري الدين يف حياة الفرد واجملتمع احلديث. :أما السؤال الثالث فيتمحور يف مسألة -
اجملتمـع األورويب الصـناعي يف القـرن التاسـع ولقد كانـت معاجلـة مـاركس تتمركـز علـى أوضـاع ومتطلبـات 

ي لظهـــور الـــدين مـــطـــرح يف عصـــره. ففيمـــا خيـــص التفســـري العلكـــان يُ مـــا  ويف شـــكل مواجهـــات مـــع  ،عشـــر
موســعاً التأكيــد علــى أن التصــورات واملفــاهيم  ،املقــوالت الــيت طرحهــا فيوربــاخعلــى تارخييــاً كــان طرحــه رداً 

س، وبطبيعـــة احلـــال يـــدجمها مـــاركس يف ســـقطت علـــى املقـــدّ يـــة أُ ماعاجتوالبـــىن الدينيـــة إمنـــا هـــي اســـتجابات 
س يبعض دراسـاته األخـرى مبسـألة أسـلوب اإلنتـاج والصـراع الطبقـي علـى املصـاحل الطبقيـة، وكيـف أن تسـي

ب احلاكمـــة جعلهـــا تســـتخدم الـــدين أيـــديولوجياً لقبـــول مفهـــوم الســـلطة واهليمنـــة مـــن طـــرف الطبقـــة والُنَخـــ
  سلطتها.

عوائــق لالنــدماج  )خلــق(الــديين يف  مــلاليهوديــة فكــان مــاركس يعمــل علــى تصــفية أثــر العاأمــا املســألة 
إدماجهــــا يف النســــيج  اكمبــــا فيهــــا اجلماعــــة اليهوديــــة الــــيت مل يكــــن آنــــذ ،يــــةجتماعي للفئــــات االجتمــــاعاال
رويب مـن اجلـدل األو  اً ومـا قدمـه مـاركس كـان جـزء ،ن حينها من دجمهمي األورويب الذي مل يتمكّ جتماعاال

  املاركسي. جتماعهلذه املسألة آنذاك ولكن من منظور علم اال
فكانــت مــا يتعلــق بوظيفـة الــدين وتــأثريه يف اجملتمــع،  ،ا قدمــه مـاركسمــفهمهــا في يءسـأُ أمـا املعاجلــة الــيت 

أو حبســب  اً،ر والــيت اعتــرب فيهــا مــاركس الــدين خمــدِّ  ،ةير ضــالطبقــة العاملــة والكادحــة احل دعنــ ،ورمبــا حتديــداً 
وصرف أنظارهم عن مواجهـة قضـاياهم اليوميـة  ،يب أوضاعهمييعتمدون عليه لتغ )أفيون الشعوب(عبريه ت

  إىل ق بآمــال متيــل إىل العــامل األخــروي أكثــر منهــااملعيشــة عــن طريــق التعّلــ
ُ
عــاش. ويف عــامل الواقــع املــادي امل

سـعى مـاركس  ،يف سياق أوسع الدين يف تشكيل الوعي ميكن النظر فيها عند ماركس رياحلقيقة مسألة تأث
ويف هـذا السـياق يتنـاول  والتشـّيء. يدولوجيا ومفهوم االغرتابإىل تقدميه يف العديد من دراساته ملفهوم األ

الــذي أصــبح عنــد  ،مســألة إعــادة إنتــاج العــامل والثــورة علــى األوضــاع القائمــة مــن منظــوره التنظــريي اخلــاص
ذه املسـألة كـان مقصـوداً هلـفهـم مـاركس  وء. ويظهـر أن سـهبعـد تـواأالعديد من الدارسني املاركسيني الـذين 

مــه كــان مقــدماً للــدين إمجــاًال، رغــم أن مــا قدّ  اً مناهضــ اً ه عــدو صــفإلبعــاد اجلمــاهري عــن أفكــار مــاركس، وو 
  ية.جتماعي للدين يف السياقات االجتماعبوصفه حتليًال أو عرضاً للتأثري اال

تــدور حــول جمموعــة مــن القضــايا لعــل مــن أمههــا تقــدمي ف دينالــ اجتمــاعأمــا إســهامات دوركــامي يف علــم 
ي اجتمـاعالـدين عنـده إسـقاط مفهـوم أن  :ومفادهـا ،يةجتماعي ملفهوم الدين من الزاوية االاجتماعتصور 

األشـكال (اجملتمع وإعادة إنتاجه يف شكل رموز دينية مقدسة، ويُعـد مـا قدمـه يف كتابـه:  ةمارسملتعظيمي 
الــيت  ،والــذي تنــاول فيــه املمارســات الدينيــة كمــا قدمتــه بعــض الدراســات امليدانيــة ،)ينيــةللحيــاة الد يــةولاأل
ات وكيفية التغـريّ  ،)الضمري والعقل اجلمعي(وكذلك مفهوم  ،)/املدّنسساملقدّ (فيها إىل بلورة مفهوم  ىنتها
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لدراســـة الظـــاهرة  جديـــدة غـــري الهوتيـــة اً وبـــذلك فـــتح آفاقـــ ،والتحـــوالت يف املمارســـات الدينيـــة يف اجملتمـــع
  الدينية.

ي ومــا أمســاه جتمــاعلكــن باإلضــافة إىل مــا قــام بــه يف تلــك الدراســة، ُيشــري اهتمامــه مبفهــوم التضــامن اال
 فيصـــن التمييـــز والتمثومـــن  ،دعوتـــه إىل جمتمـــع يتجـــاوز حـــدود االنتمـــاء الـــديين )يـــةجتماعاألخالق اال(ـبـــ
اجملتمعــي القــائم علــى جمموعــة  كة التوحيــد والتماسـونظـراً الهتمامــه مبســأل .ي علــى أســاس الــدينجتمـاعاال

يــة عــن جتماعمــاً باملســألة الدينيــة مــن الزاويــة االمامــن القــيم العلمانيــة للمجتمــع احلــديث، فإنــه أظهــر اهت
يـة علمانيـة تتجـاوز الـدين. ويُعـد دوركـامي مـن العلمـاء اجتماعطريق التأكيد على ضرورة ظهور قيم ومعايري 

  ية فقط.اجتماعبوصفه ظاهرة  )الدين(وا على ضرورة تناول دالبارزين الذي أكّ 
ويعـود لـه الفضـل يف تأسـيس فـرع  ،يُعد فيرب أهم الرواد الذين اهتموا بدراسة العديد من جوانـب عديـدة

مبفهومــه احلــديث واملعاصــر. ولقــد اهــتم بالعديــد مــن القضــايا بعضــها ينــاقش فيهــا  )الــدين اجتمــاع(علــم 
ية للدين جتـاوز جمـرد مناقشـته مـاركس جتماعكنه يف معاجلته ملوضوع الدراسة االل ،وبشكل مطّول ،ماركس

  يلية سنأيت على ذكرها وبشكل خمتصر.صوتناول موضوعات تف
كان السؤال احملوري عند فيرب ملاذا ظهرت الرأمسالية بشكلها احلديث ألول مرة يف التاريخ عند جمموعـة 

رغــــم تــــوافر الشــــروط -ســــكان أمريكــــا الشــــمالية حتديـــداً ومل تظهــــر دينيـــة غربيــــة حمــــددة يف أوروبــــا الغربيـــة و 
وروح  األخـالق الربوتسـتانتية(ولقد نشر يف البدء مقالة مطولة بعنـوان:  ؟يف أديان وأماكن أخرى -املسبقة
يؤكـد فيهـا فيــرب أن الرأمساليـة إمنـا ظهــرت  ،وفكـرة هــذه املقالـة تـدور حــول مناقشـة لشـبح مــاركس )الرأمساليـة
أتباع املذهب الربوتسـتانيت  دعن ،بشكل عام ،أو باألصح ،موعة من املنتمني إىل طائفة الكالفانينيعند جم
ليت تولدت عنها جمموعـة مـن األفكـار ادات هي عتقن هذه املأو  ،كانت هلم بعض املعتقدات الدينية  نالذي

هــوم الزهــد الــديين والزهــد ومف ،واملفــاهيم مــن أمثــال: قيمــة الوقــت، وأن العمــل رســالة دينيــة يف حيــاة الفــرد
ق التفكــري ل وتعّمــونشــدان اخلــالص عــن طريــق العمــل املــنظم بشــكل عقــالين، وأنــه رغــم توّغــ ،األخــروي

ــا إىل رســم القــيم والتوجهــات األخالقيــة والســلوكية الــيت  ــا انتهــت  الــديين عنــد هــذه اجلماعــات الدينيــة فإ
- هــو بــذلك يؤكــد علــى أن مــا دفــع إىل ظهــور الرأمساليــةدة لنشــأة الرأمساليــة احلديثــة. و شــكلت القــيم املولِّــ

  .)*(*إمنا هو القيم الدينية -بوصفها أسلوب إنتاج أفرز بنية اجملتمع الصناعي احلديث
يف مقابـــل أتبـــاع  ،ولقـــد قـــارن فيـــرب يف مقالتـــه هـــذه بـــني خصـــائص ومســـات أتبـــاع الكنيســـة الربوتســـتانتية

هة للربوتستانت هي اليت جعلتهم يتجهون إىل والقيم الدينية املوجِّ ليؤكد أن املفاهيم  ،الكاثوليكيةالكنيسة 
يعتمــد علــى النجــاح الــدنيوي بشــكل  اً ن يكــون اخلــالص فرديــأو  ،ةيّ صــاله قيمــة خئــتقــديس العمــل وإعطا

علـــى عكـــس مفـــاهيم الكنيســـة الكاثوليكيـــة الـــيت كانـــت تقـــدم اخلـــالص عـــرب الكنيســـة وبشـــكل  ،أساســـي
  مجاعي.

أن أثـارت جـدًال واسـعاً بـني  فيمـا بعـد، والـيت أضـاف إليهـا وعـدهلا فيـرب ،قالـة الطويلـةكان تـأثري هـذه امل
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علــى الســؤال التــأرخيي الــذي أثــاره فيــرب  اً فيــرب وال يــزال اجلــدل مســتمراً. ولكــن مل يبــق اجلــدل مرّكــز  يمعاصــر 
رخيي بشـكل أال التـية أخرى لعل من أمهها مسألة التنمية ومسألة توسـيع دائـرة السـؤ اجتماعوإمنا يف قضايا 

ا فيــرب وتناوهلــا بعــده علمــاء  معاصــرون، أمــا الثانيــة فكــان فارســها األوحــد  اجتمــاعمقــارن. األوىل بــذر بــذر
 ظهـــورال هـــذا وأن ،فيـــرب نفســـه. فبعـــد أن ســـعى فيـــرب للتأكيـــد علـــى أن ظهـــور الرأمساليـــة احلديثـــة يف الغـــرب

ــ يت كانــت ســائدة فقــط بــني الربوتســتانت عمومــاً اعتمــد علــى جمموعــة مــن املفــاهيم والســلوكيات الدينيــة ال
 منيني علــى وجــه اخلصــوص، وذلــك مــن خــالل املقارنــة مبــا كــان عليــه وضــع أتبــاع الكاثوليكيــة، قــدّ اوالكالفــ

أوضــح فيهــا أنــه رغــم تــوافر كافــة الشــروط الــيت ميكــن لرأمساليــات  ،يف الطمــوح فيــرب دراســات مقارنــة غايــةً 
ـــا مل تـــنجح يف إنتاجهـــا. ولقـــد مشلـــت الدراســـات دراســـته عـــن  أخـــرى أن تظهـــر يف األديـــان األخـــرى إال أ

. ســالموأديــان الصــني، ومل تظهــر دراســاته الــيت كــان ينــوي نشــرها عــن اإل ،وأديــان اهلنــد ،اليهوديــة القدميــة
ولقد أوضح فيرب يف دراساته هذه أن هناك عوائق جوهريـة داخليـة يف معتقـدات هـذه األديـان حالـت دون 

حـول مـا  اً قائمـ هال زال اجلـدل مـع فيـرب وضـد ،ورة صيغة رأمسالية لإلنتاج فيهـا! بطبيعـة احلـالمتكنها من بل
  قدم.

  :)األخالق الربوتستانتية ورح الرأمسالية(ت مستويني لقراءة مقالة قأما للمسألة األوىل فلقد فتّ 
 .وهي اليت قدمها فيرب ،تارخيية تفسريية :األولى -

واليت طبقها فيرب على أديان  ،لقيم الدينية فيما أصبح يعرف بقيم العملعامة حول تأثري ا واألخرى -
 خمتلفة.

أو مــــن عرفــــوا بأصــــحاب النظريــــات الداخليــــة للتنميــــة أرادوا أن يوظفــــوا  ،التنميــــة اجتمــــاعلكــــن علمــــاء 
ليـة أطروحة فيرب على اجملتمعات اإلنسانية لتوليد الظروف املواتية لتأسيس إمكانيـات ظهـور جمتمعـات رأمسا

ايـة  ،)األخالق الربوتسـتانتية(ـقيم العمل املعروفة عند فيـرب بـ يدحديثة من خالل تول والـيت أوضـح فيـرب يف 
ا مل تعد حباجة إىل املعتقدات الدينية الكا ا أصبحت مستقلة عنها يف  ،نية األصيلةافلأطروحته على أ وأ

 أنّ  ـا. وتتمحـور هـذه النظريـات حـول التأكيـد علـىااليت حتتاج هلا لقيـام رأمسالي اآسيا وأفريقيا وغريه لدو 
ا علـى جتـاوز القـيم واملمارسـات التقليديـة سيسـمح هلـا  جتذير هذه القيم وغرسها يف هذه اجملتمعـات وقـدر

 ،وبريغـــر ،رنـــولري  ،لنيـــوماكل ،روســـتو :. ومـــن أبـــرز رواد هـــذه النظريـــاتبةاســـمنبتأســـيس رأمساليـــة جديـــدة 
ــ ليــزوانك منظومــة  هــي أســباب ختلــف اجملتمعــات الناميــةأّن ومجــيعهم يؤكــدون علــى  ،ريومسيــث وغــريهم كث

لتأكيــد لع دافلــاو  ،ضــد انتشــار قــيم العمــل اً،تقــف عائقــ وأ ،والــيت حتــول دون ،القــيم الدينيــة الســائدة فيهــا
  على انتهاج العقالنية يف اإلنتاج.

رب خـالل عقـد السـبعينيات امليالديـة  دت مـن أطروحـة فيـاليت تولّ  ،ولقد لعبت النظريات الداخلية للتنمية
ها الـيت نشـرت يف األوسـاط تمل تعـد بصـيغ هرظيقضايا التنمية لكن على ما يف دوراً مهماً   ،كما أوضحنا

  .جتماععلماء االبال   ال تزال تشغليربالعلمية، رغم أن أطروحة ف



 66

ـــة   تبعهااســـتمل تقتصـــر اهتمامـــات فيـــرب السوســـيولوجية بالـــدين علـــى أطروحتـــه هـــذه وإمنـــا  بدراســـة علمي
الــدين قــدم فيهــا العديــد مــن املنــاهج والقضــايا الداعمــة ألفكــاره يف كتابــه  اجتمــاعكالســيكية تناولــت علــم 

ـــم داخــل بنيــة الكنيســة مؤكــداً فيهــا )االقتصــاد واجملتمــع(العمــدة  ، ومــن أبرزهــا دراســته رجــال الــدين ودورهـ
قراطيــة الــيت أبــدعها. ولــه نظـــريته حــول التحــول مــن ي وأشــكال الســلطة والبريو جتمــاعاال الفصــلعلــى أنــواع 

  إىل تكّون الكنيسة فالفرقة/الطائفة الدينية، ولقد طورها غريه. Cultالطريقة الدينية 
لعــل أمههــم  -الدارســني للــدين مبجمــل أســلوب وأفكــار فيــرب  جتمــاعولقــد تــأثر العديــد مــن علمــاء اال

فـرتة امليجـي يف لفيرب عن مدى تـأثري األفكـار اإلصـالحية  الذي قدم دراسة حاول فيها تقليد )روبرت بّله(
بالــدين املــدين  أمســاهالرأمساليــة اليابانيــة، ولقــد متكــن أيضــاً مــن تقــدمي أطروحــة مــا  املعجــزةتولّــد  علــىاليابــان 

عن جوانب من أساليب احلياة يف اجملتمع األمريكي املؤكدة على وجود جمموعـة مـن الطقـوس والسـلوكيات 
م املعرفيــة أو الدينيــة ة الــيت توضــح وتعكــس روح اجملتمــع األمريكــياجلماهرييــ مثــل  بغــض النظــر عــن خلفيــا

طقـــوس االســـتمتاع بكـــرة القـــدم والبيســـبول األمريكـــي وفطـــائر التفـــاح واخلـــدمات والوجبـــات الســـريعة الـــيت 
ألفكـار عنـد ريتـز تتمحور حـول الفعاليـة والعقالنيـة الـيت بلورهـا فيـرب يف دراسـته. وجنـد حـديثاً صـدى هلـذه ا

  وبالذات ما يتعلق باجملتمع األمريكي وقيم العقالنية. )مكدنلة اجملتمع(يف كتابه عن 
ألفكــار فيــرب وبالــذات يف منهجيتــه القائمــة علــى مبــدأ الفهــم واســتخدام النمــاذج  جنــد صــدىوكــذلك 

راسات مارشال هدجسـون املثالية يف دراسات تامبيه عن البوذية التايلندية، وكذلك جند الروح نفسها يف د
ــــه  ســــالمعــــن اإل الطــــرح الفيــــربي واســــع االنتشــــار جنــــده يف العديــــد مــــن  . وأثــــرُ )ســــالممغــــامرة اإل(يف كتاب

يـة يف جتماعية. وهناك أرتال من هذه الدراسات امليدانية اليت تناولت الـدين وآثـاره االجتماعالدراسات اال
كل عام. وميكننا القول أن هذه الدراسـات اعتـربت ية بشجتماعالسياسة واالقتصاد والقيم واملؤسسات اال

الـــدين متغـــري مســـتقل يـــؤثر يف االختيـــارات والقـــرارات الـــيت يعتمـــدها النـــاس يف الكثـــري مـــن أمـــورهم احلياتيـــة 
  .مواملعاشية، انطالق من التوجيهات الدينية على سلوكيا

ها أطروحـة هـف عـن ظهـور ولقد توّلد مـن موقـف أطروحـة فيـرب العديـد مـن األطروحـات لعـل مـن أحـدث
  ية والصينية رغم توافر كافة العوامل هلا. سالمالعلم احلديث يف الغرب وعند حتققه يف احلضارتني اإل

مل يتوقــف االهتمــام بدراســة الــدين وأثــره يف اجملتمــع علــى الــرواد فقــط وإمنــا ظهــرت أرتــال مــن الدراســات 
. ومعظــم هــذه الدراســات للعامــل الــديينيــة جتماعواال امليدانيــة الــيت تناولــت اآلثــار االقتصــادية والسياســية

اعتربت العامل الديين عامل تفسـريي مهـم يـؤثر يف العديـد مـن االختيـارات والقـرارات الـيت يعتمـدها النـاس 
يف الكثــري مــن أمــورهم احلياتيــة واملعاشــية. وتتفــاوت هــذه الدراســات مــن حيــث قيمتهــا التحليليــة يف تفســري 

يـة جتماعبـالظروف واألوضـاع اال هتـأثر بتمع من ناحية والتأكيـد علـى هـذا األثـر ذاتـه أثر الدين يف حياة اجمل
  املتغرية نفسها.

ومل تقتصــر الدراســات ذات التوجهــات السسوســيولوجية يف دراســة الــدين علــى دراســة االجتاهــات، وإمنــا  
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املنهجيــــة  كانــــت هنــــاك جهــــود يف التنظــــري للدراســــات السوســــيولوجية والعمليــــة للــــدين ســــواء مــــن حيــــث
املستخدمة أو نوعية األسئلة اليت ميكن االنطالق منها لدراسة الظاهرة الدينية بعيداً عـن املنـاهج الالهوتيـة 
التقليديــة. ويف هــذا الســياق جنــد أنفســنا أمــام أكثــر مــن منطلــق يف أســلوب تنــاول املوضــوع. بعضــها يــرتبط 

، أو مـا جنـده )الدراسـة العلميـة للـدين( كتابـه يف )ينـر(ية مثـل دراسـة جتماعبقوة داخل إطار الدراسات اال
لعــل مــا قدمــه و لدراســة الــدين  )غــري تقليديــة أو دينيــة(مــن طــرف علمــاء الهــوت ســعوا لتقــدمي تفســريات 

مقارباته لدراسة الدين مـن األمثلـة  يفعن املقدس أو  )رادلف أوتو(فرويد منوذجاً هلا، لكن تبقى دراسات 
ســـري النصـــوص الدينيـــة املســـيحية الـــذين ســـعوا الســـتخدام طرفـــاً مـــن العلـــوم املهمـــة. وتُعـــد جهـــود علمـــاء تف

ية وبالذات اللسانيات يشكل مدخًال مهماً كان له أثره الواسع يف الدراسات الغربية عـن الـدين، جتماعاال
مــــن علمــــاء التفســــري والتأويــــل، وتظهــــر  انــــذكر يف هــــذا الســــياق جهــــود شــــالماخير، وكــــارل بــــارت وغريمهــــ

 )دراســات يف الكتــاب املقــدس(ذه الدراســات يف جملــة حديثــة ترعــى هــذه االجتاهــات بعنــوان امتــدادات هــ
ـــة فتحـــت البـــاب علـــى مصـــراعيه لالســـتعانة بنتـــائج الدراســـات  هـــذه التوجهـــات تصـــدر عـــن بريـــل اهلولندي

  ية احلديثة على النصوص الدينية.جتماعاال
ها بوصـــفها تقـــدم دراســـات علميـــة ورغـــم أن غالبيـــة التوجهـــات السوســـيولوجية ســـعت إىل تقـــدمي نفســـ
ــا تدرســها بوصــفها ظــاهرة  ــا ال حتــاكم أو تــدرس اجتماعموضــوعية غــري الهوتيــة للظــاهرة الدينيــة وأ يــة وأ

تســـأل عـــن مصـــداقية أو صـــحة هـــذه املعتقـــدات، وإمنـــا علـــى العكـــس  المســـألة اعتقاديـــة و  بوصـــفهالـــدين 
ومنهجيــة الدراســة كــان يف جمملــه علمــاين النزعــة  إال أن أســلوب ،يجتمــاعتــدرس آثارهــا ورمبــا توظيفهــا اال

وال يظهر أي تعاطف مع هذه القيم وإمنا يتعامل معها حبيادية أو حىت بربود مطلق. لكن هذه التوجهات 
حــىت أن الــبعض طــرح مســألة إذا كــان مــن الضــروري أن يكــون دارس الظــاهرة  اً وإن كانــت األكثــر انتشــار 

دائـرة املـؤمنني حـىت تكـون دراسـته سوسـيولوجية وتتسـم بالعلميـة. وال يـزال الدينية والعامل الـديين مـن خـارج 
الســـؤال مطروحـــاً وبقـــوة ولكـــن ورغـــم هـــذا هنـــاك جمموعـــة مـــن الدراســـات والتوجهـــات السوســـيولوجية الـــيت 
تناولــــت البعـــــد النفعـــــي للدراســــات السوســـــيولوجية لـــــدعم املؤسســـــات الدينيــــة يف ســـــعيها لتوســـــيع آثارهـــــا 

الكنيسـة مــن  اجتمــاعالتـدين أو علـم  اجتمــاععـد مبــادرات لـوبرا الفرنسـي فيمــا عـرف بعلـم يـة. وتُ جتماعاال
  األعمال الرائدة واملهمة.

ـــــدين جتماعويســـــعى هـــــذا النـــــوع مـــــن الدراســـــات إىل اســـــتخدام واألســـــاليب اال ـــــة لدراســـــة ظـــــاهرة الت ي
يـه مـن املـؤمنني الـذين يـرون أن يكون املشـرفون عل إىل أن واملمارسات الدينية يف اجملتمع. ومييل هذا االجتاه

م الدينيــــة، علــــى عكــــس الدراســــات جتماعللعلــــوم اال يــــة إمكانيــــات ميكــــن اإلفــــادة منهــــا خلدمــــة معتقــــدا
  السوسيولوجية للدين اليت ترغب يف دراسة الظاهرة الدينية وتفسريها بشكل نقدي.

جوانـــب ظـــاهرة احلركـــات يـــة لدراســـة جتماعوهـــذا يقودنـــا لظـــاهرة اســـتخدام نتـــائج وأســـاليب العلـــوم اال
ـــة احلديثـــة ـــة لدراســـة  ،الديني ولعـــل مـــا تشـــهده الســـاحة العلميـــة مـــن حشـــد للدراســـات تأخـــذ عبـــاءة علمي
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 ،يـةجتماعاجلماعات الدينية يف العامل قد تنتج جمموعة جديـدة مـن الدراسـات واألسـئلة يف دائـرة العلـوم اال
جديـــدة، إذ صـــدرت ومنـــذ الثمانينـــات  ودفعـــت األســـئلة السوســـيولوجية حـــول الـــدين إىل مفـــازات وآفـــاق
يـة والسياسـية جتماعفدراسـة احلركـات اال ،دراسات حول هذه احلركات الدينية بدءاً من دراسة األصوليات

الــيت تبنــت واجهــات دينيــة تنتهــي بالدراســات الــيت تركــز علــى مــا يســمى أحيانــاً باإلرهــاب أو حتديــد الــدين 
من هـذه الدراسـات قـدمت دراسـات وحبـوث حـول األصـوليات  السياسي واإلرهايب الديين. ورغم أن مجلة

يـة اهتمـت بـالرتكيز علـى جتماعيف أديان العامل، إال أننا نشهد يف اآلونـة األخـرية العديـد مـن الدراسـات اال
هلـذه احلركـات الدينيـة مـن  كثـروغـريهم   )لـوروا(و )جيل كبيل(ية، ولعل دراسات سالمدراسة اجلماعات اإل
عمــا إذا كانــت هــذه الدراســات متثــل انعطافــة  نتســاءليــة جيعلنــا جتماعيب العلــوم االخــالل اعتمــاد أســال

الدين أم هي ضرورات تتعلق باألمن والسياسات املطروحة وليس ألسـباب  اجتماععلمية يف جماالت علم 
  هذا السؤال يبقى معلقاً. ة؟علمية حبت

السوســــيولوجية، لكــــن اهتمامــــات  االهتمامــــات عــــنال يقــــل االهتمــــام األنثروبولــــوجي لدراســــة الــــدين 
مــا ميكــن تســميته بالتصــورات واملعتقــدات الــيت كانــت  علــىيف البــدايات يف جمملهــا  تركــزتاألنثروبولــوجني 

ية يف آسـيا وأفريقيـا والعـامل اجلديـد، تلـك جتماعاال البىن على سائدة يف جمتمعات الشعوب النائية البسيطة
يف جنـوب  )النـوير(ت إيفانز برتشارد حـول ديـن ومعتقـدات قبيلـة اليت كانت تسمى بالبدائية، وتُعد دراسا

الســودان منوذجــاً مهمـــاً. ولقــد اهــتم علمـــاء األنثروبوجليــا بتقـــدمي العديــد مــن النظريـــات واملقــوالت اخلاصـــة 
بنشوء وتطور املعتقدات الدينية، وهلم دراسات وآراء قدموا فيهـا حتلـيالت عميقـة للطقـوس الدينيـة وآثارهـا 

يــة وعملــوا علــى حتليــل األفكــار والتصــورات واملعتقــدات الــيت مارســها اإلنســان يف هــذه اجملتمعــات اعجتماال
ـ دة علـى تـأثر هـذه املعتقـدات مشلوا فيها السحر والشعوذة من ناحية واملمارسات االحتفاليـة اجلماعيـة املؤكِّ

م املعيشــية اليوميــة كالصــيد والرعــي والزر  اعــة، وأثرهــا أيضــاً يف تنظـــيم يف حيــاة الســكان وبالــذات يف حيــا
م اال هــذه اجملتمعــات لعــل مــن أمههــا مــا  يــة والثقافيــة، ولقــد انتهــى بعضــهم بنمــاذج نظريــة لبــىنجتماعحيــا

  نقسامية املركزية يف هذا السياق.انتهي إليه إيفانز برتشار يف نظريته عند اجملتمعات اال
ل اخلرايف أو الديين عند أفراد هذه اجملتمعـات ولقد قدم علماء األنثروبولوجيا دراسات عديدة حول العق

البســـيطة، ولقــــد متيـــزت هــــذه الدراســــات بالتأكيـــد علــــى أن بنيـــة تفكــــري أفــــراد هـــذه اجملتمعــــات خرافيــــة ال 
ا ساذجة، ومن مث قدم بعضهم معتقدات هذه الشعوب الدينيـة بوصـفها تعكـس  عقالنية، وعلى اعتبار أ

ة عملـت علـى توضـيح مـدى تقـدم، أو علـى األقـل، اخـتالف ذلك. لكننا نالحـظ ظهـور دراسـات جديـد
هـو سـائد يف اجملتمعـات الغربيـة، لكنهـا يف الوقـت نفسـه قـادرة علـى تقـدمي  عماهذه األساليب يف التفكري 

صــور متقدمــة مــن التفكــري التجريــدي ميثــل الطــرف األول التحقــريي: الدراســات الــيت قــدمها ليفــي برودهــل 
ات اجلديــدة فإننــا جنــد طرفــاً منهــا يف دراســات ليفــي ســرتوس وبالــذات يف كتابــه ومــن يناصــروه، أمــا املراجعــ

  .)العقل الربي(
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ولقد عمد بعض األنثروبولوجني إىل تقـدمي حتلـيالت إبداعيـة وجريئـة للمعتقـدات والطقـوس الدينيـة عنـد 
ويعــد فكتــور  هــذه الشــعوب، أفــادت كثــرياً مــن التقــدم الــذي حتقــق يف دراســة األســاطري واألديــان القدميــة،

يـة يف هـذه جتماعترينر من أهم من درسوا هذه الطقوس، وتُعد دراسات كامبـل ألسـاطري اخللـق والـنظم اال
األديـــان واملعتقـــدات مـــن الدراســـات الرائـــدة. أمـــا دميزديـــه فإنـــه نظـــر وتعّمـــق يف دراســـة األديـــان والنصـــوص 

صـوص الفارسـية القدميـة، مبـا يُعـد مسـامهة القدمية يف أديـان آسـيا، وبالـذات يف نصـوص الفيـدا اهلنديـة، والن
مهمــــة يف فهــــم أســــاليب اإلنســــان القــــدمي يف تصــــوره للكــــون. لكــــن ومــــن التحــــوالت الــــيت دفعــــت علمــــاء 
م عن الرتكيز فقط على اجملتمعات البدائية أو البسيطة غري الغربية  األنثروبولوجيا لالنتقال بأساليب دراسا

واحلديثــــة قــــدمت األنثروبولوجيــــا دراســــات غايــــة يف األمهيــــة يف دراســــة  إىل االهتمــــام باجملتمعــــات التارخييــــة
  املمارسات الدينية فيها.

عـــــن اجملتمعـــــات املســـــلمة بدراســـــات لـــــرواد مهمـــــني يف علـــــم  ولقـــــد توجـــــت الدراســـــات األنثروبولوجيـــــة
األنثروبولوجيــــا مــــنهم إرنســــت جيلنــــر، وكليفــــرد جــــرتس وغريمهــــا. وســــنقدم فكــــرة مــــوجزة عــــن بعــــض أهــــم 

رمها. فلقد قدم جيلنر جمموعة مـن الدراسـات والتـأمالت األنثروبولوجيـة عـن الـدين واجملتمـع املسـلم يف أفكا
مشال أفريقيا، وسعى إىل تطبيق النظرية االنقسامية الـيت توصـل إهليـا إيفـانز برتشـارد علـى اجملتمـع املسـلم يف 

تعمارية الفرنســـية روبـــرت مونتـــاي، اجلزائـــر واملغـــرب مســـتعيناً بدراســـات وأفكـــار رائـــد السوســـيولوجيا االســـ
يقــدم  ســالموكــذلك علــى خمتــارات منتقــاة مــن أفكــار ابــن خلــدون. ومييــل جيلنــر إىل الــرأي القائــل بــأن اإل

يف  اً كبــري   اً خمططــا أساســيا ملــا يكــون عليــه اجملتمــع واحليــاة يف تلــك البلــدان. ولقــد كــان لدراســات جيلنــر تــأثري 
اصة وأنه يشكل ما ميثل منطلقـات املدرسـة الربيطانيـة يف األنثروبوجليـا الدراسات األنثروبولوجية احلديثة، خ

ية. ولقد انُتقدت دراسات جيلنـر مـن العديـد مـن الدارسـني مـن أبنـاء هـذه البلـدان لعـل مـن أهـم جتماعاال
  منتقديه عبد اهللا ّمحودي وطالل أسد. 

يــربي، والتأكيــد علــى دراســة أمــا دراســات كليفــرد جــريتس فهــي تعتمــد علــى مــا يُعــرف مبــنهج الفهــم الف
ا أصحاب هذه اجملتمعات أفعاهلم. ولقـد قـارن يف دراسـته بـني مفهـوم اإل  سـالماملعاين والرموز اليت يشرح 

مهمـــة يف  أدواراً يف كـــٍل مـــن إندونيســـيا واملغـــرب، وكيـــف أن مجلـــة مـــن الرمـــوز والشخصـــيات احملوريـــة لعبـــت 
لدينيــة الــيت تتمحــور حــول املقــدس والربكــة وأمهيــة دور جتســيد تفســريات مهمــة لــيس فقــد علــى املمارســات ا

الـــويل يف حيـــاة النـــاس، وإمنـــا أيضـــاً يف كيفيـــة إعـــادة صـــياغة تفســـري النصـــوص الدينيـــة الـــيت، بالتـــايل، تـــدفع 
  .)التغيري الديين(أو  )لإلصالح(جديدة تسمح  لظهور معانٍ 

الوصــــف املعمــــق واملتابعــــة  ويــــزعم جــــريتس أن مهمــــة الباحــــث األنثروبولــــوجي هــــي القــــدرة مــــن خــــالل
ا  التفصـــيلية الوصـــول إىل مـــا أمســـاه باملعرفـــة أو املعلومـــات احملليـــة، الـــيت إن قـــام بعرضـــها والســـماح ألصـــحا
بتقدميها يكون بذلك قد توصل إىل معرفة كنه وطبيعة املعتقـدات الدينيـة احملوريـة فيهـا. ومل يكتـف بـالتنظري 

جمموعـة مـن تالميـذه تقـدمي مـع والدراسـات امليدانيـة بنفسـه أو لذلك وإمنا سعى من خالل بعض املشـاريع 
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ديــن (إليــه. وتُعــد دراســاته املبكــرة عــن إندونيســيا منوذجيــة يف هــذا الســياق وبالــذات دراســته عــن  ىمــا رمــ
 عمــا، والــذي درس فيــه املعتقــدات والطقــوس اجلنائزيــة أوًال، ومــن بعــدها املعتقــدات الدينيــة عمومــاً )جــاوه

مـن أهـم التطـورات  )مالحظـاً  سـالماإل(اجلاوي. وتُعد دراسته املقارنـة عـن إندونيسـيا واملغـرب  أمساه بالدين
ا  ألنثروبوجليـــا الـــدين يف الدراســـات احلديثـــة. أمـــا دراســـته وفريقـــه العلمـــي حـــول مدينـــة (صـــفرو) وامتـــدادا

ية مـــن الدراســـات يـــة، والـــنظم االقتصـــادية والشـــبكات األســـر جتماعجملـــاالت تقـــدمي الـــروابط والعالقـــات اال
املبتكــرة يف تتّبــع دور الــدين يف حيــاة اجملتمــع، بــل ويف أســاليب تعايشــه ونضــاله مــع االســتعمار يف املغــرب 

  احلديث.
وتُعد مقارنته بني الويل احلسن اليوسي وامللك حممد اخلامس من ناحية، والتقابل بني الـويل اإلندونيسـي  

  وبوجلية الطريفة.كاجليكا وأمحد سوكارنو من املقاربات األنثر 
وكمــــا أشــــرنا كــــان لتالميــــذ جــــريتس ومدرســــته كبــــري األثــــر يف فــــتح جمــــاالت وأســــئلة منهجيــــة ومفــــاهيم 
أنثروبوجلية قامت على أساسها دراسات ميدانية عن اجملتمعات املسلمة يف املغرب واليمن وعمان وغريها. 

بطبيعـة احلـال وجـدت دراسـات وهنـا، يف هـذا السـياق، يـربز عمـل إيكلمـان الـذي واصـل جهـود جـريتس. 
جــريتس مــن يقــدم دراســات نقديــة عنهــا، لكــن دراســة طــالل أســد النقديــة لتعريــف الــدين عنــده تُعــد مــن 

  الدراسات املهمة والعميقة.
ولقد توسع جمال الدراسات األنثروبولوجية عن منطقة العامل العريب، رمبا ألسباب أمنيـة وسياسـية، لكـن 

م. ومـؤخراً يبقى االهتمام العلمي مؤثر  اً يف دراسات الطرق الصـوفية والطقـوس الدينيـة املصـاحبة الحتفـاال
قامــت العديــد مــن الدراســات الــيت اهتمــت بــدور وتــأثري إمــام اجلــامع وخطيــب اجلمعــة، ورمبــا هــدفت هــذه 

يب يـة هلـؤالء وتـأثريهم يف اجلمـاهري املسـلمة. ولقـد تطـورت األسـالجتماعالدراسات إلبـراز أمهيـة األدوار اال
ية يف ممارسـتها احلياتيـة اليوميـة، ومـن أبـرز الدراسـات الـيت اهتمـت سـالمواملناهج اليت تـدرس املؤسسـات اإل

بــذلك تلــك الــيت درســت أســاليب اإلجــراءات الدينيــة يف احملــاكم الشــرعية أو يف أســاليب وطرائــق التقاضــي 
  أمام القاضي الديين التقليدي.

ة السياســـــية بـــــبعض الدراســـــات األنثروبولوجيـــــة ســـــواء، يســـــالمولقـــــد حظيـــــت اجلماعـــــات واحلركـــــات اإل
ــا إلمكانيـة اإلفــادة منهــا أمنيــاً.  ألغـراض فهــم الرمــوز الدينيـة يف اجملتمعــات املســلمة، أو لفهمهـا وفهــم آليا

حماولــة جريئــة يف الســعي لفهــم حــدود النقــد الــديين  )أنســاب الــدين(وتُعــد حتلــيالت طــالل أســد يف كتابــه 
لسياســية، وكــذلك دراســته عــن التعبــري الــديين االحتجــاجي عنــد جمتمعــات املهــاجرين العلــين للممارســات ا

  املسلمني يف الغرب وكيف نُوقش وُفسر من كافة األطراف.
يُعــد موضــوعاً أثــرياً يف الدراســات  )الــدين(ويف ختــام هــذا االســتعراض الســريع واملختــزل مــن الواضــح أن 

راســـــات لـــــيت ســـــعت إلبـــــراز أشـــــكال تـــــأثري الـــــدين يف احليـــــاة يـــــة. ورمبـــــا بإمكاننـــــا القـــــول: إن الدجتماعاال
ية والتأكيـد علـى أمهيـة العمـل الـديين يف حيـاة اجملتمـع احلـديث مـا يؤكـد علـى أن هـذه الدراسـات جتماعاال
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ُتســهم يف توســيع فهمنــا للظــاهرة الدينيــة. صــحيح أن بعــض هــذه  -ى نقديــةؤ حــىت وإن انطلقــت مــن ر -
رية ذات توجهات مسّيسة، لكـن هـذا ال ينفـي أمهيتهـا، ومـن مث ضـرورة الدراسات أصبحت يف اآلونة األخ

ا املناسبة!   الوقوف عليها ودراستها، والسعي لفهمها ووضعها يف سياقا
******************  

  الحواشي
  *) باحث من تونس.

  .على عكس ما قدمه ماركس من تفسريات لظهور الرأمسالية احلديثة *)*
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  هرة الدينية وحتمية اإلصالح الدينيالطبيعة المزدوجة للظا
  (*صالح الدين اجلورشي

جولــة جبولــة، هكــذا تبــدو العالقــة بــني املــؤمنني وغــري املــؤمنني، حــىت ال نقــول بــني الــدين يف املطلــق وبــني 
مرة  خصومه الذين يرون فيه هرطقة وعائقا معرفيا وعمليا ال يزال حيول دون القطع مع العقلية األسطورية.

مــربزة مــا يبــدو فيهــا مــن تعــارض مــع العلــم والتقــدم  صــوات عاليــة قويــة ناقــدة للمعتقــدات الدينيــة،ترتفــع األ
. وال تكــاد متضــي دورة مــن )األوهــام واخلرافــات(ي، مبشــرة بنهايــة املقــدس وانتصــار العقــل علــى جتمــاعاال

تتغـري التوقعـات، الزمن حىت خترتق احلواجز واحلجـب موجـة قويـة مـن التـدين امللتهـب بـالعواطف اجلياشـة، ف
وتتبــدل األحــالم واملطالــب، وينقلـــب املشــهد العــام رأســـا علــى عقــب، فتتهــاوى مـــن جــراء ذلــك رهانـــات 

 املرحلة السابقة، ويتخذ الرأي العام منعرجات مغايرة، يف انتظار انقالب جديد يف االجتاه املعاكس.

 يســتمد قوتــه يف كــل مــرة يســتعيد املتأمــل يف هــذه احلركيــة املتعاكســة األبعــاد، يالحــظ أن كــال اخلصــمني
فيها موقعه من أخطاء الطرف اآلخر وإخفاقاته، وانفضاض اجلماهري من حـول خصـمه بعـد جتـارب مريـرة 

فالتاريخ إن كان شـاهدا علـى مـا حققـه  ووعود كاذبة قدمها من تزعم احلديث باسم هذا الطرف أو ذاك.
م أو اإلنســانية قاطبــة، إال أن ســجلهما يبقــى  هــؤالء وأولئــك مــن إجنــازات ومكاســب ســواء لصــاحل شــعو

دثوه مــن جــرائم ومظــامل ارتكبهــا علــى الســواء مــن احتكــروا حــحــافال أيضــا مبــا تســببوا فيــه مــن أزمــات ومــا أ
الكالم باسم احلقيقة العلمية تـارة واحلداثـة السـرمدية تـارة أخـرى، أو أولئـك الـذين نصـبوا أنفسـهم أوصـياء 

  على اخللق نيابة عن اخلالق.
  : إعالن كاذباإللهموت 

ي األورويب بنزوع قوي حنو حتجـيم الـدين، وإقصـائه جتماعهكذا اقرتنت احلداثة يف املسار الفلسفي واال
روبـا إىل و من خمتلف مظـاهر احليـاة اجلماعيـة. لقـد تعرضـت املسـيحية خاصـة واملعتقـدات الدينيـة عامـة يف أ

وبلغت هذه املوجات أقصاها عندما أعلن نيتشه  قل.موجات متتالية من النقد اجلذري ملدة قرنني على األ
عـــن مـــوت اإللـــه، وتصـــدت الدولـــة يف اجملتمعـــات االشـــرتاكية ذات املضـــمون املاركســـي ملهمـــة إلغـــاء الـــدين 

ال يكفي أن تقـول الفلسـفة مبـوت اإللـه (يف إحدى مقـاالته  )رجييس دوبريه(قال  ونشر اإلحلاد. لكن كما
لــن عـــن مــوت التيولوجيـــا الغريزيــة الالشـــعورية الــيت تـــدفعنا إىل القــول بوجـــود مــن الوجهـــة الفلســفية حـــىت نع

ايــة مثاليــة ). 1()بدايــة لكــل تــاريخ، مث مســار مــن التحــوالت ووجــود خــالق وخملــوقني وجــوهر وعــرض مث 
واستشـرى العنـف داخـل الغـرب وخـارج حـدوده اجلغرافيـة والسياسـية،  وهلذا سـرعان مـا تراكمـت األزمـات،

عود األحــزاب واحلركــات الفاشــية الــيت جمــدت احلــرب، وعمقــت الكراهيــة باســم محايــة اهلويــة خاصــة مــع صــ
وابتـــذال األيـــديولوجيات القوميـــة. وعنـــدما ســـيطر الـــال معـــىن، واســـتنفدت الدولـــة الشـــمولية املركزيـــة املتـــدثرة 

ا من العنف واخلداع األيديولوجي، وأفضت عمليات التحديث وما بعـ د احلداثـة إىل باالشرتاكية كل خمزو
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ــا تثــري الدهشــة، أو كمــا قــال  حتويــل املشــهد احلضــاري يف الغــرب خصوصــا إىل لوحــة غــري مفهومــة رغــم أ
  . )أدوات متقنة وغايات غري واضحة تلك هي عالمات عصرنا )يف إحدى تأمالته(أ.آنشتاين 

لنــا حضــوره داخــل كــل املقــدس) بقــوة، خمرتقــا مجيــع احلــواجز، مع(يف هــذا الســياق التــارخيي املــأزوم عــاد 
الديانات واملعتقدات واجملتمعات بدون استثناء، مبا يف ذلك أشد النحل واملذاهب غرابة والعقالنيـة. وهـو 

تعـــرض عـــن تلـــك العقالنيـــة التحكميـــة التائهـــة (مـــا جعـــل االنرتوبولوجيـــة احلديثـــة كمـــا يقـــول حممـــد أركـــون 
تـــدي إىل اكتشـــاف عقالنيـــات متواضـــعة متفتحـــ ة ومواقـــف معرفيـــة تســـتهدف التعـــرف علـــى اإلفتخاريـــة و

الثقافات دون أن تعرض عليها مبادئ الثقافة الغربية الغاليـة. وهكـذا اعرتفـت بالطريقـة األسـطورية للمعرفـة 
 يفكطريقــة أصــيلة قائمــة بنفســها غــري منحصــرة يف املرحلــة القدميــة مــن التقــدم املــدين، بــل مســتمرة شــائعة 

  ).2()لغت من التقدم املادي والعلميمجيع الثقافات واجملتمعات مهما ب
  ي القصة مغايرةسالمفي العالم اإل

ي إقصاء معلن للدين من احلياة العامـة. فباسـتثاء احلالـة الرتكيـة يف ظـل سالممل يقع يف العامل العريب واإل
ـــاتوركي، بقـــي الشـــعور باإلنتمـــاء إىل اإل  يـــةجتماعقامســـا مشـــرتكا بـــني مجيـــع الطبقـــات اال ســـالماحلكـــم األت

والقــوى السياســية واحلركــات الثقافيــة. وال يعــين ذلــك أن اجلميــع كــانوا يعطــون للعامــل الــديين قــدرا متســاويا 
ـــم مل يكونـــوا ميلكـــون فهمـــا مشـــرتكا لإل ودوره. كانـــت االســـرتاتيجية  ســـالممـــن االهتمـــام واإللـــزام، كمـــا أ

دين لصـــــاحل األيـــــديولوجيا الســـــائدة لـــــدى الليرباليـــــني العـــــرب أو بعـــــض اليســـــاريني هـــــو حماولـــــة توظيـــــف الـــــ
واألهداف السياسية املرحلية، وذلـك كلمـا تصـاعدت املشـاعر الدينيـة املختلطـة باألزمـات السياسـية احملليـة 

وختتلــف مــن بلــد آلخــر، ومــن فئــة  وهلــذا كانــت املشــاعر أو مظــاهر التــدين يف حالــة مــد وجــزر، واإلقليميــة.
وسياســية متعــددة ومعقــدة. لكــن منــذ أن توالــت يــة ألخــرى، حســب عوامــل سوســيولوجية وثقافيــة اجتماع

الــــيت نشــــأت يف معظــــم األقطــــار بعــــد حتقيــــق االســــتقالل وجتــــاوز احلقبــــة  )الدولــــة الوطنيــــة(مؤشــــرات أزمــــة 
االســـتعمارية، بـــدأت مظـــاهر الرجـــوع إىل التـــدين مبختلـــف مســـتوياته الشـــعبية والثقافيـــة والسياســـية تشـــهد 

ية. وقــد تكنــت ظــاهرة العــودة علــى التــدين يف ســنوات ســالماإلانتعاشــة ملحوظــة يف كــل الــدول واألقطــار 
يــة دون اســتثناء، يســتوي يف ذلــك الفقــراء واألغنيــاء، جتماعقليلــة مــن اخــرتاق مجيــع الفئــات والطبقــات اال

األميــون واملتعلمــون، ســكان املــدن وســكان األريــاف، الرجــال والنســاء، النخــب واجلمــاهري، داخــل أجهــزة 
ي وثقـــايف مثـــري للدهشـــة ومتجـــاوز للتوقعـــات، وإن  اجتمـــاعاملعارضـــة. إنـــه انقـــالب األنظمـــة احلاكمـــة ويف 

ية ليست منفصلة عما تشهده املنطقة من احتقان شديد وضغط متزايد من القوى اجتماعكانت كظاهرة 
الدولية، إىل جانب ما تعرفه األديان التوحيديـة وغريهـا مـن املعتقـدات والطوائـف والنحـل واملـذاهب حراكـا 

  ا وتأثريا متزايدا على الرأي العام يف كل مكان من العامل.ضخم
  بين النية والممارسة ألغام ومخاطر
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ي أو علـى سـالميف رصد التحوالت اليت قد تطرأ على الظـاهرة الدينيـة، سـواء علـى الصـعيد اإل ظاملالح
ـــا تكـــون يف البدايـــة واعـــدة بانتعاشـــة روحيـــة وأخالقيـــة،  لكنهـــا ســـرعان مـــا بالنســـبة للـــديانات األخـــرى، أ

تكشف عن خماطر ضخمة، وذلك مـن خـالل مـا ميكـن أن حتتضـنه مـن مقـدمات لتدشـني مرحلـة جديـدة 
مـــن الصـــراعات والتنـــازع والعنـــف املســـتبطن واملكشـــوف والرغبـــة يف إلغـــاء التنـــوع والســـيطرة علـــى اآلخـــرين 

رفض االعــرتاف باإلجنــازات معــات والــدوائر احلضــارية، تــتفهنــاك تيــارات دينيــة داخــل معظــم اجمل املختلفــني.
الين حتققت أوالتأسيس عليها، وتعمد إىل العودة إىل مرحلة ما قبل احلداثة، باحثة عن طهورية ال تارخييـة، 

ي والثقـايف والسياسـي معـا، جتمـاعوهـي نزعـات اخرتقـت اال تسكنها رغبة قويـة السـتعادة سـيطرة مفقـودة.
كنـت حـىت مـن التـأثري علـى أصـحاب القـرار قـي أكثـر مـن فأصبح هلا أنصار كثر يف كثري مـن األمـاكن، ومت

بلـد مبــا يف ذك أقـوى دولــة يف العـامل مثــل الواليــات املتحـدة األمريكيــة. كمـا أصــبحت بعـض هــذه التيــارات 
  الدينية يف عدد من هذه الدول شريكة يف صياغة القرارات املصريية، مبا يف ذلك قرارات احلرب والسلم.

  ض المعركةالالدينيون يتحركون لخو 
ملواجهــة هــذا اخلطــر، أخــذ الالدينيــون حيــاولون جتميــع صــفوفهم حلمايــة مــا حتقــق مــن مكتســبات خــالل 
القـــرنني املاضـــيني، ولكـــي يســـتعيدوا مـــا فقـــدوه مـــن ســـلطة أدبيـــة وحـــىت سياســـية خـــالل املرحلـــة املاضـــية، 

حتــــاد الــــدويل رئــــيس اال) روي بــــراون(ويف هــــذا الســــياق، قــــال  مســــتثمرين مــــن جديــــد أخطــــاء خصــــومهم.
مــع انــزالق اجملتمــع األمريكــي حنــو الدولــة الدينيــة ومــع تزايــد التــدين واألصــولية يف كــل (الالديــين واألخالقــي 

دولــــة جتمــــع مثقفــــني  35منظمــــة مــــن  95. هــــذا االحتــــاد الــــذي يضــــم )القــــارات ال بــــد أن نتخــــذ موقفــــا
ري الليـربايل) القرنسـية مـؤمترا عامليـا هيئـة التفكـ(ملحدين ومنمسكني بقيم عصر التنوير، عقد باالشرتاك مـع 

اخلطر املتنـامي (ملـا وصـفوه بــلوضـع خطـة متكـنهم مـن التصـدي  م)2005يوليـو  7إىل  4يف باريس (مـن 
. وذلـك مـن )الذي أصـبحت تشـكله الـديانات والساسـة املتـدينون علـى الـدول العلمانيـة يف أحنـاء املعمـورة

بعــد  )مريضـقضــية مهمـة حلريــة ال( الـدين والدولــة باعتبارهـا خـالل العــودة إىل مناقشـة إشــكالية الفصـل بــني
تغلغــال بطيئــا للــدين يف احليــاة العامــة يف عشــرات الــدول، مثــل اهلنــد ونيجرييــا (أن الحــظ هــؤالء الالدينيــون 

  ).3()يضا الواليات املتحدةأوروسيا وسلوفاكيا وباكستان وبنغالدش وبريطانيا و 
  الدين أصل من أصول الحياة

يـــة وتارخييـــة، وهلـــذا صـــمدت عـــرب التـــاريخ رغـــم كـــل مـــا عانـــاه اجتماعفســـية و نن ضـــرورة فلســـفية و األديـــا
الدين يغذي عند القرد واجملتمع فعل جمموعة من القوى املكونة (املؤمنون من خمتلف األديان. يقول أركون 

خـــر، وأصـــل للظـــرف اإلنســـاين لكونـــه يقـــرتح أجوبـــة نظريـــة قابلـــة للتصـــديق علـــى أســـئلة كـــربى كـــاملعىن اآل
). لكــن التــدين أمنــاط واجتاهــات مفتوحــة علــى 4()...اإلنســان وقــدره، والســلطة والطاعــة، والعدالــة واحملبــة

جيمـــع االحتمـــاالت. إن اإلميـــان شـــكل مـــن أشـــكال الـــوعي بالـــذات، ومصـــدر إهلـــام قـــوي للخـــري واحلـــب 
د ينقلــب إىل حالــة مرضــية واجلمــال، غــري أن التــدين، الــذي هــو حماولــة لرتمجــة القــيم علــى أرض الواقــع، قــ
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مستعصــية مــن مظاهرهــا االنطــواء وازدواج الشخصــية واضــطراب العالقــة مــع اآلخــرين، ورمبــا أصــبح املــؤمن 
. )أوغلــوا يف هــذا الــدين برفــق( (ص) ســالمعنيفــا جتــاه احمليطــني ومصــدر خطــر علــيهم. هلــذا قــال رســول اإل
مرة املـــؤمن يف عالقتـــه بـــاملطلق ويف حماولتـــه لقـــد كـــان مـــدركا خلطـــورة احملـــاذير الـــيت ميكـــن أن تصـــاحب مغـــا

  التعامل مع النصوص املرجعية.
  التدين أنماط

خيطـــئ الـــبعض يف التعامـــل بســـطحية مـــع الظـــواهر الدينيـــة، وال جيهـــدون أنفســـهم يف فهـــم تضاريســـها، 
ا أحكامــا قطعيــة  ــا يف ســلة واحــدة، ويصــدرون يف شــأ ا ورموزهــا، فيضــعون كــل تعبريا وتفكيــك مســتويا
خيــتلط فيهــا الــذايت باملوضــوعي، والعقــالين باأليــديلوجي. مــن اخلطــأ املنهجــي تعمــيم األحكــام، خاصــة يف 
أوضاع أو جمتمعات تتصف بالتعقيد والتنـوع. هلـذا فـإن احلكـم علـى الظـواهر الدينيـة يتطلـب أحباثـا معمقـة 

ط متعـددة، ختتلـف فيمـا بينهـا ومتانية وموثقـة. لكـن مـع ذلـك ميكـن اجملازفـة بـالقول بـأن التـدين أنـواع وأمنـا
إىل حد التناقض واخلصام، رغم وجود تقاطعات قويـة فيمـا بينهـا. وهـذا التنـوع املـالزم للظـاهرة الدينيـة هـو 
الذي يفسر تعدد وظائفها، وقيامها بأدوار متعاكسة. فبقدر ما ميكن أن تكون داعمة للظلم واالستبداد، 

رعية، بقـــدر مـــا ميكـــن أن تكـــون الوقـــود املفجـــر للثـــورات، أو ومـــوفرة للشـــرعية ألوضـــاع وانظمـــة فاقـــدة للشـــ
  الرافعة املبشرة بقيم األخوة والتسامح واملساواة. أي أن الظاهرة جزء من سياق.

ميكن يف هذا اإلطـار اسـتعراض أمثلـة مـن أمنـاط التـدين األكثـر شـيوعا يف هـذه املرحلـة التارخييـة الـيت ميـر 
مــن املالحظــات الــيت قــد تســاعد علــى تــأطري احلــوار والنقــاش حــول  ــا املســلمون، مــع اإلشــارة إىل عــدد

  الظاهرة.
التدين سلوك فردي ومجـاعي يعكـس مفهومـا ثقافيـا حيـدد عالقـة الفـرد  التدين السائد تراثي باألساس:

واجلماعــة بالــذات والوجــود واآلخــر. وتشــكل الثقافــة الدينيــة الســائدة املصــدر األساســي الــذي يكيــف هــذا 
يــة ويؤســس لشـرعية حقيقيــة أو افرتاضــية. ويــتم ذلــك مــن خــالل جتماعدد طبيعــة العالقــات االالسـلوك وحيــ

وسائط متعددة، يتفـاوت اإلطمئنـان ملصـداقيتها مـن شـخص إىل آخـر، ومـن جمموعـة إىل أخـرى. فـالبعض 
 م التنظـيم أو الداعيـة الـذي حتـولعـييتخذ من إمام املسجد مرجعا له، يف حني يتخذ آخرون الكتاب أو ز 

، قدوة هلم ومصـدرا لتلقـي احلقيقـة الدينيـة. لكـن بقطـع النظـر عـن هـذه الوسـائط وغريهـا، يوينإىل جنم تلفز 
فـــإن الثقافـــة الدينـــة الســـائدة حاليـــا، والـــيت يســـتهلكها عمـــوم املتـــدينني مبختلـــف أنـــواعهم واجتاهـــامت تســـتمد 

ا وفتاواها من الرتاث العقدي والفقهي  ا ومفردا ا وإشكاال الكالسيكي. وهلـذا السـبب حتديـدا موضوعا
حالة مـن تـداخل مراحـل تارخييـة معظمهـا أصـبح جـزء  غالبا ما يعكس اخلطاب املتداول يف هذه األوساط

مـــن املاضـــي، لكـــن الوســـائط متلـــك القـــدرة علـــى إعـــادة ضـــخها مـــن جديـــد، فتشـــتبك مـــع مهـــوم احلاضـــر 
ن لتليب حاجات مستحدثة بقيت بدون حل مقنع. فضـعف ا لثقافـة احلديثـة وعـدم قـدرة النخـب وتساؤال

املمثلة هلا على األصعدة احمللية على التغلغل يف األوساط أو أن تكتسب املصداقية الكافية لتفرض نفسها 
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كمرجعيــة وحيــدة أو حموريــة، دفــع بالبــاحثني عــن منــوذج حيقــق هلــم التــوازن الــذي افتقــدوه حنــو استحضــار 
ـــة آخـــر. مبعـــىن )القداســـة(ليـــه بنـــوع إمـــاض ينظـــرون  ، تعثـــر مشـــاريع التحـــديث أعطـــى زمخـــا للثقافـــة الديني

يتمـــاهى مـــع املاضـــي. وهكـــذا وجـــد املســـلم  التقليديـــة، ووفـــر هلـــا مســـاحة جعلـــت احلاضـــر خيـــتلط واحيانـــاً 
م، أو أن الوســطاء الــذي يشــكلون مهــزة  املتــدين نفســه منخرطــا مــن جديــد يف صــراعات الســلف وخالفــا

خالقيـة اولون معاجلـة مشـاكل هـؤالء النفسـية والوجوديـة والروحيـة واألوصل بينه وبني النصوص املرجعيـة حيـ
  ية والسياسية واالقتصادية انطالقا من القاموس املفاهيمي والتشريعي القدمي.جتماعواال

هــو منــط مــن التــدين بــدون ضــفاف، ال حتكمــه ضــوابط ألنــه خلــيط مــن الســلوكات  التــدين الشــعبي:
حنو التكيف مع الطبيعة الثقافية العامة للمجتمع. هو إجابة فردية ضـمن واملواقف والتعبريات. لكنه ينحو 

ســياق مجــاعي حلاجــة عميقــة تفــرتض تلبيــة الواجــب الــديين املــوروث. وهــذا الــنمط مــن التــدين ال مييــل يف 
 ولو ظاهريا بـالوالء للسـلطة السياسـية القائمـة والتقاليـد السـائدة )يتقيد(و الغالب إىل املعارضة يف الغالب،

ا، تاركا ذلك إىل حكم القضـاء والقـدر. وهـذا الـنمط  دون البحث عن شرعيتها ومناقشة أسسها ومقوما
من التدين يبقى قابال للتوظيف يف اجتاهات عديـدة، وميكـن االنتقـال بـه مـن النقـيض إىل النقـيض، وذلـك 

 حسب قدرات وإمكانات التأثري اليت متلكها األنظمة أو املراجع الدينية.

هو يعكس حاجة السلطة إىل شرعية دينية لتعويض شرعية شـعبية ودسـتورية مفقـودة أو  الرمسي: التدين
ية. سـالممنقوصة. إنه تسـيس للـدين مـن فـوق اسـتمرارا ملـا سـاد طيلـة التجربـة السياسـية التارخييـة للدولـة اإل

قـــائم أو وســـحبه مـــن حتــت أقـــدام اجملتمـــع لكـــي يســتعمل يف تثبيـــت وضـــع  ســـالمهــو نـــوع مـــن مصــادرة اإل
مواجهة مترد حمتمل. وهو يف مجيع األحوال ميثل جـزء ال يتجـزأ مـن أيديولوجيـة احلكـم القـائم. ومـن مهامـه 
تـرويض الـرأي العـام وتـأطري التـدين الشـعيب حـىت ال يصـطدم بالسـلطة وحيـافظ علـى والئـه هلـا وال يشــك يف 

 . ﴾وأويل االمر منكم﴿: -تعاىل-اعتبارها جتسيدا لقوله 

إنــه منــط مــن التــدين الــذي ولــد يف ســياق املواجهــة ضــد االســتعمار  لكنــه فقيــر فكريــا: تــدين حركــي
واهليمنة الغربية، إىل جانب تآكل شرعية الدولـة الوطنيـة واهتـزاز مصـداقية رمـوز التـدين الرمسـي. وهـو تـدين 

دف إعادة إحياء الصـورة الن موذجيـة يعمل أصحابه بكل الوسائل من أجل التميز يف الشكل واملضمون 
مــا قبــل االحنطــاط. ويوصــف بــاحلركي ألنــه يعتمــد علــى جتســيد املعتقــد يف ســلوك فــردي ومجــاعي  ســالمإل

ية. وبـالرغم مـن إجيابيـات عديـدة قـد جتماعدف تغيري القيم والواقع والنظم وموازين القوى السياسية واال
 درجـــة جعلـــت الكثـــري مـــن إىل ســـالمأجنزهـــا هـــذا الـــنمط مـــن التـــدين، إال أنـــه تـــورط يف تســـييس مفـــرط لإل

أنصاره خيلطون بني احلزبية واالنتماء إىل الدين واألمة، ويتورطون يف اختزال خمتلـف أبعـاد التـدين يف بـرامج 
وموازين القوى وطبيعة التحالفات ونوعية العالقة بالسلطة. كما أن هذا الـنمط  فو سياسية حمكومة بالظر 

بـــني الـــديين والسياســـي، وقـــد ســـخر  رتبـــاطوات فـــك االمـــن التـــدين يـــرفض منـــذ تأسيســـه رفضـــا قطعيـــا دعـــ
شـرعية (بعد أن شكك يف شـرعيتها الدينيـة الـيت اعتربهـا  )الدولة احلديثة(جهوده وال يزال من أجل أسلمة 



 77

. لكنه يف املقابل يعاين هذا النمط من التدين من فقر فكري شديد، وهو مـا جعلـه غـري قـادر علـى )مزيفة
ذهيب التقليدي، ومل يؤسس لعلـوم ديدنيـة جديـدة، ومل حيـافظ علـى الـزخم الروحـي جتاوز الرتاث الفقهي وامل

فاقـدا ملضـامني دقيقـة  )هـو احلـل سـالماإل(. هلذا بقي شعار سالمالكربى، ومن بينها اإل ندياالذي ميز األ
ومقنعــــة، رغــــم مــــا حيملــــه مــــن شــــحنة عاطفيــــة ذات التــــأثري الســــحري علــــى اجلمــــاهري املتعطشــــة للنمــــوذج 

إىل خلـــق حالـــة مـــن الصـــدام املفتـــوح واملتجـــدد بـــني  )ســـلمة الدولـــةأ(ســـايل. وقـــد أدى هـــذا التوجـــه حنـــو الر 
أنظمة سياسية مستبدة يف معظمهـا وغـري مسـتعدة حلسـم اخلالفـات السياسـية بالوسـائل الدميقراطيـة، وبـني 

ا حتمل أمانة محاية اإل ـا االوىل بالقيـادة سـالمحركات تعتقد بأ إلعـادة ربـط حاضـر االمـة  يف مشوليتـه، وأ
بسلسة اخللفاء الراشدين. وكان حمصلة هذا الصدام والتنازع حقبة تارخيية اتسمت بالتوتر، وتـدعمت فيهـا 

  األنظمة البوليسية.
  تجديد المناهج

واملقصــود  همــة التجديــد أو أغلــبهم يف العصــر احلــديث، واجهــتم إشــكالية املــنهج.كــل الــذين تصــدوا مل
 ية وتفعيل دورهـا يف احليـاة.سالمليات اليت سيستند عليها اجملدد إلعادة فهم الرسالة اإلبذلك اآللية أو اآل

هــذه الرســالة الــيت اخــتلط فيهــا الــنص املرجعــي بعــدد ال متنــاهي مــن التفاســري والتــأويالت. فعنــدما اكتمــل 
ايـة العـام الثالـث والعشـرين مـن البعثـة، مل تكـن هنـاك تعقيـدات منهجيـة تضـع  حـدودا لضـبط الوحي مـع 

عالقة املؤمنني بالنص. كان التعامل مباشرا مع الوحي من خالل التجربة احلية والتفاعل مع حركيـة الواقـع.  
تضـبا يف القـرآن. قكان الرسول يف البداية يتوىل عملية التوجيه وتوضيح ما بدا غامضـا أو تفصـيل مـا بـدا م

احملفـــوظ يف الصـــدور، واملخطـــوط يف وثـــائق  ون أنفســـهم وجهـــا لوجـــه أمـــام الـــوحينـــوبعـــد وفاتـــه وجـــد املؤم
متنـاثرة، وخوفــا مــن ضـياع بعــض أجزائــه، خاصـة عنــدما شــب اخلـالف بيــنهم ألســباب سياسـية ســرعان مــا 

  حتولت إىل حرب أهلية.
أمـا الضـوابط فقـد وضـعت فيمـا بعـد وخـالل جمـال زمـين اسـتمر حـوايل قـرنني مـن الزمـان. وجـاءت هـذه 

ا نتيجــــة ارتقــــاء اجملتمــــع اإل، الــــيت حتولــــت تــــدرجي)طبالضـــوا( ي مــــن مســــتوى ســــالميا إىل علــــوم قائمــــة بـــذا
املمارسة العفوية وسياسة التجربة واخلطأ إىل مستوى التنظري والتقعيد.ويعترب ذلك مظهر من مظـاهر النمـو 
احلضـــاري، وخطـــوة نوعيـــة فرضـــها اكتمـــال العمـــران وتشـــكل الدولـــة، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه الدولـــة ذات 

حتت عنوان نظـام اخلالفـة. لكـن مـع أمهيـة هـذا اإلجنـاز النـوعي، فـإن كـل مـن يـرى يف  اطوريةإمرب خصائص 
نفســـه مـــؤهالت التجديـــد أو االجتهـــاد جيـــد نفســـه مـــدعوا لطـــرح ســـؤال إشـــكايل تتـــوفر فيـــه كـــل عناصـــر 
املشــروعية: هــل أن املنــاهج الــيت وضــعها األصــوليون يف الســابق ملزمــة خللفهــم عــرب خمتلــف العصــور أم أن 

  باب االجتهاد وإعادة النظر سيبقى مفتوحا إىل يوم الدين؟.
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، حبكــم اخــتالف العصــور واألوضــاع واملعــارف واإلشــكاليات بــني بدهيــةبــالرغم مــن أن اإلجابــة تبــدو 
مرحلــة التــدوين ومــا تالهــا مــن مراحــل وصــوال إىل هــذا العصــر الــذي اختلفــت فيهــا املعطيــات كليــا، إال أن 

  يست بسيطة وهينة، وبقيت مطروحة حبدة إىل يوم الناس هذا.املسألة عمليا وثقافيا ل
  تجديد على ثالث واجهات 
ا التارخييــة الطويلــة. كانــت يف غالــب الفــرتات ســالممل تكــن التجربــة الثقافيــة اإل ية أحاديــة خــالل مســري

الفقهيـة مل و  املذهبيـةو حمصلة جلهود مجاعية شـديدة التنـوع والتعـدد. وبـالرغم مـن أن هـذه التعدديـة الفكريـة 
ا كانت واقعا معاشا وسقيقع ت صحيح أن العنف كـان يسـود مـن حـني  وكا يوميا.لنينها ومأسستها، إال أ

آلخــر حلســم الصــراع علــى الســلطة، أو لتغليــب طــرف فرقــة علــى أخــرى، لكــن ذلــك مل يقــض علــى مبــدأ 
  التعدد الذي قرره القرآن منذ البداية واعتربه سنة من سنن اهللا يف خلقه.

هذه التعددية خلفت وراءها تراثا واسـعا يف خمتلـف حقـول املعرفـة. وبـالرغم ممـا تتميـز تلـك املعـارف مـن 
ا تبقى حمكومة بالسقف التار  ـا وإطارهـا املكـاين. وبنـاء عليـه فـإن التجديـد اإلخيثراء، إال أ ي سـالمي لزما

لحاته وتبســيط مفاهيمـــه لــيس جمــرد عمليـــة تقنيــة تقـــف عنــد حـــدود شــكل اخلطــاب الـــديين، بتغيــري مصـــط
وتيســري أســلوب تقدميــه إىل املتلقــي كمــا يظــن الــبعض. فــذلك فهــم قاصــر لعمليــة التجديــد، وأصــحابه غــري 
مدركني لعمق الفجوة الـيت تفصـل بـني الـرتاث الـديين مـن جهـة ومعـارف هـذا العصـر ومشـكالته مـن جهـة 

م علــى خطــاب ين القــرن الواحــد والعشــرين يف حاجــة ملحــة إلعــادة تأمأخــرى. إن مــؤ  ي إســالمســيس إميــا
  خمتلف.

ي، وهـي: العقيـدة، والفكـر سـالممن هذه الزاوية فإن التجديد جيب أن يشمل ثالثة أبعـاد يف الفكـر اإل
  ي مبا يف ذلك الثقافة السياسية والرؤية للعالقات الدولية.سالمالرتبوي، والتشريع اإل

ا حلقات مرتابطـة ألخـرى وتـؤثر فيهـا بطريقـة جدليـة. فهنـاك أكثـر فيمـا بينهـا، كـل حلقـة تـؤدي إىل ا إ
هـا مـن جسواء من صـبغتها التجريديـة املتـأثرة بالفلسـفة اليونانيـة، أو إخرا سالممن ضرورة لتحرير عقائد اإل

ة للمدرســة الســلفية. ويكفــي استحضــار القــيم املعاصــرة مثــل احلريــة والعــدل واملســاواة، حــىت مالقولبــة الصــار 
ية جيب أن تقرأ من جديد يف ضوء هذه القيم اإلنسـانية، وأن يـتم ختليصـها مـن المسندرك بأن العقائد اإل

إىل عـــامل ملـــيء  ســـالمعشـــرات املـــؤثرات التارخييـــة الـــيت كبلـــت اإلنســـان املســـلم، وحولـــت العـــامل الرمـــزي لإل
ــا مــن ســلطان. ه أن فلكــي يشــعر املســلم بأنــه كــائن حــر، عليــ بالســحر واخلرافــة والقيــود الــيت مــا أنــزل اهللا 

يؤســس عالقـــة مفتوحـــة مـــع خالقـــه باعتبـــاره مصـــدر احلريـــة املطلقـــة، وأن يعتقـــد بـــأن اآلخـــرين ســـواء الـــذين 
يعــيش معهــم حتــت ســقف جمتمعــي وجغــرايف واحــد، أو الــذين خيتلفــون معــه يف اللــون والــدين واجلــنس هــم 

  أيضا كائنات حرة من حقهم أن يتمتعوا حبقوقهم كاملة.
  أولويةالعالقة باآلخر: قضية ذات 
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ولكـن سـنقف إىل أخـرى. تارخييـة  ختتلف مـن مرحلـةهي و ي متفرعة وكثرية، سالمقضايا التجديد اإلإن 
رغم . فـالعالقـة بـاآلخر عند إشكالية، ازدادت حدة مع تنـامي ظـاهرة العـودة إىل التـدين. ونقصـد إشـكالية

فكـر النهضـة وتولـدت عـن أن هذه املسألة ليست باجلديدة، حيث ظهرت مع األسئلة األوىل اليت طرحها 
ــوض الغــرب وتقهقــر الشــرق،  ــا عــادت لتفــرض نفســها مــن جديــد مــع تصــاعد حــدة املقارنــة بــني  غــري أ

العربيـــة  الشـــؤونالتـــوتر يف عالقـــة املســـلمني بغـــريهم مـــن الغـــربيني واتســـاع دائـــرة تـــدخل الـــدول الكـــربى يف 
غربيــة واألمريكيــة يف تغذيـة مشــاعر الــرفض وإذ أســهمت التـوترات السياســية ونزعــات اهليمنـة ال ية.سـالمواإل
حســاس بالضــيم واالضــطهاد، إال أن الســنوات األخــرية كشــفت عــن عــودة الرؤيــة الكالســيكية للعــامل واإل

ا بـأن االنتمـاء الـديين هـو احملـدد لطبيعـة العالقـات الدوليـة بـني الشـعوب واألمـم  القائمة اليت يعتقد أصحا
  وحىت بني األفراد.
ية، حيـث كشـفت سـالمن البعض فإن هذا اإلشكال ليس مطروحا فقط داخل الـدائرة اإلوخالفا ملا يظ

الكثري مـن الـدول واحلكومـات الغربيـة وعلـى رأسـها الواليـات  اتاألخرية عن تأثر سياسالسنوات أحداث 
الوصـاية. قصـاء و املتحدة باخللفية الدينية التارخيية اليت ال ختلو من عنصرية ونظرة اسـتعالئية وجنـوح حنـو اإل

سنوات األخرية، وحتديـدا منـذ سـقوط االحتـاد السـوفيايت وصـوال إىل الأن  )وجيه كوثراين( رخؤ امللقد الحظ 
 وال ســيما األمريكــي قــد طغــت عليــه مفــردات(احلــادي عشــر مــن ســبتمرب، أن اخلطــاب السياســي العــاملي 

خ والفلســـفة واإلثنولوجيـــا كما ظهـــرت خطابـــات تســـتخدم التـــاري...ذات خلفيـــات دينيـــة وتارخييـــة وثقافيـــة
مبناهج علمية لتخلص إىل صياغات سياسـية تستشـرف مـن خالهلـا طبيعـة الصـراعات ومسـارات املسـتقبل 

 .)5()يف العـامل كخطايب فـوكـوياما وهانتنغتون

الوقـوع يف رد الفعـل واالنسـياق وراء ال يـربر  طابات علـى الصـعيد الـدويللكن ظهور هذا النمط من اخل
املســلمني يف حالــة حــرب  وأن القــول بــأن الصــراعات الدوليــة حاليــا هــي صــراعات دينيــة،,ون الــذين يــردد

فالتنــــازع الــــدائر علــــى الصــــعيد الــــدويل لــــه  .العتبــــارات تتعلــــق باملعتقــــدات مفتوحــــة مــــع اليهــــود والنصــــارى
سياســي. بالتأكيــد خلفياتــه الثقافيــة وتداعياتــه، لكنــه يبقــى يف األســاس صــراع حــول النفــوذ االقتصــادي وال

إىل منحـى  )اآلخـر(هلذا عرب (كوثراين) يف نفس السياق عن خشيته من أن تؤدي السـجاالت العربيـة مـع 
ـــنفس، أو  -تربيـــري  ـــالنفس (دفـــاعي عـــن ال ـــا مـــن شـــأنه أن يطمـــس اجلانـــب املعـــريف ب ـــا كالمي حنـــوا هجومي
  .)6()وباآلخر

الف والقواسـم املشـرتكة يف ظـل ية الغربيـة مـن خـالل حتديـد جوانـب اخلـسـالميتم تصحيح العالقات اإل
املصـاحل احليويــة لألمـة تشــكل ضــرورة اسـرتاتيجية ملحــة، وذلــك بعيـدا عــن حــاالت االلتبـاس واخللــط الــذي 

ا تيارات التطرف واإلقصاء املوجودة داخـل صـفوف الطـرفني. هـذه الضـرورة تقتضـي القطـع  تتعمد القيام 
ا حضارة غربية. فأصحاب هـذه مع الدعوة اليت ال يزال يطلقها البعض لرفض احلض ارة السائدة حبجة كو

، ويتومهون بأنه ميكن حصر احلضـارة الدعوة ينطلقون من موقف ال تارخيي، وخيلطون بني الثقافة واحلضارة
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 جـزء مـن نيقـرن مـنأصبح منذ أكثـر  )الغرب(احلديثة داخل حيز جغرايف هو الغرب، ويتجاهلون بأن هذا 
  .)ذاتـال(

اآلخــر املختلــف مــن خمــاطر حقيقيــة، أصــبح مــن (ا أصــبحت تشــكله قضــية األقليــات أو هلــذا، ونظــرا ملــ
ي املعاصـــر مـــا تســـتحقه مـــن جهـــد وعمـــق وجـــرأة حـــىت يصـــبح التعـــدد ســـالمالعاجـــل أن يوليهـــا الفكـــر اإل

واالخــتالف ضــمن الــوطن الواحــد واألمــة الواحــدة جــزء ال يتجــزأ مــن الــوعي العــام باملصــري املشــرتك. ولــن 
ال إذا متـــت إعـــادة النظـــر يف هـــذه اإلشـــكالية بعيـــدا عـــن املعطيـــات الفكريـــة والفقهيـــة الـــيت حيصـــل ذلـــك إ

ي. فمسألة األقليات كما ذكـر سالمحتكمت يف معاجلتها خالل املرحلة الكالسيكية من التاريخ العريب اإل
. واعتـرب )7()لعـاملية والعربية عموما كمـا يف اسالمتغريت اليوم نوعيا يف البلدان اإل(عبد احلميد لرقش قد 

ا باعتبارهـــا  -إذا كانــت مســألة األقليــات إىل تــاريخ لـــيس بالبعيــد مشــكلة دول (أنــه  ال يتــدخل يف شــؤو
مسألة سيادية، فإنه مع التحوالت الدولية، وبعد زوال نظـام االسـتقطاب الثنـائي، أصـبحت الـدول شـفافة 

 .)وبدأ تربير حق التدخل حلماية األقلية

ية مــن هــذا املنظــور ســيؤدي بالضــرورة إىل مراجعــات ال تقــل جذريــة يف جمــال ســالماإل إن جتديــد العقائــد
التشـــريع. فـــإذا كانـــت قيمـــة احلريـــة تفـــرض أن يصـــبح اإلميـــان بـــاهللا مقدمـــة لتحريـــر اإلنســـان علـــى الصـــعيد 

ا على الصعيد التشـريعي مل يعـد معناهـا النقـيض للعبوديـة. وبالتـايل مل يعـد واردا علـى  سـبيل الفلسفي، فإ
املثـال احلــديث عــن قتــل املرتــد، واســتتابة مــن بــدا رأيـه مغــايرا للــرأي الســائد. ال يعــين هــذا حتــريض املســلمني 
م علــى القناعــة الشخصــية والعقليــة والروحيــة  علــى اخلــروج مــن ديــنهم، ولكــن هــي دعــوة هلــم ليؤسســوا إميــا

هــم باعتبارهـا املقاصــد العليــا فلـيت جيــب أن تالعليــا ا ةيم اإلنســانيقالعميقـة. وبالتــايل ربـط عمليــة التشــريع بـال
  .سالماليت جاء من أجلها اإل

عندما تصبح العقيدة يف تناغم مع قيم العصر، وتصـبح التشـريعات التجسـيد العملـي لتلـك القـيم، جتـد 
ية احلديثــة املســتوعبة ســالموســائل التبليــغ نفســها يف حاجــة ضــرورية لكــي تنســجم مــع أســس اجملتمعــات اإل

  ية والتكنولوجيا.جتماعية واملعارف اإلنسانية والعلوم االللدميقراط
هكــذا يتبــني أن التجديــد أو اإلصــالح املنشــود هــو مســار عــام وشــامل، ونــزوع حنــو بنــاء رؤيــة جديــدة 

يـــا، اجتماعومـــا مل ينجـــز هـــذا الـــنمط مـــن اإلصـــالح الـــديين، ويتمـــدد للكـــون واإلنســـان والفـــرد واجملتمـــع. 
لناقلـة للثقافـة الدينيـة، فـإن ظـاهرة التـدين سـتبقى مهـددة مـن داخلهـا قبـل أن وتستوعبه اجلهـات الوسـيطة ا
  تكون مهددة من خارجها.

********************  
  الحواشي

  *) باحث وأكادميي من تونس.
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  كموضوع للدراسة:  سالمالمؤسسة الدينية في اإل
  بين التمركز على الذات وأسر النموذج الغربي

  عبد اللطيف اهلرماسي(
ية يثري اجلدل وينتج اختالفات تبلغ أحيانا سالمؤسسة الدينية اإلما انفك النظر الفكري يف طبيعة امل

درجة انعدام التفاهم والتعارض الشامل بني موقفني حّديني: موقف من يقرؤون وظائف هذه املؤسسة يف 
ضوء أمنوذج كوين مفرتض جتسده الكنيسة املسيحية، خصوصا الكاثوليكية، وموقف من ينكرون بشدة  

أو التقريب بني األمنوذجني، وفيهم من يعرتضون على تطبيق مفاهيم العلوم  كل حماولة للمقارنة
التارخيي. ويبدو ألول وهلة أن الرهان يف هذا اخلالف ينحصر يف إبراز  سالمية لدراسة اإلجتماعاال

ية، ومن يرفضون سالمخالف بني دعاة اخلصوصية اإل -على أقصى تقدير-احلقيقة التارخيية أو أنه 
حالة استثنائية بالقياس إىل قانون مفرتض حيكم عمل املؤسسات الدينية. يف الواقع فإن  سالماعتبار اإل

هذا النزاع ُخيفي رهانا آخر يتجاوز املاضي والرتاث إىل احلاضر واملستقبل كما يتجاوز العلم إىل 
اسية ودينية وثيقة املسألة يف هذا االجتاه أو ذاك له نتائج سي )حسم(األيديولوجيا: إذ يبدو كما لو أن 

مبا  ةالصلة بالصراعات الدائرة حاليا، إما بتسويغ الدعوة إىل العلمانية وخاصة صيغتها القصوى: الالئكي
تعنيه من فصل بني الدين والدولة، وحصر دور املؤسسة الدينية يف الشؤون الروحية دون غريها، وإما 

اخلاصة والعامة وتنظيم خمتلف مناشط احلياة بإنقاذ أو استعادة دور الدين يف توجيه كل من الشؤون 
  ية.جتماعاال

  واإللحاق بالنموذج الكنسي )يسالماالستثناء اإل(: بين دعوى سالمالمؤسسة الدينية في اإل
 سالمي للهيئة أو املؤسسة الدينية يف اإلسالميتجاذب َمتَثَُّل عدد من قادة الفكر يف العامل العريب اإل

اطبان يتجسمان، من جهة، يف املوقف السائد لدى أهل الدين، والذي ينفي أن موقفان إيديولوجيان متق
، ومن جهة ثانية، يف املوقف العلماين املكافح )سلطة دينية(أو  )رجال دين( سالميكون مثة يف اإل

ية والسياسية والقانونية ومن قادة الفكر جتماعلفصيل من النخبة يضم عددا من املختصني يف العلوم اال
، بل يقرر وجود مؤسسة  سالمسياسة، ال يقف عند تأكيد وجود مؤسسات وسلطات دينية يف اإلوال

  كنسية وكهنوتية كذلك به.
ية باعتماد سالميـُْبِدي أصحاب املوقف األول نفورا إزاء كل حماولة ملقاربة املؤسسة الدينية اإل - 1

استثناء (ركون اخلصوصية على معىن وجود منهجية املقارنة القائمة على إبراز أوجه الشبه واالختالف، ويد
ي كحالة فريدة من نوعها، غري قابلة للمقايسة بغريها، ال من قريب سالم، أي تشكل الدين اإل)يإسالم

ي يف موقع اْلَعِصيِّ على كل حماولة للدراسة العلمية. سالموال من بعيد، وهو موقف يضع الدين اإل
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، إذ يتم رفض هذا )رجال الدين(من هذه القراءة، وهو مفهوم  )احلد األدىن(ولنأخذ مثاال ينتمي إىل 
املصطلح بوصفه أجنيب املصدر، وخاصًّا بالكهان أو القسس يف الدين املسيحي، أو من يقوم مقامهم يف 

كلمة رجال (الديانات األخرى. ويقدم لنا عبد العزيز البدري عينة ممثلة هلذا التوجه عندما يذهب إىل أن 
مفهوما خطريا ومعىن فاسدا سقيما. وقد استطاع الكافر املستعمر أن يركزه عند املطبوعني الدين حتمل 

بثقافته، بل وصل األمر أن رّددها بعض علماء املسلمني اليوم دون أن يدركوا حقيقة معناها. إن هذه 
يرا لواقعهم الكلمة اصطالح أجنيب، أطلقه الغربيون على القسس والرهبان واألساقفة، َوْصًفا هلم وتقر 

 سالم(حيث) استقل رجال الكنيسة بالسلطة الروحية واحتفظ السياسيون بالسلطة الزمنية (...) أما اإل
، واملسلمون مجيعا أمام دين سالمفليس فيه رجال دين وال رجال دنيا، فكل مسلم هو رجل من رجال اإل

ه بالعلماء والفقهاء الذين ختصصوا يف فهم سالموقد ّمسى اإل(، مث يضيف: )سواء سالماإل
). وألجل معاجلة هذه القضايا بأكرب قدر من املوضوعية، فال مندوحة من االستناد إىل 1()واجملتهدين

ا اال اجتماععلم    ية التارخيية.جتماعلألديان يكون متحررا إزاء كل املركزيات، ويضع مسائله يف سياقا
املؤسسات الدينية عن وجود ضرورة ورهان تنشأ كل مؤسسة عن ضرورة ضمان االستمرارية، وتنبثق 

يتمثالن يف مواصلة نشر الدين، أّي دين، بني الناس والعمل على التزامهم بعقيدته وطقوسه وأخالقياته، 
مبا يستتبع ذلك من دعوة وتعليم وتكوين للمريدين أو األتباع، ومن نشوء أقطاب مشعة. وبالنسبة لكل 

تنشأ املؤسسـة  -ائية أو اليت ال تقف أهدافها عند البعد النفعي والعملي األديان اليت جتاوزت املرحلة البد
)، أي النشاط الديين املتمثل يف 2()العقلنة(عن هذا التحّول وتنمو بعالقة مبا يسميـه ماكس فيرب سيـرورة 

ها الصياغة املنهجية والنسقية لتعاليم العقيدة أو التقاليد املقّدسة، وتبسيطها وضبط وسائل حجاج
والدفاع عنها، باإلضافة إىل تنظيم الطقوس الدينية وضمان دوريتها ودوام ممارستها. وال تستتبع عبارة 

يف كل احلاالت وجود تنظيم ظاهر ورمسي للمهام واملراتبيات، على األقل يف املراحل األوىل  )مؤسسة(
ل ما من العالقات بني حيث يسود أسلوب العمل العفوي، ولكنها تقتضي بالضرورة وجود بنية أي شك

خمتلف األطراف املشاركة يف العمل الديين. وختتلف بنية املؤسسة الدينية ومستويات وصيغ تنظيمها، 
فترتاوح بني الصالبة واملرونة وبني املركزية والتشتت. ولكن يف كل احلاالت ال ميكن للدعاة أو املبشرين 

ية اجلديدة من دون تكوين سلك من األتباع أو بدين معّني تبليغ مضمون الرسالة أو الرؤية الدين
األنصار، ومن دون إعادة اإلنتاج املوسعة للجماعة الدينية الناشئة، وهو ما يتطلب قدرا أدىن من املراتبية 
ومن تقسيم العمل. وهكذا ال يتحقق النجاح واالنتشار للدين، أّي دين، إال بإنتاج فئة ختتص مبعرفٍة 

ا قدوة للجماعة، فتكون هي الفئة املؤهلة واملأذونة للتحدث يف الدين أو باسم أفضَل للتعاليم أو بكو 
م يف الدين حاضرا، وحىت يف غياب  الدين. ومهما كان مبدأ املساواة بني املؤمنني أمام اهللا أو مساوا

 سالم، وهو الشأن على العموم يف اإل)أسرار العقيدة(سلك متخصص يف شؤون العبادة أو حمتكر ملعرفة 
التارخيي، فال مناص من ظهور فئة رجال الدين كشرط الستمراريته، وال مناص من مأسسة الدين بضبط 
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الطقوس وتوجيهها، وبضبط النص املقّدس امللزم وحفظه واالشتغال عليه فهما وتفسريا واستخراجا ملا فيه 
لتلك الطقوس والتزامهم  من تعاليم عقدية وتشريعات ومبادئ أخالقية، والعمل على ممارسة املؤمنني

بتلك العقائد، وتطبيقهم لتلك التشريعات وانضباطهم لتلك املعايري األخالقية، وال مناص أخريا من 
ظهور االختالفات وحىت النزاعات حول تأويل النص املقّدس وأوجه تطبيقه على حياة الناس وأوضاعهم 

الدينية بني التيارات  )اجلماعة(قسام املتنوعة ومشاكلهم املستجدة مع ما يصحب ذلك عادة من ان
  واملذاهب والطوائف، ومن تبلور مصاحل دينية متعارضة.

األديان، وقبل عرض ومناقشة القراءة  اجتماعضمن هذا اإلطار العام املستخلص من تاريخ وعلم 
الدين من املفيد أن نشري إىل بعض السمات اليت مّيزت رجال  - ية سالمالالئكية لتاريخ املؤسسة اإل

املسلمني يف املراحل األوىل من تشكل هذه الفئة، وقبل تبلور التصّوف وظهور ما يعرف باألولياء والطرق 
  الصوفية.

أن  )رجال الدين(ية املوروثة ال تعرف مفهوم سالمالشك أن من األسباب اليت جعلت الثقافة اإل
، وأن )املعلوم من الدين بالضرورة(األمر يتعلق مبجتمع يطالب فيه كل من بلغ سن التمييز أن يعرف 

ى عنه، كما يتاح فيه لكل من حيفظ  يكون قادرا على فهم كالم اهللا، وأن يعمل مبا أوجبه وينتهي عما 
بعضا من القرآن ويعرف قواعد الطهارة والصالة أن يؤم الناس طاملا مل يوجد من هو أعلم منه. وباملقابل 

لإلشارة إىل النخبة الدينية، أي الشرحية املتمكنة من  )العلماء( أو )الفقهاء(فقد شاع استخدام مصطلح 
ا، وهي علوم املقاصد من تفسري، وقراءة، وحديث، وفقه، وأصول للفقه، وأصول  علوم الدين ومستلزما
للدين. باإلضافة إىل علوم الوسائل من لغة، وحنو، وصرف، وبالغة، وميقات. ويف جمتمع ميثل فيه الفكر 

املدين، كان من  جتماعرؤية السائدة للكون، وحتتل قيمه وشريعته مكانة املركز يف تأسيس االالديين ال
باملعىن الذي  -الطبعي أن يتبوأ العلماء منزلة مركزية يف حياة اجملتمع وسري مؤسساته، وأن يشكلوا واسطة 

ك أن االنتقال من بني املدّونة املقّدسة للقرآن والسنة ومجهور املسلمني. ذل - سنوضحه عقب هذا 
مستوى الفهم الشخصي للنص إىل القدرة على تعليم الدين وإنتاج املادة الدينية من تفسري أو حتقيق 
للنص أو استخراج لألحكام... إخل، كل ذلك يقتضي توفر الكفاءة العلمية، إىل جانب التقوى، ويرفع 

يا للقيام اجتماعأي السلطة املأذونة  من تتوفر فيهم هذه الصفة إىل مستوى السلطة الدينية والعلمية،
  على شعائر الدين وتعليمه، واالجتهاد يف تطبيق تعاليمه على األحوال املتغّرية.

هذا الدور املتمّيز لرجال الدين، وللصفوة منهم على وجه اخلصوص عّني هلم يف إطار النظام 
  ي مجلة من الوظائف يف مقدمتها:سالمي اإلجتماعاال

حية والعبادية من غرس لإلميان وتعاليم الدين والسهر على القيام بفرائضه واجتناب الوظيفة الرو  -
  نواهيه.

  وظيفة التعليم واإلرشاد واإلنتاج يف خمتلف جماالت املعرفة الدينية. -
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الوظيفة التشريعية املتمثلة يف االجتهاد يف استنباط األحكام اليت حيتاجها اجملتمع املسلم وأفراده  -
  حقل العبادات أو املعامالت.سواء يف 

  وظيفة االحتساب أو األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومراقبة األخالق العامة. -
  وظيفة القضاء. -
  وظيفة نصح احلكام وتقدمي املشورة. -

ا مل تتخذ شكل تنظيم  وبذلك يتضح أن العلماء شكلوا هيئة أو مؤسسة بأوسع معاين الكلمة، مبا أ
ية واسعة تغطي اجملاالت الدينية اجتماعوأن هذه املؤسسة العاملة كانت تتمتع بسلطة جيمع صفوفهم، 

  والفكرية كما متتد إىل العديد من األنشطة املدنية أو الدنيوية املؤطَّرة بقيم الدين وتوجيهاته.
وكذلك عند هذا احلد يطرح التساؤل عن طبيعة السلطة الدينية اليت مارستها هذه املؤسسة العاملة  - 2

ي، وهو تساؤل يضعنا أمام القراءة سالمالديين اإل جتماعأشكال السلطات الدينية األخرى اليت أفرزها اال
العلمانية املكافحة لبعض املثقفني العرب كما يقودنا إىل الرؤية املركزية الغربية اليت مل يقدروا على الفكاك 

  من أسرها.
حدمها لباحث من املشرق العريب، وثانيهما لباحث من سنقدم أمنوذجني خمتصرين من هذه القراءة، أ

م يف إثراء حقل الدراسات  املغرب العريب، وكالمها من كبار املثقفني العرب، وممن نعتز بإسهاما
ما للموروث الديين.جتماعاال   ية والتارخيية والقانونية، رغم اختالفنا معهما يف جوانب من قراء

ية حبتة، بل اجتماعالعلماء مل يكونوا نتاجا لفعاليات (ظمة أن يعترب الباحث السوري عزيز الع
مؤسسات علم رمسية متمايزة عن اجملتمع، أعدت العلماء واستصفت الدولة منهم أرباب الوظائف 

القانونية يشّكل بكل املعايري التارخيية والسوسيولوجية كنيسة  -(...). إن اجلهاز اإلداري للهيئة الدينية 
م، ومن يعّينهم القضاة يف الوظائف العبادية من  دولة يرتأسها قاضي القضاة، وينتمي إليها القضاة ونوا

إمامة وخطابة، ويف اهليئة اإلدارية كهيئات إدارة األوقاف والتصرف بأموال األيتام والُقصَّر، واإلشراف 
ذه املؤسسة، أي املدارس ودور احلديث وتعيني مدرَّسيها، مث اإلشراف  على اهليئات الرتبوية املتعلقة 

العام على سري املؤسسات العبادية الصوفية، أي الطرق واملباين العبادية والرتبوية التابعة هلا، واملصادقة 
 –السلك الكهنويت (القانونية، أو  -. ويضيف العظمة أن هذه اهليئة الدينية )على انتخاب شيوخها

نظم الرتبية والعبادة والقانون متاما كما سيطرت  سيطرت على(كما يسميها يف موضع آخر   )القانوين
الكنيسة عليها يف أوروبا (...) وقد ابتدأت هذه السيطرة اإلدارية التامة منذ العهد السلجوقي يف بغداد، 

وبإحكام  -والعهد األيويب يف مصر، واستحكمت يف العهد اململوكي برعاية من الدولة، مث استمرت 
إىل أن انفصلت الدولة العثمانية مث األقطار العربية املستقلة عن  -دولة العثمانية أكرب وترتيب ونظام يف ال

  ).3()كنيستها انفصاال تربويا وقانونيا
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من اخلطأ افرتاض التعارض اجلذري (وحول املوضوع نفسه يرى الباحث التونسي عياض بن عاشور أنه 
أيضا له كنيسته العاملة والشفيعة واملراتبية  سالمبال كنيسة. فاإل إسالمبني مسيحية كدين له كنيسة، و 

والشرعية، والعلماء يشكلون هيئة كنسية، وال ينبغي خلصوصيات هذه أو تلك أن تنسينا هذا األمر، فهنا 
وهناك يوجد احتكار لتأويل الكالم املقّدس وتوّسط بني إرادة اخلالق وفعل اإلنسان. إن الفقيه هو الذي 

يعترب نفسه مقّيدا بكالمه.  -حىت وإن كان عاقال وحسن التقدير-ملؤمن العادي يبّني السبيل القومي، وا
. كذلك يعرتف هذا الباحث )فمن الواضح أن من يقّلد مذهبا معينا جيعل من إمامه وسيطا بينه وبني اهللا

اجملتمع الكثافة الرمزية نفسها وال حيتل املكانة نفسها يف  سالمبأن التشفع أو التوّسط ال يكتسي يف اإل
  ).4ي بالقياس إىل املسيحية، لكنه يؤكد صعوبة إنكاره كظاهرة(سالماإل

األديان صدرت عن علماء جيمع بينهم املوقف  اجتماعهذه إذن ثالثة إسهامات منوذجية يف علم 
الدينية. فدوركامي كما هو معروف  -ية جتماعات االيالفلسفي اإلحلادي وتفرق بينهم األصول والرتاث

عائلة يهودية، وفيرب من عائلة بروتستانتية، وبورديو من وسط كاثوليكي، ومع ذلك فال  ينحدر من
العنصر املشرتك وال األصول املختلفة حالت دون التقاء الثالثة يف حتليل األنساق واملؤسسات الدينية 

فإن ماركس  باالعتماد على أمنوذج كوين مزعوم هو أمنوذج الكنيسة املسيحية، بل الكاثوليكية (وللعلم
أيضا اعترب املسيحية وحدها دينا كونيا). وإذا كان لذلك من مدلول، فهو ما تكشف عنه هذه 
التنظريات من قوة النزعة املركزية الغربية وحضور اإلرث املسيحي والرمزية املسيحية يف قلب النظريات 

ية فهل نستغرب وجود جتماعج العلوم االية احلديثة. وإزاء واقع اهليمنة العاملية للمركز الغريب إلنتا جتماعاال
ا؟ لننبه إىل أن غرضنا ابعد ما يكون عن التشهري بشخص هذا  باحثني عرب يشتغلون باألدوات ذا
املفكر أو ذاك، بل يندرج يف إطار عمل علمي ال مينع فيه املوقف النقدي من االلتزام بأخالقية البحث. 

دف إليه هو إبراز ظاهرة  ة ثقافية تعرفها مؤسساتنا وخنبنا الفكرية والعلمية، وما ياجتماعإن ما 
إال عينتان ملمارسة  سالمالنموذجان اللذان عرضنامها عن حتليل مثقفني عرب للمؤسسة الدينية يف اإل

ا يف جمال التنوير الفكري والكشف عن مواطن وأسباب القصور  خنتلف معها رغم تقديرنا جلهود أصحا
  الفكري. وعلى أساس هذا التوضيح ننتقل إىل مناقشة العينتني اللتني مت عرضهما. يف تعاطينا مع تراثنا

  التاريخي ومفهوم الوساطة سالماإل
يتعني ابتداء التمييز بني مفاهيم وظواهر غالبا ما يقع اخللط بينها، نعين بذلك وظيفة التوّسط والوظيفة 

س: فقد جتتمع هذه األبعاد يف مؤسسة واحدة أو الكهنوتية, وظاهرة احتكار التأويل الشرعي للنص املقدّ 
يف يد واحدة وقد ال جتتمع، ومن هنا تأيت أمهية التفريق بينها. وسنضع أنفسنا يف دائرة ديانات الوحي 

  التارخيي واملعيش مصدرنا الرئيس للتمثيل على ما نقرره. سالموجنعل من اإل
وة املقّدسة واملؤمنني يشري إىل ثالث فئات من ويتمثل مقرتحنا األول يف أن مفهوم التوّسط بني الق

  الوقائع ومن مث ثالثة مستويات من الوساطة:
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ينبع املدلول األول من كون املقّدس ال يتجلى مباشرة للبشر بل عن طريق وسيط، ويف ديانات  - 1
موقع الوحي فإن الوسيط هو النيب الذي يبلغ الوحي، وميكن القول أيضا بأن الكتاب املقّدس حيتل 

ذا املعىن فإن وجود الوسيط يتنزل منزلة الضرورة وال  الوساطة مبا أنه يتضمن فحوى اخلطاب اإلهلي. 
  ميكن االدعاء بأن دينا ال يعرف هذا النوع من الوساطة.

إن الوحي ما إن ينقل شفويا أو يسجل كتابيا ويتداوله املؤمنون حىت يصبح موضوعا للتفسري  - 2
لفهم معانيه وتطبيق تعاليمه وتبليغها. وتستدعي احملافظة على هذه الرسالة ونشرها والتأويل، أي السعي 

يا بالكفاءة يف هذا امليدان وهم رجال الدين. اجتماعوشرح مضامينها بالضرورة وجود فئة معرتف هلا 
يعية فكل عمل من قبيل جتميع الرتاث املقّدس وتفسريه وصياغته يف عقائد ومعايري أخالقية وأحكام تشر 

فهو وساطة. إال أن طبيعة هذا الصنف من الوساطة ختتلف عن احلالة األوىل، وكذلك عن احلالة اليت 
ستلي: فعامل الدين هنا ال ينقل عن اهللا أو عن مبعوث من مالئكته، وبالتايل فإن وساطته ليست بني اهللا 

بدأ، ويف هذا املعىن يندرج ما قام والعباد، وإمنا بني الكتاب املقّدس وبينهم. هذا على األقل من حيث امل
من دون األئمة الذين نسبت - به أهل السلف من املسلمني والعلماء السنة واإلباضية وكذلك الشيعة 

واعتربوه ضمن دائرة االجتهاد العقلي البشري يف فهم كالم اهللا. وسنعود إىل هذا النوع  -إليهم العصمة
االت طابع التفسري امللزم بل أعطى لنفسه سلطة يف من الوساطة الذي اختذ يف بعض الظروف واحل
  التشريع من موقع ادعاء املعرفة حبقيقة املراد اإلهلي.

أما املدلول الثالث للوساطة فريتبط بتلك الظاهرة التارخيية اليت عرفتها ديانات قدمية على غرار  - 3
عنينا بذلك مؤسسة الكهنوت كإطار عارف الفرعونية والبابلية واإلغريقية كما عرفتها اليهودية واملسيحية. 

باألسرار املقّدسة، ومكّرس مبقتضى طقوس حمددة وحمتكر لسلطة االتصال بالقوة املقّدسة، يف هذه 
 رتباطاألديان تشمل الوظيفة الكهنوتية سلطات الكهانة وتعليم الشرائع وتقدمي القرابني كوسيلة لال

فكل مسلم  سالمضحية وفعاليتها التشفعية. أما يف اإلباإلهلي. فالكاهن هو الذي يضمن صالحية ال
يستجيب للشروط املطلوبة من ناحية العقل والطهارة ميكنه أن يؤم الناس ويعقد األنكحة ويذبح 

حيث إن كل مؤمن يف تواصل  سالمال يوجد كهنوت يف اإل(األضحية. ولذلك يالحظ حممد أركون أنه 
  ).5()مباشر مع اهللا

، )العامل سالماإل(واألنثروبولوجيا الدينية التمييز بني  جتماعوجهة نظر علم اال على أنه ينبغي من
يف معاجلة أدق هلذه املسألة. من البّني أن املؤسسة العاملة ال تعرف فئة من رجال  )الشعيب سالماإل(و

ي هلذه جتماع. وينطبق ذلك على كل الوظائف الدينية باملعىن اال)األسرار املقّدسة(الدين الذين يتعاطون 
العبارة، ومن بينها الوظيفة الطقوسية املتمثلة يف إمامة الصالة. فاألئمة ال يتلقون أية أسرار، وتقدميهم 
على غريهم يعود إما إىل معرفة أكثر بالدين وإما إىل عامل السن، وأحيانا العتبارات خاصة باحلكام يف 

م ليسوا مكرسني مبع م هللا، خالفا للكهنة، وهم حالة األئمة املعّينني. كما أ م ال ينذرون حيا ىن أ
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أشخاص ميارسون حياة عادية فيتزوجون ويعيشون من مثرة عملهم يف أنشطة اقتصادية أو تعليمية وما 
إليها، وكذلك ال يعاملون كشخصيات مقّدسة حىت وإن كانت هلم مهابة وحرمة. إن اإلمام يرمز 

كن القول بأنه ال يكتسب قداسة إال خالل اللحظات اليت يصلي باألساس إىل وحدة اجلماعة الدينية ومي
فيها بالناس، وهو يف ذلك ال خيتلف جوهريا عن حالة املصلي صالة مجاعية أو فردية. فقدسيته هنا 
متأتية يف احلقيقة من قدسية املوقف: مبا أنه يف حضرة اهللا. وخيتلف األمر بالنسبة ملا يعرف يف أدبيات 

الشعيب، وهو مصطلح غري دقيق، ويشري باخلصوص إىل ظاهرة التقرب  سالمية باإلاعجتمالعلوم اال
لألولياء ممن تنسب هلم الربكة والقدرة على إتيان الكرامات، والتوّسط لقضاء احلاجات. فمنذ عدة قرون 

م وتقدمي بزيار  )الصلحاء(دأبت فئة غري قليلة من املسلمني من أتباع التقليد السّين على التقرب هلؤالء 
النذور إليهم وزيارة مقامات أو أضرحة املوتى من بينهم، حيث توقد الشموع وترتفع أصوات التضرّع 
والتوسل إليهم. ومعلوم أن الفقهاء واجهوا هذه املعتقدات واملمارسات باإلنكار عند ظهورها، وأن 

ت يف الغالب إىل التعايش معها، بل االجتاه السلفي مازال يعتربها بدعا ضالة. ولكن اهليئات العاملة انته
إن عديد العلماء، يف منطقة املغرب العريب خاصة، انتموا للطرق الصوفية علما بأن الكثري من مؤسسيها 

  .)الصلحاء(ومشاخيها كانوا يعتربون يف عداد 
من  ومما هو جدير باإلشارة أن التصوف اقرتن يف األصل، أي يف مرحلته الفلسفية بفكرة نفي الوساطة

األساس، وإمكانية مشاهدة اهللا بالقلوب دومنا حاجة إىل الوحي ومبّلغه. وكانت املفارقة أن هذا التصوف 
بتخليه عن فكرة احللول وحتوله إىل طرق ذات عمق شعيب وتضخيمه لظاهرة الكرامات أدى إىل انتشار 

م على التوّسط. أما فيما يتعلق باإل الشيعي، فنجد ظاهرة اإلمام  مسالاالعتقاد يف األولياء ويف قدر
الذي تنسب إليه العصمة ومعرفة الغيب والقدرة على إتيان املعجزات، وهو كما أثبته املؤرخون األصل 
الذي حاكاه املتصوفة. ولكن منذ غيبة اإلمام أصبح فقهاء الشيعة هم الذين يتولون تفسري النصوص، 

  علماء املسلمني. حبيث يوجدون عمليا يف الوضع نفسه الذي عليه بقية
له كنيسة  سالمويف ضوء ما سبق يتبني لنا اخللط الذي وقع فيه عياض بن عاشور عندما أكد أن اإل

اللتني نسبهما للعلماء، مث راح  )احتكار تأويل الكالم املقّدس(و )التشفع(وبىن هذا التأكيد على وظيفيت 
لشهاب الدين القرايف. يف تلك الفقرة  )ةالذخري (يبحث عن سند ملا ذكره يف فقرة صغرية وردت بكتاب 

يقول القرايف عن إمامه يف املذهب مالك بن أنس أنه أملى يف كافة فروع الفقه خبالف األئمة اآلخرين 
م بتخريج بقية مذاهبهم على ما يناسب أقوال أئمتهم(الذين أفتوا فيما دون ذلك  ، مث )وقام أصحا

وسكون النفوس  -تعاىل-د جعل إمامه واسطة بينه وبني اهللا وال خفاء أن من قّلد مذهبا فق(يضيف: 
ا إىل أتباعه بالضرورة ). فعياض بن عاشور الذي أورد الفقرة 6()إىل قول اإلمام القدوة أكثر من سكو

األخرية يف مقاله الصادر باللغة الفرنسية قام خبلط مضاعف. أّوال عندما افرتض وجود تطابق يف املعىن 
، فنسب إىل القرايف ما مل يقله من أجل )الوسيط(و )التوّسط(ومفهوم  )الشفيع(و )لتشفـعا(بني مفهـوم 
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تأكيد ما ذكره عن التشفع لدى العلماء، وثانيا عندما اختزل مفهوم الوساطة إىل بعد واحد من أبعاده 
عنها القرايف إال  وهو الوساطة الكهنوتية اليت غايتها التشفع، واحلال أنه ال ميكن فهم الوساطة اليت حتدث

باملعىن التام لقيام العامل بتفسري النص املقّدس، مما يندرج ضمن االجتهاد العقلي، حىت وإن كان كالمه 
  يفتقر إىل الدقة. -عن توسط إمام املذهب بني املقلد واهللا 

  حول احتكار تفسير النص المقّدس:
  المنظومة الفقهية وسلطة التحليل والتحريم- 1

 االعتبار ما تقدم فإن كل قول يف التفسري أو احلديث أو الفقه يقرأه املسلم أو يسمعه لو أخذنا بعني
حيتل موقع الوسيط بني الكتاب املقّدس وذلك املسلم، وعليه تصبح املسألة متمثلة فيما إذا وجدت نزعة 

عية الحتكار حق تفسري الكالم اإلهلي وباخلصوص ما إذا كانت هناك هيئات قد جنحت يف فرض شر 
احتكارها. سوف نتعامل مع هذه القضية بأكثر ما ميكن من التجرد العلمي، ولن ننطلق من موقف 

ية سنتوخى سالممسبق يؤكد أو ينفي وجود مثل هذه الظواهر، كما أننا يف تطرقنا للمذاهب والفرق اإل
ل البقاء ضمن حدوده الديين الذي حناو  جتماعاحلياد. فمقالنا ليس حبثا دينيا وإمنا هو حبث يف علم اال

  السّين. سالمواالنضباط لقواعده. وتفاديا لإلطالة والتشتت نقرتح االنطالق من املرجعيات اخلاصة باإل
أول هذه املرجعيات هو اإلمجاع. وقد جاء املفهوم ليعرب عن إرادة تشكيل سلطة سيادية عليا ملزمة 

هلا املسلمون. ولكن املشكلة كانت  تنضاف إىل القرآن والسنة، أي سلطة اجتهاد مجاعية ينضبط
ومازالت تكمن يف االتفاق على تعريف مكونات اإلمجاع وشروطه، بل تتجاوز ذلك إىل إمكان حتققه 
أصال. فمن املعروف أنه مل حيصل توافق داخل أهل السنة حول ما إذا كان اإلمجاع املقصود هو إمجاع 

أم إمجاع علماء كل عصر، وما إذا كان إمجاع عصر ما األمة أم إمجاع علمائها، وهل هو إمجاع الصحابة 
ملزما ملسلمي العصور الالحقة، كما ال يوجد اتفاق على حصر ما أمجع عليه الصحابة، باستثناء أحكام 
قليلة. ومن املعلوم أيضا أن الظاهرية من أهل السّنة أنكروا إمكانية اإلمجاع، وأن الشيعة ينكرونه إال إذا  

 فيه، وأن بعض وجوه الفكر املعتزيل رفضوه. وبسبب عدم وجود اإلمجاع يصبح من كان اإلمام داخال
املتعذر احلديث يف هذا املستوى عن هيئة حمددة حتتكر تفسري النص املقّدس. والواقع أن السلطة املسلم 

ها على السّين إسباغ سالما لإلمجاع من قبل السّنة ليست سوى تلك اليت يريد التيار السائد داخل اإل
جممع (تراث السلف أو على احملاوالت املعاصرة لالجتهاد اجلماعي يف نطاق مؤسسات على شاكلة 

  وهي هيئات بقيت بعيدة عن متثيل العلماء وحتقيق إمجاعهم. )يسالمالفقه اإل
 أما املرجعية الثانية فهي مرجعية االجتهاد. واالجتهاد له شروطه اليت ال تتوفر لدى جمموع املسلمني،
ولذلك أجاز الفقهاء تقليد عامة هؤالء خلاصتهم ويف املقابل رأوا أنه ليس جملتهد أن يقّلد جمتهدا آخر. 
وتطرح مكانة االجتهاد وعمل اجملتهدين مشاكل عويصة تضاف إىل تلك اليت يطرحها اإلمجاع، علما 

ي لتطبيقه على واقع بأن كال منهما عمل ديين صادر عن البشر. فاالجتهاد نظر وتدبّر عقلي يف الوح
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البشر املتغّري، وألنه عمل يقوم به األفراد فهو باب لالختالف، وإن كان ال يستحيل نظريا اتفاق 
اجملتهدين على بعض املسائل احملددة. وفيما خيص املسألة اليت حنن بصددها يتمثل املوقف النموذجي 

ال ميكن أن ميّثل كلها شرع اهللا (أغلبها و للفقيه يف أن اجتهادات أئمة املذاهب والعلماء آراء ظنية يف
). ومن اجلدير بالذكر أن اجملتهد يف عهد 7()املنّزل على رسوله وإن كان جيوز أو جيب العمل بأحدها

). 8()هذا رأيي(بل يقول:  )شرع اهللا(أو  )حكم اهللا(الصحابة كان حيجم عن تقدمي اجتهاده بوصفه 
مسعت مالكا يقول: مل يكن من أمر الناس (نفسه نقال عن ابن وهب ويذكر ابن قّيم اجلوزية يف املوضوع 

وال من مضى من سلفنا، وال أدركت أحدا أقتدي به يقول يف شيء: هذا حالل وهذا حرام، وما كانوا 
  ).9()جيرتئون على ذلك، وإمنا كانوا يقولون: نكره كذا، ونرى هذا حسنا

يقة ما شرعه اهللا وحقيقة حكم اهللا، وبالعوامل الدافعة يتعلق األمر هنا مبسألة احلقيقة، وحتديدا حبق
تأويال أو تقليدا، وجبواز ذلك من عدمه، وباألسباب اليت  )حرمه اهللا(أو  )أحله(للقول يف شيء أو فعل 

جعلت الفقه جيّوز، عمليا، التحليل والتحرمي، مع السعي إلجياد صالت بني هذه األحكام واخلطاب 
. وكان )يشرّع(لف الفقهاء يف عدد منها مما جعل بعضهم يتهم اآلخر بكونه القرآين، وهي صالت اخت

حدد موقفا واجتاها يف هذه املسألة عندما حذر أحد أمراء جيشه  -صلى اهللا عليه وسلم–النيب حممد 
فإنك ال تدري أتصيب حكم اهللا فيهم أم ال، ولكن أنزهلم (من إنزال اخلصوم على حكم اهللا قائال له: 

ي واضح عن اعتبار حكم اجملتهد مبثابة حكم اهللا.10()مك وحكم أصحابكعلى حك   )، وهو 
  المقّدس: النص تفسير احتكار حول

  الواحدة: الحقيقة ومقولة العقدية المنظومة - 1
 للحقيقة، األعلى املصدر هو القرآن يكون أن دينية رسالة من أساس على انبىن جمتمع يف البدهي من
 مسألة تطرح أن البد وكان بذاته ينطق ال القرآن ولكن قدوة. من ميثله وما وأفعاله نيبال كالم إليه مضافا
 مسألة مع وفئات أفرادا املسلمون يتعامل وأن له، واملفّسر املبلغ النيب وغياب التنزيل ختم بعد التأويل
م. ومواقعهم الرمزي عاملهم من انطالقا احلقيقة  نزاع يف اخنرطت يتال األطراف رهانات هي فما ورهانا
 االقتصادية واملوارد الغنيمة توزيع موضوعها كان هل الكربى؟ بالفتنة مسي ما اندالع منذ األمد طويل
 ولو فيه باملشاركة املطالبة أو باحلكم االستئثار أم الدينية؟ املكانة من املتأيت والنفوذ اجلاه أم عام؟ بشكل
 العصبيات حلكم التنازل مثنها كان ولو األهلية؟ السلم على احلفاظ أم ؟ العنف استخدام إىل األمر أدى

 حاضرة كانت الرهانات هذه كل أن يبدو السابقة؟ االعتبارات كل على تسمو دينية حقيقة أم والقهر؟
 وزن من التقليل إىل منيل ال أننا ومع نفسها. بالدرجة وال األطراف كل لدى بالضرورة ليس ولكن

 حول الصراع مصاف إىل وإعالئها ا للتسامي اجملتمع ينتجها اليت اآلليات اعليةوف الدنيوية االعتبارات
 االقتتال فيها مبا عثمان، اخلليفة مبقتل انطلقت اليت الدامية الصراعات فهم نظرنا يف ميكن ال فإنه احلقيقة،

 يتجاوز بالكاد بدأ تمعجم يف الدم روابط على تعلو حبقيقة اإلميان عنصر االعتبار يف نضع مل إن اإلخوة، بني
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 مقدمتها يف ثقيلة نتائج األحداث لتلك كان ولقد الناشئة. يةسالماإل اجلماعة يف ويندمج القبلي وعيه
ا املكّونة األساسية املبادئ يتجاوز فيما- املسلمة اجلماعة انقسام  دينية سياسية تيارات إىل -الدنيا لوحد
 النص الستنطاق حمددة أدوات باعتماد الشرعية لقضية وتصوره ةللحقيق تأويله يطرح منها كل راح وعقدية
 ويبلور ثانوية وأصوال مبادئ التأسيسية واألصول املبادئ إىل يضيف كما النبوي احلديث وتوظيف القرآين
  .)احلق دين( وممارسة فهم يف )احلق املنهاج( بوصفه ويقدمه عنه يدافع به خاصا مذهبا أو عقيدة

 دينية مجاعات تشكل إىل قاد قد احلكم على أمية بين استيالء من تالها وما الكربى الفتنة أن معلوم
 ومن السلطة عليهم أطلقت الدين وهم فاحملّكمة، خمتلفة. منطلقات من اإلمامة موضوع طرحت سياسية
 ةمقصور  وليست مسلم لكل حقا اخلالفة أو اإلمامة اعتربوا اخلوارج، اسم الفكري املستوى على يعاضدها

 ويف االقتضاء. عند عليه اخلروج أو وعزله اإلمام اختيار يف املسلمني حق على وأكدوا العرب أو قريش على
 علي باختيار النيب إىل إهليا وحيا يعتربونه مبا واحتجوا األئمة، خيتار الذي هو اهللا أن الشيعة اعترب املقابل
 صعوبة وأمام أئمتهم، إىل العصمة نسبوا كما - البيت آل يف الشرعية حصر ذلك من مستنتجني إماما،
م على التدليل   الباطين. بالتأويل القول يف ظاهره عن تعويضا وجدوا النص صريح إىل بالرجوع ادعاءا
 تدور عقائدية أسئلة الصراع أفرز الرئاسة، أو اإلمامة حول متحورت اليت األوىل النزاعات جانب وإىل
 طرح إىل الكالم علم يف األمر آل مث الكبرية، مرتكب حكم ولوح أفعاله عن اإلنسان مسؤولية حول

 على العقل وتقدمي اجملازية داللته إىل للنص الظاهرة الداللة من االعتزال أهل وحتّول واملتشابه احملكم إشكالية
  النقل.

ا متأخرا، جاءت السّنية العقيدة صياغة أن أيضا ومعلوم  على والنزاع التنافس خضم يف كذلك متت وأ
 السنة بأهل أنفسهم مسوا من تيار ظهر لقد والسياسي. الديين جدلية خالل ومن املسلمة اجلماعة توجيه

 الواقع لألمر اخلضوع باب من سواء أمية بين سلطان هادن الذي االجتاه عن دينية سياسية كتعبرية واجلماعة
 احلديث مدرسة برزت السياق ذلك ويف .املسلم اجملتمع وحدة على واحلفاظ النزيف وقف بضرورة اقتناعا أو

 كان ولو اإلمام طاعة بوجوب وقوهلا يةجتماعاال نزعتها تربير أجل من للنيب املنسوب اخلرب سلطة معتمدة
 مسائله يف واخلوض الكالم علم إىل اللجوء حنبل وابن كمالك املدرسة هذه رموز رفض ورغم جائرا.

 سالح باستخدام السنة آراء عن للدفاع األشعري االجتاه تصّدى فقد السلف، عليه كان مبا ومتسكهم
  السّنية. الساحة معظم السلفي املوقف مع وتقاسم اخلصوم

  البيروقراطي والتنظيم االنتشارية بين يةسالماإل الدينية المؤسسة
 العامة فاهيمامل بني بالتمييز سالماإل يف الدينية للمؤسسة التارخيي الواقع قراءة السابقة الفقرات يف حاولنا
 االحتكار مفهوم مع تعاطينا األخري الصنف وضمن وسطا، منزلة حتتل اليت واملفاهيم التارخيية واملفاهيم
 يةجتماعاال والسياقات األديان خبصوصيات وربطه تنسيبه ضرورة مؤكدين املقّدس النص لتأويل الشرعي

 خالل من التنظيمية وبنيتها الدينية املؤسسة سلطة بني العالقة إىل نتطرق األخرية الفقرة هذه ويف التارخيية.
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ا اليت التنظيمية واألشكال الكنسي األمنوذج بني املقارنة  من الثانية املرحلة يف يةسالماإل املؤسسة اختذ
  تطورها.
 وهو أركون حممد قدمه الذي التحليل الكنيسة أمنوذج بكونية للمتعلقني مناقشتنا به نستهل ما خري ولعل
 يتطرق .)الكتاب جمتمعات( بني املقارنة للمعطيات امتالكه عن فضال العلمنة دعاة أبرز من نعلم كما
 ضمن وتشكلها الوحي من املشتقة والقوانني العقائد إنتاج ظاهرة إىل )والدين العلمنة( عن كتابه يف أركون
م يرى الفقهاء أو املسلمني الدين رجال يهم وفيما البشري. العقل داخله ينحصر مغلق عقدي سياج  أ

 علم أو والالهوت القانون، أو الفقه منه ليستخرجوا املصحف بتفسري ويقومون عقدية، كسلطة يتشكلون
 التفاسري من عدد يوجد أنه الواقع( ذلك: إثر يضيف مث ومؤسسات، أخالقية منظومة ولينجزوا الكالم،
ذا اخلاصة. طريقتهم على مفسرون يضاأ فالقراء القراء، من حىت بل املفسرين، من يوجد ما بقدر  املعىن و
 يف وأما للنصوص، تفسري كل على بشدة تسيطر سلطة توجد الكنيسة يف مغلق. سياج يوجد ال فإنه
 اآلخريـن، ويقنع صوته يسمع أن عليه ولكن شخص، أي من جييء أن للتفسري وميكن توجد، فال سالماإل
 الفقرة هذه على تعليق ويف ).11()الطائفة أو األمة على تأثيـر أي دون الشخصية قراءته مع يبقـى فإنه وإال
 كبرية وزارة هناك( يلي: ما فكره مع ومتضامن ثقته وموضع ألركون )الرمسي( املرتجم وهو صاحل هلاشم نقرأ
 أما فتاواها. عن خيرج أن مسيحي ألي ميكن وال واالجتهاد، والفتوى الدينية العقيدة لشؤون الفاتيكان يف
 نفسها تفرض للفتوى كربى مرجعيات توجد ذلك مع ولكن الناحية، هذه من خمتلفة فاألمور سالماإل يف

 اجلامع شيخ فتوى أن فيه ريب ال فمّما الشيعي. سالماإل أو السين سالماإل جهة يف سواء اجلميع على
  ).12الشيعة)( لدى التقليد مراجع خيص فيما األمر وكذلك عادي، مسلم أي فتوى من بكثري أهم األزهر
 يف يوجد رأينا فمثلما توضيحا. مرتمجه تعقيب يقتضي املقابل ويف تعليق، إىل أركون كالم حيتاج ال
 استفتاه، من إال تلزم ال الفقيه فتوى إن إذ ملزمة، منها أي اجتهادات تعترب ال للمرجعيات تعدد سالماإل

 اجتاهات وأن أكرب، وزن هلا العلماء كبار ىفتاو  أن الصحيح من العموم وعلى القضاء. لفقه خالفا وذلك
 لكي ضغوطا مارست اليت السياسية السلطات من دعما وجدت ما كثريا والفقه العقيدة يف الدينية اهليئات
 الشرع جمالس أو العلماء كبار ىوفتاو  تفاسري تصطدم أن النادر من فليس ذلك ومع ا، الناس يتقيد

 ولكنهم السلطان، لدى حظوة أقل علماء ىفتاو  إىل واحنيازه املسلمني، وعامة الفقهاء من اجلمهور مبعارضة
  مهومه. أو اجتاهاته مع توافقا أكثر

 يعتربها اليت القانونية الدينية للهيئة اإلداري اجلهاز عن العظمة عزيز قدمها اليت التحليل عناصر تبقى
 واملراتب الوظائف سائر على اإلشراف وىلتت احلكام من معّينة دينية سلطة وجود بسبب )دولة كنيسة(

 والعبادة الرتبية نظم على -تعبريه حد على- )القانوين الكهنويت السلك( هذا سيطرة عن ذكره وما الدينية،
 االستمرار إىل يطمح دين كل يف املراتبيات ونشأة املأسسة ضرورة رأينا كنا املسألة هذه حول والقانون.
 ولدى السين، سالماإل ففي تنظيمها. وأشكال الدينية املؤسسة بنيات تالفاخ الحظنا كما واالنتشار،
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 على الدينية املؤسسة اتسمت )املعصومني األئمة( ملرحلة الالحق الشيعي سالماإل يف وحىت اإلباضية،
 إىل حتولت وأحيانا ومدارس شخصيات حول متعددة مرجعيات تشكلت لقد انتشاري. بطابع العموم
 الكهنويت، السلك وظائف بكل تقم مل ولكنها وسوسيولوجية، تارخيية عوامل بفعل سهانف فرضت تقاليد
 الذي التطور باعتبار صحيحا قررّناه ما يبقى هل ولكن الكنائس. لدى املعروفة التنظيم صيغ اختذت وال

  املماليك؟. عهد منذ املؤسسة شهدته
 جتاهل - القضاة قاضي يرأسها اليت ارةاإلد إىل يتطرق وهو- العظمة عزيز أن بدء ذي بادئ لنالحظ

 كالقاضي الوظائف وأرباب وحنوه واملفسر كاحملدث العلماء بني السبيت الدين تاج أقامه الذي التفريق مغزى
 من كانوا الوظائف أرباب كل( أن حبجة ألغاه مث التمييز ذلك بوجاهة شكال أقرّ  فقد واملدّرس. واحملتسب
 ونستثين يإسالم جمتمع يف )دولة كنيسة( عن نتحدث أن ميكن كيف تساؤل:ال إىل يدعو ما وهو )العلماء

 ؟ الديين اجلهاز موظفي سلطة حتت يقعون ال الذين أو املوظفني صفة هلم ليست الذين العلماء صفوفها من
 ارالكب العلماء عديد وجود رغم العليا الدينية السلطة مبثابة آلية وبصورة القضاة قاضي اعتبار يصح هل مث

 مبا تيمية البن الشهري املثال (لنتذكر معارضة أو موازية سلطات يشكلون والذين الرمسية اهليئة عن املستقلني
  ؟). القضاة قاضي هيئة مع النزاعية وعالقته ديين وزن من ميثله

 سوى يكن مل املماليك عهد يف الدينية املؤسسة من جناح اختذه الذي اإلداري الشكل أن اآلن ولنفرتض
 كالم من يفهم ما وهو العثمانية، سالماإل شيخ مؤسسة هو )البناء مكتمل( شكل حنو انتقالية حالة

  الدولة؟ كنيسة وبني بينها املماثلة تصحّ  وهل املؤسسة هذه بإنشاء حفت اليت الشروط هي فما العظمة،
 القرن نتصفم يف ظهر العثمانية اململكة مفيت أو العاصمة مفيت منصب أن كوثراين وجيه يالحظ
 ضمن طرفا بداياته يف يكن مل فإنه متقلده، به حيظى الذي والتقدير املركز هذا أمهية ورغم عشر. اخلامس
 جزءا البداية يف العاصمة مفيت وكان مثال. العسكر لقاضي خالفا الديوان، وهي حاكمة سلطانية هيئة أعلى
 السادس القرن أواسط يف التحّول حدث وقد وفية.والص الزهد حالة ومن الناشطة الدينية العلمية احلركة من

 وسليمان سليم السلطانني عهد يف اخلطة هذه وشغل ،سالملإل شيخا أفندي السعود أبو ّمسي عندما عشر
 ومنفتح ومستقل اجتهادي يإسالم طابع ذي دور من( اإلفتاء وظيفة حتّولت الوقت ذلك ومنذ القانوين،

 الفتوى حق يكن مل ثانية، جهة من .)الدولة قوانني داخل نضبطم ومؤسسي إداري طابع ذي دور إىل
 الالحقة املرحلة يف أما بعده. ورمبا السعود أيب مشيخة اية حىت علنا ميارس وظل الرمسي املفيت على حكرا
 إىل التقهقر مرحلة ودخوهلا السلطنة أزمة تفاقم مع تعداه( بل االجتهاد باب إقفال عند األمر يقف فلم
  ).13الناجزة)( الفقهية األحكام كتب خارج قراءة كل حظر

 رتباطاال من حالة كرست العثمانية سالماإل مشيخة أن الباحث هذا حتليل من ُيْسَتْخَلصُ  العموم وعلى
 سلطة( إىل وحتّوهلا للثانية األوىل تبعية من حالة بل السياسية، واملؤسسة الدينية املؤسسة بني العضوي

  ).14()ومتنعه االجتهاد ختاف دينية بريوقراطية سلطة(و )العام للنظام إيديولوجية
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 الذي وهو العاصمة، يف العلماء هيئة يرأس سالماإل شيخ فإن البريوقراطية املؤسسة هذه هيكل عن أما
 وقضاة الواليات عواصم ُمْفِيت  من املؤلفة يةسالماإل اهليئة رأس كذلك وهو منهم. العليا الفئة تعيني يتوىل
 استوحاه تنظيم وهو الصوفية، الطرق رؤساء من والدراويش السلطانية املساجد وأئمة واملدّرسني اطقاملن

 الدولة أنّ  اهلرمي البناء هذا من ويبدو التعديالت. بعض مع واجلزائر تونس يف العثمانيون والدايات البايات
ة السين سالماإل خلدا رمسية مراتبية فأحدثت البيزنطية الكنيسة مبوروث تأثرت العثمانية  لنظام مشا
 العثمانية للسيطرة اخلاضعة السّنية اجملتمعات عرفت لقد نعم، وجزئي. شكلي هنا الشبه أن إال الكنيسة،
 إال املذهيب، النتمائهم وفقا والقضاة املفتني من املكونة الشرع وجمالس )مفيت والباش( سالماإل شيخ وظيفة
 وجود دون حيل ومل اهلرم، قاعدة يف يضارعه ما جيد يكن مل الدينية املراتبية ةلقم البريوقراطي التنظيم هذا أن

 ومؤسسة الكهنويت السلك وبني بينه بالتماثل اجلزم فإن لذلك ومستقلة. موازية دينية وسلطات خنب
  الكونية. ادعى مهما خاصا يبقى منوذج إىل وانشدادا الواقع على للتعّسف حماولة سوى ليس الكنيسة
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  النص القرآني وآفاق التأويل
  عاطف جودة نصر(* 
ال يبدو تأويل النص القرآين بدعا، فقد فتحت بعض الكتب آفاقا تأويلية، وتفضي هذه اآلفاق إىل 
حقيقة تؤكد نشأة التأويل يف تربة النصوص الدينية. فعند الربانيني من أحبار اليهود ال نعدم أن جند 

نصوص من التلمود واملدراشيم، وذلك مما جنده عند فيلون السكندري  قواعد ينبغي إتباعها عند معاجلة
إذ دون قواعد تتبع عند التأويل اجملازي، والتمييز بني املعىن الروحي واملعىن احلريف. ويعد موسى بن ميمون 

حنو  م وريثا هلذا الرتاث التأويلي يف الثقافة اليهودية، على1205 -هـ602القرطيب األندلسي املتوىف سنة 
، وهو تأويل لكثري من اجملازات واالستعارات اليت وردت باللغة العربية )داللة احلائرين(ما قدم لنا يف كتابه 

  يف الكتب واألسفار، أخذ فيه ابن ميمون من األرسطية واألفالطونية احملدثة. 
لكنيسة الذين وعلى هذا احلذو تفتحت آفاق تأويلية دارت األناجيل يف فلكها، ال سيما عند آباء ا

قدموا تأويال رمزيا يف ضوء مذاهب اإلسكندرانيني من اآلخذين باألفالطونية احملدثة. فعند ديونسيوس 
األريوفاغي مت مزج الالهوت املسيحي بالفلسفة اهللينية، كما مت وضع األناجيل يف سياق التأويالت 

  الرمزية. 
التفسري بالرأي يف مقابل التفسري السلفي  مل يظهر النشاط التأويلي للقرآن إال عندما ظهر تيار

باملأثور. وبدا أن التيارين كليهما يؤوالن إىل أفق لغوي تنقسم الداللة فيه إىل وضع حقيقي ووضع 
جمازي، وهو انقسام حييل إىل مجلة من املعايري والقواعد اليت ينبغي أخذها يف احلسبان عند تبني املعىن يف 

  ازي. سياقه احلريف ويف سياقه اجمل
وقد عين املشتغلون بعلوم القرآن بإيراد معان متعددة ملصطلح التأويل، ففي اإلتقان عقد السيوطي 
فصوال عند احلديث عن احملكم واملتشابه، وساق مجلة من التعريفات لتحديد معىن التأويل عند حديثه 

ين واألصوليني وفقهاء احلديث، عن املتشابه والتمييز بينه وبني احلكم، ومدار القول يف ذلك عند املفسر 
هو الذي أنزل عليك ﴿: -تعاىل-وهي قوله  )آل عمران(وعلماء الكالم، اآلية السابعة من سورة 

م زيغ فيتبعون ما تشابه  ات فأما الذين يف قلو الكتاب منه آيات حمكمات هّن أم الكتاب وأخر متشا
إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمّنا به كّل من عند منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله 

  . ﴾ربنا وما يذكر إال أولو األلباب
وقد فطن القدماء ملا نطلق عليه اليوم املبحث السيمانطيقي املعىن مبعرفة دالالت األلفاظ، وذلك 

م مجعوا املادة اللغوية من القرآن الكرمي، وبينوا م ا وحقول لشدة تعلقه بالتأويل، ذلك أ صارفها ودالال
من سورة هود)، تشعر بأن القرآن كله  1، (آية﴾كتاب أحكمت آياته﴿: -تعاىل-معانيها، فقوله 
ا مثاين﴿حمكم، وقوله:  من سورة الزمر)، تشعر بأن القرآن كله متشابه،  3، (اآلية﴾كتابا متشا

سورة هود وسورة الزمر أن املراد واجلواب أن القرآن منه حمكم ومنه متشابه، والوجه يف اآليتني من 
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ه أن يشبه بعضه بعضا يف احلق والصدق  بإحكامه إتقانه وخلوه من النقص واالختالف، واملراد بتشا
  واإلعجاز. 

بابا للمتشابه استهله بإيراد تساؤل يطرح إشكاال  )تأويل مشكل القرآن(وقد عقد ابن قتيبة يف كتابه 
أراد اهللا بإنزال املتشابه يف القرآن وقد أراد بالقرآن لعباده اهلدى يدعو للفحص والتأمل، إذ ما الذي 

ا اللسان الذي به نزل القرآن إذ جاء  والتبيان؟ وراغ ابن قتيبة يف اجلواب إىل اللغة العربية من حيث إ
بـألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها يف اإلجياز واالختصار، واإلطالة والتوكيد، واإلشارة إىل الشيء 
وإغماض بعض املعاين حىت ال يظهر عليها إال اللقن، وإظهار بعضها، وضرب األمثال ملا خفي منها. 
ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا يستوي يف معرفته العامل واجلاهل، لبطل التفاضل بني الناس، 

  جز والبالدة. وسقطت احملنة، وماتت اخلواطر، ومع احلاجة تقع الفكرة واحليلة، ومع الكفاية يقع الع
ومدار اإلشكال على آية آل عمران اليت طرحت على املفسرين والنحاة معضلة حبلها ينجلي اإلشكال 

ا تتفرع املذاهب واالجتاهات، فمن وقف على قوله  وما يعلم تأويله إال ﴿: -تعاىل-،ووفق اآلراء يف قراء
قراءة إلفادة أن الراسخني يعلمون بتشابه نفى عن الراسخني يف العلم معرفة املتشابه، ومن وصل ال ﴾اهللا

القرآن، مع ختريج حنوي لفعل القول املسند لواو اجلماعة (يقولون) على أنه يف معىن احلال كأنه قال: 
  (والراسخون يف العلم قائلني آمنا به). 

واالشتباه، وللمتشابه يف اللغة العربية عامة ويف لغة القرآن خاصة حقول داللية متنوعة تضم التشابه،  
ويدخل يف حيزها ما يسميه ابن قتيبة مشكال. فمن باب املتشابه ما ورد يف اآلية اخلامسة والعشرين من 

ا﴿سورة البقرة يف وصف مثر اجلنة،  أي متفق املناظر خمتلف الطعوم؛ وما جاء يف السورة  ﴾وأتوا به متشا
ت﴿، يف وصف قلوب الكفار وأهل الكتاب 118نفسها، آية  م تشا أي أشبه بعضها بعضا  ﴾قلو

يف الكفر والقسوة، وأما االشتباه فيفضي إىل معىن التباس أمر بأمر حبيث ال نكاد نفرق بينهما، ويرد 
معىن التلبيس فيمن يشبهون الباطل باحلق، ويقال لكل ما غمض ودق: إنه متشابه، ويلحق به املشكل 

  ألنه أشكل أي دخل يف شكل غريه فأشبهه وشاكله. 
إن التمييز بني احملكم واملتشابه يف النص القرآين يؤول إىل أن احملكم ما تنصرف الداللة فيه إىل معىن  

واحد ظاهر مطابق حريف، وأن املتشابه ينصرف إىل تعدد يف املعىن ملجئ للتأويل الذي تشهد له قرائن 
حاب العربية واألصول ألن السياق، وذلك أن اللفظ إذا فهم منه معىن بواسطة قرينة عد داال عند أص

  اللفظ مع القرينة موضوع للمعىن اجملازي بالوضع النوعي. 
عند هذا املنعطف تتكشف لنا العالقة اليت تربط التأويل بلغة اجملاز، وهي عالقة جندها عند من عاجلوا 

ال املكلفني، مما أثار النص القرآين بالتأويل من املعتزلة، سواء تعلق تأويل املتشابه بالصفات اإلهلية أو بأفع
جدال متسع النطاق بني تيارين قويني متثال يف األشاعرة ويف املعتزلة من حيث مناط االتفاق يف مسائل، 

  ومناط االختالف يف أخرى، ومل يلبث تيار التأويل أن اشتد اندفاعه لدى الشيعة ولدى الصوفية. 
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ة، يعين أن القرآن جرى على سنن األساليب إن نزول القرآن باللسان العريب من حيث إنه لغة اجلماع
ا، لذلك تفضي هاتان املقدمتان إىل إنتاج صحيح مربهن من الوجهة  العربية اليت يعد اجملاز مسة من مسا
املنطقية، مؤداه أن يف لغة القرآن جمازا، واجملاز ركن بل لعله حجر الزاوية ال يف متشابه التنزيل فحسب، 

ماوية الثالثة أيضا. هذا ما فطن له الشراح املفسرون ومجاعات املتأولني من وإمنا يف لغة الكتب الس
الربانيني من اليهود ومن آباء الكنيسة األوائل، ومن العلماء املسلمني الذين امتد بعضهم بالتأويل إىل لغة 

من الرتكيب  الكتب السابقة لتخريج اجملازات فيها وصرفها إىل طبقة من املعاين الثواين وفق بنيات أعمق
الداليل املباشر. وإىل هذا املنحى اجته ابن قتيبة يف تأويل بعض آيات األناجيل وخترجيها على لغة اجملاز، 

وعنده أن النصارى ذهبوا إىل -ويف تأويل بعض األقوال يف التوراة، مالئما بني التأويل وبني عقيدة الترتيه
إذا صمت فاغسل وجهك  )وقوله(السماء ليتقدس امسك، يا أبانا الذي يف (أبوة الوالدة يف قول املسيح 

. وتأويل ذلك أنه )أنت بكري(. ويف التوراة أنه قال ليعقوب: )وادهن رأسك لئال يعلم بذلك غري أبيك
 )هذا أيب(يف رمحته وبره وعطفه على عباده الصاحلني كاألب الرحيم لولده، وكذلك قال املسيح للماء: 

ما، وبقاء الروح عليهما، فهما كاألبوين اللذين منهما النشأة، ألن قوا )هذا أمي(وللخبز  م األبدان 
وحبضانتهما النماء. ويف التوراة أن اهللا برك اليوم السابع وطهره من أجل أنه اسرتاح فيه من خليقته اليت 
ىن خلق، وليست االسرتاحة على التأويل االستجمام بعد نصب ولغوب، وإمنا هي مبعىن الفراغ أو مبع

  القصد للشيء. 
على هذا النحو يلتقي الشراح واملفسرون واملتأولون والفالسفة ذوو النزعات الدينية عند صيد واحد، 
فاألنبياء، والرسل، واحلكماء، واملتأهلون، والعرفاء فيما أثر عنهم، وفيما نزل به الروح عليهم، نطقوا يف 

ال للمعاين اجملردة بواسطة اخليال يف قوالب الصور املنتزعة طائفة من الكالم باجملازات، تقريبا للفهوم، وإنزا
  من املدركات احملسوسة. 

ية ثالثة تيارات كربى تتمثل يف ثالثة آفاق: أفق سالمإن لتأويل القرآن الكرمي يف الثقافة العربية اإل
  التصوف، وأفق االعتزال، وأفق التشيع. 

ليس مبعزل عن التأويل. وتطالعنا يف األثبات واملعجم أما الصوفية فلهم اجتاه إشاري يف فهم القرآن 
تفاسري صوفية تنحو منحى التأويل، منها لطائف اإلشارات للقشريي، وتفسري منسوب لسهل بن عبد 
اهللا التسرتي تلميذ ذي النون املصري، وتفسري حملمد بن علي بن احلسني احلكيم الرتمذي املتوىف سنة 

  أنه مل يتمه.  )كشف احملجوب( م، ذكر اهلجويري يف932هـ/320
م حقائق التفسري، 1021هـ/420وأليب عبد الرمحن السلمي صاحب طبقات الصوفية املتوىف سنة 

وقد قال الذهيب عنه يف طبقات احلفاظ إنه: أتى فيه مبصائب وتأويالت باطنية، وبانتهاء القرن اخلامس 
متتزج بتيارات وأفكار فلسفية مستوحاة من اهلجري ظهرت تأويالت صوفية للقرآن اندفع مدها، وأخذت 

األفلوطينية احملدثة، منها تأويالت القرآن لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاين املتوىف بعد سنة 
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م،  1336هـ/736م، وتفسري القرآن ألمحد بن حممد بن أمحد السمناين املتوىف سنة 1330هـ/730
على التأويل الباطن. ولعبد الرمحن اجلامي النقشبندي كان شيخ الزاوية النقشبندية، واقتصر يف تفسريه 

م تفسري القرآن وتفسري الفاحتة، ولداود بن حممد الرومي القيصري 1492هـ/898الفارس املتوىف سنة 
هـ شرح تأويالت بسم اهللا، وكشف احلجاب عن كالم رب األرباب، ولعبد الغين ابن 1751املتوىف سنة 

م خمتصر ضياء القلوب يف التفسري، ولفيض الكاشي أو 1721هـ/1143ة إمساعيل النابلسي املتوىف سن
  . )الصايف يف تفسري كالم اهللا الوايف(م تفسري عنوانه 1679هـ/1090الكاشاين املتوىف بعد سنة 

ويدل الفحص التارخيي والنقدي ألدب التأويالت القرآنية يف دائرة العرفان الصويف أن التأويل الصويف 
م، 1240هـ/638واالكتمال على يد الشيخ األكرب حميي الدين بن عريب املتوىف سنة  بلغ أوج النضج

وذلك فيما بث من تأويالت يف تضاعيف الفتوحات امللكية، ويف فصوص احلكم ويف غريمها من إنتاجه 
الغزير. وقد حنلت له تفاسري وتأويالت هي من نتاج تالميذه، أو من نتاج املتأثرين مبذهبه ومنهجه، 

يبدو أن ابن عريب كان يصدر يف تأويالته للقرآن أو لشعره يف الشرح الذي دونه على ترمجان األشواق و 
وومسه بذخائر األعماق عن مذهب واحد وهو مذهب جند العناصر املؤلفة له يف أمشاج األفلوطينية 

ي ييسر االنتقال بني احملدثة بعد مزجها بتجربة القراءة االستبطانية، آخذا يف ذلك باملشرتك اللفظي الذ
املعاين املتقابلة، فضال عن تعسفه أحيانا يف فرض اشتقاقات لغوية ال خيلو السياق معها من شطط 
واستطراد، واستعماله كثريا من املصطلحات الفلسفية والكالمية على سبيل الرتادف أو اجملاز مع ألفاظ 

  أخرى وردت يف القرآن واحلديث. 
يل، فشرع يف السفر األول من الفتوحات يف تأويل أحكام العبادات عن واتسعت عنده دائرة التأو 

طريق الرمز واملعاين الباطنة، كأنه يذهب يف ذلك إىل بيان أسرار األحكام املتعلقة بالطهارة ونواقضها، 
وبالصالة وهيآت قيامها والركوع والسجود فيها، والصوم والزكاة، وغري ذلك مما هو مبثوث يف كتب أئمة 

فقه. ومذهبه يف تأويل العبادات أن يورد حكم علماء الشريعة، مبينا مناط االختالف بينهم يف ال
األحكام، ومنتقال من ذلك إىل بيان احلكم من جهة الباطن. ومن هذا القبيل كالمه يف مسح الرأس وأنه 

ح الرأس من من فرائض الوضوء، وبيانه اختالف علماء الشريعة يف القدر الواجب مسحه، أما حكم مس
جهة الباطن والتأويل عنده، فألن الرأس من الرياسة وهي العلو واالرتفاع، وله جهة فوق، واهللا وصف 
نفسه بالفوقية لشرفها، فكان الرأس أقرب عضو يف البدن إىل احلق ملناسبة الفوق، وألن الرأس حمل جامع 

وسلطان وكربياء، فيمسح املتوضئ رأسه  حامل جلميع القوى احملسوسة واملعقولة املعنوية، ولكل قوة عزة
  بالتواضع واإلقناع هللا. 

ولئن كان بان عريب ميثل يف القرنني السادس والسابع اهلجريني اكتمال مذهب التأويل الصويف للرتتيل، 
فلقد وضع بذور هذا التأويل الصويف أبو حامد الغزايل يف القرن اخلامس اهلجري، على حد ما يطالعنا يف 

. وقد حقق الكتاب وقدم له املرحوم د. أبو العال عفيفي، وكان من بني ما قرره يف )األنوارمشكاة (
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ذا االسم، ويف قوله  اهللا ﴿: -تعاىل-تقدميه أن الكتاب ليس جمرد تأويل آلية النور من السورة املوسومة 
ذلك أن الغزايل  ﴾ويضرب اهللا األمثال للناس واهللا بكل شيء عليم﴿إىل قوله:  ﴾نور السموات واألرض

خلص يف تأويله فلسفة إشراقية كاملة، ونظرية يف حقيقة الوجود، متبعا مذهبا حاكاه ابن عريب، ويف هذه 
الرسالة قابل الغزايل بني عناصر مخسة مشتقة من اآلية وبني مخس مراتب روحية موازية هي أنوار تظهر 

  احملسوس واملعقول. 
ن له أنوارا تنفذ من ثقوب احلواس كما ينفذ النور من املشكاة. فالروح احلساس يف مقابل املشكاة أل

والروح اخليايل يف مقابل الزجاجة؛ فكالمها من أصل كثيف قابل للتصفية والرتقيق والتهذيب، وألن اخليال 
  يضبط املعارف العقلية فال تضطرب وال تنتشر، كما تضبط الزجاجة نور املصباح وحتفظه من االنطفاء. 

العقلي يف موازاة املصباح ألنه مركز اإلشعاع العقلي كما أن املصباح مركز اإلشعاع النوراين والروح 
احلسي، والروح الفكري يف موازاة الشجرة الزيتونة ألن زيتها أنقى الزيوت، والروح القدسي النبوي يف 

لياء، بلغت من موازاة الزيت الذي يكاد يضيء ولو مل متسسه نار، وكذلك نفوس بعض األنبياء واألو 
الصفاء مبلغا حبيث تستغين عن مدد علمي خارجي. وعلى هذا احلذو تكلم الغزايل عن ثالثة أصناف 
من احملجوبني، هم احملجوبون بالظلمة احملضة كاملالحدة والدهرية، وأرباب الشهوات واملالذ، واحملجوبون 

من اجملوس، ومنهم اجملسمة والكرامية، بنور تشوبه ظلمة، ومنهم عبدة األوثان والكواكب، وعبدة النار 
وأصحاب األدلة الفاسدة ممن يقيسون صفات اهللا على الصفات اإلنسانية. أما احملجوبون باألنوار احملضة 

  فمنهم الفالسفة املنزهون للصفات اإلهلية، اآلخذون مبذاهب أرسطو ممزوجا مبذهب أفلوطني. 
التأويالت اليت تتسق مع النص القرآين حينا، ويبدو  وعند تالمذة مدرسة ابن عريب مناذج ضافية من

يف قدر منها كثري من التعسف والتكلف وااللتواء حينا آخر. ومن مناذج هذه التأويالت ما جنده عند 
وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ﴿: -تعاىل-من سورة البقرة وهي قوله  189الكاشاين، فقد تأول اآلية 

ت على هذه اهليئة مثال إلثبات احلظوظ والوجود ومثال حملو اإلضافات وحمق بأن إتيان البيو  ﴾ظهورها
الذات والصفات، مع أن اآلية هلا سبب معلوم نزلت من أجله؛ فقد كان قوم من األنصار إذا أحرموا مل 
يدخل أحد منهم حائطا وال دارا من باب، فإذا كان من أهل املدر نقب نقبا يف ظهر بيته يدخل منه 

أو يتخذ سلما يصعد فيه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف اخلباء، فكأن اآلية خاصة وخيرج 
مبباشرة األمور من وجوهها، وعلى هذا النحو تصرف اآلية بالتأويل عن املناسبة املخصصة اليت من أجلها 

ملتواطأ نزلت، إىل سياق مقطوع عن التاريخ احلدثي لكنه متصل بسياق آخر خارج عن املعىن اجلمعي ا
  عليه، هو سياق التجربة الصوفية وما يساوقها من مصطلحات تدل عليها. 

ومن ذلك تأول الكاشاين آية األنعام اخلاصة بنهي األوصياء على أموال اليتامى عن إتالفه وأكله 
 بالباطل، وأن ذلك إشارة إىل كف من يتعرض لعلوم النيب وأذواقه ومنازالته إال باالقتفاء واألدب وحسن
املتابعة، وهو تأول مستند إىل وصف النيب باليتم يف سورة الضحى، وال خيفى ما فيه من انصراف بالنص 
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عن التوجيه األخالقي والرتبوي لألوصياء على اليتامى، حتريا لتشريع الوصاية ووضعها يف إطار الفضيلة، 
ا، ليست أوىل من التشريع وتنظيم العال ية بني الوصي جتماعقات االإىل جتربة فردية مغلقه على ذا

  واملوصى عليه. 
أما املعتزلة فإن التأويل مذهبهم، وبه أخذوا عند معاجلة النص القرآين، لذلك وسم أبو القاسم حممود 

، ومن قبله )بالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل(بن عمر الزخمشري تفسريه 
اين وهو شيخ االعتزال وإمام املعتزلة يف عصره، وقد مسى كتابا له القاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذ

  مبتشابه القرآن، واملتشابه كما هو معلوم جمال التأويل ومناطه. 
م كتابا يف متشابه 849هـ/235وذكر ابن الندمي يف الفهرست أن أليب اهلذيل العالف املتوىف سنة 

  القرآن. 
م، 850هـ/326ب املعتزلة أبو بكر األصم املتوىف سنة ومن أقدم من دونوا يف التفسري على مذه

م، 934هـ/323م، وأبو مسلم حممد بن حبر املتوىف سنة 797هـ/181وعبيد اهللا بن حممد املتوىف سنة 
غرر الفوائد ودرر (م، يف كتابه 1044هـ/436وأبو القاسم علي بن طاهر امللقب باملرتضى املتوىف سنة 

اهلجري بلغ التأويل على مذهب املعتزلة أوجه على يد حممود بن عمر  . ويف القرن السادس)القالئد
  م. 1143هـ/538الزخمشري املتوىف سنة 

ومل يكن التأويل عنده مبعزل عن بيان النكت اللغوية والبالغية، فضال عن اتساق نزعته التأويلية مع 
ر أن يثري مذهب املعتزلة بعامة القواعد واألصول اخلمسة املعروفة لدى املعتزلة. وكان من طبيعة األمو 

  ومنهجهم يف تأويل القرآن خباصة العلماء املتبعني مذهب أهل السنة. 
للرد  )مفاتيح الغيب(م، قد تصدى يف تفسريه 1209هـ/606وكان فخر الدين الرازي املتوىف سنة 

ن املنري، املتوىف على املعتزلة، وجاء من بعده قاض مالكي من اإلسكندرية هو أمحد بن حممد بن منصور ب
م، وتعقب تأويالت الزخمشري يف تعليقات طبعت على هامش الكشاف، وهي 1284هـ/683سنة 

فرصة التعريف مبوقف علم الكالم من قضايا الصفات  - على حد قول جولد تسيهر–تعليقات تبني لنا 
ها، إىل جانب قضايا اإلهلية، ومشكلة اجلرب واالختيار، والقضاء والقدر، وإمكانية رؤية اهللا من عدم

أخرى كانت مثار خالف بني املعتزلة واألشاعرة يف الفعل واالستطاعة، ويف اجلواهر واألعراض، إىل غري 
  ذلك مما يبدو عليه مسحة قوية من التأثر باملذاهب الفلسفية. 

 أمثلة كثرية ومما يبني اتساع اخلالف بني أهل السنة وبني املعتزلة يف األخذ مببدأ التأويل للنص القرآين
وال تطع من أغفلنا قلبه ﴿): 28(يف سورة الكهف آية  -تعاىل-من آي القرآن الكرمي، من ذلك قوله 
. وكالم الزخمشري فيها هو بعينه كالم القاضي عبد اجلبار يف ﴾عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا

يفعله املرء من اجلهل والتشاغل عن ذكر إن الغفلة إذا استعملت فيها (إذ قال يف اآلية:  )متشابه القرآن(
اهللا والطعن فيه ال تكون إال جمازا.. وخروج الكالم على طريق الذم مينع من أن يكون ظاهره ما قالوه 
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م بأن منعهم من اإلميان بالذكر ملا جاز أن يذمهم واملراد  ...(أي أهل السنة) ألن اهللا لو أغفل قلو
من أنه أراد: وال تطع من صادفنا قلبه غافال ووجدناه كذلك، كما  بذلك ما ذكره أبو علي (اجلبائي)

يقال يف اللغة وميكن أن يراد بذلك أنا عرينا قلبه عن مسة اإلميان فبقي غفال ال مسة عليه. هذا السياق 
عينه هو ما جنده عند الزخمشري يف تأويله لآلية، وهو تأويل رد عليه ابن املنري يف حاشية الكشاف، موردا 
اعرتاض أهل السنة الذين يسميهم املعتزلة باجملربة إىل جانب صفات أخرى كاحلشوية واملشبهة. ويفهم 
من رد ابن املنري أن أهل السنة يضيفون فعل العبد إىل اهللا من حيث كونه خملوقا له، إىل العبد من حيث  

  ار إليه. كونه مقرونا بقدرته واختياره، وال تنايف بني اإلضافتني، والتأويل ال يص
فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم وما ﴿من سورة األنفال 17ومن أوجه اخلالف يف التأويل النظر يف اآلية 

؛ فقتل اهللا الكفار ﴾رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى وليبلي املؤمنني منه بالء حسنا إن اهللا مسيع عليم
م، وتقويته قلو  ب املؤمنني، وإذهابه اجلزع والفزع عنها. هذا جماز إلنزاله املالئكة، وإلقاؤه الرعب يف قلو

قول الزخمشري يف اآلية، واآلية عند ابن املنري تكفح وجوه القدرية أي املعتزلة، ألن اهللا أثبت الفعل 
للخلق ونفاه عنهم وال حمل لذلك إال أن ثبوته هلم جماز والفاعل واخلالق حقيقة هو اهللا، فأثبته هلم جمازا 

   ونفاه عنهم حقيقة.
على هذا النحو اجلديل اندفع تيار السنة وتيار املعتزلة يف اجتاهني ميثالن خالفا أفضى إىل إثراء الفكر 
الديين ونضج أدب التفسري والتأويل يف الرتاث، مما انتعشت معه الدراسات اللغوية واملباحث البالغية 

هذا الرتاث إنتاجا متيز بالغزارة  السيما ما تعلق منها بالتخيل والتمثيل واجملاز. وأضاف الشيعة إىل
والتنوع. ومن تفاسري الشيعة اليت عددها برو كلمان: كتاب يف التفسري أليب النضر حممد بن مسعود بن 

م، وكان شيخا للكشي وإماما لطائفة 923هـ/300عباس السلمي السمرقندي املتوىف حوايل سنة 
جامع (د الباقر وجعفر الصادق، ومن كتبهم اإلمامية يف خراسان، ويتألف تفسريه من روايات حملم

م، وعليه "ملتقط 934هـ/322أليب مسلم حممد بن حبر األصفهاين املتوىف سنة  )التأويل حملكم التنزيل
  جامع التأويل حملكم التنزيل" لسعيد األنصاري. 

سريات أليب احلسن علي بن إبراهيم القمي، وهو خمتصر عول فيه على تف )تفسري القرآن(ومن ذلك 
، لفتح اهللا بن شكر اهللا الكاشاين املتوىف سنة )منهاج الصادقني يف إلزام املخالفني(أهل البيت، و

لعبد علي بن مجعة العروسي  )نور الثقلني(م، وهو تفسري شيعي للقرآن الكرمي، و1570هـ/978
  احلويزي، وهو تفسري شيعي اعتمد فيه على تفسري كل من القمي والطربسي. 

يف تفسري القرآن حملمد بن حممد رضا بن إمساعيل القمى املشهدي الطوسي،  )كنز الدقائق(ومن ذلك 
- 1070حملمد ابن مؤمن بن شاه قاسم البزواري املتوىف بني عامي  )مقتبس األنوار من األئمة(و

  حملمد بن مريزا حسني خان.  )جممع البحرين يف التفسري(م، و1666-1659هـ/1077
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م، بوصفه 745هـ/128إىل جابر اجلعفي املتوىف سنة  )مذاهب التفسري(ر يف وقد أشار جولد تسيه
أول من وضع تفسريا شيعيا للقرآن ال يعرف إال عن طريق نقول متفرقة، وذكر أن من أقدم كتب التفسري 

للسلطان حممد بن حجر اجلخيت، وقد انتهى منه سنة  )بيان السعادة يف مقام العبادة(الشيعي، كتاب 
  م، وتفسري أيب احلسن علي بن إبراهيم القمي.923هـ/311

ا يف بعض املسائل املتعلقة بالفقه السياسي، وأخذت  لقد أشربت الفرق الدينية روح السياسة وصراعا
املذاهب واآلراء أوضاع ردود األفعال يف سياق حيكمه التعارض يف كثري من األحيان، وذلك على حنو ما 

ا، ويف القول خبلق القرآن أو أزليته، ويف القول بكفر مرتكب الكبائر أو جند يف مسائل اإلمامة وشروطه
ية. سالمفسقه وأنه يف منزلة وسطى، إىل آخر ما هو مبثوث يف املصادر القدمية املعنية بدراسة الفرق اإل

وإىل هذا اخلالف يف الرأي نشب خالف آخر حول احلقيقة واجملاز ومشروعية التأويل عند معاجلة النص 
  لقرآين. ا

ية آخذة مببدأ التأويل يف كثري من فروع هذه الثقافة سالموليس من قبيل املبالغة تصور الثقافة العربية اإل
ا ثقافة تأويلية يف جمال النصوص ويف جمال ما أفرزت من علوم على حد سواء.  حىت إنه ليمكن القول بأ

تخذ منهجا أركيولوجيا، نكشف به عن آليات وعلينا حنن املعاصرين مبوجب انتمائنا هلذه الثقافة أن ن
التأويل وفلسفته املبكرة يف الفكر العريب، ونأخذ به لتنمية الرتاث ودفعه يف مسارات متطورة مواكبة 
لسياق املتغريات الراهنة، ذلك بأن التأويل هو الذي يوجه كثريا من منجزات العلوم اإلنسانية يف العصر 

  هذه العلوم يعيدون قراءة الرتاث بضرب من التأويل.  احلديث، إذ أخذ املتخصصون يف
ومما يدل على هذا النزوع اهلرمنيوطيقي يف الرتاث، تلك التأويالت اليت تواجهنا يف النحو، ويف علوم 
اللغة، ويف البالغة، ويف الفقه، ويف األصول، ويف علوم التفسري واحلديث، ويف التاريخ وفقه النظم 

ا يزكي مكانة التأويل يف تراثنا الثقايف، وال نعدم أن جند عند القدماء السيما السياسية واملدنية، مم
ا  األصوليني مجلة من القواعد والقوانني اليت حتكم عملية التأويل، ومىت جيب صرف األلفاظ إىل دالال

عات املطابقة بالوضع، ومىت جيب أو جيوز صرفها إىل دالالت أخر، خصوصا عند تعلق النصوص بالتشري
الفقهية يف العبادات ويف املعامالت، مما يشبه أن يكون قواعد تنظم فهم النصوص اليت تستمد مرجعيتها 

  من القرآن ومن احلديث النبوي. 
وقد صاغ القدماء فهمهم للنشاط التأويلي بعد وضعه يف جمال حيوي يضم اللغة، والداللة، والقرينة، 

 املفردة واملعاين املؤلفة، مما يسميه املناطقة العرب والسياق، فضال عن مباحث أخرى من املعاين
التصورات والتصديقات، بل إن التأويل امتد عند القدماء فشمل األحالم، واجتهد يف أن يعربها 

  بتأويالت يرجع غري قليل منها إىل اشتقاقات لغوية. 
نده أن من اجلواز ؛ فع)املستصفى من علم األصول(ولإلمام الغزايل مذهب حمدد طرحه يف كتابه 

فإنه مردد  ﴾الذي بيده عقدة النكاح﴿: -تعاىل- التعبري باملتشابه عن األمساء املشرتكة كالقرء، وكقوله 
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بني الزوج والويل، وكاللمس املردد بني املس والوطء، وقد يطلق على ما ورد يف صفات اهللا مما يوهم 
  ظاهره اجلهة والتشبيه وحيتاج إىل تأويله. 

جعية اللغوية للتأويل يف الرتاث عندما تنعقد عالقتها مبا أمساه علماء اللغة األقدمون وتتضح املر 
باملشرتك من جهة، وبألفاظ األضداد من جهة أخرى، ومىت ورد شيء من هذين النوعني يف النص، 

يدل على وجب االحرتاز عند تأويله مبا يالئم السياق والقرائن. أما املشرتك اللفظي فواقع يف لغة العرب، 
ذلك ما أورده ابن فارس يف فقه اللغة، وابن دريد يف اجلمهرة، وابن خالويه يف شرح الفصيح، والفارايب يف 
ذيب اإلصالح، وأبو الطيب اللغوي يف مراتب النحويني، وأبو زيد يف  ديوان األدب، والتربيزي يف 

ام على السامع إن كان النوادر. وقد علل اللغويون واألصوليون لوقوعه مبا يرجع إىل الو  ضع، أو إىل اإل
التصريح فطنة املفسدة، وأقوى من هذين التعليل له من جهة األلفاظ واملعاين، إذ املعاين غري متناهية 
واأللفاظ متناهية، فإن وزع لزم االشرتاك وكذلك األمر يف ألفاظ األضداد اليت تعد مع األوىل أمارة على 

  يف اشتباه والتباس. ثراء لغوي رمبا يوقع القارئ 
لذلك ال يبدو تأويل النصوص عامة وتأويل النص القرآين خاصة إال موقوفا على العلماء باللغة 

  العربية: أساليبها، وتراكيبها، وأسرار تعبريها. 
وقد يتسع التأويل فال يقف عند حدود النصوص وإمنا يتجاوزها إىل تأويل الظواهر الثقافية الكربى، 

د يف رسائل اجلاحظ، وكتابات أيب حيان التوحيدي، ويف تأويالت ابن خلدون حلركة على حنو ما جن
  التاريخ والعمران. 

لقد أصبح التأويل يف العصر احلديث املّوجه واحملرك للعلوم اإلنسانية، ويبدو أنه آن األوان لنوليه 
ل بالنصوص أو بالظواهر الثقافية اليت اهتمامنا وتوجهاتنا لتميزه باملرونة وبانفتاح اآلفاق، سواء تعلق التأوي

  تشغل عاملنا العريب املعاصر. 
*************************  
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  وحداثة القراءة القرآنية )اإلنِسيَّة(

  من إقبال إلى طه عبد الرحمن

  أمحيدة النيفر(*

ـــ  -ثالثينــات القــرن املاضــي-) يف حماضــراته الشــهرية م1938/ هـــ1357منــذ أن أطلــق حممــد إقبــال (ت
ـــَس لفهـــم معاصـــر للـــدين تأّكـــد حتّقـــُق تطـــوّ ســـالممصـــطلَح التجديـــد اإل ر نـــوعّي يف فكـــر املســـلمني ي املؤسِّ

ائيا عن مفهومني سـائدين   الديين. كانت اإلضافة اليت مّيزت خطاب التجديد هي إكسابه داللة تفصله 
كثريا ما اعُتربا مرادفني له: االجتهاد واإلصالح. أمهية التجديد عنـد إقبـال كامنـٌة مـن جهـة أوىل يف الـدائرة 

هــي الـــذي ينكــّب عليــه اجملتهــد واجملــال املؤسســي السياســي الـــذي الــيت رمسهــا لــه والــيت تتجــاوز اجملــال الفق
اعتنــت بــه املدرســة اإلصــالحية. مــا اقتضــاه جمــال التجديــد عنــد إقبــال متثّــل يف مراجعــات فكريــة وعقديــة 
أعــادت النظــر يف مســائل كــربى كــالوحي والنبــّوة والــدين والزمــان واملعرفــة واإلنســان. مــن جهــة أخــرى كــان 

ية رغم أن ّمهها األساسي بقـي سالمجا بطريقة يعسر اعتبارها مقطوعًة عن جذورها اإلالتجديد عنده ممنه
اإلجابــة عــن متطلبــات الفكــر وكشــوفات املعرفــة اإلنســانية يف حلظتهــا احلديثــة. مــن مث كــان التجديــد أفقــا 

 مغايرا أثراه التفاعل مع اآلخر لكن غايته كانت حفز املسلم على الوعي بذاته.

يف مســــعى إقبــــال التجديــــدي هــــو أنــــه يف حرصــــه علــــى التمــــايز عــــن القــــراءتني الفقهيــــة  الالّفــــت للنظــــر
واإلصالحية يف املوضـوعات واآلليـة مـا اسـتطاع أن يتجنّـب جمـاَل تفسـري بعـض آي القـرآن مقتحمـا بـذلك 

تناوهلـا  جمال تربيز اجملتهد واملصلح. لكـن إقبـال يف مباشـرته للـنص القـرآين مل ينظـر إىل اآليـات القرآنيـة الـيت
). 1الـيت يسـعى إىل بعثهـا( )سـالمالروح اجلديـدة يف اإل(بشكل مستقل عن الفكر الذي يؤسس له وتلك 

يف هذا كان خمالفـا للفقيـه واإلصـالحي اللـذين كانـا يف تفسـريمها يتوخيـان احملافظـة منهجـا وغايـة، فاملسـعى 
بينمـا يهــدف اإلصــالح  ،األوضــاعي مهمــا تغـّريت جتمــاعاالتماسـك االجتهـادي يرمــي إىل اإلبقـاء علــى ال

ي يف حاضــره ومــا ســالمإىل مراجعــة أوضــاع املؤسســات الكــربى مبــا يقلِّــص الفجــوة احلضــارية بــني العــامل اإل
ينبغــــي أن يكــــون عليــــه. القــــراءة الــــيت قــــّدمها إقبــــال لــــبعض املواضــــيع القرآنيــــة كانــــت مغــــايرة يف جوهرهــــا 

جمــــال املعرفــــة الدينيــــة ال ميكــــن للمفكــــر أن يســــتقّل متــــام العتمادهــــا علــــى مبــــدأ التطــــّور وإقرارهــــا بأنــــه يف 
  االستقالل عن الواقع املتحقق يف عامل التجربة.

فما نعثر عليه يف مدونة إقبال من مقاطع تفسريية جـاء خمتلفـا منهجـا ونظامـا معرفيّـا عمـا اعتـاده عمـوم 
يعمــل علــى أن يتقــّدم تلــك األفهــام  أفهــام آيــات القــرآن بــل كــان )يتــدبّر(املفســرين، هــو مل يَــدَِّع فيهــا أنــه 

ــــوة وهبــــوط آدم واملعــــاد  ــــق والشــــريعة والنب ــــه عــــن مســــائل مثــــل اخلَْل ــــك جليّــــا يف حديث ليتجاوزهــــا. جنــــد ذل
   واحلساب.
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مل يقـرتح يف مشـروعه التجديـدي أصـوال جديـدة لعلـم التفسـري بـل  )حممد إقبال(هذا ما جيعلنا نعترب أن 
  ّدها مدخال لوعي ذايت بديل.رّكز عمله على مناذج من التأويل ع

هو يف فعله ذلك يوحي بأن التفسري ليس علما ُمْنَجزًا بقدر ما هو جهٌد معرّيف مفتوح يتمّثل عددا من 
  اآليات على أساس جدل بني املعرفة احلديثة والتجربة الدينية الذاتية. 

ع املعرفة الدينية يف صورة هناك حاجة إىل وض(جاء تصّور إقبال التجديدي يف عبارة حمّددة حني قال: 
، وباعتبار ما جـرى علـى سالمية باعتبار املأثور من فلسفة اإلإسالمعلمية...(لذلك) حاولُت بناء فلسفة 

  ).2()املعرفة اإلنسانية من تطّور
الفهــم القــرآين خصوصــا و  عمومــا ســالملكــن هــذا املســلك احلــداثي الــذي يعيــد بنــاء الفكــر الــديين يف اإل

مل ينقطــع وإن كــان متقطّعــا طــوال  تشــار. مــع ذلــك، فــإن الســعي املتجــاوز للتمشــي الرتاثــيظــّل حمــدود االن
ظهــرت حمــاوالت كانــت مــن أمههــا اثنتــان: األوىل لفضــل  فبعــد إقبــال ،النصــف الثــاين مــن القــرن العشــرين

تجديديــة الثانيــة لطــه عبــد الــرمحن. مــا نســعى إىل إبــرازه يف هــذه الدراســة يعــود إىل هــذه اجلهــود الو  ،الــرمحن
يّا يفصــل بــني القــراءة الرتاثيــة الــيت تــّدعي املوضــوعية املطلقــة يف  ــا مفهوًمــا حــدِّ بتنــاول مســألة اإلنســان لكو
فهم النص القرآين وبني الفهم احلداثي الذي يربط بني اإلنسان وجتربته الوجودية واملعرفية وانفتاح اخلطـاب 

   القرآين عليها.
  لآلدميقصة أخرى 
وقع الذي حيتّله اإلنسان يف البناء القرآين نتبني أننا إزاء مسـألة إشـكالية تعـرض لإلنسـان عندما نتدبر امل

  لإلنسان وللعاَمل. بوصفه هويًة مركَّبة يضيئها النص القرآين من زوايا خمتلفة تتكامل مبا حيّقق تغيريا دالليا
ا قويــا ممــا جيعلهــا مــن ارتباطــيــة مــن خــالل هويّــة اإلنســان القرآنيــة تتحــّدد مجلــُة مســائل تــرتبط بتلــك اهلو 

  ).3ذات الوظيفة الرئيسة يف إبراز ما ميّيز النظرة القرآنية( )Key-termsقبيل التعابري املفتاحية (
هـذان البعـدان يرتبطـان ببعـد أنتولـوجي  .هناك من ناحية أوىل عالقة اإلنسان بالعـاَمل مث عالقتـه بالتـاريخ

  ّرد من كل تعيني وحتديد.لإلنسان يكشفه كائًنا ذا وجود مطلق جم
مــن خــالل هــذه املســتويات الثالثــة يظهــر اإلنســان يف هويتــه القرآنيــة وقــد انتصــب ســّيًدا للعــاَمل وحمرّكــا 

بعيــدا عــن كــل ســياِق  -تعــاىل-ل تلــك الكينونــة املفارقــة الــيت جتعلــه يف عالقــة اســتخالف هللا ـللتــاريخ بفضــ
  تناظٍر ضديٍّ معه أو عبوديّة ساذجة له. 

ة اإلنسـان مسري هو املبدأ الذي جتّسده و  ،اهلوية القرآنية يتحقق مبدأ خالفة اإلنسان هللا يف األرض ذه
  ية.التارخيو  ةياحلضار 

مهــــا الوجهــــان الّلــــذان يتجــــادالن: الوجــــه املفــــارق املتعــــايل الــــذي يكــــون فيــــه اإلنســــان أمــــام اهللا اخلــــالق 
 والفكريـة التارخييـة الشـروطىن وحمققاً له من خـالل صانًعا للمع وصفهاملستخِلف والوجه اإلنسّي لإلنسان ب

  .وضوعيةامل
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ما يؤديه التمّعن يف عموم اآليات القرآنية املتعلقة بالعاَمل يضـيء زاويـة نظـر أوىل لإلنسـان حتـددها ثالثـة 
  عناصر تتضافر عدة آيات على إبرازها. هذه العناصر هي: 

ـــاره: نعـــين بـــه أن العـــامل بســـمائَتْشـــِيَئة العـــاَلم -أ وحبـــاره ومـــا ســـواها مـــن  ه وأرضـــه، جببالـــه وأوديتـــه وأ
ـٌر بأمره. هذه التشـيئة تنفـي أيـَّة قـدرة أو فاعليـة ذاتيـة لكـل تلـك  املفردات خملوٌق هللا خاضع لسلطانه مسخَّ

  وهذا ما جاءت تؤكده أكثر من آية مثل:  ,األجزاء
  ).4(﴾هللا ملك السماوات واألرض خيلق ما يشاء﴿ -
  ). 5(﴾من يف السماوات واألرض طوعا وكرها وظالهلم بالغدو واآلصال وهللا يسجد﴿ -

 ، واإلنسـانإقامة عالئق موضوعية بني العاملَ مؤّدى هذا العنصر األول يف اجملال الفكري واحلضاري هو 
وانسـحاب  ,ييـدهذلـك عـرب حت يـتمّ سـحرية.  صـياغة الـيت كانـت تصـوغ العـاملَ ية ر و األسـطالعقلية رتاجع فبه ت
 عتــَرب يُ الضــروري ملــيالد معرفــة جديــدة. مــن هــذه اجلهــة قــوى الروحيــة الفاعلــة منــه وهــو االنســحاب كــل ال

طاب القرآين قطيعة معرفية مـع الشـرك وكـل املعتقـدات اإلحيائيـة الـيت سـادت الـبالد العربيـة وغريهـا. إنـه اخل
ف فبهــا وفيهــا يتعــرّ ة اإلنســان، وســيطا إلنســانين تشــيئة العــاَمل تُعتــَرب إِ إذ  بالنســبة إىل اإلنســانحتــّول ضــخم 

صـبح موضـوعا ي الـذي مكانته يف هذا العـاملَ تربز ىل خصوصيته اإلنسانية وتعدد أبعادها ومن مث إاإلنسان 
  .للبحث وجماال للفعل

ــادة المطّــردة للكــون: -ب تُــِربز اآليــاُت القرآنيــة العديــدة عنصــرا ثانيــا متعلقــا بالعــاَمل وخصائصــه  الزي
 إال لوجـود هـذا العـاملَ عتمدا من معتقدات لدى طائفة من العرب كانت ال ترى سـببا داحضة به ما كان م

 عقـوهلم إىل مْ هِ دِ ْهـ. هـؤالء مل تَـ )لـة العـربمعطِّ (أو مـا يسـميه مؤرخـو العقائـد  )الطبع احمليـي والـدهر املفـين(
م عطلوا هذه املعتقدات ومل يروا فيها أية جدو اإل   ى.قرار باخلالق والدار اآلخرة فكأ

  :عن هؤالء يقول القرآن الكرمي
ومـا يهلكنـا إال الـدهر ومـا هلـم بـذلك مـن علـم إن هـم  اوقالوا مـا هـي إال حياتنـا الـدنيا منـوت وحنيـ﴿ -

). مــن مث جــاء الــرّد القــرآين علــى هــذا العقليــة الثبوتيــة والقــارّة معــزِّزًا رؤيــًة مغــايرة تقــوم علــى 6(﴾إال يظنــون
  ة منفتحة ال تفتأ تنمو وتزيد. َخـْلق ال يتوقف للعاَمل ومسري 

  :-تعاىل-يقول 
  ).7(﴾يزيد يف اخللق ما يشاء إن اهللا على كل شيء قدير﴿ -
  ). 8(﴾واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون﴿ -
  ). 9(﴾يسأله من يف السماوات واألرض كلَّ يوم هو يف شأن﴿ -

ملٍَ بعيٍد عن اجلمود والتوقف إمنا تفعل ذلك لُتِقرَّ يف اإلنسان هذه اآليات وغريها حني تعرض صورة لعا
املــؤمن مــن خــالل حقيقــة العــاَمل املــادي معــىن ال يتــأّتى لــه أن يتجاهلــه إن أراد النجــاة لنفســه. إنــه قــانون 

  احلياة:
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  ). 10(﴾أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحا فمالقيها ي﴿ -
مـن تركيـب العنصـرين املاضـيني تّتضـح مكانـٌة جديـدة لإلنسـان يف  غائية العـاَلم وآفـاق اإلنسـان: -ج

اخلطـــاب القـــرآين ضـــمن حركيـــة العـــاَمل املـــادّي الـــيت ال تتوقـــف؛ فمـــن التأســـيس الضـــروري للتســـخري املتـــيح 
 ،حيتـّل اإلنسـان موقـع االسـتخالف -للتمكني من موقع اخلالفة يف عاَمل متسك به القـدرة اإلهليـة الواحـدة 

ـاعالق فتتجاوز  ته بالعاَمل احلدود الضيقة واملهينة اليت انساقت فيها بعض األوضاع القدميـة مـن خـالل نظر
اإلنســان علــى أفــق طاملــا  ح هللا يشــرفإىل العــاَمل املــادي. عــرب هــذه البنيــة الــيت تتــيح ســيادة علــى عــاَمل يســبِّ 

   حالت دونه احلواجز: أفق الكونية.
ليؤســس عليهــا  )احلريــة(طــاب القــرآين حيــدد لإلنســان قيمــة أمــا مــن جهــة عالقــة اإلنســان بالتــاريخ فاخل

كائنـا تارخييّـا مبعـىن أنّـه يفهـم نفسـه لـيس مـن خـالل منزلة اآلدمـي الوجوديـة. اهلويّـة القرآنيـة لإلنسـان جتعلـه  
  .اليت يكتسبها التأّمل العقلّي بل من خالل التجارب املتجّددة واملوضوعّية للحياة

جيّسـد  من اآلية الكرمية اليت تقرن بني حرية اإلنسـان ومـا يتصـدى لـه مـن عوائـقال أدلَّ على هذا املعىن 
ومــا كــان يل علــيكم مــن ســلطان إالّ أن دعــوتكم فاســتجبتم يل فــال ﴿حــني يقــول:  الشــيطان جانبــا منهــا

  ).11(﴾تلوموين ولوموا أنفَسكم
 بـــأنفا بـــل األدّق القـــول بنـــاء علـــى هـــذا ال ميكـــن عـــّد هويّـــة اإلنســـان وإرادتـــه ووعيـــه أشـــياء حمـــّددة ســـل

. بـذلك يكـون اخلطـاب القـرآين وبأنّه ال يفهم نفسه إالّ بطريـق غـري مباشـر ،اإلنسان وهويّته يف حالة ختَلُّق
  يف املستوى التارخيي لإلنسان إمنا هو تأسيس حلرية اآلدمي قيمًة مركزية ملشروع استخالفه يف األرض.

آدم يف ضـوء أحـد أبـرز حمـددات إنسـانية اإلنسـان وهـي  هذا ما حدا مبحمد إقبال أن يفهـم قصـة نـزول
إبرازهــا ألبعــاد ذاتيّــة اإلنســان يف منّوهــا مــن حالــة بدائيــة إىل و قّصــة هــتلــك ال ألهــّم يفاحلريــة. إنــه يــرى أن ا
ة ومقطوعــا عــن البيئــة الــيت زا علــى الشــهوة الغريزيَّــمرتِكــ منــوٍّ ينقلــه مــن وضــع يكــون فيــه ،مرحلــة أكثــر تطــّورا

ا صاحبة إرادة. يها إىل آخر يعي فيه أنَّ يعيش ف ّ هبـوط آدم  يكـون علـى هـذا له نفسا استيقظت لتدرك أ
ية وشخصّية بوجوده. يف خطوة أخرية يقّرر إقبـال أن هو ارتقاء ألنه حيّقق لإلنسان شعورا بأنّه ذو صلة ِعلِّ 

هلبـــوط هـــو جتســـيد للفعـــل آدم هـــي بدايـــة نشـــوء الـــّذات احلـــرّة عـــن رغبـــة ورضـــا. ذلـــك أّن ا )هبـــوط(قّصـــة 
ــة االختيــار. إنّــه اإلعــالن عــن بــروز ذات متناهيــة هلــا القــدرة علــى أن ختتــار. مثّ  اإلنســاين القــائم علــى حرّي
إلمتـــام جوانـــب القّصـــة القرآنيـــة يـــرى إقبـــال أن مـــا ورد مـــن أكـــل مـــن الشـــجرة ينبغـــي أن يـــؤوَّل ضـــمن هـــذه 

أخطأ من حيث أراد أن يصل إىل مثرهـا مـن أقـرب  )عرفةامل احلركّية. فاإلنسان الّذي أكل من الشجرة (رمز
انتقالــه إىل البيئــة املالئمــة إلبــراز قــواه العاقلــة عــن  طريــق ودون أّي كــدح. لــذلك كــان تصــحيح اخلطــأ عــرب

كائنا متميزا باملعرفة واحلريّة ال ميكنه   وصفهتلك البيئة الّيت حتّقق خصوصياته ب .وصناعة التاريخ طريق الّكد
  .)12(الرضا بالتناهيو  ق ذاَته إالّ عرب الصراعأن يفتِّ 
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من هذا الرتابط بني جمايل عاملٍَ ال حيمل قداسة ذاتية وسيادٍة استخالفية لإلنسان حتّقُق انضباطا شامال 
واخــتالف  يتجــاوز االنبهــار بتعــدد مظــاهر احليــاة وتشــابك قواهــاللكــون وحركيــة دائمــة يــربز إنســاٌن جديــٌد 

ا. هذا اإلن سان يصبح مبعارفه اجلديدة واملتجددة قطب الرحى وبـؤرة تفـاعالت عـاَمل هـو َمْعـــبَـٌر خصوصيا
ال واســـتيعابا ال يتوقَّفـــان. بـــذلك يكـــون ســـتقالويصـــوغ مـــن خاللـــه اه يكتشـــف بـــه نفَســـ ية اإلنســـانإلنســـان

  ).13مقصود العاَمل وغائيته، يف اخلطاب القرآين، هو بالدرجة األوىل أنسنة اإلنسان وحترره(
أي أنـه  ،ما عن موقع اإلنسان يف املشهد العام مبختلف مستوياته فيتأكد أنه تعبري عن عالقة إشكاليةأ

ا هويّة قابلة لتجّدٍد دائٍم إذا أردنا جتّنب فقدان اإلنسان رسالته ومعناه. ائي وناجز. إ    ليس هلا حّل 
   المنهج: في عالقة النّص بالتاريخ

اخلطـــاب القـــرآين يف ضـــوء اجلهـــود التجديديـــة الـــيت بـــرزت يف العصـــر  يف )اإلنســـان(حـــني نعـــاجل مقولـــة 
ــا نكــون بالضــرورة مــواجهني لقضــية املــنهج الــذي ينبغــي اعتمــاده يف تفســري الــنص. مــا مـــّيز  احلــديث، فإنّن

هو الطرح الذي جتاوزت به ما ظهر مبكرا من جهود املفسـرين  )اإلنسان(املقاربة احلديثة يف تناوهلا مسألة 
عبـــارات القـــرآن الكـــرمي وإشـــاراته ل املهتمـــني بالداللـــة القرآنيـــة. لقـــد اجتهـــت عنايـــة تلـــك احملـــاوالت باألوائـــ

يف القــرن الثالــث  )معــاين القــرآن(ه. ذلــك كــان شــأن مــا ُحــرِّر خاصــة مــن كتــب وجــوه إعجــاز تــربز  وصــفهاب
ـج آخـر يعتـين اهلجري وما تاله وهي أعمال أثارت جدال حال دون تطّور هذا املنحى التفسـريي لصـاحل  

  بالتتبع التفصيلي أللفاظ القرآن وتراكيبه. 
مـــا عـــرف  بعـــد قـــرون حـــاول بعـــض الدارســـني يف العصـــر احلـــديث إحيـــاء احملـــاوالت املتعثّـــرة األوىل باســـم

  ).14بالتفسري املوضوعي(
ليــه لكــن مــا اختّصــت بــه اجلهــود احلداثيــة مقارنــة مبــا ظهــر يف القــرون اهلجريــة األوىل مث مــع مــا حــرص ع

بعــض اإلصــالحيني يف معــاجلتهم املوضــعية لقضــايا قرآنيــة كــان متمــثال يف انطالقهــم مــن نظريــة يف املعجــم 
  القرآين. 

اسـتعمل لغـة عربيـة كـان ينقـل  -عليـه السـالم-خالصة هذه النظريـة أن الـوحي عنـد تنزّلـه علـى الرسـول 
ا إىل معان جديدة ا يُتـيح التأسـيس لنظـرة جديـدة إىل ختتلف عما كان متـداوال بـني العـرب مبـ بعض دالال

). علــى هــذا يكــون الــوحي قــد أبــدع معجمــا قرآنيــا خاصــا بفضــل حركيــة Weltanschauungالعــاَمل (
  علوم القرآن. و  داللية وتصورية مل ُتولِــها الدراسات القرآنية عناية ُتذكر عند وضعها ضوابط التفسري

عـن  )فهمـي جـدعان(يد يتنـاول الـنص املـوحى حتـّدث إلبراز هذا احلراك الداليل وحاجته إىل منهج جد
والفعـــل العـــريب مـــن  التـــاريخ ليحـــرر العقليـــة العربيـــة ل يفذ تـــدخَّ إخطـــا خطـــوة حداثيـــة كـــربى الـــوحي الـــذي 

وليسـلمها لسـلطان السـمع والبصـر والفـؤاد  األولـني وأسـاطريامليثولوجيا القدمية ومـن سـلطة اخلرافـة والتقليـد 
العلــم والفعــل  أســباب لإلنســانالطبيعيــة لتكتمــل حبكمتهــا وبالكتــاب  اإلنســانية اإلدراكســلطات  إىلأي 

  ).15(السديد
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ليكـوَن  )الـنص علـم(املفكـر اإليـراين املعاصـر مصـطلح  )شبسـرتي جمتهـد(تواصال مع هذا التوّجه يقـرتح 
مبـــا خيـــرج  ولرصـــد االنزيـــاح الـــداليل عـــرب مـــنهج حـــديث لـــه احملايثـــة الواقعيـــات وبـــني املـــنت بـــني يـــربطعلمـــا 

  ). 16الدراسات القرآنية من دائرة التقليد(
 شـروط وفـق القـرآن معـاين اكتشـاف يعيـدمثل هذه التوجهات احلداثية اليت تسعى إىل إرساء فكر ديـين 

تنهــل مــن روح احلداثــة الــيت ال تــرى للحيــاة غائيــة حمــددة خــارج الــوعي اإلنســاين مؤكــدة أن  املعاصــر الــوعي
  حراك الوحي الذي مل يتجاهل الشروط املوضوعية للسياق التارخيي.  هذه الروح ال تتناقض مع

علــى  نفســه وقــتيف اللكنــه يقــوم ّية ســالمجــوهري يف الــدين والثقافــة اإل التعــايل اإلهلــيّ  بتعبــري آخــر فــإن
مبــدعا اخلليفــة ذلــك هــو معــىن االســتخالف الــذي جيعــل اإلنســان . يســالمتنجــز املشــروع اإل ةٍ ســيَّ إننظــرة 
  ). 17ضل خطاب قرآين يضع اآلدمي أمام اهللا وليس يف سياق تناٍف أو تضاد معه(بف للمعىن

يف النص القرآين يصلح  )إنسان(فإن لفظ  - هذا اجلدل بني الوحي والتاريخ لىإذا أردنا تقدمي مثال ع
ىل منوذجا متمّيزا لضرب من العبارات املفتاحيـة يف املعجـم القـرآين الـيت انزاحـت مـن نسـق معجمـي سـائد إ

  نسق جديد فرضه اخلطاب القرآين.
   ثانيا؟ القرآين اخلطاب ويف ,الأوّ  النص يف )اإلنسان( لنا يتبّدى كيف
 مـن يعترب ال الناحية هذه من فهو مرة 65الـ تتجاوز ال قليلة مرات القرآين النص يف اإلنسان لفظ ذُكر
ـــــــة األلفـــــــاظ أهـــــــم ـــــــة القرآني ـــــــربّ  ولفظـــــــة) مـــــــرة 2844( اهللا بلفظـــــــة مقارن  أمـــــــن ولفظـــــــة) مـــــــرة930( ال

  .)18()مرة924(
 الواضـحة اإلدانـة ر حمـو: حمـوران يتوّزعـه اإلنسـان كلمة  فيه ترد الذي الّداليل السياق فإن ثانية جهة من
 اآليــات نصــف مـن أكثــر يف شــأنه هـذا. )19(كفــور  – عجـول - مبــني خصــيم - يـؤوس - ضــعيف فهـو
 اســـتعدادات مـــن فيـــه اهللا أودعـــه ومـــا لقـــهخَ  عـــن ثيتحـــدّ  حمـــورا جنـــد هـــذا إىل إضـــافة. اإلنســـان تـــذكر الـــيت

 مل مـا عّلمـهو  البيـان عّلَمـهُ  اهللا أنّ  جانـب إىل هـذا ،صلصـال من -علق من- مسنون محأ من فهو: متباينة
  . )20(يعلم

 خصـــوص يف يتجـــه القـــرآين اخلطـــاب عمـــوم أن واحلـــال الـــنص مـــن اجلانـــب هـــذا نعـــاجل أن ميكـــن كيـــف
   بالوحي؟ خماَطب وهو اهللا خليفة فهو متميزة مبكانة حيظى جيعله إذ أخرى وجهة اإلنسان
 الـــوحي خبصوصـــية الـــوعي مــن ينطلـــق الـــذي )الــنص علـــم( مـــن إليــه أشـــرنا مـــا إىل العــود هنـــا مـــن بــد ال

 لإلنســان جتلّــى قــد للعــاملَ  َجتلَّــى الــذي اهللا أن مبــدأ مــن العلــم هــذا يتأســس. للنــاس اإلهلــي اخلطــاب وطبيعــة
 تعاليـا الـوحي وظيفـة تكـون الـذي الوقـت يف تارخيه عن منفصل غري الديين نصَّها جعلو  ،بالرسالة فخاطبه
 يســتقلّ  ال انّصــ ديتجّســ حــني اإلهلــي الــوحي أنّ  الــنص يعتــرب علــمُ : أخــرى بعبــارة. التــاريخ ذلــك مــن وحتــّررا
ا غايُته كانت  وإن اإلنسانية التجربة عن متاما   . جماوزَ
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 ونــأى أعــرض( عليــه اهللا أنعــم إذا أنــهو  )،اخلــري دعــاء مــن يســأم ال( اناإلنســ أنّ  علــى القــرآن يــنصّ  حــني
 العــريبّ  اللغــويّ  باالســتعمال العهــد قريبــة القرآنيــة الّلغــة يف إنســانكلمــة   أن الأوّ  نتــذكر أن بــد فــال ،)جبانبــه
 نعــ واخلــروج واالنقطــاع الضــآلة قــرين اإلنســان ألن اســتهجاينّ  ســياق يف اللفــظ هــذا يتــداول الــذي القــدمي

 معـــان مخســـة لـــه اإلنســـان(: أنّ  فيهـــا جنـــد الـــيت املعـــاجمُ  هـــذا مـــن التحقـــق علـــى تســـاعُدنا. )21(اجلماعـــة
 املثــال وخامســها ،تــزرع مل الــيت األرض ورابعهــا ،اجلبــل رأس وثالثهــا ،اإلنســان ِظــلّ  وثانيهــا ،األُمنُلــة أحــدها
 )الكنـود( اإلنسـان عـن اآليـات نمـ ورد مـا. )22)(....العـني إنسـان لـه ويقـال العـني سـواد يف رىيُـ الـذي
 التفـرُّدَ  يعتـرب نسـق وهـو آنئـذٍ  السـائدة العربيـة الثقافة يف املعتمد بالنسق الصلة وثيق )أمامه يفُجرُ ( الذي أو

ا جلمــع والســعي العشــرية يف االنضــواء شــأن مــن يُعلــي بينمــا وُخســرانا مهلكــةً   التــارخيي الرتّســب هــذا. شــتا
 يزحزحــه أن إيــاه باســتعماله يريــد الــوحي خطــاب أن رغــم القــرآين الــنص يف قــائمٌ  الفرديــة للنزعــة املســتهِجن

 وصـــيناو ﴿:  للتوجيــه وقابــل النصـــح إىل ُمصــغٍ  أيضــا هــو اإلنســـان أن فيــذكر احلقــل هـــذا خــارج بــه ويــدفع
  . )23(﴾تقومي أحسن يف﴿ قلِ خُ  وأنه ﴾بصرية نفسه على﴿ وأنه ﴾بوالديه اإلنسان
 أن نــدرك جتعلنــا اخلطــاب وبــني بينــه مييّــز مبــنهج الــنص يف اإلنســان حبــث لنــا يكشــفها الــيت املواكبــة هــذه
 بــني التفريــق مــن بــدّ  ال كــان  مثَ  مــن. عنــدها يقــف ال لكنــه التارخييــة املوضــوعية الشــروط مــع يتفاعــل الــوحي
 لـيتا النبـّوة وعـامل املنت ذلك بعامل مرتبط ألنه جماال أوسع هو الذي القرآن خطاب وبني كمنت  القرآن نص

  . الوحي استوعبت
مــا يؤكــد احلاجــة إىل مــنهج تــارخيي  وهــذا ،القــرآين اخلطــاب يف عنهــا خمتلفــة إذن املــنت يف اإلنســان صــورة

قيمـًة مركزيـة ملشـروع اسـتخالفه يف بوصـفه حلريـة اآلدمـي لدالليات املعجم القرآين يسهم يف إعـادة تأسـيس 
  .األرض

) أحـد اجملـددين احلـداثيني م1988/هــ1409رمحن (تــ عند هذا احلّد ندرك دقة ما ذهـب إليـه فضـل الـ
ي املعاصر يف اهتمامه خبطورة املنهج القـرآين ويف عالقتـه بأسـئلة احلريـة وبإنسـّية سالماملغمورين يف العامل اإل
  . سالماملشروع الثقايف يف اإل

إقبــــال  الــــذي يعتــــربه تواصــــال مــــع مســــرية )وضــــرورة التحــــديث ســــالماإل(يقــــول فضــــل الــــرمحن يف كتابــــه 
، مثــل هــذا املشــروع إحــداث تغيــري يف التقاليــد الثقافيــةإنــه ال ســبيل إىل خــالص ممكــن إال ب –التجديديــة 
أسـلوب تفسـري (تلـك النزعـة الـيت ال تنفصـل عـن  سـالماإليف  بالنزعـة العقليّـةمـرتبط ّي اجتمـاعغـّري احملقـق لت
ّـــ. ذلـــك )القـــرآن ـــا يرجـــع إىل أّن تعثّـــرات احلاضـــر وعـــدم جناعـــة األدوات الفكري االفتقـــار إىل (ة املعَتمـــدة إّمن

  ).24)(املنهج الصاحل لفهم القرآن نفسه
  التجديد، إبداٌع موصول

ال يعـين بـأي حـال أن مفهـوم  القرآنيـة األلفـاظ أهمما سبق أن ذكرناه من أن لفظ اإلنسان ال يعّد من 
  ة. يسالمغريب عن اخلطاب القرآين وعن الثقافة اإل) Humanismاِإلنسّية (
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ُيســتفاد مــن عــدد املــرات الــيت جــرى فيهــا ذكــر  ينبغــي َأالَّ إن االعتــداد باإلبــداع اإلنســاين وحبريتــه وفكــره 
وعـن اخلطـاب القـرآين  اً أو مـن مجلـة مـن اآليـات املعزولـة عـن بعضـها بعضـ عبارة اإلنسان يف النص املـوحى

  بكامله.
 بنيــةا ذا نصًّـ وصـفهب لقـرآنحلداثيـة تنظــر إىل اا الرؤيـة التجديديـة أنيف هـذا املسـتوى ال بـد مـن التــذكري بـ

دوائر مفاهيميـة واضـعة و  تربط خمتلف الدالالت ضمن حقول ه عالقات بــينيةأّن بو  ومنطق داخليمتمّيزة 
هذه املنهجيـة تـؤدي إىل أمـرين : ال ميكـن أن نسـعى . )25 املميزة للخطاب القرآين(ينالمعلتراتبية بذلك 

سّية أو احلرية أو املواطنة أو الدولة بالبحث عن عبـارات اصـطالحية حمـددة تقابـل إىل مفاهيم حديثة كاِإلن
نتوقـع العثـور علـى كـل  أالّ ما توصـل إليـه الفكـر اإلنسـاين يف صـيغته احلديثـة الغربيـة. مـن جهـة ثانيـة ينبغـي 

  املفاهيم أو القيم احلديثة ضمن اخلطاب القرآين.
يف اخلطــاب القــرآين إىل تــوقي هــذين املــزلقني اللــذين  )نســاناإل(لــذلك فإننــا حنتــاج عنــد دراســة مفهــوم 

. ذلـك مـا وقـع فيـه الفكـر سـالمأمهّية اخلصوصية الدينية والثقافيـة لإل -بطريقته كلٌّ -ينكران  يتجاهالن أو
يف املقابــل   اإلصــالحي مبنهجــه التــوفيقي الســاعي إىل إرســاء أرضــية نظريــة تستســيغ أهــم األفكــار العصــرية.

الــنص القــرآين كتلــة زلــق املنــاقض الــذي وقعــت فيــه عــدة دراســات استشــراقية حــني مل تعتــرب كــان هنــاك امل
 ،مــــؤثرات بيئيــــة حميطــــة بــــهوخطــــاب مميّــــز فلــــم تــــر فيــــه إالّ تــــداخل جمموعــــة  مســــتقلة ذات نظــــام خــــاص

  وباخلصوص مؤثرات يهودية ومسيحية.
اليل يف معاجلـة حداثيـة لإلنسـان يف ما نريد أن نُثبته هو أن ما اعتمده التجديديون مـن مـنهج تـارخيي د

يف االعتمـاد علـى احلريـة و  اخلطاب القرآين ينتهي إىل اإلقرار باِإلنسّية القرآنية يف مقاومتهـا للتقليـد واجلمـود
 د من كـل أثـٍر للمقـدَّس الـديينالتجرّ واإلبداع اإلنسانيني. هي من هذا اجلانب ال ترى ما يدعو إىل ضرورة 

يف عصــر النهضــة مــن حــرص علــى الــتخّلص مــن ســلطة  نزعــة اِإلنســّية األوروبيــةقياســا علــى مــا صــاحب ال
  الكنيسة وقيودها الفكرية والالهوتية.

ســــهمت يف أمــــن مث يصــــبح مــــن الضــــروري عنــــد البحــــث يف موضــــوع اِإلنســــّية النظــــُر يف مجلــــة عبــــارات 
  تشكيل البناء الداليل العام. 

 )آدم(يشــرتك مــع عبــارات  )إنســان(نا اآلن هــو أن لفــظ مــا ينبغــي التنبيــه إليــه يف املوضــوع الــذي يشــغل
يف صـــياغة حقـــل داليل للمعجـــم القـــرآين يســـاعد علـــى تبـــّني طبيعـــة اخلطـــاب  )النـــاس(و )أّمـــة(و )نفـــس(و

   القرآين املتعلق ببعده اإلنساين والكوين مبا يساعد على فهم رسالته وخاصة يف السياق احلديث واملعاصر.
ـــا عبـــارات  هـــذه العبـــارات ال ميكـــن أن تُـــدَرس يف انفصـــال عـــن بعضـــها بـــل ينبغـــي النظـــر إليهـــا علـــى أ

 اليـوم سـهاممفتاحية يف نظام مفاهيمي متكامل صدم قـدميا الذهنيـة العربيـة املشـركة وجتاوزهـا وهـو قابـل لإل
يف إثـــراء الوجـــود اإلنســـاين يف جـــانبني رئيســـني: عالقـــة  - )الـــدرس الـــداليل للقـــرآن(إن وقـــع اســـتيعاب  -
  نظرة القرآن إىل العاَمل. و  سان باهللاإلن
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وتغطيتهمــا للبعــدين التــارخيي واألنتولــوجي  )آدم(و )اإلنســان(مــا ذكرنــاه يف الفقــرة الســابقة عــن لفظــيت 
 ـا يتمتـع الـيت الكـربى االسـتعدادات عـن املعـّرب  التوجه وذات األكرب االطراد ذات )نفس(تـَُتمُِّمهما عبارة 

ذه العبــارة املفتاحيــة الثالثــة الــيت اســُتعملت هــ. واالســتخالف التوحيــد رســالة يف املســؤولية لتحّمــل اإلنســان
: اجلامعــة الواحــدةيف تلــك الــنفس  -رغــم تشــعبها-أكثــر مــن مــائتني وتســعني مــرة يف صــيغ خمتلفــة تلتقــي 

 )،27)(وسـعها إال نفـسٌ  فُ لَّـكَ تُ  ال( املكلَّفـة الـنفس)، تلـك 26)(واحـدة نفـس مـن أنشـأكم الذي هوو (
ــا  وهــي يف هــذه العبــارة ذات احلضــور القــوّي . )28)(نفســها عــن جتــادل نفــس كــل  تــأيت يــوم( املســؤولةذا

ــــا تغطّـــي عــــاَمل الغيـــب وعــــاَمل الشـــهادة مبــــا يـــربز الطــــابع  ّ ضـــمن احلقـــل الــــداليل القـــرآين لإلنســــان نتبـــّني أ
   األخالقي الذي ال ينفك قائما يف هذا احلقل مهما اختلفت الظروف واألزمنة.

لك فـــإن إضـــاءة هـــذه العبـــارة تنفـــي كـــل تضـــاد ميكـــن أن تُفهـــم علـــى أساســـه طبيعـــة العالقـــة بـــني اهللا لـــذ
تبدد كل سوداوية يف النظر إىل العـاَمل. هـي بـذلك تُنِشـُئ أمنـا ال  نفسه واإلنسان من جهة وهي يف الوقت

تقـّر قيمـة العـدل الكامـل  إذ هي ال تعبأ بانقسام العـاَمل إىل شـهادة وغيـب بـل يقابله إالّ الشكر لفضل اهللا
  .-تعاىل-فتبـّني بذلك صميمية البعد األخالقي يف التصّور القرآين هللا  -تعاىل-هللا 

 )اإلنســان(يف النســق الــداليل للقــرآن حــني تُـــرَكَّب يف منظومــة متزامنــة مــع  )الــنفس(مــا تفيــدنا بــه عبــارة 
اإلنسان باهللا من ناحية ويف نظرته  هي كشفها جانبا أساسيا للخطاب القرآين يف خصوص عالقة )آدم(و

  إىل احلياة والعاَمل من ناحية أخرى.
ا عالقة مرتبطة أساسـا ب شـرح تكامـل املسـتويات الثالثـة الـيت حتـدد موقـع شخصـية الـيت توحـدة الـنص إ

  خصوصياته البنائية. و ضمن تصّور النص يف تكامله اإلنسان 
 تســـميته ميكـــن مبـــا كفيـــل  ألنـــه مهـــمٌّ راءة التجديديـــة الـــذي تقرتحـــه القـــ الفهـــم مســـتويات يف التعـــدد هـــذا

 مــن بــني أي والتجديــدي الســلفي: املســلكني بــني الفيصــل وهــو )الــنص مســتويات وتعــدد اخلطــاب وحــدة(
  يعتـربه إذ وأكثـر ذلك فيه يرى ومن ,ومعامالت عبادات تتضمن مفّصلة لسور حاوٍ  كتاب  القرآن أنّ  يرى

 األوىل أنّ  إالّ  الــرؤيتني بــني تنــاقض هنــاك لــيس ظاهريــا. الكونيــة الوجوديــة التجربــة علــى مفتوحــا إهليــا كتابــاً 
 يسـميه مـا أو الشـاملة احلكمـة مصدر القرآن أن يعنيه أن ميكن ملا عناية كبري  تويل ال ثبويتّ  بطابع مطبوعة

 نالقــرآ لطبيعــة الرؤيــة هــذه مثــل. مســتقبلية ُعصــورية عطــاءات يف القــرآن قــدرات: محــد حــاجأبــو القاســم 
 ونظريتـه كليتـه  يف القرآن بـفـهم مستنريا املتجددة األمة حاجيات عن معّربا أي جتديديا القارئ املؤمن جتعل

  .حمددة تارخيية حلظة يف احملمدية الرسالة حلقيقة اجملسدة
 ســدميا الــنص يف يــرى ال الــذي الــنص علــم مــن أســاس جــزء )الــنص مســتويات وتعــدد اخلطــاب وحــدة(

ا التوحيد لعقيدة داعٍ  نص هو القرآن بأن القول على يقتصر فال مرتاميا  فيـه يـرى إنّـه. السـلوكية وملسـتلزما
 يتجــاوز أن للــنص، توحيديــة قــراءة خـالل مــن فــرتة، كــل  يف املــؤمن متّكـن ديناميــة علــى احملمــولَ  الــنص أيضـا
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 ودعــم اإلنســان مــةحك اكتمــال يف ليســهم التــاريخ يف يتــدّخل أنو  الثقافيــة بنيتــه يف التعطّــل مواقــعَ  بــوعيٍ 
  . فعله وتسديد علمه أسباب

ـــا أوجـــدت منطـــا مـــن العالقـــة بـــني  هـــذه القـــراءة املهتّمـــة بالبنيـــة املرّكبـــة للمنظومـــة القرآنيـــة تـــتفّطن إىل أ
ــا عالقــة مباشــرة صــفَة املركزيــة املؤسســية، هــي مباشــرٌة ال حتتــاج إىل وســائط:  اإلنســان وربــه جتمــع إىل كو

). 30(﴾كــل نفــس مبــا كســبت رهينــة﴿) ومعهــا يكــون اإلنســان فــرداً: 29(﴾ه اهللافأينمــا تولــوا فــثّم وجــ﴿
ية يكون فيها اإلنساُن مجاعـًة ألنـه ال يسـتقيم لـه االسـتخالف اجتماعلكنها يف ذات الوقت عالقٌة مركزيٌة 

فـــولِّ وجهـــك شـــطر املســـجد ﴿): 31يف األرض إال عـــرب مركزيـــة حمـــددة تتطلـــب وجـــود اجلماعـــة املســـلمة(
  ).32(﴾وحيثما كنتم فوّلوا وجوهكم شطرهاحلرام 

مثل هذه القراءة احلداثية للنص املؤسس هي اليت يدعو هلا طه عبد الرمحن يف طرحه الذي ميّيز فيـه بـني 
روح احلداثــة الــيت تـُْبــــَتكر مــن الــداخل الثقــايف وواقــع احلداثــة الــذي هــو واحــد مــن التطبيقــات املمكنــة لــروح 

  احلداثة. 
أْن ال دخـول للمسـلمني إىل احلداثـة إال حبصـول قـراءة جديـدة للقـرآن الكـرمي ذلـك أن لذلك فهو يعتـرب 

القرآن هو سـّر وجـود األمـة املسـلمة وسـر ُصـنعها للتـاريخ. فـإذا كـان هـذا الوجـود والتـاريخ ابتـدآ مـع البيـان 
هــذا الوجــود بــذلك الفعــل احلــداثي األول فــإن اســتئناف  اشــرتعتالقــراءة النبويــة للقــرآن ف :النبــوي أو قــل

إال بإحـداث  لعطائه ومواصلة هذا التاريخ ملساره ومن َمثّ تدشني الفعل احلداثي الثاين، كل هـذا ال يتحقـق
ذه القراءة النبوية(   ).33قراءة أخرى جتدد الصلة 

مسـائل يف خصـوص احلداثيـة ومعرفـة مناهجهـا توليد وعٍي ُتذكيه قـراءُة جتربـة الغـرب دل يتحقق ذا اجل
ا، فذلك أمر متعـذِّ  )اجملتمع املدين(و )الدولة(و )احلرية(و )ناإلنسا( ر، بـل الكتشـاف الطـرق ليس إلعاد

  واألولويات. القيم و  التصّوراخلاصة يف مستوى ة رجعياملالذاتية الفّعالة اليت تعتمد 
حلدود على جتاوز ا هحرصألنه يف  مهميف خصوص اإلنسان  الغربإن ما انتهى إليه الواقع احلداثي يف 

ـــــُه الـــــدفاَع عـــــن حقوقـــــه. حصـــــرا  جتـــــه إىل اإلنســـــاناالدينيـــــة والعرقيـــــة والثقافيـــــة  اخلطـــــاب مثـــــل هـــــذا فَحّمَل
ملظـامل ناشـئة اأن كـل  نفسـه وهو يعترب يف الوقت إلنسان من اإلنسان وحَدهيستمد مرجعية ا )ينسانو اإل(

جعـــل اإلنســـان موضـــوعا هـــذا اخلطـــاب  أنالقيمـــة املوضـــوعية لإلنســـان. لكـــن اإلشـــكال هـــو فقـــدان عـــن 
ــُه خصــما وَحَكًمــا: هــو الفاعــُل فيهــا. وقــد كــان مــن املمكــن تصــوُّر  موضــوُع احلقــوق وهــو للخصــام وجَعَل

مكانـٌة  )الـنحن اجملتمعـي( وأو األمـة أجناعِة هذا اخلطاب لو أنه طُرح يف سـياق حضـاري كانـت للجماعـة 
ـــه صـــيغاً لألمـــن والطمأ )اإلنســـان(فعليـــة تنـــاظر   نينـــة والســـعادة. الســـياق احلضـــاري الســـائد الومتثـــل حقوَق
بأيــة مهمــة حتويليــة حلــق اإلنســان، ذلــك أن فلســفة تلــك احلقــوق صــيَغْت  )النظــري اجملتمعــي(يعــرتف هلــذا 

 )النظــري اجملتمعــي(إلنســان غائيتُــه يف فـَْرَدانيتــه ولــيس يف ُجمَتَمعّيتــه. فعنــدما ميــارس الفــرد املنعِتــق مــن ضــغوط 
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احملـّور الـذي يسـتقطب   وصـفهرائه يف اجملتمـع بظَ يفعلها إال ليزداَد استقاللية عن نُ  ه النإف - حقوَقه كإنسان
  كل اهتمامات اإلنسان.

كمــا وقعــت - ية املتعّلقــة باإلنســان إذا عوجلــت مبــنهج حــداثي إبــداعيســالمباملقابــل فــإن اخلصوصــية اإل
ــا ستكشــف  -اإلشــارة إليــه آنفــا نهــا تنتهــي إىل القــول بــأن احلداثــة لك عصــرال معــارف مــن فــادةإلا أمهيــةفإ

باعتبــار أن روح احلداثــة متأصــلة إنســانيا  )اإلبــداع املوصــول(إىل مــا يســميه طــه عبــد الــرمحن: و  ،حــداثات
ا ال تُـنَقل من اخلارج إمنا تُبَتَكر من الداخل.    وتارخييا وأ

 علـــىللعمـــل  عربيـــةال النخـــبيواجـــه  الـــذي الفكـــري املشـــروع مـــن مقطعـــا أمامنـــا ضـــعمثـــل هـــذا التوجـــه ي
 العقـود يف حقيقيـا تطـّورا تشـهد أن ينبغـي الـيت والبحثيـة املعرفيـة املؤسسـات مواقـع ضمن لكن فيه االندراج
ا إذ القادمة   .الوعي يتجدد وال الفكر يرتاكم ال بدو
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  جوانب من الدراسات
  القرآنية الحديثة والمعاصرة في الغرب

  د(*السيرضوان 
: ما بدأ التفكري األورويب يف القرآن يف القرن التاسع لعشرينمواريث القرنين التاسع عشر وا: أوالً 

اليت بدأت يف القرن الثاين عشر امليالدي، كان و  عشر. بيد أنَّ البحوث ذات الصبغة شبة العلمية،
، لصاحل سالمالردَّ على القرآن واإل -املقارنة و  الغرض منها، سواء عن طريق الرتمجة أو عن طريق التحليل

العقائد املسيحية، والتساوق مع جوالت الكّر والفّر بني األوروبيني واملسلمني يف حقبة الدفاع عن 
احلروب الصليبية، وحرب االسرتداد األسبانية، واحلروب مع العثمانيني. ويريد بعُض الباحثني تقسيم 

لة العصور التعامل مع القرآن من جانب األوروبني حىت القرن الثامن عشر، إىل مرحلتني كبريتني: مرح
كانت املقاربات   المرحلة األولىم)، ومرحلة عصر النهضة واألنوار يف 16-12الوسطى املتأخرة (

صارت املقاربات شاملة تتعلق برؤية العامل،  المرحلة الثانيةالهوتية الطابع، وذات صبغة نقضية. ويف 
  بأوروبا املسيحية. سالموعالقات الشرق بالغرب واإل

ر، ما عاد هدُف االهتمامات بالقرآن عند كل من أبراهام غايغر وغوستاف فايل يف القرن التاسع عش
وشربنغر وهرشفلد وموير الردَّ على القرآن أو نـَْقضه، بل قراءته قراءًة فيلولوجية تارخيانية، باعتبار ذلك 

ه من نتاجات املنهج السائد يف سائر العلوم اإلنسانية آنذاك. وللمنهج التارخياين خاّصتان بارزتان: أن
ِعْرقًا ُمعادياً  -بسبب من هذين األمرين-إنسانويات القرن الثامن عشر، وأنه مذهٌب وضعي. لكّن فيه 

وهذا الشأن من مواريث عصر النهضة، واالنقساِم  -للدين، أو لنقل إنه سليبٌّ جتاه النصوص املقدَّسة 
، وبعض الالهوتيني الليرباليني على الَفْتك والصراع الديين يف أوروبا. وقد أقبل علماُء اللغات القدمية

بالعهدين القدمي واجلديد بالطرائق التارخيانية والفيلولوجية املتعاَرف عليها يف دراسة سائر النصوص 
والوقائع الكالسيكية. ولسُت هنا يف معرض قراءة آثار ذلك على اليهودية واملسيحية، بل ما أقصده من 

املستشرقون و  التوصل إىل أنه ما كان من املنتظر أن يكون الفيلولوجيون وراء هذه املالحظات املوجزة
والقرآن منهم بنصوص العهدين. وذلك ليس فقط بسبب  سالمالصاعدون من بَعد أكثر رأفًة باإل

، بل للطبائع املنهجية للطرائق الفيلولوجّية، واليت ال تقرُأ نشيد سالماملوروثات الباقية يف الوعي باإل
أو موعظة اجلبل بوصفهما نّصني ذوي بنية، بل بوصفهما مفردات وكلمات مستعارة أو ملّفقة  نشاداإل

يدَرُس عاملها املصطلحي والسردي واألخالقي. مث إن نزع  أو مرّكبة، ُتدرُس أصوهلا، وتارخييتها، أكثر مما
و القدرة على التعامل القداسة عن النص الديين مفيٌد من جانب، وسليبٌّ من جانٍب آخر. جانبه املفيد ه

مع النصوص والعوامل الدينية باحلرية العقالنيةاليت أتاحتها نزوعات القرنني التاسع عشر والعشرين. أّما 
اجلانب السليب فيتمثل يف جتاهل اإلمكانات اآلخرى لقراءة النّص من وجهة نظر املتدينني، وخباصٍة أن 

 بنيته وطبيعته وعوامله وتأويالته. وجتاهل ذلك كلِّه، فضًال عن رؤية املؤمنني للنّص املقدَّس أثّرت وتؤثّر يف
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املنهج التارخياين، تدفع باجتاه التذرير، والعجز عن إدراك مجاليات نصوص اإلنشاد واإللقاء،  )البنيوية(
اً، وال وحتويل األسفار اإلجنيلية أو السَُّور القرآنية، إىل فسيفساء مرصوفة كيفما كان تتنافر عناصرها أحيان

  يبقى فيها سحر وال تزيني.
وعلى أّي حال، فقد ساد يف الدراسات االستشراقية احلديثة اعتبار كتاب املستشرق األملاين البارز 

التأسيس العلميَّ الباقي للدراسات  )تاريخ القرآن(م) Noldeke) (1836 -1930تيودور نولدكه (
م يف 1856تاب الذي ُكتبت نسخُتُه األوىل عام القرآنية يف العصر احلديث. ومن حسن احلّظ أّن الك

حوايل مائيت صفحة، والذي تطور يف حياة املؤلف على يد تالمذته إىل ثالثة أجزاء صدر آخرها عام 
). يقع 1م، وليست هناك ترمجة أخرى للكتاب ألي لغة(2004م تُرجم إىل العربية عام 1938

 وعنوان القسم الثاني:: أصل القرآن، ن القسم األولعنواالكتاب يف صورته األخرية يف ثالثة أقسام، 
تاريخ نّص القرآن. يف أصل القرآن يُعىن نولدكه وتالمذته بنبوة النيب  وعنوان القسم الثالث:مجع القرآن، 

، -صلى اهللا عليه وسلم-الة، وأمية النيب ، وطرائق تلّقيه الوحي، وبدايات الرس-صلى اهللا عليه وسلم-
معناها وأمهيتها. يرى و  ووسائل كتابة القرآن، والتوازن والتوتر بني الشفوي والكتايب، ومسألة املكي واملدين

نولدكه إىل نبوة النيب يف ضوء النبوات يف العهد القدمي، ولذلك فهو يقبل مسألة أمية النيب؛ ألّن أنبياء بين 
ار كانوا كذلك. ويرى أّن النيب حممدًا دوَّن القرآن منذ البداية، مع احلفاظ على التوتّر إسرائيل الكب

والتواُزن بني الكتايب والشفوي عن طريق اإلنشاد والتالوة الشعائرية. لكنه يعود فيخوض يف تركيب السور 
الوحدة (عن واأللفاظ واملفردات املأخوذة عن اهلاغادا وليس عن نّص العهد القدمي، ويتساءل 

، لكنه ال يسأل نفسه ملاذا خيتلف املكي واملدين القرآنيان عن العهد القدمي واهلاغادا يف )املوضوعية
األسلوب وأكثر املضامني، بل ورؤية العامل إن كانا مأخوذين عنهما؟ ويف القسم الثاين من الكتاب 

، وهو ال يصدق - رضي اهللا عنه–معاين اجلمع أيام عثمان و  يتحدث نولدكه وتالمذته عن مجع القرآن
ية عن املسألة، لكنه ال يعرض بدائل باستثناء ما ذكره عن إمكان التدوين سالمأكثر تفاصيل الرواية اإل

. وهو يهتم كثرياً - رضي اهللا عنه–، والرتتيب يف املصحف أيام عثمان - صلى اهللا عليه وسلم–أيام النيب 
ا ترتبط بأحداث املغازي.  بأسباب النزول، لكنها تساعده يف املرحلة املدنية أكثر من املرحلة املكية؛ أل
القرآن، يدرس نولدكه وتالمذته القراءات القرآنية، ومسألة  ويف القسم الثالث املعنون: بتاريخ نصّ 

األحرف السبعة. وال يتمكنون من كشف غوامض مسألة األحرف، لكنهم ينشطون يف تتبع القراءات 
لشاذة. وقد َرَجا أوتو برتزل من بينهم أن يتمكن من مجع القراءات الشاذة إىل الوصول املتواترة واألخرى ا
  للقرآن، مث ختّلى عن ذلك يف األربعينات من القرن العشرين. )أصلية(إىل صيغة أخرى 

ما تُرجم كتاب نولدكه كما سبق القول إىل لغة أوروبية أخرى. لكنه سيطر على الدراسات القرآنية 
الستينات. وقد أثّر يف الدارسني على اخلصوص تقسيمه للسور املكية إىل ثالث مراحل،  حىت مطالع

صلى اهللا عليه –وحتديد اخلصائص األسلوبية يف كل مرحلة. وأثّر يف الدارسني ذهابه إىل أن النيب حممدًا 
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إىل العربية قبل  اختذ يف نبوته أنبياء بين إسرائيل منوذجًا له. ولذلك، وألن العهدين مل يرتمجا -وسلم
فقد مجع النيب معلوماته عنهما شفويّاً، ويف كثري من األحيان، عن املنحوالت والتفاسري  سالماإل

واملأثورات الشعبية اليهودية واملسيحية. ولذلك تكثر يف القرآن األلفاظ واملوضوعات السريانية واآلرامية 
 واإلثيوبية والعربية.

إىل اجلزء الثالث من  تْ مَّ ، ضُ )لغة القرآن(دراسًة جاّدًة عن  م1910والواقع أّن نولدكه نشر عام 
الكتاب الذي صار ضخماً عرب عدة عقود. وهي فيما أرى أهم ما ميكن أن يبقى حملَّ اعتبار إىل جانب 

  تقسيمه الثالثي للسور املكية.
نولدكه،  اطَ وهناك ثالث دراساٍت ملستشرقني من النصف األول من القرن العشرين، سارت على خُ 

اخلصوص، وهي متّثل أقصى ما ميكن أن تقدمه التارخيانية الفيلولوجية يف  وجه ودراسته للغة القرآن على
الفرنسي رجييس بالشري، واألملاين و  دراسة النص الديين، واملستشرقون الثالثة هم: الربيطاين ريتشارد بل،

، قام كلٌّ من هؤالء برتمجة القرآن ترمجًة جديدًة رودي بارت. واستنادًا إىل تدقيقات فيلولوجية وأسلوبية
  ).2إىل اللغات اإلجنليزية والفرنسية واألملانية(

وهكذا ميكن القول اختتامًا هلذا التمهيد قبل الدخول يف املرحلة املعاصرة: إّن الدراسات الفيلولوجية 
كربى ال تتناقُض كثريًا والرواية   التارخيانية للقرآن لدى املستشرقني األوروبيني استقرت يف ثالثة خطوطٍ 

جمموعه مما خّلفه النيب  يف : أّن النص القرآين الذي بني أيدينا اليوم هوالخّط األولية التقليدية. سالماإل
نات، اب النيب من مدوَّ تَّ ن استنادًا إىل ما خّلفه كُ : أّن القرآن ُدوِّ والثاني. -صلى اهللا عليه وسلم–حممد 

أّن الرتتيب احلايل  والخط الثالثية األوىل. سالمالذاكرة اجلماعية للجماعة اإل وإىل ما احتفظت به
َور كما اعتمد يف املصحف العثماين خمتلٌف عّما خّلفه النّيب ألصحابه، ورمبا اختلف أيضًا ترتيب للسُّ 

  َور.اآليات يف بعض السُّ 
األملانية الكبرية أجنليكا نويفرت  : تكاد الدارسةُ القراءات الراديكالية المعاِصرة للقرآن: ثانياً 

)Angelika Neuwirth( الغرب باملزَاوجة بني البنيوية  يف تنفرُد يف الدراسات القرآنية املعاصرة
َور املكية أواخر السبعينات من القرن املاضي، كما واإلبستمولوجيا. فعلت ذلك يف دراستها الواسعة للسُّ 

ا املبسوطة يف لعب هذا التوجُّه دورًا بارزًا يف در  ا املستمـرة حىت اليوم، وخباصة مقاال موسوعة (اسا
ُز على أّن القرآن نصٌّ شعائريٌّ َمتلوٌّ ). وهي تُركِّ 3اليت ُأجنزت يف النصف الثاين من التسعينات( )القرآن

 قليد حيٍّ منذ البداية، ولذلك فهو جيمع بني التدوين الذي يفرتض االنضباط، والشفوية اليت ُحتيُلُه إىل ت
وما صارت طريقتها الطموحة وذات املنزع األديب اجتاهًا واسعاً  -)Recitation Textمتلّو ( أو نصٍّ 

يف أوساط الدارسني للقرآن، بل سادت راديكاليتان تفكيكيتان منذ الثمانينات وحىت اليوم: الراديكالية 
ليت تبحث عن أصوٍل عربية أو سريانية تفكيك النّص من الداخل، والراديكالية األخرى ا إىل اليت تعمدُ 
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مركبة للنّص يف استعادٍة لفيلولوجيات القرن التاسع عشر، واليت كاد نولدكه نفسه يتجاوزها يف أواخر 
  حياته.

) واليت Wansbrough: قادها الدارس الربيطاين جون وانسبورو (التفكيكية الراديكالية األولى
َع يف املصحف أيام سالمة بالنقض الكامل. فالرواية اإلية التقليديسالمتتتبَُّع الرواية اإل ية ترى أّن القرآن مجُِ

 - صلى اهللا عليه وسلم– من جانب ُكّتاب النيبو  ،-رضي اهللا عنه– اخلليفة الثالث عثمان بن عفان
. مث -رضي اهللا عنهم– وأصحابه، استنادًا إىل نصوص مكتوبة أيام النيب، وشفويات حفظها أصحابُهُ 

نَـْقط واإلعجام والتشكيل. وبسبب صعوبات اخلّط العريب وبدائياته، كان البد من ك عمليات الَّ تلت ذل
تساوق عمليات التدوين، مع التالوة الشعائرية للجماعة لضبط النّص وحتريره. وبنتيجة هاتني العمليتني 

ن قد جرى جتاوز معظم ظهرت القراءات السبُع أو العشر، ويف القرن الثالث اهلجري/ التاسع امليالدي كا
  ).4الصعوبات الصرفية والنحوية واألسلوبية(

صلى اهللا – فقد ذهب إىل أّن النيب حممداً  -ومن بعده تالمذته مثل كوك وكرون  -أما وانسبورو 
ما دوَّن شيئاً، فبقيت ِقَطٌع من القرآن يف ذاكرة وصحف أصحابه وجيل التابعني. وتعرضت  -عليه وسلم

 بالتقليل والتكثري والتنظيم والضبط وإعادة التنظيم )حترير(يت كانت تدوَّن تدرجييا لعمليات تلك الِقَطُع ال
  الضبط، وما استقرَّ النص أو النصوص بالصيغة احلالية إالّ يف القرن الثالث اهلجري/ التاسع امليالدي.و 

 التفكيكيات هو ك). وكان مرشده يف ذل5فصَّل وانسبورو أطروحته هذه تفصيًال شديدًا وملحاحاً(
  العهدين القدمي واجلديد، إضافًة لتعمالٍت منطية وحتكمية. صَّيِ اليت مورست على نَ 

بيد أنَّ طريقته تعرضت لنقٍد شديٍد من جانب دارسني غربيني عديدين، وألسباب داخليٍة 
رنني، يفرتضان ). السبب الداخليُّ الرئيسيُّ أّن احلديث عن حتويٍر وحتريٍر مستمرين وملدة ق6وخارجية(

قدرًة على إثبات ذلك من طريق املخطوطات اُألوىل، أي أن جند ُنسخاً أو ِقطعاً أوىل من القرآن تعرضت 
. وقد خطرت تلك الفكرُة للتعديل أو التغيري أو اإلضافة يف خمطوطات َثواٍن أو حىت يف شفويات ثوانٍ 

اءات الشاذة طوال عقدين، رجاء أن يُثبت مجع القر  إىل من قبل ألوتو برتزل تلميذ نولدكه، الذي عمد
للقرآن دون جدوى. أما السبب اخلارجي فيتمّثُل يف أّن  )غري مشذَّبة(وجود ِصيٍغ أوىل أو صيغٍة أوىل 

إّن  :ية املعتمدةسالماملسلمني اختلفوا اختالفًا شديدًا منذ أواخر خالفة عثمان، الذي تقوُل الرواية اإل
ظهرت، حبيث ما عاد من املمكن  نْ ية املختلفة أَ سالمأيامه. وما لبثت الِفَرُق اإل )عَ مجُِ (النصَّ القرآينَّ 

حنن نعلُم أّن هناك و  مقدٍَّس بعد ذلك ال أيام األمويني وال أيام العباسيني. نصٍّ  )قانونية(على  )اإلمجاع(
يف ذلك. لكّن الُغالة أنفسهم أفراداً من الُغالة قالوا بنْقص القرآن، وما تابعتهم أكثرية املسلمني الساحقة 

نعرف اليوم من دراساٍت مدقَّقٍة أّن هؤالء خالفوا أكثرية و  ما ذكروا أّن النصَّ القرآينَّ القائم غري صحيح.
النّص البد أن تكون قد  )قانونية(املسلمني يف تأويل النّص القرآين، وليس يف حتريفه. واُخلالصُة أّن 

، وإّال لظهرت مصاحُف متعددٌة، مثلما ظهرت عشرات األناجيل، )عةاجلما(استقرت قبل االنقسام يف 



 122

نتيجة عدم االتفاق على نّص العهد اجلديد قبل االنقسام الذي نزل باجلماعة املسيحية اُألوىل، وما يزاُل 
  اً.مستمرّ 

 )Burtonومن األدلة اإلضافية على ضعف َفرضية وانسبورو أّن دارسًا بارزًا آخر هو جون بورتون (
أو  )مجع القرآن() الذي ظهرت فيه دراسة وانسبورو كتابًا بعنوان: م1977أصدر يف العام نفسه (

نفسه قام بتدوين القرآن   -صلى اهللا عليه وسلم–ذهب فيه إىل أّن النيب حممداً  )تدوين القرآن(باألحرى 
سوخ أليب ُعبيد القاسم كّله يف حياته. وهو يرى يف ذلك الكتاب، ويف تقدميه لنشرة كتاب الناسخ واملن

) أّن ذهاب املسلمني إىل تأخر اجلمع أليام ُعثمان، يعود ألسباٍب تتعّلُق بالناسخ ـه224-بن سّالم (
). وهكذا فالَفرضية األوىل هي من التهاُفت، حبيث ميكن اجملادلة فيها 7واملنسوخ، وأمور فقهية أخرى(

  والذهاب إىل فرضيٍة نقيضة.
 : وهي تقول بإعادة القرآن أو النّص القرآين احلايل إىل عناصره األوليةة الثانيةالتفكيكية الراديكالي

) ولوكسنربغ Lulingاخلارجية. وهي ذات شقني، أو أّن املسؤول عنها يف األصل دارسان مها: ليلنغ (و 
)Luxenberg.الذي يتخفَّى حتت هذا االسم املستعار (  

أربع دراساٍت حول  م2003ما بني السبعينات وعام : كتب ليلنغ فيالقرآن األول بحسب ليلنغ -
ّكّي على اخلصوص ليس من الضروري أن يكون قد أُنزل على 8هذه( )فرضيته(

َ
). وأساُسها أن القرآن امل

النيب حممد بعد بلوغه األربعني فقط. فقد كانت املسيحية منتشرًة يف سائر أحناء اجلزيرة، وكانت مبكة 
صلى اهللا عليه – ا كانت الكعبة يف األصل كنيسة. ولذلك فإّن النيب حممداً مجاعة مسيحية كبرية، ورمب

ًا أو من احلنفاء) أخذ أناشيد مسيحية معينة وترمجها عن القبطية أو (الذي رمبا كان نصرانيّ  -وسلم
ذا  اإلثيوبية (تأمَّلوا!)، وأعيدت صياغتها بعربية مجيلة. وقد جرت تقفيُتها وُأضيف إليها وصارت 

. وميكن بالتخلص من اإلضافات الالحقة ومن -صلى اهللا عليه وسلم– شكل بعد وفاة النيبال
العليا) اكتشاف الطبقات العميقة، واليت متّثل  - الطبقة(الغطاءات اليت أُقيمت فوق املادة املسيحية 

لكشف عن ) أو بعض إجزائه. لكّن السيد ليلنغ ما قام مبحاولٍة شاملٍة لUr- Qur’anالقرآن األول (
ا موجودة. وفيما عدا بعض الكلمات احلبشية أو  الطبقة املسيحية (األبيونية) يف القرآن، وال أعتقُد أ
ذات األصل احلبشي يف القرآن، ال يبدو أنَّ النيبَّ كان ُحماطًا مبسيحيني يف مكة، وال أنَّ الكعبة كانت  

حاول مستشرقون مبّشرون إثباته، أي أّن  كنيسًة مسيحية. والواقع أّن دراسات ليلنغ تستعيد بعض ما
إمنا كان يف صيغته األوىل مسيحيًة مقنَّعًة أو ظاهرة، أو أنه مسيحية فرقة كانت موجودًة باجلزيرة،  سالماإل

  ). بعد القرن الرابع امليالدي.9ختتلف عقائدها عن عقائد املسيحيني البيزنطيني(و  ومتيُل للتوحيد،
). يتجاهل الكاتب التاريخ متاماً، ويرّكز على 10(ن بحسب لوكسنبرغاألصول السريانية للقرآ -

الفيلولوجيا. فبسبب وجود كلمات وصيغ غامضة أو غريبة يف القرآن، يذهب لوكسنربغ إىل أّن تلك 
 َأْخَطُؤواواملفسرين جهلوا معناها، ولذلك  - صلى اهللا عليه وسلم– الكلمات سريانية، وأّن أصحاب النيبّ 
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ا تغريت لفظًا من الناحيتني الصرفية والنحوية، من مثل كلمة مجيعًا يف  أو   )توراة(تفسريها، وخباصٍة أ
اعتبار معىن احلور العني عناقيد العنب، من فواكه اجلنة. بيد أّن لوكسنربغ الذي يعترب  حنو، و )براءة(كلمة 

رًة قرآنية ولو قصرية مقابًال هلا القرآن أو بعض سَوره شبه مرتمجٍة عن السريانية، ال يستطيع أن يورَد سو 
حبسب رأيه دعوٌة ألخذ الُقربان املقدَّس، وسورة الَقْدر إشارٌة إىل  )قرأا(بأصلها السرياين املزعوم. فسورة 

بالسريانية، أي أنه نسخٌة أو صيغٌة من صيغ أّم الكتاب، أي  بانٍ مولد املسيح. والقرآن هو عبارٌة عن قر 
اً، وأنه جتَّول يف العامل املسيحي ما كان أميّ  -صلى اهللا عليه وسلم– غ أّن النيباإلجنيل. ويفرتض لوكسنرب 

اآلرامي، وأنه تعاون مع ُكّتاب مسيحيني يف إنتاج النص القرآين الذي تُرجم عن السريانية باللهجة املكّية. 
اً. حىت إذا وأصحابه ، حبسب لوكسنربغ، يعرفون اللغتني جيد - صلى اهللا عليه وسلم– وقد كان حممد

، وتفرق أصحابه يف األمصار املفتوحة، بدأ نسيان األصول القرآنية -صلى اهللا عليه وسلم–مات النيب 
تغري نطق الكلمات، وُنسي كل شيء. لكن و  بالظهور، وجرى جتاهل األصول الغريبة اليت مل تعد مألوفة،

 َور إىل أصوهلا.ي، إعادة اآليات والسُّ بقيت اإلشارات اليت ميكن استناداً إليها وخباصٍة يف العهد املك

) 11) االنتباه إىل أّن حماولة لوكسنربغ تستند إىل أساس ُمماثل(Gerhard Boweringويلفت (
)، والذي نشر عدة كتٍب بالعربية تذهب إىل أّن القرآن مأخوذ عن 12حملاولة اللبناين جوزف القزي(

ب األبيوين، مثلما أشار ليلنغ من قبل. وكان كلٌّ من أصول يهودية/ مسيحية، أوىل، أو ما ُعرف باملذه
تور أندريه وريتشارد بل وسبنسر ترمنغهام، هؤالء مجيعًا قد أشاروا إىل األبيونيني، من املسيحيني األوائل، 
الذين ظهروا عندما كانت املسيحية ما تزال خمتلطًة باليهودية. وكان من هؤالء يف القرن السادس مبكة 

على دعوته  - صلى اهللا عليه وسلم– فل وخدجية بنت خويلد، وقد أراد ورقة استخالف حممدٍ بن نو اورقة 
املشروع عندما غادر إىل املدينة. وهكذا  هذا ما لبث أن ترك -صلى اهللا عليه وسلم–ودينه. لكّن حممداً 

بيونية مبكة، املصحف العثماين، هو كالفرق بني نٍص ديين شعائري للجماعة األو  فالفرق بني قرآن حممد
يف حني يستند لوكسنربغ إىل الفيلولوجيا و  بينما مصحف عثمان هو كتاٌب مقدس لإلمرباطورية اجلديدة.

ة:  إىل وحْسب، يعمد قزي اصطناع تاريٍخ كامٍل ال يعرفه أحٌد غريه. لكنهما يتوصالن إىل نتائج متشا
ه ُجهلت لزوال قرائه، وألّن املشروع نفسه القرآن مرتجم باللهجة املكية عن أصٍل سرياين. بيد أّن معاني

  ية الكربى.سالمتغري وتقلب مرتني: مرة عندما غادر النيب مكة، ومرة عندما قامت الدولة اإل
 de Bloisو Gilliotوما بقي األمر عند حدود هذه الرؤى الغريبة. بل إّن كاتبني غرائبيني مثل (

م )) رّكزوا على فكرة األصول غري اvan Reet)13و لعربية للقرآن باملعىن الشامل، وازدادت اهتماما
باألصول السريانية، وبوجود مجاعات دينية غريبة مبكة واجلزيرة مثل املانويني واملندائيني. وحىت أجنليكا 
نويفرت، اليت عملت طويًال على بنية القرآن وأسلوبه وعامله الفكري أو رؤيته للعامل، ما رأت حائًال دون 

الصيغ الغامضة، واليت ال و  وخباصٍة أّن هؤالء مجيعًا التفتوا إىل املفردات ,أصول إجنيلية للقرآناالهتمام ب
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صابئة وحنيف وأمي وأهل الكتاب وبنو إسرائيل (بد من افرتاض أصوٍل غري عربية من أجل فهمها مثل 
  .)حفبور والصاإلجنيل والزَّ و  والنصارى واجملوس وأهل اإلجنيل والذين هادوا والتوراة

وقد أقيم قبل شهور مؤمتر لألصول املسيحية للقرآن، شارك فيه عشرات الدارسني املبتدئني، وعاد 
  صص القرآنية، كما أّن عديدين عادوادراسات القرن التاسع عشر والعشرين لفهم بعض القَ  إىل أكثرهم

دين الذي جت كذلك إىل
َ
اورت فيه اجلماعة احملمدية قراءة احمليط املكي الذي نشأ فيه القرآن، واحمليط امل

  ).14مع اليهودية(
ًا للدراسات القرآنية، أثار حركًة وهكذا فإّن احلجر الذي ألقاه وانسبورو يف الربكة الساكنة نسبيّ 

شديدًة، تلتها موجُة األصول السريانية وأّن القرآن ابن بيئات القرن السابع يف اجلزيرة العربية. وخالصُة 
ألوروبيني واألمريكيني ما استطاع أكثرهم اخلروج من فكرة األصل املسيحي أو األمر أّن الدارسني ا

ات  -اليهودي أو املسيحي/اليهودي للقرآن، منذ قرون  ُ فهم ال يقبلون املنطق القرآين الذي يعّلل التشا
 أّن إمنا اجلديد يف العقدين األخريين أّن هؤالء بذهبون إىل -بوحدة الدين، وتعدد الشرائع والنبيني

ًا يف القصص والعبادات واألفكار الرئيسة، بل رمبا كان نسخاً ًا عامّ ًا أو دينيّ ًا عامّ االقتباس ما كان ثقافيّ 
أو ترمجًة أو ما يشبه الرتمجة والنسخ. وهكذا يضيُع من جديد جهٌد كبٌري، يقف حائراً دون التقدم خطوًة 

  التارخيي والديين. :ملعنينيىن القرآن وأساليبه وحميطه بامعتربًة يف دراسات بِ 
ا مؤسسة بريل يف أربعة جملدات،  )موسوعُة القرآن(ويف هذه الظروف والسياقات تأيت  اليت أصدر

ُمشريًة إىل هذا الضياع الذي أنزلته التفكيكية واألصالية والغرائبية بالدراسات القرآنية يف األعوام األخرية. 
إىل مائة ومخسني عاماً  )يةسالمدائرة املعارف اإل(نشرة الثانية من ففي حني تستند املواد عن القرآن يف ال

اليت يغلب عليها املنهج التارخياين، مع ميوٍل إبستمولوجية جديدة، فإّن  -من األعمال العلمية الكربى 
ترتاوح بني أقدم القدمي وأحدث احلديث، ليس من أجل بيان  )موسوعة القرآن(األعمال الواردة يف 

و املرحلة اليت بلغتها البحوث، بل داللًة على الضياع الذي أنزلته التفكيكية أو النقدية اجلذرية الدرجة أ
  ).15بشكٍل عام( سالميف العقود الثالثة األخرية بالدراسات القرآنيةخاصًة، ودراسات اإل
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  النص القرآني والمنهج اللساني الحديث
  قراءة في كتاب اهللا واإلنسان للمستشرق الياباني توشيهيكو إزوتسو

  املصطفى تاج الدين(*
  القرآن والمنهج اللساني رؤية تأصيلية

العلـوم اإلنسـانية يف جمـال تدخل مقارنة أوزوتسو للنص القرآين ضمن حماوالت عديدة لتطبيق معطيات 
تفسري القرآن، وهي مسـألة هلـا تعلـق بالرؤيـة واملـنهج معـا، فالرؤيـة للقـرآن وطبيعتـه؛ وكـذلك لطبيعـة التأويـل 
واملقاربـــة حتــــددان وبشـــكل واضــــح املوقـــف مــــن إعمـــال األدوات املنهجيــــة املرتبطـــة بعلــــوم أخـــرى يف جمــــال 

  التفسري.
يف التعامـــل مـــع الـــنص القـــرآين، وبوصـــفه مستشـــرقاً فـــإن قضـــية  ولقـــد أشـــار أوزوتســـو إىل مســـألة املـــنهج

التعددية املنهجية وقضية إعمال املناهج اإلنسانية يف مقاربة القرآن تبـدو بالنسـبة إليـه قضـية مفروغـاً منهـا، 
) فـــإن الكاتـــب مل 1هـــو املســـتهدف األول بكتـــاب إزوتســـو( ســـالموألن القـــارىء املســـلم املطلـــع علـــى اإل

القضـية داخـل جمـال التـداول العـريب امليـال إىل تقليدانيـة واضـحة وحـس حمـافظ جـدا إذا  يستشعر حساسـية
مــا تعلــق األمــر بتفســري القــرآن، ولــذلك فــإن القضــية حتتــاج يف تصــورنا إىل تأصــيل تــارخيي يف حماولــة إقنــاع 

 صـميم الفعـل الفكر احملافظ من جهة واالقتناع مبردودية هذا املنهج يف تفعيـل دالالت الـوحي وإدخاهلـا يف
  التارخيي.

، فـــإن قضـــية -وهـــو حقـــل معـــريف متعلـــق بعلـــم اللغـــة العـــام-وإذا كـــان األمـــر متعلقـــاً هنـــا بعلـــم الداللـــة 
التأصيل اليت غض أوزوتسو الطرف عنها تبدو أسهل من التأصيل إلعمال حقل معريف آخر كعلم الـنفس 

حملـــض وأثـــره يف تفســـري القـــرآن أصـــيل يف ، والســـبب يف تصـــورنا هـــو أن املـــنهج اللســـاين اجتمـــاعأو علـــم اال
املمارســة التفســريية الرتاثيــة إن مل نقــل إن التفســري اللغــوي للقــرآن هــو أو لطريقــة تفســريية اســتعملها املتلقــي 
األول للــوحي مــن أجــل اســتقطار دالالتــه مــن جهــة ولغــرض حــل بعــض اإلشــكاالت الدالليــة والــيت كانــت 

  تشوش على التلقي الطبيعي للرسالة.
ن اوزوتسو قد أغفل هذا التأصيل أو رمبا تصـور جـدة مـا يف تناولـه اللسـاين للقـرآن فإننـا سـنعمد إىل وأل

  تكميل هذا النص من خالل طرح منوذج تأصيلي للممارسة التفسريية اللسانية نبتغي منها هدفني:
علـى  تصحيح تصور خاطىء نشرته التصورات املدرسية عن اجتاهات التفسري وعلومه، حيـث يغلـب -

ا، أي أن املفسـر   الدارسـني االعتقـاد بـأن احملـاوالت التفسـريية األوىل كانـت حمـاوالت دالليـة يف أصـل نشـأ
  كان طالباً للداللة القرآنية عن طريق االستعانة بأداتني:

  األداة النقلية يف إطار ما يسمى عادة مبدرسة التفسري باملأثور. -1
  لتفسري بالرأي.األداة العقلية ملا يسمى مبدرسة ا -2
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لقد رأى كثري من الدارسني أن احملاوالت املبكرة لتأسيس منهج تفسريي كانت لغويـة باألسـاس، حيـث 
ســـاد التـــأليف يف املعـــاين القرآنيـــة وهـــي حركـــة تأليفيـــة نشـــيطة دلـــت علـــى إجرائيـــة التنـــاول اللســـاين يف حـــل 

فتحــــة علــــى العقــــل والنقــــل ســــيتم املشــــاكل الدالليــــة للقــــرآن مــــن جهــــة ووضــــع األســــس لنظريــــة تأويليــــة من
  إجهاضها بعد حني.

وإذا كانـت الكتـب التفسـريية األوىل واملرتبطــة مبعـاين القـرآن هـي البدايــة احلقيقيـة لعلـم التفسـري النســقي، 
أليب  )جمـــاز القـــرآن(ومـــدى صـــلتها بعلـــم التفســـري، وكـــان  )معـــاين القـــرآن(فلقـــد أثـــري ســـجال حـــول كتـــب 

؛ إذ أخرجـــه بعضـــهم مـــن التفســـري، وأدخلـــه الـــبعض اآلخـــر فيـــه، وكـــان ) موضـــوع هـــذه املســـاجلة2عبيـــدة(
  إىل سببني: -يف اعتقادي-السبب يف هذا السجال راجعاً 

  سبب عقدي
)؛ إذ اختصــت هــذه الكتــب، 3ومــدار هــذا الســبب علــى اقــرتان التــأليف يف معــاين القــرآن، بــاالعتزال(

لــى وجــوه تناســب االعتقــاد املــذهيب، والــرأي بيــان مشــكالت األلفــاظ واملعــاين يف القــرآن، ومحــل بعضــها ع
الكالمــي، فأثــار ســخط أهــل احلــديث؛ لتقــوم بــذلك معركــة مبكــرة بــني مدرســة التفســري بــالرأي ومدرســـة 

  التفسري باملأثور.
ســألت أيب عبيــدة: عمــن أخــذت هــذا يــا أبــا عبيــدة؟ فــإن هــذا (هـــ): 225قــال أبــو عمــر اجلرمــي (ت 

م، فـإن  يـه أبـو عبيـدة قـائًال: هـذا تفسـري، فرد عل )(خالف) تفسري الفقهاء؟ األعـراب البـوالني علـى أعقـا
شئت فخذه، وإن شـئت فـذره، قـال أبـو حـامت: ومـا حيـل ألحـد أن يقـرأه إال علـى شـرط إذا مـر باخلطـأ أن 

  ).4()يبينه ويغريه
اب يف فاجلرمي يعرتف بكون جماز القرآن تفسرياً، ولكن يعرتض على الطريقـة الـيت اتبعهـا صـاحب الكتـ

استخالص املعىن القرآين، وهي طريقة خاصة مباينة ملسالك التفسري عنـد الفقهـاء، والـيت تنبـين علـى النقـل 
ا املكلفون.   واإلسناد، ومعرفة أسباب النزول، وربط املعاين باألحكام الشرعية ليهتدي 
م مــن أهــل احلــديث، تلقــى املســلمون يف بعــ ض األحيــان كتــب وســبب هــذا اخلــالف بــني املعتزلــة ونظــرا

دئـة األوضـاع، وحتـدثنا بعـض املصـادر   معاين القرآن تلقياً ساخطاً، وكانت السـلطة تتـدخل لفـض النـزاع و
ملــا صــنف كتابــه يف التفســري؛ أراد أن يقــرأه يف اجلــامع، فخــاف مــن العامــة (كيــف أن قطــرب بــن املســتنري 

أصــحاب الســلطان ليــتمكن مــن قراءتــه وإنكــارهم عليــه؛ ألنــه ذكــر مــذهب املعتزلــة، فاســتعان جبماعــة مــن 
  ).5()باجلامع

ـــا كتـــب تفســـري القـــرآن انطالقـــاً مـــن مـــذاهب  ومل يكـــن هـــذا املوقـــف مـــن كتـــب معـــاين القـــرآن، إال أل
م؛ لــــذلك روي عــــن اإلمــــام أمحــــد (ت ا واعتقــــادا يــــه عــــن اعتمــــاد كتــــايب أيب عبيــــدة 241أصــــحا هـــــ) 

وقـد محلـت  () 7ألخذ مبقتضى اللغة يف تعيني املعىن القـرآين() انسجاماً مع رؤيته يف عدم جواز ا6والفراء(
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كراهته لذلك، علـى مـن يصـرف اآليـة عـن ظاهرهـا إىل معـان حمتملـة يـدل عليهـا القليـل مـن كـالم العـرب، 
 ).8()وال يوجد غالباً يف الشعر وحنوه ويكون املتبادر خالفها

بكتــب التفســري؛ بســبب مــا أشــرنا عليــه مــن لــذلك اُعتــربت كتــب املعــاين كتبــاً يف اللغــة؛ حــىت ال متتــزج 
  اإلعرتاض على بناء التفسري على مقتضى املذهب لغة واعتقاداً.

  سبب اصطالحي
فعلم التفسـري مـن العلـوم الـيت اختلـف يف حـدها وتعريفهـا، وهـو مـا يفسـر تـردد العلمـاء يف اعتبـار كتـب 

  ).9املعاين داخلة يف احلد الذي وضعوه لعلم التفسري(
ـذا العلـم؛ ألخرجنـا كتـب املعـاين مـن االعتبـار، فهناك تعر  يفات لو أخذنا مبقتضـاها يف تعيـني املقصـود 

ــا التفســري ومــن ذلــك مــا عرفــه بــه الزركشــي مــن أنــه  علــم (وهــي تعريفــات توســعت يف الشــروط الــيت يقــوم 
ـــه وســـلم-يعـــرف بـــه فهـــم كتـــاب اهللا املنـــزل علـــى نبيـــه حممـــد  ـــان معانيـــه، واســـ-صـــلى اهللا علي تخراج ، وبي

أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف، وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، 
  ).10()وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

ومعلوم أن إتقـان هـذا العلـوم كلهـا، ال يكـاد يتحقـق للمفسِّـر الواحـد؛ وهلـذا وجـدنا كثـرياً مـن التفاسـري، 
هتمام املفسـر، وجمـال ختصصـه؛ فالبالغـة غالبـة يف كشـاف الزخمشـري، وعلـم الكـالم مهـيمن يغلب عليها ا

يف مفاتيح الغيب للرازي، والفقه غالب يف تفسري القرطيب، والنحو غالب يف البحر احملـيط أليب حيـان، ومل 
ب توفرهــا يف مينــع هــذا مــن اعتبارهــا كتبــاً يف التفســري؛ لــذلك جــنح الــبعض إىل التقليــل مــن الشــروط الواجــ

ا وأحكامهـا (املفسر، قال أبو حيان:  التفسري علـم يبحـث فيـه عـن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن، ومـدلوال
  ).11()اإلفرادية والرتكيبية، ومعانيها اليت حتمل عليها حالة الرتكيب، وتتمات لذلك
إىل مثـــل هـــذا  )، واســـتناداً 12والتتمـــات عنـــده معرفـــة النســـخ، وأســـباب النـــزول والقصـــص وغـــري ذلـــك(

التعريــف، فــإن معــاين القــرآن، داخلــة يف كتــب التفســري املعروفــة. ولــيس مــن قبيــل الصــدفة أن يطلــق عليهــا 
وهــو اصــطالح يفيــد تنــاول مشــكالت الرتكيــب والداللــة يف الــنص القــرآين،  )معــاين القــرآن(اســم مميــز هــو 

م أن التفســـري يف عـــرف العلمـــاء  واعلـــ(ولـــيس مطلـــق تراكيـــب القـــرآن ودالالتـــه. قـــال الراغـــب االصـــفهاين: 
كشف معاين القرآن وبيان املراد، أعم من أن يكون حبسب اللفظ املشكل وغـريه، وحبسـب املعـىن الظـاهر 

  ).13()وغريه، والتفسري أكثره يف اجلمل
فالعالقة بني التفسري واملعاين، عالقة عموم خبصوص؛ إذ يستغرق التفسـري كـل الكتـاب بيانـاً وإيضـاحاً، 

يـذحبون ﴿: -تعـاىل-إمنـا بنـوه علـى التفعيـل؛ ألنـه للتكثـري؛ كقولـه (: )التفسري(قال الزركشي يف لفظ وهلذا 
  ).14، فكأنه يتبع سورة بعد سورة وآية بعد أخرى(﴾وغلقت األبواب﴿، ﴾أبناءهم

ــــــــه  ــــــــاس لقول ــــــــن عب ــــــــه: 15(﴾وأحســــــــن تفســــــــرياً ﴿: -تعــــــــاىل-ويشــــــــهد هلــــــــذا، تفســــــــري اب أي () بقول
  ).16()تفصيالً 
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ــــيمم شــــطر األلفــــاظ وإذا كــــا ن التفســــري تتبعــــاً تفصــــيلياً أللفــــاظ القــــرآن وتراكيبــــه، فــــإن كتــــب املعــــاين ت
والرتاكيب اليت تطرح استشكاالت لغوية أو عقدية، يستدعي األمـر فيهـا إعمـال الفكـر لتخرجيهـا وتأويلهـا 

  على مقتضى النظر اللغوي والعقدي.
لداللــة علــى مــا يشــكل علــى الفهــم ويستعصــي إذا أطلــق عنــد القــدماء متحــض ل )معــاين القــرآن(ولفــظ 

فقــد كــان هــذا الرتكيــب يعــين بــه مــا يشــكل يف القــرآن، وحيتــاج إىل بعــض العنــاء يف فهمــه، (علــى اإلدراك 
  ).17وكان هذا بإزاء معاين األثار ومعاين الشعر أو أبيات املعاين)(

ه غــامض الداللــة حمتاجــاً إىل بيــان، هلــذا جنــد الفــراء مــثال ال يفســر القــرآن آيــة آيــة، بــل ينتقــي منــه مــا يــرا
ولـو () قـال الفـراء: 18(﴾إن الـذين كفـروا ويصـدون عـن سـبيل اهللا واملسـجد احلـرام﴿: -تعاىل-ففي قوله 

) فدل هذا على أن مـا اسـرتعى انتبـاه الفـراء 18()قيل: إن الذين كفروا وصدوا مل يكن فيها ما يسأل عن
ا، وإمنا ظاهرة تكسري الرتكيب املنطقي للزمن، بعطف املضارع على املاضي، هي  ليس اآلية الكرمية يف ذا

  ما دفع الفراء لتفسري اآلية وبيان مشكلها.
تفاســــري خاصــــة، تســــتند إىل اللغــــة يف اســــتدالهلا علــــى املعــــىن  -هلــــذا االعتبــــار-فكتــــب معــــاين القــــرآن 

وإن اختلفـت السـبل  املقصود، فهي بذلك تشرتك مع كتـب التفاسـري يف البحـث عـن معـىن الـنص القـرآين،
  املؤدية إىل ذلك.

الرد املنهجي املؤصل على االجتاه القاضي برفض استثمار اآلليات اللسـانية احلديثـة يف جمـال التفسـري  -
حبيث أن بعض الدارسني وبسبب اخلوف من اجلديد، أضحوا ميالني إىل التشـكيك يف املشـاريع التفسـريية 

  انية احلديثة بدعوى تغريب التفسري وإبعاده عن أصوله الرتاثية.التجديدية املبنية على املعطيات اللس
  الموقف المنهجي من كتاب أوزوتسو

  إن تصورنا العام ألطروحة إزوتسو ينتظمه منزعان:
ـــا ملـــا تفتحـــه مـــن جمـــاالت  - منـــزع منهجـــي يـــثمن مثـــل هـــذه احملـــاوالت ويـــدعو إىل دعمهـــا والتعريـــف 

عله فاعال يف تعديل التصورات وتفقيهها إال أن هذا االحتفال جديدة قد تسفر عن معرفة ما بالنص جت
املنهجــــي ينبغــــي أن نضــــعه يف إطــــاره األدايت، واملقصــــود أن إزوتســــو اســــتثمر بعــــض األدوات مــــن علــــم 
الداللــة كاحلقــل الــداليل واملفــاهيم املفتاحيــة واملعــاين األصــلية والعالقيــة وحــاول إعماهلــا يف تفســري الــنص 

ضــرورة أنــه قــد أفلــح جملــرد اإلعمــال األدايت للمــنهج الــداليل. فلقــد بــرع الرجــل فعــال يف وهــذا ال يعــين بال
التصـــنيف ولكنـــه بـــالغ نوعـــا مـــا يف احلـــديث عـــن طموحـــات مل ينجزهـــا مـــع كامـــل األســـف وهلـــذا جـــاء 
الكتــاب مكتنــزاً بعبــارات: ســنرى وســنفعل وســندرس، مــع أن أغلــب مــا ذهــب إليــه مل يكــن جديــداً يف 

  يف تصنيفه منهجياً. ذاته وإن برع



 131

منزع تأويلي واملقصود منه أن األدوات املنهجية قد تكـون هلـا أمهيـة تصـنيفية مـا ولكنهـا قـد ال تكـون  -
مفيــدة حــني اإلعمــال التطبيقــي، وهــذا مــا حــدث كثــرياً مــع إزوتســو حيــث إن الرتســانة املنهجيــة مل يــتم 

ا مل تكن منتجة كما طمح إىل ذلك   املؤلف. توظيفها تأويلياً أي أ
  الداللة القرآنية بين التحويل والنقل

أثــري نقــاش مهــم يف تراثنــا حــول تعامــل الشــارع مــع اللغــة هــل ينقــل الــدالالت إىل معــاين جديــدة أم أن 
األمر يقتصر على عمليات داللية منسجمة مع أصل التداول كاالتسـاع والتعمـيم والتخصـيص. ويبـدو أن 

االت النظريــة والتطبيقيــة الــيت يطرحهــا، ففــي الوصــف التــارخيي إزوتســو مــتحمس للــرأي األول مــع اإلشــك
  لدالليات املعجم القرآين يقف املؤلف أمام ثالث مراحل:

  ).20املرحلة اجلاهلية أو ما قبل القرآنية بتعبريه( -1
  املرحلة القرآنية. -2
  املرحلة ما بعد القرآنية أو العباسية حتديداً. -3

  سائدة يف املرحلة ما قبل اجلاهلية وأمهها:ويعرض الكاتب ألنساق معجمية 
  املعجم البدوي املرتبط بسياق الرتحل والطعن. -1
  املعجم احلضري املرتبط بالطبقة التجارية وهو مؤسس على األول. -2
  املعجم الديين املسيحي واليهودي واحلنفي. -3

لــك مســتقل يف بنائــه للداللــة، ويــرى املؤلــف أن املعجــم القــرآين خلــيط مــن األنســاق الثالثــة ولكنــه مــع ذ
مثال تعين لدى العرب اجلاهليني شيئاً خمتلفاً عما تعنيه يف  )اهللا(فهو مكتف بذاته وميثل بنية كلية، فكلمة 

ا كما يشهد بذلك الشعر العريب اجلاهلي والقرآن نفسه.   القرآن مع التسليم مبعرفتهم 
ــا علمــاء اللغــة واألصــول وهــي ويــذكرنا إزوتســو هنــا بقضــية نوقشــت يف إطــار قضــية لغو  يــة كــربى اهــتم 

حـــدود العالقـــة بـــني الداللـــة الوضـــعية لأللفـــاظ والداللـــة الشـــرعية هلـــا وهـــل نقـــل الشـــرع أو القـــرآن حتديـــداً 
املدلوالت من اإلحالة الوضعية إىل إحالة جديدة. ولقد ذهب كثري من العلمـاء علـى غـرار إزوتسـو إىل أن 

عاً جديدة وخالفهم اجلويين والباقالين، وهلذا تصوروا أن كلمة اهللا مـثًال ال الشرع قد أحدث يف اللغة أوضا
تعين يف القرآن ما تعنيه عنـد العـرب، حيـث أحـدث القـرآن فيهـا دالالت جديـدة وهـو عـني مـا ذهـب إليـه 

ولــــئن ســــألتهم مــــن خلــــق ﴿: -تعــــاىل-إزوتســــو، فقــــد استشــــهد علــــى هــــذا صــــفي الــــدين اهلنــــدي بقولــــه 
. لكــن مل ...فــإن هــذا اللفــظ (أي اهللا) كــان معلومــاً لــديهم() قــال: 21(﴾ليقــولن اهللا الســماوات واألرض

افــت مــا ذهــب إليــه بإمتــام 22()-تعــاىل-يضــعوه هللا  ). وهــذا يف الواقــع حمــض تقــّول بــال دليــل، ويظهــر 
هم، أي كيف يكذبون بـأن أخـربوا بغـري مـا يطـابق الواقـع يف اعتقـاد ﴾أىن يؤفكون﴿: -تعاىل-اآلية بقوله 

ــم ســيكونون ســاعتها قــد أخــربوا  ــم جهلــوا معــىن اللفــظ ملــا كــان هنــاك ســبب لــرميهم بالكــذب أل ولــو أ
  ).23بشيء ال يعتقدون خالفه(
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وعموماً فإننا نرى وخالفاً ملا أراده إزوتسو بأن الشرع مل يأت ليحدث يف اللغة أوضـاعاً جديـدة، ال أن 
ـــا  فـــال يتصـــور إذن وقـــوع الوضـــع الشـــرعي الثـــاين كمـــا ال يتصـــرف فيهـــا علـــى غـــري هـــدى مـــن ســـننها وقانو

يتصــور أن تنفصــل الداللــة القرآنيــة عــن الداللــة اللغويــة لأللفــاظ حبيــث تشــري الثانيــة إىل معــىن ال تشــري إليــه 
وأقل ما ينبغـي أن تعرفـه الطائفـة األوىل (األوىل، ولقد تنبه الشيخ عبد القاهر اجلرجاين إىل هذا حني قال: 

ن للمجاز أن التنزيل كما مل يقلب اللغة يف أوضاعها املفردة عن أصوهلا ومل خيرج األلفـاظ عـن وهم املنكرو 
داللتها وأن شيئاً من ذلك إن زيد إليه ما مل يكن قبل الشرع مـا يـدل عليـه، أو ضـمن مـا ال يتضـمنه أتبـع 

مل يـــنقلهم عـــن كـــذلك مل يقصـــد بتبـــديل عـــادات أهلهـــا، و   -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-ببيـــان مـــن عنـــد النـــيب 
  ).24()أساليبهم وطرقهم... من التشبيه والتمثيل واحلذف واالتساع

ــا اجلماعــة اللغويــة  ومعــىن ذلــك أن مــا قــام بــه الشــرع جتــاه األلفــاظ لــيس ســوى عمليــات دالليــة تقــوم 
ذه العمليات: التخصيص والتعميم والتأكيد وغري ذلك.   نفسها يف تعاملها مع األلفاظ أقصد 

بــني التصــور القــرآين والتصــور اجلــاهلي حملــه االعتقــاد  )اهللا(ن الفــرق يف تصــور مــدلول لفظــة واحلاصــل أ
ولــيس اللغــة، فهــو إذن متعلــق مبــا يريــد املــتكلم أن يفهمــه مــن اللفــظ ال مبــا يوجــد اللفــظ عليــه يف املعجــم 

  يدة.فبطل أن تناقش القضية يف جمال علم الداللة، واألحرى أن تناقش يف جمال خاص وهو العق
واليت رأى إزوتسو أن القـرآن قـد حلوهـا حتـويًال دالليـاً  )الكرم(وينطبق هذا على التحويل الداليل للفظة 

)، مـع أن الـدالالت القرآنيـة للكـرم منسـجمة مـع 25جذرياً من مفهومهـا اجلـاهلي إىل مفهـوم قـرآين وليـد(
بــاب االتســاع الــداليل املعــروف يف   أصــلها الــداليل يف املعجــم العــريب وإن زاد القــرآن دالالت جديــدة فمــن

  كل اللغات ومعناه اإلبقاء على الداللة األصلية وإضافة معىن جديدة عادة ما تكون ذات أبعاد سياقية.
إن حماولة أزوتسو حماولة مهمة للدراسات التفسريية احلديثة، غري أن ما حنذر منه هـو السـقوط يف مغبـة 

باجلديــد يف اجملـــال املعــريف وهــو مـــا نفتقــده يف كتــاب أوزوتســـو التهويــل، حبيــث نــذهب إىل أن الرجـــل أتــى 
حيث أن القضايا اليت طرحها وبكثري من التبسيط املخل الذي اعرتف به هو نفسه قضايا نوقشـت بكثـري 
من العمق يف تراثنا، وهلذا فـإن أمهيـة الكتـاب تكمـن يف إحيـاء التنويـع املنهجـي يف تنـاول الـوحي ممـا يـؤدي 

اســات القرآنيــة وانتشــاهلا مــن اجلمــود الــذي تتخــبط فيــه بســبب غلبــة امليــول الدينيــة البســيطة إىل تقــدم الدر 
  ية على جهة العموم.سالمعلى عقول املهتمني بالدراسات القرآنية خصوصاً واإل

*******************  
  الحواشي

  *) باحث وأكادميي من املغرب. 
-1 Toshihiko Izutsu, God and Man in the Quran Islamic Book Trust 

2002.p2 
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يعترب كتاب جماز القرآن داخًال يف كتب املعاين، قال القفطي متحدثاً عن التصنيف يف معاين القرآن:  - 2
أو من صنف يف ذلك من أهل اللغة أبو عبيدة معمر بن املثىن، مث قطرب بن املستنري مث األخفش (

ة على أنباء النجاة، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم، إنباه الروا )وصنف من الكوفيني الكسائي مث الفراء
  ).15-4/14م(1955، 1دار الكتب املصرية، ط

، مصراته، 3إبراهيم عبد اهللا رفيدة، النحو وكتب التفسري، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع ، ط - 3
  ).1/551م (1990ليبيا،

، سلسلة ذخائر العرب 2إبراهيم، طالزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، ت: حممد أبو الفضل  - 4
  .176، دار املعارف، القاهرة، مصر (د،ت) ص50رقم 

  ).1/155نقًال عن: إبراهيم عبد اهللا رفيدة، املرجع السابق ( - 5
م، مصر 1972، مكتبة وهبة، 1الداودي، طبقات املفسرين، ت: علي حممد عمر، ط - 6
)1/106 -107.(  
تفسري مبقتضى اللغة روايتان متعارضتان، ينظر: رفيدة، املرجع ويروى عن اإلمام أمحد يف جواز ال - 7

  ).1/542السابق (
  ).1/542رفيدة ، املرجع السابق ( - 8
  ).4- 2/3) ومناهل العرفان للزرقاين(4/167يراجع يف هذا االختالف: اإلتقان للسيوطي( - 9

  ).1/13الزركشي، الربهان، ( -10
  ).1/121أبو حيان، البحر احمليط ( -11
  ).1/121البحر احمليط ( -12
  ).2/148الزركشي، الربهان، ( -13
  ).2/147نفسه، ( -14
  .33الفرقان، اآلية:  -15
  ).2/148الزركشي، الربهان، ( -16
من  12-1/11الفراء، معاين القرآن، ت: أمحد يوسف جنايت، وحممد على النجار(د.ط.ت) ( -17

  مقدمة احملققني).
  .25احلج، اآلية:  -18
  ).2/221فراء، معاين القرآن (ال -19
  .36نفسه ص، -20
  .87الزخرف، اآلية  -21
اج،  -22   .1/276اإل
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  .27/200مفاتيح الغيب،  -23
  .342-341أسرار البالغة،  -24
  .39نفسه،ص -25
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  العالقات األوروبية العربيـة فيما يتجاوز التبادل التجاري
  األرضية المشتركـة

  هانس هريمان جنوتكه(*
لـــيس بالنســـبة للسياســـة  ي والعـــريب يف قمـــة األولويـــاتســـالمحت العالقـــات مـــع العـــاملني اإلأصـــب -1

اخلارجيــــة األملانيــــة فحســـــب بــــل وبالنســـــبة لالحتــــاد األورويب ككـــــل. وهــــذه العالقـــــات ال تتعلــــق باملســـــائل 
  االقتصادية والثقافية فحسب بل ترتكز أيضا يف املسائل األمنية.

ـــــا و  -2 ـــــة أملاني ـــــدة مـــــع العـــــامل اســـــتطاعت مجهوري ـــــة االحتفـــــاظ بعالقـــــات وطي ـــــدول األوروبي معظـــــم ال
ي، وكال الطرفني استفاد كثرياً من هذه العالقات. لقد سجلت مرة يف التاريخ احلديث خالل فرتة سالماإل

ي متكنـت بسـبب سـالماحلرب العاملية األوىل أن أملانيا وحلفاءها استطاعوا حشد أجزاء كبرية مـن العـامل اإل
ـــة األملانيـــة مـــن ناحيـــة تقـــاُرب الت وجهـــات مـــن حتديـــد أرضـــية مشـــرتكة بـــني اإلمرباطوريـــة العثمانيـــة والفدرالي

واحللفاء والقومية العربية الناشئة يف تلك الفرتة من ناحية أخرى. ولكن يف الفرتة املاضية وعقب ذلك فـإن 
لمـــاء اآلثـــار كـــل ذلـــك املصـــاحل العلميـــة واالقتصـــادية وعمليـــات تبـــادل التجـــار والعلمـــاء واملستكشـــفني وع

ي مــع القــارة األوروبيــة. كمــا أن االســتعمار قــد كــون وشــتت يف ســالمأســهم بشــكل كبــري يف ربــط العــامل اإل
الوقت نفسه الشعور الودي كما طور العالقات بطريقة سليمة يف املرحلة نفسها. ال ريب أن هناك أرضية 

ل والقارة األوروبية. إن ما أسعي إليه هو النظـر ي ككسالممشرتكة هلذه العالقات بني املسلمني والعامل اإل
ا وكذلك توسيعها أو مبعـىن آخـر كيفيـة محايتهـا  إىل مدى مشولية هذه األرضية املشرتكة وكيفية االحتفاظ 

  من الضياع والتآكل.
الـيت أحتمـل جـزءاً مـن املسـؤولية يف -ولعلكم سوف تتساهلون معي إذا ما ركزت علـى التجربـة األملانيـة 

إذا مــا قلــت إن بعــض العواصــم األوروبيــة تتجــه إىل نفــس األفكــار وعنــدما أوضــح خربتنــا يف هــذا  -اقهـانط
ـــا ال نـــدعي اإلبـــداع وال احلصـــرية يف اجلهـــود لتكـــوين  اجملـــال أقـــارن األشـــباه، وأقـــوم بـــبعض املقايســـات. إنن

  األرضية املشرتكة يف العالقات مع العامل العريب أو األمة العربية بشكل عام.
سـبتمرب. أعتقـد أنـه ال أحـد  11ولنعد قليًال إىل الوراء إىل اهلجمـات اإلرهابيـة املفجعـة الـيت وقعـت يف 

ي يشـعرون بالتهديـد املتزايـد ال سـالمينكر أنه منذ تلك الفـرتة مجيـع شـعوب العـامل يف الغـرب ويف العـامل اإل
م خمتلفون عن اآلخرين.   سيما من قبل أولئك الذين يضنون أ

حــول صــراع احلضــارات قبــل مخــس ســنوات  (HUNTINGTON)احملــيط بنشــر فرضــية  إن اجلــدل
  سبتمرب يعطي إطاراً توضحياً وسوف يستمر يف هذا السياق مرات ومرات. 11فقط من أحداث 

يدعي السياسي األمريكي املخضرم من أصل عريب (جـيمس زعـيب) أن العالقـات العربيـة األمريكيـة قـد 
ا ب سبب اجلو احلايل املتسبب مـن اخلـوف واإلحبـاط والغضـب وانعـدام الثقـة بـني وصلت إىل أدىن مستويا

العرب والشعب األمريكي صار مبثابـة دوامــة خطـرية تتسـع يومـا بعـد يـوم. وهــذه االجتاهـات السـلبية تـؤثر، 
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دون شــك يف العالقــات األوروبيــة مــع اجلــريان مــن الشــعوب القاطنــة يف اجلنــوب الشــرقي مــن القــارة. وكمــا 
مـون فإنـه وقعــت اعتـداءات أخــرى يف قلـب بعــض العواصـم األوروبيـة ضــد أهـداف مدنيــة بعـد أحــداث تعل

وكـل  سـالمسبتمرب مما أسفر عن قتل أبريـاء. وقـد بـات مـن الواضـح إن هـذه اجلـرائم لطخـت مسعـة اإل 11
ــذا الــدين احلنيــف حيــث مت اإلعــالن بشــكل واضــح أن أفــراداً ممــن يســمون جماهــدين  يني  مإســالمــا يتعلــق 

كــانوا مســؤولني عــن وقــوع هـــذه اهلجمــات. وأحــدث مثــال علــى ذلــك اضــطرابات الشــباب الــيت وقعــت يف 
، ويُعتقــد أن إحــدى ســالمفرنســا. يــذكر أن أغلبيــة وســائل اإلعــالم الغربيــة قــد حاولــت إلقــاء اللــوم علــى اإل

  يس.الصحف يف فرنسا حاولت الكشف عن جمموعة تُّعدُّ لعمليات مترٍد واعتداء يف بار 
ومن جانب آخر من البحر األبيض املتوسط فـإن االجتاهـات املماثلـة قـد أصـبحت مـن األمـور املعتِـادة 
واملتكـررة، وكثـري مـن املسـلمني السـيما الشـباب مـنهم يعتقـدون أن ردود الغـرب علـى التهديـدات اإلرهابيــة 

املســائل املتعلقــة باألســباب  تبــدو غــري مالئمــة. ويُعتقــد بــأن الغــرب بصــفة عامــة يتجاهــل كثــرياً يف سياســاته
احلقيقية لوقوع هـذه األعمال اإلرهابية مثل املعايري االزدواجية يف مسائل حقـوق اإلنسـان وكـذلك اإلمهـال 
بشــكل كامــل للنــزاع العــريب اإلســرائيلي. وهــذا أمــٌر مؤســف. أمــا بالنســبة للعالقــات اخلارجيــة فيبــدو أنــه ال 

احيـة أخـرى فـال تـزال دول اخللـيج العـريب قريبـة مـن القـوى الغربيـة يوجد هناك الكثـري مـن التغيـريات. ومـن ن
يف املصــاحل والعالقــات وأن املناقشــات الطويلــة املــدى بــني دول جملــس التعــاون اخلليجــي واالحتــاد األورويب 
حول اتفاقيات التجارة احلرة تكسب قوة دافعة جديدة ولكـن يبـدو أن أي تقـدم يـتم إحـرازه يف العالقـات 

ل الغربيــة والشــرق األوســط حباجــة إىل تربيــر باعتبــاره تطــور مهمــا إذا مــا نظرنــا إىل البيئــة املشــبعة بــني الــدو 
ديد املشاعر واملصاحل.   باملشاكل اليت سببتها مفاهيم 

ومما ال ريب فيه أن أملانيا عملت، باجتهاد كبري خالل السنوات الثالث املاضـية لتطـوير احلـوار النشـط 
ي فحسب بل أيضا لتوسيع التعاون فيما بينهما ال سيما يف ِجماالت التعليم العايل مسالليس مع العامل اإل

وكــذلك تبــادل اخلــربات يف اجملــاالت الثقافيــة. ولكــن يف حقيقــة األمــر فــإّن التقــدم الــذي مت إحــرازه يف هــذا 
  سبتمرب يبدو ضئيالً ً◌. 11اخلصوص بالرغم منُ مضي أربع سنوات مند أحداث 

ي موضـوعاً بـارزاً بـني االهتمامـات األوروبيـة والعربيـة. والكـل مشـرتكون سـالمالعـامل اإل أصبح احلوار مع
فيه ومن ضمن ذلك: املؤسسات الغري حكومية ومؤسسات األمم املتحدة واجلامعات واملؤسسات الدينيـة 

مـن املالحـظ مثل الكنائس واألحـزاب السياسـية، ومجـيعهم يعتـربون املشـاركة يف هـذا احلـوار أمـراً أساسـياً، و 
م يـدعون  ةأن احلكومات تعني سفراء أو ممثلني بشكل كبري للمبادر  يف هذه احلوارات. أمـا املتشـائمون فـإ

أن هذه احلوارات قد أصـبحت صـناعة أو جتـارة حيـث جيتمـع أصـناف خمتلفـون مـن البشـر يف شـىت منـاطق 
  نفسها مرة بعد مرة. املشرتك ويدعون إىل تكرار الفاعليات جتماعالعامل لتبادل مواقع اال

ومــع ذلــك هــؤالء املتشــائمون لــيس هلــم جــواب علــى أســس هــذه املســارات وال البــديل عــن فكــرة هــذه 
احلوارات. ومن خالل جتربيت الطويلة مع الدول العربية فإنين مقتنع بأننا نستطيع، عن طريق احلوار، العمل 



 137

 بد لنـا أن نبـذل مزيـداً مـن اجلهـود يف العمليـات ي. السالمالكثري لسد اخللل املتزايد بني الغرب والعامل اإل
ي وذلـك مـن خـالل كافـة مؤسسـاتنا يف الغـرب سـالمي وكـذلك مـع اجملتمـع اإلسـالمالتحليلية مع العـامل اإل

األورويب. كــذلك مــن الضــروري جــدا أن نعمــل معــا إلبطــال املقولبــات الســلبية وحتديــد أيــن تكــون األرضــية 
السبب قمـت أنـا وفريقـي، خـالل السـنوات الثالثـة املاضـية، بتنظـيم سلسـلة املشرتكة وكيف نوسعها. وهلذا 

ات وورش عمـــل ونـــدوات ترتكـــز علـــى أوجـــه خمتلفـــة وتوضـــح األســـباب اجلوهريـــة النـــدالع جتماعـــمـــن اال
االضــطرابات وكــذلك الكــره املتزايــد والشــكوك الــيت تشــوه اجلهــود املبذولــة لتشــكيل هــذه الشــراكة. وبــنفس 

ي، ويؤسفين أن أقول ذلك من مثـل احلـديث سالم السياسة األمريكية احلالية يف العامل اإلالطريقة يُنظر إىل
ي تعتقـد بـأن ذلـك هـو األسـاس املنطقـي الحــتالل سـالمعـن األطمـاع الغربيـة. وكثـري مـن شـعوب العـامل اإل

أفغانســتان وكــل مــا جيــري يف العــراق و  ســالمالعــراق وتــورط الغــرب يف أفغانســتان. وعنــدما يــتم تعــٍد علــى اإل
ية. إن األخبــار الفوريــة الــيت تبثهــا القنــوات التلفزيونيــة غــري ســالميعتــرب ضــمن اهلجــوم العــاملي ضــد األمــة اإل

ية يف شـىت أحنـاء العـامل. سـالماملراقبة أفادت من حرية اإلعالم والدرجة العالية من الـوعي عنـد الشـعوب اإل
ملي. وحنــاول كــذلك الرتكيــز علــى اجليــل القــادم. إن يــتم اآلن مناقشــة كافــة هــذه املســائل علــى املســتوى العــا

ي هـو أن الشـباب يف هـذه الـدول لـديهم األحـالم نفسـها سـالمانطباعي عندما أعمل وأعيش يف العامل اإل
اليت تتوافر لدى شباب الـدول الغربيـة. فهـؤالء الشـباب يرغبـون يف أن يعيشـوا يف جـٍو مـن احلريـة واالزدهـار 

ذا فإنه من مصلحة الغالبية العظمى من شـعوب العـامل أن تسـعى وخالياً من جو االضطرابا ت والقمع. و
إىل احلــوار والتفــاهم يف كافــة فــروع اجملتمــع. وإذا مــا رغبنــا يف املســاعدة يف التغلــب علــى بعــض اإلحباطــات 
الســـيما لـــدى بعـــض الشـــباب والـــيت تتســـبب يف كثـــري مـــن األحيـــان يف اضـــطرابات، ينبغـــي علينـــا مســـاعدة 

ية وتشجيع جتماعيف شىت أحناء العامل يف جهودها حملاربة الفقر ورفع مستوى التعليم واملستويات االالدول 
ا لالشرتاك بشكل كامل يف احلياة اال   ية.جتماعشعو
ي، فمن األسلم تبِّـين فكـرة القـوة املرنـة الـيت تبناهـا األسـتاذ سالمعند ممارسة سياسة احلوار مع العامل اإل

هــارفرد ومســاعد وزيــر الــدفاع الســابق (جوزيــف نــاي). إن القــوة املرنــة وفقــا ملــا يــراه هــذا الســابق يف جامعــة 
املفكر األمريكي هي أفضل من حسن النية والعالقات العامة الكالسـيكية. إذا مـا اسـتخدمت هـذه القـوة 
 املرنــــة بشــــكل حكــــيم فقــــد تصــــبح أكثــــر فاعليــــة مــــن القــــوة الصــــلبة والعقوبــــات االقتصــــادية أو اســــتخدام

ولكن فكروا يف القـوة العسـكرية السـوفيتية  ءالتهديدات العسكرية، وقد يبدو هذا الرأي قاسياً بعض الشي
  الضخمة، ومع ذلك مل تستطع هذه القوة منع زوال اإلمرباطورية السوفيتية.

ــارت هــذه القــوة، لــيس حتــت مذحبــة القــوة اإلمربياليــة ولكــن حتــت شــعار (ال فــرق بــني دعايــة  وعنــدما ا
ذبية الكوكاكوال والفيس بريسلي والدميقراطية وحقـوق اإلنسـان الـيت تفجـرت حتـت أمـواج شـعوب دول وجا

  حلف وارسو).
  إن موارد القوة املرنة هي كالتايل:
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احلضارة املادية يف كافة أشكاهلا مـن كوكـاكوال إىل مكدونالـدز إىل إنتـاج األفـالم ومـن املسـرحيات  -1
  إىل اآلداب والفنون.

 ومحاية احلياة وحق احلرية. ةليت ال تتغري مثل العدل والدميقراطيالقيم ا -2

السياسة اخلارجية املتالئمة مع تلك القيم اليت تراعي مشاعر اآلخرين واملوجهة علـى املـدى البعيـد  -3
  املنشَّقة يف الشكل واجلوهر.

  إذاً ما الذي يتوقع أن يتم حتقيقه من هذه القوة املرنة؟
يف درجــات جاذبيتهــا بــني جمموعــات الشــعوب وهكــذا تتكــون الــدول وهكــذا يعمــل تقــاس القــوة املرنــة 

ـا مفتونـة بـذلك  األفراد بنفس الطريقة. عندما يشعر الرجـل أنـه مفتـوٌن بـاملرأة واملـرأة تشـعر هـي األخـرى بأ
الرجل فإنه تكون هناك فرصة كبرية بأن ينتهي ذلك الشعور بالزواج، وسوف يعمل الرجل جاهـدا لتفـادى 
أي شــيء قــد يؤذيهــا كمــا لــو كــان األذى يعــود لنفســه، إّن ُمــا يــرى هنــا أّن جمموعــًة حمتملــًة مــن النــاس قــد 
يكونون جديرين باملالحظة باعتبارهم وسائط اتصال وتثاقف آلية بني الدول إما بشكل ثنـائي أو جبوانـب 

  متعددة أو بداخل األقاليم.
تبـدو مفيـدة حيـث إنَّ القـارة األوروبيـة تبقـى جذابـة بالنسـبة إذاً ماذا تستطيع أوروبا تقدميه؟ الثقافـة قـد 

للعامل العريب الذي بات مقتنعاً أن انعدام التعليم واملعرفـة مهـا العوائـق الرئيسـية لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم يف 
  هذا اإلطار ولنتأمل معاً احلقائق التالية:

بينما كتـاب مـن بريطانيـا وأملانيـا وأسـبانيا الكتاب الفرنسيون هم أكثر من فازوا جبوائز نوبل لآلداب  -
  جاءوا يف الرتتيب الثالث والرابع واخلامس على التوايل.

مراكز علمـاء مـن بريطانيـا وأملانيـا وفرنسـا بالنسـبة إىل جـوائز نوبـل للعلـوم هـي الثانيـة والثالثـة والرابعـة  -
 على املستوى العاملي.

ألعلــــى يف العــــامل بالنســــبة ملبيعــــات الكتــــب واملوســــيقى إن مراكــــز الــــدول األوروبيــــة متســــاوية وهــــي ا -
ومســــتويات احليــــاة والصــــحة وجاذبيــــة األلعــــاب الرياضــــية وكــــرة القــــدم وكــــذلك املاركــــات العامليــــة بالنســــبة 

 للمنتجات الصناعية.

ـــة لتلقـــى العـــالج أو لألســـباب  ـــدول األوروبي ـــذاهبني العـــرب عـــن الســـفر إىل ال وبالتـــايل فـــأن اســـتغناء ال
  أو احلصول على العلم والبحوث العلمية يبدو بعيد االحتمال. الرتفيهية

إن الــدول األوروبيــة ترحــب دون أدىن شــك بشــعوب دول اخللــيج العــريب الســتثمار أمــواهلم الزائــدة مــن 
  سهم الدول األوروبية وذلك ملستقبل أجياهلم القادمة.أاملصادر النفطية يف أسواق 

يف كـــال االجتـــاهني. الســـائحون األوروبيـــون مـــثًال يفّضـــلون مـــن هنـــا ســـوف تالحظـــون أن هنـــاك توازنـــاً 
م يف الــدول العربيــة وبــذلك يســتطيع أي عــريب أو مســلم أو كالمهــا أن يعتمــد  بشــكل متزايــد قضــاء إجــازا

ســـبتمرب بوقـــت قصـــري  11علـــى الفضـــولية األوروبيـــة يف نشـــر ثقافتـــه. وعلـــى ســـبيل املثـــال: بعـــد أحـــداث 
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؟ وقــد أظهــرت ســالمانيــة عمليــة املســح الشــامل ملعرفــة مــاذا يــربط أملانيــا باإلأجريــت يف عــدد مــن املــدن األمل
لتباســـــات املتوقعـــــة، ولكـــــن كـــــان هنـــــاك اســـــتثناء وحيـــــد، يف إحـــــدى املـــــدن كانـــــت النتـــــائج أنواعـــــاً مـــــن اال

ات اإلجيابية خمتلفًة متاماً عن كافة نتـائج املـدن األخـرى والسـبب يف ذلـك يرجـع إىل إغـالق أبـواب رتباطاال
مع بعض املواطنني العاديني الـذين مـا كـانوا علـى اسـتعداد إلعـادة  جتماعي عقب االسالمرض الفن اإلمع

  .سالمالنظر يف تفكريهم اخلطري عن اإل
أذكر جيداً اعرتاف اجلمهـور األورويب مبسـؤولية دول اخللـيج العـريب عـن أزمـة اإلمـدادات النفطيـة األويل 

ط الســبعينات. وبعــد مــا أدركــت هــذه الــدول أبعــاد دورهــا اخلــاص يف لألســواق األوروبيــة والعامليــة يف أواســ
ا احلكيمــة قــد ســاعدت يف تعــديل الصــورة، ومــع ذلــك هنــاك  تــوازن العــامل بالســوق النفطيــة، فــان سياســا
ســلوكات مســؤولة مماثلــة وقعــت دون أن يالحظهــا أحــد. لنــتكلم اآلن عــن املســائل السياســية وحنــاول الــرد 

ذا جيــد العــرب أن أوروبــا منطقــة جذابــة؟: أوًال الســبب هــو حتويــل الســوق األوروبيــة علــى هــذا الســؤال: ملــا
املشرتكة إىل االحتاد األورويب هذه العملية حتمل الكثري من القوة املرنـة الـيت نـتكلم عنهـا. سـوف تالحظـون 

ـــــة هــــو احلصــــول علــــى العضــــوية الكاملــــة يف االحتــــا د. كمــــا أن اهلــــدف الرئيســــي للسياســــة اخلارجيــــة الرتكيـ
تالحظون أن الدول العربية األعضاء يف عملية برشلونة قد وقعوا على اتفاقية الشراكة وأن االتصاالت بني 
جملس التعاون اخلليجي واالحتاد األورويب قد ازدادت يف الفرتة األخرية على الـرغم مـن حـدوث مفاوضـات 

علــى اتفاقيــات التجــارة احلــرة مــع دول مطولــة يف بعــض األمــور، وبعــد طــول االنتظــار، ســيتم قريبــا التوقيــع 
  اجمللس.

كــــذلك ينبغــــي جتــــاوز النزعــــة الطبيعيــــة األوروبيــــة للتــــأخر يف اختــــاذ القــــرار يف حــــاالت الشــــك ومعاجلــــة 
األوضـــاع واعـــرتاف مســـؤولية األمـــم املتحـــدة عـــن كافـــة املشـــاكل العامليـــة املعلقـــة، كـــل هـــذه األمـــور تعـــرض 

ددة. وعلـــى الـــرغم مـــن أن اإلجـــراءات املؤملـــة تكـــون يف العـــادة نفســـها باعتبارهـــا قضـــايا ذات جوانـــب متعـــ
ا مسموعة.   أفضل ضمان للدول الصغرية جلعل أصوا

ــا. يــتم يف بعــض األحيــان تــذكريي بنــداءات كثــرية  يف هــذا الســياق فــإّن كلمــَة التحــذير تكــون يف مكا
ة اإلســرائيلية أو يف مشــكلة العــراق  تــدعو إىل أن تلعــب الــدول األوروبيــة دوراً أكثــر نشــاطاً يف األزمــة العربيــ

كي تصبح أوروبا خليفًة لإلحتـاد السـوفييت السـابق يف خلـق تـوازن بالنسـبة لنفـوذ الواليـات املتحـدة. أعتقـد 
بــأّن افــرتاض إن أوروبــا تســتطيع القيــام بــذلك الــدور فهــذا األمــر غــري واقعــي. يف حقيقــة األمــر كانــت هنــاك 

ع مشــكلة العــراق بــني أوروبــا الواليــات املتحــدة ومــع مــا وصــفه وزيــر آراء متشــددة بشــأن كيفيــة التعامــل مــ
ـا عجـوز. ولكـن ال أحـد يرغـب يف تكـرار هـذه احلـوادث الـيت  الدفاع األمريكي السابق للقـارة األوروبيـة بأ
جتــرح شــعور االحتــاد األورويب وشــعور الواليــات املتحــدة. وكيــف مــا كــان فــإن التــاريخ ال يرتــاح بســهولة وال 

  لتحقيق األهداف التالية: السري معاً  بالتنفس بعمق. اليوم نشرتك مجيعا يفيسمـح 
  إعادة بناء العراق وإعادة النظام والقانون فيه. -
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  منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. -
  حماربة اإلرهاب. -

  إذا ما حققنا هذه األهداف فسوف حند من التهديدات الرئيسية للسالم يف منطقة اخلليج.
نــتكلم عــن الواليــات املتحــدة فهنــاك أفكــار كثــرية تــدور يف بــايل. ال أعتقــد أنــه توجــد اليــوم دولــة عنـدما 

مثل الواليات املتحدة، حيث يصف البعض هذا البلـد باعتبـاره دولـًة مسـيطرًة جديـدة ولكـن ُحمْسـنة النظـر 
ىل املزيـد مـن االنـدماج للشراكة يف حتمل األعبـاء ودور القيـادة. ولكـي نكـون شـركاء فـإّن منطقتينـا حباجـة إ

ـــذه الطريقـــة فـــإن اجلميـــع ســـوف يســـتفيدون وتصـــبح الواليـــات  والـــدخول إىل جمـــاالت التعـــاون اإلقليمـــي و
  املتحدة أيضا الشريك القوي الذي ميكن االعتماد عليه.

م املرنـة ولكـن  لذا أقرتُح أن حيافظ العرب واألوروبيون على وضعيتهم املشرتكة وذلك عرب استخدام قو
ينبغــي أن يكــون هــذا االســتخدام اســتخداماً مشــرتك وإال فســوف جيــري العمــل مــن جانــب واحــد ويســبب 
ذلـــك زيـــادة يف التشـــرذم. وإذا كـــان ذلـــك ســـوف يتحقـــق جبهـــود مشـــرتكة فينبغـــي يف نفـــس الوقـــت تكـــوين 

بح يف األرضــية املشــرتكة الــيت ســوف نبــين عليهــا هنــا املشــروع. ويف هــذا الســياق أعتقــد أن حتــذيراً أخــر أصــ
  مكانه.

إذا كانت األساسات لألرضية املشرتكة مفقودة فإن كـل احلـوار سـوف يتحـول إىل مونولـوج أو حـديث 
مــع الــذات. وعلــى هــذا األســاس جيــب أن يكــون هنــاك اعــرتاف متبــادل باختالفاتنــا أو مبعــىن آخــر اعتنــاق 

) (ينبغي علينا أن نتحول من ثقافة ثقافة التسامح. وكما قال وزير اخلارجية األملانية السابق (يوشكا فيشــر
احملاضرات إىل ثقافة التعلم من كل واحد منا) ولكن ذلك من الصعب حتقيقه وحيتاج إىل درجة أعلـى مـن 

  الصدق واألمانة. وال ريب أن اإلخالص هو أفضل ضمان بأن ال تتحول القوة املرنة إىل جمرد دعاية.
اوالتنـــا املســـتمرة إلطـــالق احلـــوار والتعـــاون مـــع العـــامل وعلـــى الـــرغم مـــن الصـــعوبات الـــيت تواجهنـــا يف حم

ي، إال أننا على يقني تام بـأن التقـدم يف هـذا اخلصـوص أمـر ممكـن. إذا كـان هـدفنا العـيش بسـالم سالماإل
تنـــا األوروبيـــة، فإنـــه مـــن الضـــروري التغلـــب علـــى اي يف جمتمعســـالمي ومـــع اجملتمـــع اإلســـالممـــع العـــامل اإل

تكــاثر بشــكل يــومي يف ســائل اإلعــالم وترفــع اإلحســاس لــدى مواطنينــا بعــدم وجــود القوالــب الســلبية الــيت ت
  خيار فعال للحوار والتعاون.

ينبغــي علينــا أن نناضــل مــن أجــل بنــاء الثقــة، ويعــين ذلــك ضــرورة اإلصــغاء ألفكــار شــركائنا، كمــا جيــب 
م بصـورة جديـة وزيـادة االتصـاالت فيمـا بيننـا يف كافـة املسـ تويات. ومـن احليـوي أيضـا علينا أخـذ اهتمامـا

ا احلقيقيـة. ومـع ذلـك ال نرغـب يف فـرض  أن نعرض األشياء بوضـوح ويف العلـن وتسـمية املشـاكل مبسـميا
مرئياتنا وفلسفتنا حول املسائل العاملية على اآلخرين ولكـن نرغـب يف أن نكـون يف وضـع يسـمح فيـه طـرح 

  األسئلة التالية:
  العاملي اخلاص حبقوق اإلنسان؟هل هناك بالفعل دعم كامل لإلعالن  -
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هــل نقبــل أن تكــون هنــاك حاجــة إىل املشــاركة احملتملــة وبشــكل أوســع يف الشــؤون العامــة عــن طريــق  -
  العمليات الدميقراطية؟

هــل نســتطيع فــتح مناقشــات علنيــة حــول املســائل املتعلقــة باحلكومــات الســيئة، واألخــرى التحكُّميــة  -
ي واألداء الضـــــعيف لالقتصـــــاد جتمـــــاعع واالحنـــــراف عـــــن العـــــدل االوالفاســـــدة، والفســـــاد اإلداري والقمـــــ

  واإلخفاق يف تنظيم املناهج والنظم التعليمية؟
إذا ما استطعنا معاجلة هذه املسـائل فـإن النتيجـة سـتكون إجيابيـة وسـوف نفـتح الطريـق الوحيـد املعقـول 

ألوروبيــة والثقــافتني العربيــة واألوروبيــة، حنــو التقــدم يف منطقتينــا وكــذلك إقنــاع أنفســنا أن املنطقتــني العربيــة وا
  حكمت عليهما اجلغرافية بأنه إّما أن يتحقق التعاون املشرتك والتضامن، أو نتحمل كّل املعاناة والضيق.

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

  *) دبلوماسي أملاين.
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  لحوار بين األديان واألمما
  هانزكونغ(* 

  الصراع بين األمم
مزيــة تشــري إىل األمنــوذج اجلديــد يف العالقــات الدوليــة والــيت تؤســس نفســها بــبطء هنالــك ثالثــة تــواريخ ر 

ـــا ( وقـــد كـــان أمـــام  .)م1989( ) وأخـــريا تقـــدمها املفـــاجئم1945) حتقيقهـــا (م1918وجبهـــد : إعال
  اإلنسانية ثالث فرص عظيمة وهي: 

قتــل عشــرة ماليــني وأســفرت عــن م م)1918انتهــت احلــرب العامليــة األوىل يف (عــام  الفرصــة األولــى:
يـــــار اإلمرباطوريـــــة األملانيـــــة وإمرباطوريـــــة هابســـــبريغ، واإلمرباطوريـــــة القيصـــــرية، واإلمرباطوريـــــة  شـــــخص، وا

ــــارت قبــــل ذلــــك .العثمانيــــة وأصــــبح هنالــــك اآلن وألول مــــرة قــــوات  .وكانــــت اإلمرباطوريــــة الصــــينية قــــد ا
وكــان  .مرباطوريــة الســوفياتية يف حالــة تشــكلأمريكيــة علــى الــرتاب األورويب، ويف اجلانــب اآلخــر، كانــت اإل

وكـان املفكـرون املسـتنريون  .هذا عالمة على انتهاء األمنوذج اإلمبرييـايل للحداثـة وبـزوغ فجـر منـوذج جديـد
ذا األمنوذج اجلديد، وطُرح ألول مرة يف ميدان العالقات الدولية بوساطة الواليات  بعيدو النظر قد تنبؤوا 

و(تقريـر  )سـالم عـادل(حتقيق  )األربع عشر(بطرحه نقاطه  )ودرو ولسون(أراد الرئيس  .املتحدة األمريكية
  .دون أن تـُْلَحق مبطالبات بتعويضات كما أراد البعض يف الكوجنرس )املصري لألمم

منـــع الفرنســــي كليمنصـــو والربيطــــاين لويـــد جــــورج مبوجـــب معاهــــدة فرســـاي التحقيــــق الفـــوري للنمــــوذج 
للنمــوذج الســابق وهــي عبــارة اســتخدمها بســمارك ألول  )شــاط السياســي احلقيقــيالن(وكــان ذلــك  .اجلديــد

مــن الســالم العــادل تفتــق ســالم بــاإلمالء والــذي مل  وبــدالً  .مــرة ولكــن ميكــافيللي َطــّوّ◌َ◌ر إيــديولوجيتها
 وعواقب هذا التوجه معروفة لدى اجلميع: الفاشية والنازية (مدعومة بالشرق .يكن لألمم املهزومة دور فيه

األقصى من العسكرية اليابانية) كانت هي األخطاء الرجعية الكارثية اليت أدت بعد عقـدين مـن الـزمن إىل 
  .اندالع احلرب العاملية الثانية، واليت كانت أسوأ بكثري من أي حرب سابقة يف التاريخ

يـــون قتيـــل ايـــة احلـــرب العامليـــة الثانيـــة الـــيت خلفـــت مخســـني مل م1945شـــهد العـــام  الفرصـــة الثانيـــة:
هزمــت الفاشــية والنازيــة، ولكــن بــدت الشــيوعية الســوفايتية أقــوى وخميفــة  .وشــردت ماليــني أخــرى عديــدة

ا كانت تواجه على الصـعيد  بشكل أكرب من أي وقت مضى بالنسبة للمجتمع الدويل، على الرغم من أ
  .ية بسبب سياسة ستالنياجتماعالداخلي أزمة 

  
 م1945ففـــي عـــام  .حنـــو منـــوذج جديـــد مـــن جانـــب الواليـــات املتحـــدة وللمـــرة الثانيـــة جـــاءت املبـــادرة

سست عصبة األمم املتحـدة يف سـان فرانسيسـكو، ومت التوقيـع علـى اتفاقيـة بريتـون وودز خبصـوص إعـادة أُ 
اإلعـالن  م1948تنظيم االقتصاد العاملي (تأسـيس صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل) وجـاء يف العـام 

إلعـادة  )خبطـة ماريشـال(ا إىل جنـب املسـاعدة االقتصـادية األمريكيـة، املعروفـة نسان جنبً العاملي حلقوق اإل
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ولكـن السـتالينية اعرتضـت هـذا النمـوذج بسـبب جمـال نفوذهـا  .بناء أوروبـا وضـمها إىل نظـام التجـارة احلـرة
  .وأدت إىل تقسيم العامل إىل شرق وغرب

ـــة: ـــار الشـــيوعية الثـــورة الســـلمي م1989شـــهد العـــام  الفرصـــة الثالث ي ـــا الشـــرقية وا ة الناجحـــة يف أوروب
النظــام العــاملي (وبعــد حــرب اخللــيج كــان رئــيس أمريكــي أيضــا هــو الــذي أعلــن منوذجــا جديــدا  .الســوفايتية
ــذا الشــعار اجلديــد قبــوال محاســيا يف ســائر أحنــاء العــامل )اجلديــد ولكــن باملقابلــة مــع ســلفه ودرو  .والقــى 

بوش األب باحلرج عندما تعني عليه أن يفسر مـا ينبغـي أن تكـون عليـه هـذه ويلسون، شعر الرئيس جورج 
مل حيــدث تغيــري يف العــراق، وال دميوقراطيــة يف الكويــت، وال حــل للمشــكلة الفلســطينية اإلســرائيلية،  .الرؤيــة

يــد وتتزا .وبــدال مــن اإلصــالحات ظهــر لنــا بــن الدن والقاعــدة .وال تغيــري دميــوقراطي كــاف يف العــامل العــريب
وإمكانيــة   )بــاحلرب ضــد اإلرهــاب(الشــكوك يف الوقــت احلاضــر يف الواليــات املتحــدة خبصــوص مــا يســمى 

ــا رؤيتنــا للمســتقبل النظــام (وعليــه يــربز الســؤال اآلن: هــل خســرنا علــى مــدى العقــد الفائــت فرصــة  .كو
  األمنوذج جديد؟ )العاملي اجلديد

 من املسيحيني واليهود واملسلمني، ومعتنقي الـديانات وينبغي علينا أن ال نفقد األمل، وخباصة امللتزمني
ويف النهايـــة، وعلـــى الـــرغم مـــن احلـــروب واجملـــازر  .اُألخـــر، علـــى اجلميـــع العمـــل مـــن أجـــل النمـــوذج اجلديـــد

هولوكوسـت) اجلرميـة (وسيول الالجئني يف القرن العشـرين، وعلـى الـرغم مـن معسـكرات االعتقـال، واحملرقـة 
 .انية، والقنبلة الذرية، يتعني علينا أن ال نغفـل بعـض التغـريات الرئيسـة حنـو األفضـلاألبشع يف تاريخ اإلنس

العديـد مـن اإلجنـازات العلميـة والتكنولوجيـة الرائعـة فحسـب، ولكـن  م1945مل تشهد البشرية بعـد العـام 
وكانـــت تلـــح علـــى جمموعـــة مـــن األفكـــار  م1918شـــهدت أيضـــا الكثـــري مـــن األفكـــار الـــيت طرحـــت عـــام 

حركة السالم، حركة حقـوق املـرأة، حركـة  .متكنت من تأسيس نفسها بصورة أفضل ية الكلية اجلديدةالعامل
  .البيئة، احلركات العائلية، والتحركات ما بني األديان بدأت مجيعها حتقق تقدما ملموسا

لتبيـؤ وولدت نظرة جديدة للحرب ونزع السالح، لشراكة الرجال والنساء، للعالقة بني االقتصاد وعلم ا
  .(اإلكولوجي)، بني الكنائس املسيحية واألديان األخرى

يدولوجيـــة التقـــدم إوانتهـــاء االنقســـام القســـري للعـــامل إىل شـــرق وغـــرب وتوضـــيح  م1989وبعـــد عـــام  
ويف املقابلــة  .التطــوري والثــوري، اإلمكانيــات املتماســكة لعــامل يســوده اهلــدوء والتعــاون قــد بــدأت بالتشــكل

ــــة بــــل يف األفكــــار مــــع العصــــرنة األوروبيــــ ة، جنــــد أن هــــذه االحتمــــاالت مل تعــــد ترتكــــز يف الفكــــرة األوروبي
وعلـــى الـــرغم مـــن العيـــوب اهلائلـــة والصـــراعات الـــيت مـــا زالـــت تـــؤرق اجملتمـــع الـــدويل، يعتـــرب هـــذا  .املتعـــددة

ق وهـي ي القتصـاد السـو جتمـاعالنموذج من حيث املبدأ ما بعد اإلمربيالية واالسـتعمار ومبُثُـل االقتصـاد اال
  .بصدق من صميم األمم املتحدة

وعلى الرغم مـن اإلرهـاب الـذي سـاد القـرن العشـرين فرمبـا مـا يـزال هنالـك شـيء قـد نطلـق عليـه التقـدم 
وعلــى مــدى القــرن الفائــت فــإن التوجيهــات السياســية الــيت كانــت مســيطرة ســابقا قــد مت  .التــارخيي املــرتدد
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وإضـافة إىل  .أي جمـال يف السياسـة العامليـة بعـد انتهـاء االسـتعمارومل يعـد لإلمربياليـة  .استبعادها إىل األبـد
ذلـــك ومنـــذ انتهـــاء نظـــام الفصـــل العنصـــري يف جنـــوب أفريقيـــا، مل تعـــد العرقيـــة واالمتيـــاز العرقـــي والتمييـــز 
العنصــري هــي االســرتاتيجية السياســية الواضــحة يف أي دولــة، وباملثــل أصــبحت القوميــة كلمــة مفقــودة يف 

الغربيــة، الــيت نشــأت منهــا يف األصــل، واســتبدلت بالنســبة للكثــريين بكلمــة احلــوار والتعــاون  أراضــي أوروبــا
  .والتكامل

  الحوار بين األمم وبين األديان 
متيـــل احلركـــة اآلن حنـــو منـــوذج سياســـي جديـــد مـــن التعـــاون والتكامـــل اإلقليمـــي، وحتـــاول التغلـــب علـــى 

ولكن أيضـا  ؛تجل النتيجة أوال بني أملانيا وفرنسا فحسبومل ت .املواجهة اليت استمرت قرونا بطريقة سلمية
ـــــيت أنشـــــأت عـــــام  وتطـــــورت عـــــام  م1948يف كامـــــل منطقـــــة (منظمـــــة التعـــــاون والتطـــــوير االقتصـــــادي ال

) متضـــمنة مجيـــع الـــدول الصـــناعية الغربيـــة (الـــدول الغربيـــة، الواليـــات املتحـــدة، كنـــدا، املكســـيك، م1960
ويعــد هــذا بصــدق تغــريا  .ا نعمــت بنصــف قــرن مــن الســالم الــدميوقراطيأســرتاليا، نيوزلنــدة واليابــان) وكلهــ

ـي (كولومبيـا، سالمـمنوذجيا ! كان هنالك وما زال حروب يف آسيا وأفريقيا وأمريكا اجلـنـوبــية ويف العـامل اإل
إســرائيل وفلســطني، الســودان، العــراق الكونغــو، واجلزائــر) ولكــن ال أحــد يســتطيع أن يتصــور وقــوع حــرب 

  .ني أملانيا وفرنسا أو الواليات املتحدة والياباناآلن ب
 .وبعد هذه اجلولة التارخيية املقتضبة أتوجه إىل التعريف األساسي للنموذج اجلديد يف العـالقــات الــدولية

لقــد تلقيــت الكثــري مــن التحــريض والــدعم يف مناقشــة دارت بــني جمموعــة صــغرية مــن األشــخاص املعــروفني 
وهــو مســعى  م2001 )حــوار احلضــارات(ألمــم املتحــدة كــويف عنــان مبناســبة ســنة عقــدها األمــني العــام ل

جامعــة  )حــوار بــني احلضــارات –جتــاوز االنقســام (متخــض عــن تقريــر رُِفــَع للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 
  م.2001سيتون هال، 

ص اجملموعـــة واســـتنادا إىل خـــربات االحتـــاد األورويب ومنظمـــة التعـــاون والتطـــوير االقتصـــادي ميكـــن تلخـــي
ويعـــين النمـــوذج اجلديـــد مـــن  .السياســـية مبجملهـــا فيمـــا يلـــي: وهنـــا ال نســـتطيع اســـتبعاد الفئـــات األخالقيـــة

حيــث املبــدأ سياســات التوافــق اإلقليمــي، والتفــاهم والتعــاون بــدال مــن السياســات الوطنيــة العصــرية القائمــة 
العمــــل السياســــي ينــــادي اآلن بالتعــــاون وبالتحديــــد فــــإن ممارســــة  .علــــى املصــــلحة الذاتيــــة، والقــــوة واهليبــــة

هــذه  .املتبــادل، واملصــاحلة والتكامــل بــدال مــن مــا كــان عليــه األمــر يف الســابق، املواجهــة، واالعتــداء والثــأر
الكوكبـــة مـــن األفكـــار السياســـية تفـــرتض مســـبقا تغيـــريا يف العقليـــة، األمـــر الـــذي يتجـــاوز بكثـــري األســـاليب 

هــــذه اجملموعــــة مــــن األفكــــار السياســــية لكــــي تــــدوم مقرتبــــات أو  وتتطلــــب .السياســــية يف العصــــر احلاضــــر
إن املنظمـات الدوليـة ال تعـد كافيـة يف هـذا املقـام ومـا حنـن حباجـة إليـه  .توجهات جديدة للسياسـة الدوليـة

وجيــب أن ال نســتمر يف فهــم االختالفــات الدينيــة، مــن حيــث  .مــا هــو إال تركيــز الــذهن علــى وضــع جديــد
ا مصادر حمتملة لإلثراءاملبدأ، كتهديد، ولك ومـع ذلـك نـرى أن النمـوذج  .ن بدال من ذلك فهمها على أ
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القـــدمي كـــان دائمـــا يفـــرتض مســـبقا وجودعـــدو، ويف الواقـــع عـــدو تقليـــدي، ولكـــن النمـــوذج اجلديـــد مل يعـــد 
وعوضــا عــن ذلــك جنــده يبحــث عــن شــركاء، ومنافســني وخصــوما  .يتصــور ذلــك أو حيتــاج ملثــل هــذا العــدو

الدبلوماســـي واإلقنـــاع، التـــأثري الثقـــايف  منافســـة، بـــدال مـــن املواجهـــة العســـكرية ويســـتخدم (التـــأثريجتـــاريني لل
  .واالحرتام) بدال من القوة العسكرية (جوزيف ناي)

ويكون األمر كذلك نظرا ألنه ثبت بأنه على املدى الطويـل فـإن الرخـاء الـوطين ال يتـأيت وال يتطـور عـن 
  .وليس باملعارضة واملواجهة ولكن بالتعاون .السالمطريق احلرب ولكن فقط عن طريق 

ــا بالتعــاون والتعاضــد، يصــبح وجــود  ونظــرا ألن املصــاحل املختلفــة القائمــة ميكــن حتقيقهــا والوفــاء مبتطلبا
ولكـن اللعبـة  .سياسة ال تقوم علـى لعبـة الـربح واخلسـارة (أي أن واحـدا يـربح علـى حسـاب اآلخـر) ممكنـة

  .طرافاليت تربح فيها كل األ
ــا تبقــى  .وال ريــب أن ذلــك ال يعــين أن السياســة أصــبحت أســهل يف النمــوذج اجلديــد  )فــن املمكــن(إ

ا أصبحت اآلن غري قائمة على العنف وإذا كان هلا أن تستطيع العمل، فال ميكـن أن تقـوم علـى  .برغم أ
مــن  وبــدالً  .أيضــا حيــث ال بــأس بــأي شــيء، ومســموح بــأي شــيء )ملــا بعــد العصــرنة(التعدديــة العشــوائية 

يـــا علـــى قـــيم أساســـية خمصصـــة وحقـــوق أساســـية ومســـؤوليات اجتماعذلـــك فهـــي تفـــرتض مســـبقا إمجاعـــا 
ي جتمـــاعيـــة واألمـــم أن تســـاهم جتـــاه هـــذا اإلمجـــاع االجتماعالفـــرق اال مجيـــع ويتعـــني علـــى .أساســـية أيضـــا

ومبعـىن  ألخـرى.أليـدولوجيات ااألساسي، وخباصة املؤمنني بالدين، وأيضا غري املؤمنني وأتباع الفلسفات وا
ي ال ميكـن فرضـه مـن قبـل نظـام دميـوقراطي، ولكـن جيـب افرتاضـه مسـبقا، جتمـاعآخر فإن هذا اإلمجاع اال

أدىن مشــرتكا مــن مقــاييس أخالقيــة، ُخُلــق مشــرتك، خلــق  ال يعــين نظــام أخالقــي حمــدد، ولكنــه يعــين حــداً 
يفرضـــها الغـــرب علـــى  )بنيـــة عظمـــى(يـــدة أو لـــيس إيدولوجيـــة جد وهـــذا اخللـــق العـــاملي .للجـــنس البشـــري

  .ولكنها تؤلف بني املصادر الدينية والفلسفية املشرتكة لكل اجلنس البشري )البقية(
إن  .إن عوملة االقتصاد والتكنولوجيا واالتصاالت تتطلب أيضا عوملـة اخللـق يف مسـايرة املشـاكل العامليـة

وأكـدمها املـؤمتر الثالـث لـديانات العـامل  م1993عـام  املطلبني األساسـيني اللـذين وردا يف إعـالن شـيكاغو
يف عـام األمـم املتحـدة للحـوار بـني  )جتـاوز االنقسـام(وتناوهلمـا البيـان الرمسـي  م1999يف كيب تاون عام 

  .احلضارات مها ما ميكن أن يُبتدأ به يف هذا املضمار
كمــا كــان يف الســابق معاملــة النســاء   احلاجــة إىل اإلنســانية احلقيقيــة: يــتم اآلناألول: مبــدأ اإلنســانية: 

م، تـداس حقـوقهم اإلنسـانية  .والرجال بصورة غري إنسانية يف سائر أحناء العامل يـتم سـلب فرصـهم وحريـا
حتـــت األقـــدام، وجيـــردون مـــن كـــرامتهم، ولكـــن اجلـــربوت ال يصـــنع الصـــحيح! ويف وجـــه الالإنســـانية تطلـــب 

وهـــذا يعـــين أن كـــل إنســـان رجـــال كـــان أم  )إنســـان بإنســـانيةكـــل (معتقـــداتنا الدينيـــة واألخالقيـــة أن يعامـــل 
جيــب أن يعامــل لــيس بطريقــة ال إنســانية، وحــىت  إمــرأة، أبيضــا أم أســودا شــابا أم شــيخا، أمريكيــا أم عراقيــا

  .وحشية، ولكن بطريقة إنسانية بكل صدق
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مــن التقاليــد ، هنالــك مبــدأ وجــد واســتمر يف العديــد )احلكــم الــذهيب(يــدعى املطلــب األساســي الثــاين 
الدينيــة واألخالقيــة للجــنس البشــري آلالف الســنيني : مــا ال حتبــه لنفســك ال تفعلــه لآلخــرين، وجيــب أن 
يكــون هــذا مبــدأ غــري قابــل للتغيــري أو اإللغــاء وغــري مشــروط جلميــع نــواحي احليــاة، للعــائالت واجملتمعــات، 

   .)لألجناس واألمم واألديان
بعـة توجيهـات يف مجيـع التقاليـد العظيمـة لإلنسـانية ويتعـني علينـا أن واستنادا هلـذين املبـدأين، وجـدت أر 

  نتذكرها, وهي: 
جيب أالّ تقتل أو تعذب أو تنكل أو جترح، وباملعىن اإلجيايب أن حترتم احلياة، أن تلتـزم حبضـارة قائمـة  -

 .على عدم ممارسة العنف واحرتام احلياة

أن تلتــزم و بــاملعىن اإلجيــايب، أن تقــول احلــق وتفعلــه و  .جيــب أال تكــذب أو ختــدع أو تزيــف أو تتالعــب -
 .حبضارة الصدق والتسامح

وبــاملعىن اإلجيــايب، التعامــل بأمانــة وإنصــاف وااللتــزام  .تفســد جيــب أال تســرق أو تســتغل أو ترشــي أو -
 .حبضارة تقوم على العدل وعلى نظام اقتصادي عادل

تقر أو متتهن اآلخر، وباملعىن اإلجيـايب، أن حيـب جيب أال ترتكب االنتهاكات اجلنسية أو تغش أو حت -
 .أحدنا اآلخر وأن نلتزم حبضارة الشراكة والكرامة املتساوية للرجال والنساء

وجيـــب أن  .وجيــب أن ال يــتم فـــرض اخللــق العـــاملي مبوجــب القـــانون ولكــن جيـــب أن جنلبــه للـــوعي العــام
وهلــذا احلــد ال يركــز اخللــق العــاملي علــى  .لنتــائجيوجــه اخللــق العــاملي بــالتزامن حنــو األشــخاص واملؤسســات وا

 )التـاريخ(يـة جتماعاملسؤولية اجلماعية فقط حنو حترير أية مسؤولية قد توجد لدى الفرد (وكـأن الظـروف اال
مـن ذلـك وبطريقـة معينـة  وجنـدها ركـزت بـدالً  .والنظام هي اليت يقع عليها اللوم عـن االنتهاكـات واجلـرائم)

  .الفردية للقادة السياسيني املسؤوليةيف موقعه أو موقعها يف اجملتمع وبالتحديد على  كل فرد  ؤوليةعلى مس
إن االلتــزام احلــر جتــاه ُخلــق مشــرتك ال يســتثين، بــالطبع، دعــم القــانون ولكنــه يتضــمنه وميكــن يف بعــض 

ائم احلرب ومثال هذه الظروف القتل اجلماعي واجلرائم ضد اإلنسانية وجر  .الظروف االحتكام إىل القانون
دولـة  60واالعتداء املخالف للقانون الدويل، كما حـدث يف يوغسـالفيا السـابقة، وتـال تصـديق أكثـر مـن 

علــى تأســيس حمكمــة اجلنايــات الدوليــة الــيت ميكــن رفــع مثــل هــذه القضــايا إليهــا، وبالتحديــد عنــدما تصــبح 
علــى الفظاعــات الــيت ترتكــب علــى إحــدى الــدول املوقعــة غــري قــادرة أو غــري راغبــة بتوقيــع عقوبــات قانونيــة 

  .أراضيها
  الرؤية الواقعية للسالم 

إنه ملـن غـري احملمـود أن تكـون إدارة الـرئيس بـوش هـي الـيت تعـارض مثـل هـذه االتفاقيـات الدوليـة املهمـة 
مثـــل اتفاقيـــة كيوتـــو املتعلقـــة بتخفـــيض حـــرارة األرض، ومعاهـــدة منـــع االختبـــارات الشـــمولية، معاهـــدة منـــع 

للمعجبـــني  وتعتـــرب هـــذه حقـــائق حمزنـــة .خل. إ...بالســـتية، وتنفيـــذ معاهـــدة األســـلحة البيولوجيـــةالصـــواريخ ال
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وتبدو اإلدارة احلالية للقوة العظمى الوحيدة للكثري من الناس ليس فقـط يف العـامل  .بالدميوقراطية األمريكية
وهلـذا  .يف النمـوذج اجلديـدي ولكـن أيضـا يف عـوامل آسـيا وأفريقيـا ويف أوروبـا أيضـا معطلـة لسياسـة سـالماإل

، يف  م2001ال أستطيع تاليف مقارنة النموذج اجلديد باحلقيقة السياسية بعـد احلـادي عشـر مـن سـبتمرب 
ضوء أنه وبدون أدىن شك كان ينبغي للحرب على اإلرهاب أن تبدأ وأن اجلرمية الوحشية اليت ارتكبت يف 

   .نيويورك وواشنطن ال ميكن التكفري عنها
شـيء سـوى  أوجـدتا كـلاحلربـان -ب أفغانستان واحلرب العراقية غري القانونيـة وغـري األخالقيـة وبعد حر 

والسؤال احلاسم الذي يـربز أكثـر مـن أي وقـت مضـى هـو: مـا هـو االلتـزام الـدويل  -السالم هلذين البلدين
ـذا ؟ هـل  األسـلوب الذي يتعني علينا القيام به؟ وهل يتعني علينا ببساطة مواصلة احلرب علـى اإلرهـاب 

يستطيع حلف أطلسي أكرب أن يوقف اإلرهـاب؟ وهـل يتعـني علـى األمـم األوروبيـة أن جتهـز ومتـول إىل مـا 
يف خدمـــة البنتـــاجون؟ واهلـــواجس الـــيت تنتـــابين ال تتمثـــل يف بـــدائل املاضـــي،  )جـــيش أجنـــيب(قـــد يرقـــى إىل 

  .ولكن يف بدائل املستقبل
السياســة اخلارجيــة ال تعلــو علــى كــل السياســات العســكرية  وأعتقــد بــأن لــدينا مبــادئ بالفعــل مــا دامــت

وأيضا إذا ما مت إنفاق املليارات اليت تنفق على األسلحة الفتاكة اجلديدة والطائرات، على ريـاض األطفـال 
  .واملدارس، الرعاية الصحية واخلدمات العامة يف الداخل، وعلى حماربة الفقر واجلوع والبؤس يف العامل

يف أن  ســالمهنالــك مطالــب خاصــة مــن الــديانات الكتابيــة وهــي اليهوديــة واملســيحية واإلوجنــد هنــا أن 
ا دون انتقادها بل عليها أن تظهر دورها الديين:    متتنع عن دعم سياسة حكوما

) هـــذا القـــول يف العهـــد اجلديـــد موجـــه اليـــوم هلـــؤالء 17 0 12(الكاثوليـــك ) (ال تقابـــل الشـــر بالشـــر
أمريكــــا ويف كــــل مكــــان الــــذين ينظــــرون فقــــط إىل اجلانــــب الشــــرير لــــدى اآلخــــر،  الصــــليبني املســــيحيني يف

  .معتقدين أن الصليبية تقدس أي وسائل عسكرية وتربر كل األذى واملصائب اإلنسانية املصاحبة هلا
) هـذا الـنص مـن التـوراة املتعلـق بتحديـد األذى 24 0 21(سفر اخلروج  )العني بالعني والسن بالسن(

اإلسرائيليني املتعصبني الذين يفضلون أن يقتلعـون عينـان مـن خصـمهم بـدال مـن عـني واحـدة موجه هلؤالء 
بــأن تكــريس مبــدأ العــني بــالعني جيعــل  مــع التــذكريفقــط، ويــودون أيضــا خلــع أســنان بــدال مــن ســن واحــد 

   .العامل كله أعمى (غاندي)
ة موجهــــــة إىل املقــــــاتلني ) هــــــذه اآليــــــة الكرميــــــ61(األنفــــــال اآليــــــة  )وإذا جنحــــــوا للســــــلم فــــــاجنح هلــــــا(

  .الفلسطينيني الذين ما زالوا يريدون حمو إسرائيل من اخلارطة وحياولون ختريب مبادرات السالم
، وآمـــل أن األمـــر قـــد أصـــبح م1989واختـــتم مقـــاليت بـــالقول أنـــين بـــدأت بـــنقص يف الرؤيـــة بعـــد العـــام 

ا ليست رؤية حرب، احلرب .واضحا مبا قد تكون عليه هذه الرؤية ا  إ مجيلة فقـط هلـؤالء الـذين ال يعــرفو
وأود أن أخلصــها يف  .(إســرازموس روتــردام)، عــامل إنســانيات يف القــرن الســادس عشــر، ولكنهــا رؤيــة ســالم

  املقرتحات األربعة اآلتية : 
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  .ال ميكن أن يتحقق سالم بني األمم إن مل يكن هنالك سالم بني األديان -
 .األديان إن مل يكن هنالك حوار بني األديان ال ميكن أن يكون هنالك سالم بني -

 .ال ميكن أن يكون هنالك حوار بني األديان إن مل يكن هنالك معايري أخالقية -

  .لن يكتب البقاء هلذا الكون يف غياب أخالق عاملية -
***************  

  *) فيلسوف ومفكر سويسري, أستاذ الالهوت جبامعة توبنغن يف أملانيا.
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  مم ودعواتهاقدرات األ
  جون كيلسي(* 

تلقيـت وبعـد  .تأيت هذه املقالة يف نطـاق مشـاركيت يف منتـدى مالطـا وأود أن أحتـدث بعـض الشـيء عنـه
دعــوة مــن رئــيس معهــد القــيم األمريكيــة ديفيــد بالنكهــورن  م2001أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب 

 60ع علـى هـذا البيـان وقـد وقـَّ )؟من أجل مـاذا حنـارب(للمشاركة يف صياغة بيان أصبح يدعى فيما بعد 
مثقفا أمريكيا حتدثوا عن الرد األمريكي على اهلجمات على نيويورك وواشنطن واتباع مقياس تقليد احلـرب 

م يف ذلــك شــأن الكثــري مــن األوروبيــني فــإن تقليــد احلــرب العادلــة ميثــل  .العادلــة فبالنســبة لألمــريكيني شــأ
ـذا املعـىن تعتــربُ َمنـاِظَرًة ألحكـام اجلهــاد .واعـد القتــال الشـريفاحلكمـة اجلماعيـة لألجيـال فيمــا خيـص ق  .و

جمات احلادي عشر من سبتمرب قد انتهكوا هذا اجلانب النبيـل  وحناجج برسالتنا بأن هؤالء الذين قاموا 
ويف  ,سـالمومن وجهة نظرنا فإن هذه احلقيقة مل ختفف مـن اسـتحقاقات وقيمـة اإل .يسالممن التقليد اإل

اقــــع كــــان أملنــــا أن يقــــوم املســــلمون حــــول العــــامل بقــــراءة رســــالتنا وينضــــمون إلينــــا يف مقاومــــة دعــــاوى الو 
ديدا للناس يف كل مكان)ينيسالماإل(أو  )باجلهاديني(منُ َيسمَّون    .، مدركني أن برناجمهم يشكل 

وحـىت يف املنـاحي  .ويف ظل هذا، فنحن كنا وما زلنا ممتنني للمسـلمني وغـريهم الـذين اسـتجابوا لرسـالتنا
وحيـث أن  .اليت ال نتفق فيها، يبقى من املهم أن نواصل التحادث وأن نسـتمع ونـتعلم مـن بعضـنا الـبعض

التحـــادث اســـتمر علـــى مـــدى الســـنوات القليلـــة املاضـــية، وخباصـــة يف منتـــدى مالطـــا، فـــإنين أجـــد أن هـــذا 
ويتعــني علينــا أن  .اء جســور التفــاهمجيــب أن نــتعلم مــن بعضــنا الــبعض وأن حنــاول بـــن .االقتنــاع يــزداد قــوة

نفعــل ذلــك حــىت خــالل حربنــا ضــد هــؤالء الــذين قــد يســتخدمون الســالح دون حماولــة مــنهم للتفريــق بــني 
  .العسكريني واملدنيني

يشـــري يف تقـــديري إىل طريـــق نســـتطيع مـــن خاللـــه أن نبـــين اجلســـور، وهـــو  وأود أن أخـــوض يف موضـــوع
أن كــل واحــد مــن اجملتمعــات الدينيــة وكــل أمــة أو دولــة لــديها موضــوع قــدرات ودعــوات األمــم، أو فكــرة 
 سـالموللتعبري بطريقة أخـرى، أود أن أزعـم بـأن املسـيحية واإل .قدرات فطرية ودعوات فريدة لكي تتقامسها

وأيضــا اليهوديــة تقــدم قــدرات فريــدة لإلنســانية، وأود أن أقــرتح أيضــا بــأن لــدى الواليــات املتحــدة وســلطنة 
اعمان إسهامات     .فريدة لكي تقدما

وكـــان يل خـــالل  .إنـــين رجـــل متـــدين وعضـــو يف الكنيســـة الربوســـتانتية يف الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة
وبنــاء عليــه فقــد جتلــى  .وتدريســه وكتابــة بعــض املوضــوعات عنــه ســالممســرييت العلميــة الشــرف لدراســة اإل

ة وغـــالبيتهم مـــن املســـيحيني مـــع وجـــود للجمـــاهري األمريكيـــ ســـالمدوري يف الكثـــري مـــن املـــرات يف شـــرح اإل
وعندما أفعل ذلك أحاول أن أتكلم عن هذه األديان كنماذج مميزة تشهد على فكـرة أننـا  .اليهود وغريهم

مجيعـــا مـــن خملوقـــات اهللا الواحـــد، خـــالق الســـموات واألرض وبنـــاًء علـــى ذلـــك لـــدينا مســـؤوليات جتـــاه هـــذا 
ومــن وجهــة نظــري فــإن  .ــذا العــامل الــذي حبانــا اهللا إيــاه اإللــه، وجتــاه بعضــنا بعضــاً، مــن أجــل االنتفــاع
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منهـا يعلمنـا شـيئا مهمـا  يساهم كل منهـا يف منـوذج شـهادة مجيـل، إذ أن كـالًّ  سالماليهودية واملسيحية واإل
  .عن صفات الوجود اإلنساين املسؤول

املناســــبة األوىل طُلِــــَب مــــين قبــــل بضــــعة ســــنني أن أحتــــدث يف مدينــــة جاكســــونفيل يف واليــــة فلوريــــدا يف 
ومدينـة جاكسـونفيل  .ي لشمال فلوريدا لرابطـة حمليـة لرجـال الـدينسالمللمشاركة العامة ألعضاء املركز اإل

ا قرابـة مليـون نسـمة وهـي  أكربهي إحدى  مدن ساحل فلوريدا على احملـيط األطلسـي، ويبلـغ عـدد سـكا
ــا بلــد  .أكــرب مســاحة مــن أي مدينــة يف الواليــات املتحــدة أكــرب جتمــع لرجــال البحريــة األمريكيــة يف  كمــا أ

ية فيها فهي صغرية ولكنها آخذة يف النمو والتزايد، وتعترب عضويتها ذات أمهيـة سالمأما اجلالية اإل .البالد
ــا تتكــون مــن األطبــاء واملهندســني وغــريهم مــن املهنيــني ومجــيعهم ذوو مكانــة بــارزة متكــنهم مــن  رئيسـة إذ أ

لقد اخرتت أن أحتدث يف منوذج الشـاهد يف اليهوديـة واملسـيحية  .احلياة األمريكيةتقدمي مسامهة جليلة يف 
 .ويف الطرق اليت يسهم فيها كل ديـن مـن هـذه األديـان بشـيء فريـد، بشـيء حيتـاج البشـر لفهمـه سالمواإل

ويف تلــك املناســبة وكمــا أنــا اآلن وجــدت نفســي أفكــر يف نصــني أحــدمها مــن اإلجنيــل والثــاين مــن القـــرآن 
  الكرمي، ونقرأ يف اإلجنيل:

(اهللا الذي خلق الـدنيا وكـل مـا فيهـا، هـو رب السـموات واألرض، ال يعـيش يف معابـد مـن صـنع البشـر 
وال يتلقــى اخلدمــة مــن أيــاد بشــرية, وعليــه فهــو ال حيتــاج ألي شــيء إذ أنــه هــو الــذي يهــب احليــاة والعــيش 

ليسكنوا األرض بأسرها وهو الذي قدر فرتة خلق كل األمم من أب واحد  .وكل األشياء لكل املخلوقات
بقائها وحـدود األمـاكن الـيت سيعيشـون فيهـا لكـي يبحثـوا عـن اهللا ويتلمسـون طـريقهم حنـوه وجيدونـه وعليـه 

، 17(اإلصــحاح ).فهــو لــيس بعيــدا عــن أي أحــد منــا: ألننــا نعــيش فيــه ونتحــرك فيــه ونســتمد وجودنــا منه
24-28(  

يــا أيهــا النــاس إنَّــا ﴿: 13يف ســورة احلجــرات اآليــة  -تعــاىل-رمي قــول اهللا ويف الثانيــة نقــرأ يف القــرآن الكــ
ـــاكم مـــن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل لتعـــارفوا إن أكـــرمكم عنـــد اهللا أتقـــاكم إن اهللا علـــيم  خلقن

  .﴾خبري
نـاس وبناء عليـه قمـت حبـثِّ ال .إنين أؤمن كما تؤمنون بأن اهللا هو الرب وأن ال شيء حيدث إال بإرادته

م مجيعا من يهود ومسيحيني ومسلمني قد اجتمعوا يف هذه املدينة العظيمـة  يف جاكسونفيل أن يدركوا بأ
م لبعضــهم بعضــا وللمدينــة ولألمــة مبـــجملها مــا هــي هــذه القــدرات؟ يف تقــديري أن  .لكــي يقــدموا قــدرا

ال أحـد منـا وحيـد بالفعـل،  .تمـعاليهودية تقدم تذكريا بأمهية االنتماء، طرق احتياج البشـر لـوالء ودعـم اجمل
وقــد بــىن اليهــود يف أمريكــا علــى هــذه النقطــة لكــي يســهموا يف النضــال  .حنــن أفــراد عائلــة، جمتمعــات وأمــم

األمريكـــي مـــن أجـــل العـــدل، ومثـــال ذلـــك االســـتفادة الكبـــرية حلركـــة حتقيـــق املســـاواة للســـود مـــن املســـامهة 
  .اليهودية
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إىل أي مـدى ميتـد  .أمل، تقوم على فكرة حـب اهللا الكبـري لعبـادهوبنفس الطريقة تقدم املسيحية رسالة 
 .حب اهللا؟ فوفقاً لإلجنيل فإن حب اهللا يعرب عن ذخرية من الصـرب والثبـات قـد ال يسـتطيع البشـر تصـورها

  .وال ريب أن حب اهللا يقهر التمرد واملقاومة البشرية ويعتقنا من كربيائنا وأنانيتنا
م خملوقـــات اهللا الـــذي يقـــد ســـالموأخـــريا, اإل م لنـــا رســـالة الكرامـــة الـــيت تتحقـــق عنـــدما يـــدرك البشـــر بـــأ

م ضـــمن احلـــدود الـــيت وضـــعها اهللا  ـــا فقبـــل احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب مل يكـــن  .-تعـــاىل-وينظمـــون حي
 ولكـن األغلبيـة كـانوا قـد قـرؤوا أو مسعـوا قصـة مـالكومل إكـس، .سـالماألمريكيـون يعرفـون إال القليـل عـن اإل

 .إىل حترير رجل من الظلـم سالمحياة هذا الرجل عن الطريقة اليت أدى فيها االنضباط يف اإل وكانت قصة
م لسـلوك الطريـق القـومي ـذه الطريقـة فهمـوا األسـلوب  .وأعطاه رؤية تساوي البشـر فيمـا خيـص مسـؤوليا و

  .فيه الكرامة اليت ترافق انضباط احلياة الشخصية املنظمة سالمالذي يعلمنا اإل
ـــذا احلـــديث يف جاكســـونفيل قبـــل احلـــادي عشـــر مـــن ســـبتمرب لقـــد  ، ولكـــن األمـــور م2001أدليـــت 

ـــدا اآلن ففـــي كـــل مـــرة يســـتمع فيهـــا األمريكيـــون لبيانـــات أســـامة بـــن الدن أو أميـــن  .أصـــبحت أكثـــر تعقي
الظــواهري أو غريمهــا يبلغــون بــأن األمــريكيني هــم أهــداف خاصــة، وال ريــب أن هــؤالء املتحــدثني ال ميثلــون  

أن  ســـالمويتعـــني علـــى مـــن يريـــد تـــذكري األمـــريكيني مبســـامهات اإل .ل املســـلمني، ولكـــنهم يـــدَّعون ذلـــككـــ
وال ريــب أيضــا أنــه ومنــذ احلــادي عشــر مــن ســبتمرب ارتفعــت أصــوات  .يبــذل جهــدا شــاقا يف هــذا الســبيل

 .ســالماإل املســيحيني الربوتســتانت, وللعلــم فــإن الكثــري مــنهم قلقــون ومييلــون للشــك واالرتيــاب مــن جانــب
 .وأرى أنـــه مـــن اإلنصـــاف القـــول بـــأن خطابـــات اجلهـــاديني واملســـيحيني املتشـــددين تغـــذي بعضـــها بعضـــا

فعنـدما يتحـدث الظـواهري  .والتهم املضـادة تـدور بشـكل لـوليب صـانعة االنطبـاع عـن االقتتـال بـني األديـان
وباملثـل عنـدما يقـوم  .االنطبـاعبن الدن عن التحالف بني اليهود والصليبني فإمنا يقصـدان تكريس هذا اأو 

ويف أي مــن احلــالتني  .بالشــرير واملضــلل ســالمالقــادة البــارزون املتشــددون يف الواليــات املتحــدة بوصــف اإل
والفكـرة  .فإن النتيجة املنطقيـة تتمثـل يف أن اإلنسـان ال يسـتطيع أن يعـيش يف عـامل متصـف بتنـوع األديـان

وال جمــال لــديهم لقبــول فكــرة أن  .ية أو املســيحيةســالمة اإلهــي أن العــامل جيــب أن يكــون خاضــعا للســيطر 
وإذا كـان األمـر كـذلك فلمـاذا يؤكـد القـرآن واإلجنيـل أن  .لدينا قدرات جيب أن نـتبادهلا مـع بعضـنا الـبعض

 ني؟ إنين أعتقد أن السبب يعود لكون اجلهـاديني والصـليبي-تعاىل-اختالف األمم والشعوب يأيت من اهللا 
  .على خطأ
ن إذا كـــان لكـــل ديـــن قـــدرات خمتلفـــة ويســـتفيد البشـــر منهـــا فمـــاذا عـــن اجملتمعـــات السياســـية الـــيت واآل

  نسميها األمم والدول؟ 
بـأن  م2005إننا يف أمريكا نثمن احلرية، وقد أعلن الرئيس بوش عند بداية فرتة رئاسته الثانية يف ينـاير 

ــا هبــة اهللا لكــل إنســ  .ان وحنــن مــدعوون لالعــرتاف بــذلك واحرتامــهاحلريــة ليســت شــيئا يتبادلــه البشــر، إ
 الرئيس بوضوح اإلحسـاس وإضافة إىل ذلك بنيَّ  ,وبإعالنه هذا سجل نقطة وافق عليها معظم األمريكيني
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األمريكي خبصوص هبتنا للعامل: وهي كما وضعها ليربيت بيل، إعالن احلرية, يف سـائر أرجـاء األرض لكـل 
يكيني فــإن احلريــة ليســت شــيء يكتســبه النــاس بــل هــي شــيء ميلكــه  وبالنســبة لألمــر  .ســاكين هــذا الكوكــب
  .كل فرد بصفته إنساناً 

إنـه أمـر  .ويف الوقت ذاته، يبدو جليـا أن االعـرتاف حبـق النـاس يف احلريـة واحرتامهـا لـيس بـاألمر السـهل
أنـه  ومـا تـاريخ الواليـات املتحـدة إال قصـة شـعب يكـافح ويبـذل نفسـه حيـث .حيتاج إىل النضال من أجلـه

، كـانوا فقـراء طـردوا مـن 1700جـاء أجـدادي إىل أمريكـا يف سـنوات  .يواجه حتـديا يف نشـر رؤيتـه للحريـة
وعنـــــدما قــــام إقطــــاعيو اجنلـــــرتا  .منــــازهلم يف جنــــوب أســــكتلنده حيـــــث كــــانوا مــــزارعني يســــتأجرون األرض

جلــأ أجــدادي  . الفقــراءوأســكتلنده بإعــادة تنظــيم ملكيــة األراضــي مت طــرد الكثــري مــن أمثــال هــؤالء املــزارعني
إىل العـــامل اجلديـــد،  -أوال إىل أيرلنـــدة ولكـــن األيرلنـــديني كـــانوا فقـــراء مـــثلهم، وبالنهايـــة جـــاءوا إىل أمريكـــا 

ـم لكـي يزرعوهـا ويعتاشـوا  .حيث كانت الفـرص بـدون حـدود وعنـت احلريـة هلـم امـتالك أرضـهم اخلاصـة 
م مــن منتوجهــا، ولكــي يعبــدوا اهللا كمــا  يــرون ويعتقــدون ويــأملون أن يكــون أوالدهــم أحســن هــم وعــائال

  .حاال منهم
**********************  

  ) أستاذ األخالقيات يف جامعة فلوريدا.*
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  صراع الحضارات أو المجتمع المدني العالمي
  ديفيد بالنكينهورن(* 

نجـــز فبالعمـــل املشـــرتك نســـتطيع أن ن ،األمـــل املخلـــص لكـــي نعمـــل ســـويا أبتـــدئ مقـــايل بـــاإلعراب عـــن
الكثـــري يف الشـــهور والســـنوات القادمـــة علـــى طريـــق زيـــادة التواصـــل فيمـــا بيننـــا وتعميـــق الفهـــم املشـــرتك بـــني 

  .شعوبنا
ولكن علينـا أن ال  ؛وليس خباف أننا ننحدر من جمتمعني خمتلفني لكل منهما تقاليده املميزة له ومواهبه

ين أديـن باملسـيحية ومـن النصـوص احملببـة إيل يف إنـ .بـأن لـدينا الكثـري مـن التقاليـد واملفـاهيم املشـرتكة ىننس
كمـا وحظيـت بفرصـة االطـالع علـى اآليـة   )أال ننحدر مجيعا من أب واحـد؟( -اإلجنيل-املقدس  الكتاب
  الكرمية:
يــا أيهــا النــاس إنّــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوبا وقبائــل لتعــارفوا، إن أكــرمكم عنــد اهللا ﴿
من سورة احلجرات) فهذه اآليات وغريها الكثري تذكرنا بالتوافق بني 13(اآلية ﴾إن اهللا عليم خبري أتقاكم

.  -عليهمــا الســالم-واملســيحية وجبــذورمها املشــرتكة الــيت تعــود إىل ســيدنا إبــراهيم وســـيدنا إســحاق  ســالماإل
واملسـيحية إىل  مسـالكما جند أننا نتشارك يف ميل جمتمعاتنا إىل التدين، ومتيـل أيضـا تقاليـدنا الدينيـة يف اإل

ا    .الكونية يف نظر
 .وعنــدما نكــون خملصــني لــديننا، أتقيــاء جنــد أننــا مســلمني ومســيحيني نســعى لفهــم اإلنســانية مبجملهــا

ــا قيمنــا الدينيــة  وتتــوفر لــدى كالنــا الرغبــة بــاالعرتاف وحــىت بالتشــديد علــى النــواحي العديــدة الــيت تتصــل 
وننا ننتمي إىل إلـه واحـد فإننـا نسـتطيع عنـدما نكـون أتقيـاء أن نـرى ولك .وتساهم يف القيم الدينية للبشرية

  .النور اإلهلي، نرى اجلوهر والكرامة اليت وهبها اهللا لنا ووضعها يف كل واحد منا
خلقنــا خمتلفــني وذلــك لكــي يعــرف الواحــد منــا اآلخــر ويفهمــه، ونســتطيع  -تعــاىل-وألننــا نعلــم أن اهللا 

نسعى لكي ال نستثين أحدا من البشـر وال مـن اجملتمعـات أينمـا وجـدت  درجة التقوى أن إىل عندما نصل
  .من دائرة قرابتنا وال من االحرتام األخالقي املتكافئ

وال ريــب أننــا غالبــا مــا خنفــق يف هــذا النــداء، وكثــريا مــا تعمــى  .هــذا هــو نــداؤنا املشــرتك، رؤيتنــا املشــرتكة
  .كون بعيدين عن التقوىأنظارنا وتسودنا الكربياء ويضيق أفق تفكرينا ون

هـذه التهمـة  وبالتأكيد يصـدق هـذا علـى املسـيحيني، وغالبـا مـا يوجـه منتقـدو الـدين يف الشـرق والغـرب
إىل املســيحية، والشــيء الــذي يتعــني علينــا االعــرتاف بــه بكــل أســف وحــزن أنــه يف الغالــب مــا تكــون هــذه 

  .التهمة صحيحة ودقيقة
كمـا أننـا   .هـل الكتـاب والـذين هـم بالتـايل مواطنـو هـذا العـاملويبقى هنالك أسـاس لألمـل والثقـة لـدى أ

نعلم حنن املسيحيني واملسلمني أن االعرتاف بإنسانيتنا املشرتكة ضروري وممكن، كما أننا نعرف أيضـا بـأن 
وهذا شـيء مهـم ويعـد أساسـا  .هذا االعرتاف بالقيم اإلنسانية هو جزء من فهمنا وجزء من واجبنا الديين
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أن  وينبغــي علينــا ,ســاعني إىل املســامهة كــل مبــا يســتطيع ا نســتطيع الوقــوف عليــه والعمــل معــاً قويــا وراســخ
  .لبناء جمتمع عاملي يقوم على العدل والتسامح والكرامة اإلنسانية نعمل

ا قصة صراع وآمل أن يتحول هذا الصـراع إىل وفـاق تشـتمل هـذه القصـة  .وأود أن أروي لكم قصة، إ
ي مـن جهـة أخـرى, واللـذين بـدأت اآلن أتعـرف سـالمة من جهة والعاملني العريب واإلعلى الواليات املتحد

ورمبـــا تكـــون قصـــيت هـــذه هـــي األهـــم علـــى مســـتوى العـــامل، وبالتأكيـــد فـــإن  .هلمـــا االحـــرتام عليهمـــا وأكـــنُّ 
اية سعيدة أو رمبـا حزينـة يف عهـدنا احلاضـر ومـا إذا كانـ ت املخاطرة كبرية، ولعل هذه القصة تكون ذات 

ويبـــدو أن الكثـــري  .نتيجتهـــا ســـتجلب الســـعادة للعـــامل أو تقـــوده إىل البـــؤس فهـــذا مـــا زال يف علـــم الغيـــب
  .يتوقف على ما حيدث اآلن لدى الطرفني وعلى ما سيحدث يف املستقبل القريب

ولكن بالنسبة يل ولزمالئي يف معهد القيم  .وال ريب أن هذه القصة تتضمن شخصيات، وتاريخ معقد
فكمــــا  م.2001ســــبتمرب  11فقــــد بــــدأت القصــــة جــــديا أو اكتســــبت صــــفة االســــتعجال يف  األمريكــــي
شخص يف ذلك اليوم يف نيويـورك املكـان الـذي أعـيش فيـه ويف جنـوب غـرب  3000حوايل  لَ تِ تعلمون قُ 

 .قتــل هــؤالء األشــخاص مــن دون ذنــب وبــال رمحــة وبقصــد األذى املتعمــد .بنســيلفانيا وواشــنطن دي ســي
  .ا وترويعناقتلوا إلرهابن

قتلــوا باســم الــدين وبدقــة أكثــر قتلــوا كمــا عرفنــا باســم الطغيــان واالســتبداد الــذي يســعى إلقامــة جمتمــع 
م ال يريدون شيئا سوى  .سالمودولة يقومان على قراءة مغلوطة وخاطئة لإل قتلوا من قبل أناس اعرتفوا بأ

وتأيت هذه القدرة جزئيا مـن الـدعم  .لى ذلكمواصلة القتل وفعل ما فعلوه مرة ثانية وهم بالفعل قادرون ع
املباشر وغري املباشر الذي يتلقونه من قبل قلة من األنصار ولكنهم يشكلون أقلية ذات شأن يف عدد مـن 

   .يةسالماجملتمعات اإل
شــكلت أحــداث احلــادي عشــر مــن ســـبتمرب صــدمة عنيفــة ومؤذيــة لألمــريكيني أدت إىل تغيــري اجملتمـــع 

وال ريـــب أنـــه بعـــد  .شـــعور قادتنـــا وجمتمعنـــا بأســـره بطريقـــة عميقـــة ورمبـــا كمـــا أرى دائمـــةاألمريكـــي، وتغيـــري 
ولكــن هــذا الــوعي اجلديــد واالســتعجال خبصــوص العــامل مــن  .مضـي كــل هــذا الوقــت فقــد هــدأت الصــدمة

  .حولنا ودورنا فيه يبقى قويا وغري قابل لالضمحالل
الفعــــل مــــع الــــرواد مــــن املثقفــــني األمــــريكيني  وقــــد قمــــت مبجــــرد انتهــــاء اهلجــــوم بتبــــادل األفكــــار وردود

الــذي  )املنتــدى(واملفكــرين العمــوميني الــذين هلــم صــلة مبعهــد القــيم األمريكــي مــن اخلاصــة ال مــن األنصــار 
، والذي ركز معظم عمله على السياسات العامة والقيم  م1987وجهت وساعدت يف تأسيسه يف العام 
ومباشــرة بعــد أحــداث ســبتمرب عرفنــا بأنــه  .ألطفــال واجملتمــع املــديناحلضــارية حــول الــزواج، العائلــة، رخــاء ا

ــ ع ونعمــق دائــرة تركيزنــا لكــي نفهــم الوضــع أوًال وقبــل كــل شــيء ومــن مث رمبــا نــؤثر يف يتوجــب علينــا أن نوسِّ
  .الوضع اجلديد الذي أمامنا
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ة احتفالنـا أشهر من أحداث سبتمرب ومبناسـب 6أي بعد  م2002فرباير  12مفكرا منا يوم  60أطلق 
بــذكرى مــيالد ابراهــام لنكــولن أكثــر رؤســائنا تبجــيال رســالة عامــة، أمسيناهــا مــن أجــل مــاذا حنــارب؟: رســالة 

كــان مــن بــني مــؤلفي هــذه الوثيقــة واملــوقعني عليهــا كــل مــن جــني بيلثــك إليشــتاين مــن جامعــة   .مــن أمريكــا
جامعــة مرييالنــد ومستشــار  شــيكاغو، فرانســس فوكيوامــا مــن جامعــة جــونز هــوبكنز، ولــيم جالســتون مــن

سابق للرئيس كلينتون، مريي آن جلندون من مدرسة القانون يف هارفرد، روبرت جون من جامعة  يسياس
الســـيناتور األمريكـــي  برينســـتون، صـــومائيل هنتنجتـــون مـــن هارفـــارد، جـــيمس ترينـــر جونســـون مـــن روجتـــريز،

ويلسـون  .كيـو  .عليـا يف برينسـتون، جـيمسمايكـل وولـزر مـن معهـد الدراسـات ال باتريك موينهانز، السابق
  .سابقا من هارفرد ويو سي ل أيه ، والعديد من مشاهري العلوم اإلنسانية والطيف السياسي

تسعى الرسالة أساسا لفهم معـىن هجمـات سـبتمرب سـواء بالنسـبة للواليـات املتحـدة أو العـامل، وللـدفاع 
تســعى هــذه  .تحــدة للقــوة ضــد الفــاعلني وأنصــارهماســتنادا إىل أســس أخالقيــة عــن اســتخدام الواليــات امل

  الرسالة من أمريكا املوجهة إىل العامل إىل اإلجابة عن ثالثة أسئلة رئيسة: 
ــاجم  )مــا هــي القــيم األمريكيــة؟( الســؤال األول: طرحنــا هــذا الســؤال مــن منطلــق اعتقادنــا بأننــا مل 

إذن  .ا املدين وطريقتنـا يف احليـاةبسبب سياسات حكومتنا فحسب، ولكن أيضا بسبب خصائص جمتمعن
السؤال: ما هي طريقة احلياة اليت نعيشها؟ ما هي األشياء اليت نثمنها حنن األمريكيني؟ نـدرج بعـض القـيم 
ــا: اســتهالكيتنا املفرطــة، فرديتنــا الــيت قــد تفضــي إىل تركيزنــا علــى الــذات وإضــعاف العائلــة،  الــيت ال نعتــز 

   .بلدنا وتعاملنا الفظ أحيانا مع زوار
ـا أكثـر إجيابيـة فكـرة أن  .لقـوا سواسـيةفكـرة أن النـاس خُ  .وندرج بذات الوقت قيما أخر ننظر إليهـا بأ

ا يف متناول اجلميع وعليـه فـإن  .فكرة أن فهمنا للحقيقة هو دائما غري تام .احلقائق األخالقية موجودة وأ
علــى أراء اآلخــرين، واجلــدل املعقــول يف  معظــم االختالفــات خبصــوص القــيم تــدعو إىل الكياســة واالنفتــاح
ونذكر يف الرسالة ما نرى اآلن أنه كـان  .السعي وراء بلوغ احلقيقة، وأخريا أمهية حرية الضمري وحرية الدين

ن األفضــل واألهــم مــن بــني هــذه القــيم ال ينتمــي ألمريكــا فقــط إينبغــي علينــا تناولــه مبزيــد مــن التوضــيح، 
ومـن هـذا املنطلـق  .ه كل ذوي النوايا احلسـنة يف كـل مكـان مـن هـذا العـاملولكنه أيضا اإلرث الذي يتقامس

  .نعتقد بأن هذه القيم تستحق أن حنارب من أجلها
مـاذا عـن اهللا؟) يف سـعينا لفهـم معـىن احلـادي عشـر مـن سـبتمرب، نسـأل: (هـل الـدين ( السؤال الثـاني:

بـأن معظـم املـوقعني علـى الرسـالة هـم  وجنيـب عـن هـذا السـؤال علمـا )جزء من احلل أو جزء من املشكلة؟
ونســوق احلجـة علـى أمهيـة احلريـة الدينيــة كحـق أساسـي لكـل البشـر مــن  .مـن املـؤمنني بالـدين وامللتـزمني بـه

   .أي أمة كانوا
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يف الــرد علــى هجمــات ســبتمرب، هــل يعتــرب اســتخدام و  .يتعلــق الســؤال األخــري بأخالقيــة اســتخدام القــوة
جمموعـــة واســـعة  -لـــرد علـــى هـــذا الســـؤال نعتمـــد علـــى مـــا نســـميه نظريـــة احلـــرب العنـــفُ مبَــــَرر أخالقيـــا؟ ول

ومتطورة من التعاليم الدينية حول استخدام القوة تعود يف تارخيهـا إىل قـرون عديـدة، وهلـا جـذورها الضـاربة 
  .واملسيحية والديانات األخر وأيضا يف التقاليد األخالقية العلمانية سالميف األعماق يف اإل

يف  -يمـــة العظمـــى لنظريـــة احلـــرب تتمثـــل يف مســـامهتها العظيمـــة بإمكانيـــة نشـــر العـــدل يف العـــامل إن الق
ـذه الطريقـة  .إصرارها على أننا نفكر باحلرب ونطبق قواعـد أخالقيـة عامليـة عليهـا ألننـا إذا فكرنـا بـاحلرب 

نــرى بســرعة أن معظــم فإننــا ســوف  -وإذا ســعينا لتطبيــق القواعــد العامليــة للعــدل علــى اســتخدام القــوة  -
ويف الواقـع فـإن املهمـة الرئيسـة لنظريـة احلـرب علـى مـر  .احلروب عـرب التـاريخ مل يكـن هلـا مـا يربرهـا أخالقيـا

ا   .األزمان كانت احلد من استخدام القوة، وليس تربيرها أو التفويض 
ء ذلــك محايــة وال ريــب أن هنالــك أوقــات يكــون فيهــا اســتخدام القــوة ضــروريا، ويكــون املغــزى مــن ورا

ــم األذى ســبتمرب هــي مــن هــذه  11ونقــيم يف رســالتنا احلجــة علــى أن أحــداث  .األبريــاء مــن أن يلحــق 
 .األوقات اليت يصبح فيها استخدام القوة لـيس مسـموحا بـه أخالقيـا فحسـب، بـل أيضـا مطلـوب أخالقيـا

ع أحنــاء العــامل يشــكلون اآلن أن القتلــة املنظمــون القــادرون علــى الوصــول إىل مجيــ(ويــأيت يف ســياق رســالتنا 
وباسم األخالق اإلنسانية العاملية، وبإدراك تام لقيود ومتطلبات احلرب العادلة نؤيد قرار  .ديدا لنا مجيعا

   .)حكومتنا وجمتمعنا باستخدام قوة السالح ضد هؤالء اجملرمني
واننــا وأخواتنــا يف اجملتمعــات نتمــىن أن نــتمكن مــن الوصــول إىل إخ(وقــد ختمنــا رســالتنا بالعبــارة التاليــة: 

وجيــب أال نكــون أعــداء لبعضــنا  .ية ونقــول هلــم بكــل صــراحة: أننــا لســنا أعــداء لكــم بــل أصــدقاءســالماإل
كــرامتكم   .الــبعض ألن لــدينا الكثــري مــن األشــياء املشــرتكة وهنالــك الكثــري الــذي يتعــني علينــا أن نفعلــه معــا

يف حياة كرمية ال تقل عن حياتنا، فهـل نتقاتـل مـن أجـل اإلنسانية ال تقل عن كرامتنا، حقوقكم وفرصكم 
حنــن نعــرف أن مســتوى عــدم الثقــة بنــا لــدى الــبعض مــنكم مرتفعــا، وحنــن نعلــم أيضــا بأننــا حنــن  .معتقــداتنا

وحيــدونا األمــل أن نضــع أيــدينا بأيــديكم  .ولكــن جيــب أال نكــون أعــداء .األمــريكيني مســؤولون عــن هــذا
   ).ة لصنع سالم دائم وعادلوبأيدي كل ذوي النوايا الطيب

كــان لرســالتنا الــيت جــاءت متزامنــة مــع تــدخل الواليــات املتحــدة يف أفغانســتان الســتبدال نظــام طالبــان 
 .يســـالمالـــذين دعمـــوا وتعـــاونوا مـــع القاعـــدة علنـــا وقعهـــا الشـــديد خاصـــة يف أوروبـــا والعـــاملني العـــريب واإل

يف منـاظرات مكثفـة  م2002ضـينا معظـم بقيـة عـام وكانت معظم ردود األفعـال سـلبية، ويف الواقـع فقـد ق
وكانـت هـذه حقـا  .وتبادلنا املراسالت مع جمموعات وأفراد مـن سـائر أحنـاء العـامل الـذين ردوا علـى رسـالتنا

وسـوف تنشـر  .جتربة وخربة مهمة، فبالنسبة يل كشخص كانت جتربة فريدة مل يسـبق يل أن حظيـت مبثلهـا
املنــاظرات متضــمنة كامــل الــردود مبــا يف ذلــك فحــوى الــرد العلــين  هــا تلــكالرئيســة الــيت متخضــت عن الوثــائق



 157

يف  )والغـــرب ســـالماملنـــاظرة بـــني اإل(للقاعـــدة، إضـــافة لـــبعض االنعكاســـات احلاليـــة يف كتـــاب حتـــت عنـــوان 
  .وقت الحق من هذا العام

صـل ، التقيـت حسـن منيمنـه وهـو مؤلـف أمريكـي مـن أم2003وهنا تأخذ القصة منعطفا، ففي العـام 
لبنـــاين يعـــد مـــن الـــرواد، وكـــذلك الربوفيســـور رضـــوان الســـيد وهـــو مثقـــف متميـــز متخصـــص يف الدراســـات 

ومــــن جملــــة (االجتهــــاد) الــــيت كــــان وقــــام بتنظــــيم عــــدد خــــاص . ية يف اجلامعــــة اللبنانيــــة يف بــــريوتســــالماإل
وانبثـق عـن . جلـهعلـى مـا نتقاتـل مـن أ هـم، وردودأوردنـاهتتضـمن حتلـيال ملـا  يصدرها, ونشره على املثقفـني

فكــرة جديــدة فحواهــا أنــه بــدال مــن املزيــد مــن املراســالت املكتوبــة ملــا ال  م2003يف العــام  جتمــاعهــذا اال
مــــن املنــــاظرة فلمــــاذا ال نطــــرح احلــــوار؟ ملــــاذا ال جنمــــع كبــــار املفكــــرين العــــرب  نلتقــــي وجهــــا لوجــــه؟ وبــــدالً 

ويف خضـم عـامل  .طـرية مناقشـة دقيقـة ومسـتمرةواملسلمني مع نظرائهم األمريكيني ملناقشة هـذه املسـائل اخل
يواجه احتماالت مقيتة لالستقطاب الديين وحىت احلضاري وهي مهـام تواجـه املفكـرين يف الشـرق والغـرب 
وتكتســب أمهيــة أكثــر مــن إجيــاد مكــان للجــدل فيمــا بيننــا، علــى أمــل أن جنــد أرضــية مشــرتكة حــول معــىن 

  .البشرية وازدهارها اجملتمع املدين والشروط األساسية لتقدم
أعـد لعقـده وشـارك يف  م,2004مت اللقاء األول بني اجلانبني مواجهة يف مالطا يف شهر مايو مـن عـام 

ي والعــريب، سـالمنظريـة احلـرب، واجملتمــع اإل يف اللقــاء تناولنـا .رئاسـته الـدكتور رضــوان والفاضـل حسـن وأنــا
وال  .األخــرى بالنقــاش علــى مــدى ثالثــة أيــام احلــرب األمريكيــة علــى اإلرهــاب والعديــد مــن املوضــوعاتو 

ولكــن  .شــك أننــا صــادفنا وجــود الكثــري مــن نقــاط اخلــالف وأصــيب الــبعض مــن الطــرفني بإحبــاط جســيم
ـــة  اي ـــا شـــعرنا مجيعـــا اجتماعومـــع  ــــكون مهــــما  -حســـب اعتقـــادي-ن ـــا أجنــــزنا شـــيئا ذا قيمــــة، ورمبـــا ي بأنن

خبصوص جمموعـة املشـاكل العاجلـة الـيت  جدياً  بدأنا حواراً  ويعود ذلك من حيث السبب إىل أننا .وتارخييا
وسـاد اللقـاء روح النوايـا احلسـنة  .تواجه العامل هذه األيام، على مستوى متكافئ وعلى أساس من املساواة

ا بداية طيبة للغاية ،واالحرتام املتبادل   .وباإلمجال فإ
نتــدى مالطــا يف شــهر أكتــوبر مــن هــذا العــام أصــبحنا نســميه م علــى مــاوقــد اتفقنــا علــى أن نلتقــي ثانيــة 

ونأمـل أن نـتمكن بعـد اللقـاء مـن إصـدار  .)الـدين والدولـة(م بالدار البيضـاء، وسـيكون موضـوعنا 2005
بيـــان مشـــرتك، يوقعـــه املفكـــرون مـــن كـــال الطـــرفني موضـــحني بالتفصـــيل نقـــاط خالفنـــا ونقـــاط اتفاقنـــا كمـــا 

سة والقادة اآلخـرين يف كـل مـن الواليـات املتحـدة والعـاملني اع السيانضمنه توصيات مستقبلية موجهة لصنَّ 
دف من وراء  .يسالمالعريب واإل اتنا يف هذا املنتدى إىل بناء سجل جدي للحوار نتيجة عمـل اجتماعو

ومبرور الوقت وباجلد واالجتهاد نأمل بـل  .باجتاه ال أقول صراع احلضارات ولكن باجتاه جمتمع مدين عاملي
وأسـتطيع بالتأكيـد أن أفكـر بعـدد قليـل  .إىل فهم مشرتك للمجتمع املدين وللـنفس البشـرية نؤمن بالوصول

  .آخر من األهداف أكثر أمهية من هذا اهلدف أو أجدر جبهودنا
********************  
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  *) رئيس معهد القيم األمريكية.
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  ؛ مدرسة استشراقية جديدة؟»المراجعون الجدد«
  عبد الرمحن الساملي(*

1  
اية السبعينات من القرن العشرين بعدما سبق أطروحته  )االستشراق( نشر إدوارد سعيد كتابه حني يف 

مــن دراســاٍت يف نقــد االستشــراق وخصوصــاً يف التطبيقــات املاركســية علــى الدراســات االستشــراقية، اعتقــد  
شكت علـى الـزوال، وأننـا كثري من املفكرين بل احملللني للدراسات األكادميية أن الدراسات االستشراقية أو 

  اية االستشراق).(نشهد مرحلة 
 SAOSاألســـتاذ بــــ  -) 2002-1928م) أصـــدر جـــون وانســـربو (1978لكـــن يف نفـــس العـــام (

 ,Quranic Studies، ()دراســات قرآنيــة(كتابــاً أطلــق عليــه   -لنــدن والقــادم مــن الواليــات املتحــدة

Oxford University Pressذريَّ يف نقـد الـنص والـذي اشـتهر تطبيقـه ) حيـث طبـق فيـه املـنهج اجلـ
منذ القرن التاسع عشر على نصـوص العهـدين القـدمي واجلديـد. وقـد خلـص إىل أنَّ القـرآن مل ُيكتـب علـى 
مرحلــــة واحــــدة بــــل علــــى مراحــــل متعــــددة، وأّن مــــا يف أيــــدينا مــــن املصــــحف إمنــــا دوِّن بعــــد القــــرن الثــــامن 

سة ما اشتدت إعالمياً كما اشـتدت دراسـة إدوارد سـعيد، بيـد أنـه امليالدي/الثاين اهلجري. لكّن هذه الدرا
مــن  األوليف الــدوائر العلميــة األكادمييــة الغربيــة أخــذت بعــداً آخــر مــن حيــث االهتمــام، وذلــك ألمــرين: 

  للتطبيقات النظرية احلديثة على العلوم االستشراقية. والثاني .وجذوره سالمحيث دراسة نشأة اإل
لت األطروحة صدمًة يف جمال الغمـز مـن منـاهج االستشـراق الكالسـيكي واعتبـار فمن حيث املبدأ شك

ــا هــذه الدراســات قــد وقعــت يف خطــأ جســيم يف دراســة جــذور اإل وتارخيــه، وأن حتتــاج مبــدئياً إىل  ســالمأ
  مراجعة كليَّة, ولذلك فهي أخطأت يف تقديرهم لفهم نشأة وتكوُّن نّصه املقدَّس.

حتــول الدراســات  األول: ت إرباكــاً يف االستشــراق الكالســيكي مــن جــانبنيلقــد أحــدثت هــذه التطــورا
الشـــــرقية الكالســــــيكية بســـــبب اهلجمــــــات املاركســــــية وإدوارد ســـــعيد، واألخــــــرى قادمــــــة مـــــن دائــــــرة النقــــــد 

  االستشراقي.
مل يكـــن وانســـربو يـــدعو إىل التوقـــف يف الدراســـات االستشـــراقية بـــل إىل املراجعـــة الكليّـــة ملنـــاهج تلـــك 

سات، وهو جتاوز مراجعـة املنـاهج الفيلولوجيـة والتارخيانيـة يف املـدارس االستشـراقية الكالسـيكية؛ ولـذا الدرا
، ال يبدأ هذا التيار باملقدمات حول النص بل يتعامـل معـه مباشـرة مـن )املراجعون(أطلق على هذا االجتاه 

منتصــف  يويــة والتفكيــك بعــدروالن بــاِت حيــث أبــرزا منهجــي مــا بعــد البنو  نقطــة الصــفر، منــذ جــاك دريــدا
الستينات، فالبنيويون يعتقدون أن هنالك عالقة ثابتة ومستقرة بني اللفظ واملعىن، لكـن أصـحاب منهجـي 

، قــالوا: لــيس هنالــك عالقــة ثابتــة بــني اللفــظ واملعــىن، وإمنــا القــراءة هــي الــيت )والتفكيكيــة )مــا بعــد البنيويــة(
قــــة بــــني اللفــــظ واملعــــىن، وعلــــى هــــذا فــــالنص مفتــــوح لكــــل هــــي الــــيت ختلــــق العال تختلــــق الــــنص، والقــــراءا
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، باعتبـار أن املؤلـف ف)مـوت املؤلـ(االحتماالت واملعاين، وتطـورت مبقتضـى ذلـك مفـاهيم نقديـة أشـهرها 
  عندما يكتب خيرج النص من ملكيته ويصبح النص ملكا للمتلّقي.

  ى الدراسات االستشراقية.بيد أنه ألكثر من قرن ظلت هنالك ثالثة اجتاهات رئيسة مسيطرة عل
األول هـــو التقليديـــة الوصـــفية، واســـتخدمها املؤرخـــون يف وصـــف التـــاريخ العـــام ونقـــده، وهـــذه اشـــتغلت 

ية وكتاب (وات) سالمي الشامل مثل كتاب كارل بروكلمان عن تاريخ الشعوب اإلسالمبكتابة التاريخ اإل
  عن النيب مبكة واملدينة.

)، حيـث قـام بتطبيــق Wellhausenالثــاين للمـؤرخ األملـاين فلهــاوزن (ولكـن التطـور اآلخــر هـو االجتـاه 
ية املبكــــرة كمــــا يف الكتــــاب املقــــدس واالفــــرتاض األساســــي يف أعمــــال ســــالمعمــــل مشــــرتك للمصــــادر اإل

القدمية الـيت تعتمـد املؤلفـات املتبقيـة علـى خمتـارات منهـا كانـت مصـادر مكتوبـة ثابتـة  رفلهاوزن. إن املصاد
بالنظريــــة الوثائقيـــــة (وثائقيــــة، ولـــــذلك مســــي اجتاهــــه يف حقــــل الدراســـــات النصــــيَّة الدينيــــة ميكــــن اعتبارهــــا 

Documentary hypothesis( وافرتاضه الثاين هو أن لكل هذه املصـادر املفقـودة شخصـية أو ِمسَـة ،
مميــزة تعكــس اهتمامــات كاتــب املصــدر األصــلي وميولــه، وقــد شــكلت هــذه املفــاهيم األســاس الجتــاه نقــد 

  صادر إىل منتصف القرن العشرين.امل
حيـث الحـظ أن األخبـار املتفرقـة  )جولـد زيهـر(أما االجتاه الثالث فكانت من ابتـداع املستشـرق اجملـري 

مملــوءة باختالفــات يف املــنت، وهــذه االختالفــات تلقــي شــكوكاً علــى نظريــة فلهــاوزن بــأن املصــادر القدميــة 
دت إىل طرح إمكانية أن ما لدينا هـو جمـرد روايـات منقولـة مـن املفقودة كانت ثابتة ووثائقية، بل إن هذه أ

راٍو إىل آخر على مدى زمن طويل ورمبا أدخل الـرواة تغيـرياً يف املتـون، ونظريتـه تفـرتض أن الروايـات نقلـت 
مشـــافهة وتتطـــور وتتغـــري عـــرب الـــزمن وتنتشـــر يف فـــروع خمتلفـــة علـــى أيـــدي رواة. بيـــد أن دراســـة األخبـــار ال 

  .)نقد النص والروايات( مصادر ثابتة بل يقتضي حتليلها، وهذا املنهج يسَّمى تقتضي تعيني
2  

لقــد كانــت منهجيــة وانســربو تفــرتض أن النقــد لــيس موجهــاً إىل اخلطــاب االستشــراقي بصــفة عامــة؛ إمنــا  
يئتــه وتفكيكــه يف أســلوب معاجلــة قضــايا اإل . بيــد أن منهجيــة ســالمكانــت مراجعتــه متجهــة حنــو إعــادة 

ربو املعقــدة وأســلوبه الكتــايب مل حيــظ بقــرَّاء كثــر أو دعايــة إعالميــة ولكــن حظــي باعتمــاٍد أكــادميي يف واســن
املبكـر وبـاألخص يف  سـالمالوسط العلمي الغريب، ومقتطفـات وإشـارات واسـعة ملؤلفاتـه يف الكتابـة عـن اإل
وهـــذا التنظـــري صـــوب  .ســـالمنقـــد الـــنص الـــذي اعتـــرب مظهـــرا ملوجـــة جديـــدة يف الدراســـات االستشـــراقية لإل

ية املبكـرِة، سـالمونشـأته، مث جدليـِة الكتابـاِت اإل سـالمإعـادة فهـم جـذور اإل أوال: حبوثه حنـو ثالثـة أركـان:
. وعليــه فقــد استخلصــت هــذه الدراســة منهجــني اثنــني مــن ســالموثائقيــة املــوروث األركيولــوجي لإل وثالثــاً:

مــــا اســــتنتجا أن ومهــــا جولــــدزيهر وجوزيــــف شــــا املستشــــرقني الكالســــيكيني خت دون ســــوامها، باعتبــــار أ
ذو منــابع متعــددة ولــيس ذا مرجعيــة واحــدة يف نشــأته, فجولــدزيهر ال تــزال تنظرياتــه عــن مصــادر  ســالماإل
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ي من القـرآن والسـنة واملراجعـات الـيت أثارهـا حـول موثوقيتهـا تثـري اجلـدل مـن حـني آلخـر،  سالمالتشريع اإل
ــــة أخــــرى وهــــي جانــــب نشــــأة الفقــــه كمــــا أن جوزيــــف شــــاخت درس هــــذه املصــــ ادر التشــــريعية مــــن زاوي

ي وتوثيـــق الســـنة كمصـــدر ثـــاين يف التشـــريع، وإن األحكـــام املوجـــودة يف مرويـــات أدبيـــات الســـنة ســـالماإل
م وهـي بدايـة الصـدام واجلـدال 718النبوية لن يتجاوز قدمها بداية القرن الثـامن املـيالدي بـل حـدده بعـام 

 موثوقيـــة الســـنة كأســـاس يف التشـــريع، وهنـــا كانـــت عمليـــة اخللـــط بـــني الروايـــة بـــني الفقهـــاء واألصـــوليني يف
ي ال تـــزال تثـــري اجلـــدل إال أن فكـــرة ســـالموالفتـــوى وتأييـــد األحكـــام، بـــالرغم مـــن أن آراَءه حـــول الفقـــه اإل

  . سالمتوثيق أسس التشريع هي النظرية احلافزة يف تكوين اإل
) (الـــــدامنارك) ومايكـــــل كـــــوك -1944اتريشـــــيا كـــــرون (وتبـــــع وانســـــربو تلميـــــذان مـــــن تالمذتـــــه ومهـــــا ب

) والـذي وسـع أفـق Hagrism( )اهلاجريـة() (بريطانيا) بإصدار كتاب متميز أطلقا عليه اسم -1942(
ـا إىل الدراسـات الدينيـة  هذه الدائرة بـل أحـدث ردوداً لـيس يف الدراسـات االستشـراقية فحسـب بـل جتاوز

واملقصـــود بـــذلك تـــأثري القبائـــل  -عليهـــا الســـالم-ة نســـبة إىل هـــاجروالتارخييـــة علـــى حـــد ســـواء، واهلاجريـــ
م التدرجييـــة حنـــو اجلزيـــرة  -عليـــه الســالم-عـــرب العصــور منـــذ إبـــراهيم  ســـالمالشــمالية يف تكـــوين اإل وهجـــرا

ية ســالمالعربيــة. أو مبفهــوم مغــاير إن املســلمني الغــازين يف الفتوحــات مل يطلــق علــيهم خــالل الفتوحــات اإل
بـل كـانوا يسـمون اهلـاجريني، وهـو املـراد مـن هـذا املفهـوم بـأن املسـلمني انتسـبوا مبسـمى  )املسلمون(املبكرة 

متأخرا ومسوا بدل اهلاجريني؛ املسلمون. وهذا الكتاب يطرح فكرته بشكل غريـب يف التخيـل بـأن  سالماإل
ــدف الســتعادة ســالماإل بيــت املقــدس مــن  نشــأ كحركــة دينيــة مشــرتكة بــني اليهــود والعــرب متحــدين معــاً 

 كـان يعـظ بـاملواعظ اليهوديـة خـالل بدايـة الفتوحـات  -سـلمو  صلى اهللا عليـه-، وأن النيب حممداً البيزنطيني
ي املتشــابه مــع األديــان اإلبراهيميــة. وأن هــذه احلركــة سـالمهـذا هــو التأســيس الــذي انشــأ عليــه التشــريع اإلو 

اق يف املدينـة كمــا هــو معلـوم يف املدينــة املنــورة انقسـمت وختلــى العـرب عــن اليهــود، ومل حيـدث هــذا االنشــق
  إىل دين إمرباطوري متفرد. سالمبل يف القدس بفلسطني وأخفي ذلك احلدث عندما حتول اإل

يف نشأته مل يُفهم من الوحي احملمدي، فالقرآن ذاتـه كمـا أشـري  سالمفأطروحة الكتاب تتحدث بأن اإل
ـــة القـــرن الثـــا اي ـــائج وانســـربو، ومعلـــوم أن ســـابقاً مل يكتمـــل إال يف  ـــامن املـــيالدي حبســـب نت ين للهجرة/الث

ـــة؛ ولكـــن اإلشـــكالية تكمـــن يف  ســـالماإل نشـــأ وظهـــر يف الشـــرق األدىن حيـــث ظهـــرت املســـيحية واليهودي
يف الشرق األدىن تأكيداً حيث ال توجـد أدلـة أثريـة موثقـة كمـا هـو متعـارف عليـه يف ).....أين بدأ(مسألة 

ا، واملسلمون من جهـتهم احلجاز، وإذا كان الت ربير بأن الكتب املقدسة الثالثة هي وحٌي منزٌَّل للمؤمنني 
يؤمنــون بنزولــه يف مكــة، بينمــا يــرى بعضــهم بأنــه ظهــر مبنطقــة مأهولــة بــاليهود والنصــارى, فالبــد للمتلقــني 

علـى ذلـك  هلذا اخلطاب (الوحي) أن يكونوا ذوي وعـي بـه وهـم أكثريـة حبيـث ميكـنهم اسـتيعابه. بـل زادوا
  كان يعظ الناس مبواعظ يهودية.  -سلمو  صلى اهللا عليه-مبخيلة قد تكون غريبة كليا بان النيب حممداً 
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كوحـــدة تقليديـــة معرفيـــة ألجـــل االســـتنتاج بـــأنَّ   ســـالمواملنهجيـــة الـــيت يـــدعون هلـــا هـــو تفكيـــك فهـــم اإل
ــاً؛ ذو بدايــة مبهمــة وتقاليــد متشــظية ليســت متكام ســالماإل ي ســالملــة حبســب الفهــم اإلنشــأ غامضــاً كلي

للقرآن والسنة والسرية، وإمنا متت مللمة هذا الرتاث املتشظي طوال قرون من الـزمن. فكـل اإلثباتـات املاديـة 
ال يوجــــد منهــــا إال الشــــيء اليســــري الــــذي يفصــــح ويبــــني ذلــــك. فــــالقرآن كــــنص حســــب  ســــالماألثريــــة لإل

م نزل أغلبه مبكة, وأهل مكة يفرتض أن يكونوا  وثنيني، لكن االطالع على هذه السـور حـىت مـن جدليا
ـا تتحـدث عـن جمتمـع يهـودي ـا يعتقـد أ مسـيحي بشـكل مـا أو ذو تقاليـد إبراهيميـة  -لديه إملام بسـيط 

وليســت وثنيــة. فاملقارنــات بــني النصــوص القرآنيــة والعهــدين اجلديــد والقــدمي يتضــح مــن الســرد القــرآين لبــين 
ــذه املقارنــات يشــري دائمــاً إســرائيل، أو قصــص األنبيــاء كقصــة  يوســف وإبــراهيم. فالســرد العــام وموثوقيتــه 

إىل التقـــارب يف النصـــوص لألديـــان اإلبراهيميـــة. وإذا كانـــت فرضـــية التجـــارة, فالتجـــار غالبـــاً ال يكتســـبون 
م, بينما التجار العرب ظلوا وثنيني فكيف إذاً؟   ديانات وثقافات شركائهم إال يف حالة اعتناق ديانا

ه التنظــــريات االستشــــراقية يف جــــذورها ترجــــع إىل التطبيقــــات يف فهــــم اليهوديــــة واملســــيحية خــــالل وهــــذ
القـــرنني املنصـــرمني خصوصـــاً يف عصـــر التنـــوير الـــيت فرضـــها العقـــل النقـــدي. وخـــالل القـــرنني الثـــامن عشـــر 

الكنسي الـذي بالرغم من أثر الصدام  )الفيلولوجية ومسيت (بالنقد األعلى والتاسع عشر تطورت التقنيات
حدث يف تلك الفرتة. فالتقاليد واألدبيات اليهودية امتدت لقـرون منـذ إبـراهيم إىل مـا بعـد النـيب سـليمان، 
وموسى يف هذا السياق ما هو إال حلقة يف تلك السلسلة. وكـذلك املوروثـات املسـيحية مت تـدوينها لقـرون 

–موروثه مل يتم خالل حياة النيب حممـد و  يهووح سالمطوال ما يقارب أربعة قرون منذ املسيح، أي أن اإل
. ولــذا كــان افرتاضــهم لثالثــة أمــور حلــل هــذا اإلشــكال وهــي: افــرتاض أن التقاليــد -صــلى اهللا عليــه وســلم

ية إمــــا أن يكــــون فيهــــا شــــيء غــــامض أو خطــــأ، وإمــــا االفــــرتاض بوجــــود نســــبة كبــــرية مــــن اليهــــود ســــالماإل
آن ليسـوا مـن اجلزيـرة العربيـة خصوصـاً أن السُّـور املكيـة ُتكثِـُر والنصارى مبكة حيث أن الذين ذكروا يف القر 

) كانـــت توجـــد يف -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–مـــن الـــذكر القصصـــي، واحلـــل األخـــري أن مكـــة (مدينـــة حممـــد 
  .نشأ يف مناطق قريبة من اهلالل اخلصيب سالماحلدود ما بني الشام واجلزيرة العربية. وأن اإل

ية منــذ عصـر عبــد امللـك بـن مــروان ومـا ترتــب سـالمجتعـل مــن الفتوحـات اإلوهـذه األطروحـة يف جمملهــا 
ية وتقاليدها حيث أن العرب واجهوا متطلبات احلضارة. واعتمـدوا سالمعليها أساس يف تكوين الثقافة اإل

، ةوبيزنطيــــة وأرمينيــــ ةية مــــن عربيــــة وآراميــــســــالمعلــــى املصــــادر غــــري اإل ســــالميف نشــــأة اإل ميف هــــذا التقيــــي
  ود بذلك االنتقال بالنص من املرحلة التوثيقية إىل املرحلة األركيولوجية.واملقص

ـــة املـــنهج الـــذي اســـتخدم فيهـــا وهـــو املـــنهج  ـــا يف ذلـــك احلـــني بدالل ـــة بـــالرفض دولي قوبلـــت هـــذه النظري
التجرييب وهو أقرب إىل التخيل مما جعل منها فكرة غري مرتابطـة ومتناقضـة يف عالقـة العـرب بـاليهود. ومـن 

ــا جعلــت املصــادر العربيــة موازيــة للنصــوص الغــري العربيــة يف جمــال التشــكيك ونقــد الــنص، جانــب  آخــر إ
ــــا كتــــب جدليــــة، وليســــت و  هــــو غــــري مقبــــول وذلــــك أن الفحــــص األويل للمصــــادر غــــري العربيــــة يثبــــت أ
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ضـايا موضوعية تذكر من تشاء وتستبعد من تشاء. وطريقـة النقـد األعلـى جتعـل مـنهم أشـبه بـاْحملكمني بالق
  وليسوا حمللني هلا.

3  
بــل تبعــه بعــد  ســالملكــن األمــر مل يتوقــف علــى هــذا احلــال يف التلهــف هلــذه التنظــريات حــول جــذور اإل

؛ 1981) طبــع بـــ(جامعة كمــربدج Early Muslim Dogma(ذلــك مصــنفان األول ملايكــل كــوك 
ي املبكــر يف ســالملــنص اإلعقيــدة املســلمني املبكــرة) حيــث انتقــد فيــه دراســات نقديــة ســابقة تعاملــت مــع ا

وبشــكل أساســي لشــيوخ معاصــرين يف دراســات تــاريخ علــم الكــالم  علــوم الكــالم ملستشــرقني كالســيكيني
 Wilferd) وويلفـــرد مـــادلونغ (Josef Van Essي يف الغـــرب ومهـــا يوســـف فـــان آس (ســـالماإل

Madelung.(  
ية املبكـــرة ومـــدى ســـالملنصـــوص اإلوعليـــه بـــدأ الســـجال بـــني جيلـــني خمتلفـــني متامـــاً يف مراجعـــة وثائقيـــة ا

  .تارخييتها وكيفية ربطها مع النصوص الدينية األخرى يف سياق تطور تاريخ األديان العام
اختلفــت منهجيــة كــوك عمــا ســار عليــه أســاتذته ومضــوا يف تقيــيم النصــوص املبكــرة، فهــي قــد ال تكــون 

يـدعي الطـرف اآلخـر، فنقـد الـنص م وليسـت متقدمـة كمـا 8هــ/2متأخرة كالذي يدعيه إىل ما بعد القـرن 
ية املبكـرة، سـالمهو تفكيكه وقراءة بنيته بطريقـة معاصـرة، لقـد اعتمـد كـوك يف دراسـته مبقارنـة الربديـَّات اإل

ترجــع إىل أواخــر  )الوصــية بتقــوى اهللا(أو  )أمــا بعــد(وكانــت فرضــيته أن الرســائل الــيت تفــتح بعــد البســملة بـــ 
ل اهلجري، وذلك لعدم احتواء هذه الربديـات علـى التمهيـدات، وأضـاف الفرتة األموية وليست للقرن األو 

ا يف نشـــأة ســـالمإليهـــا كـــذلك تقيـــيم رســـائل القـــديس يوحنـــا الدمشـــقي يف الكتابـــات اإل ية املبكـــرة وأســـلو
اجلدل بني األنا واألخـر وافرتاضـية اجملادلـة والـرَّد، بـالرغم مـن الدراسـات االستشـراقية املبكـرة هلـذه الرسـائل. 

ية سـالمبيد أن مراجعته املهمة آلراء جلولدزيهر حول نشأة احلديث النبـوي ومـدى صـحته يف الكتابـات اإل
املبكــرة وشــواهدها, وتعــد تطــوراً هامــاً آلرائــه، ممــا أذهــل كــال الطــرفني يف كيفيــة التعامــل النصــي اجلــامع بــني 

عــاً يف الدراســات النقديــة لــيس يف التــاريخ واألركيولوجيــا والــنص، ومنــذ ذلــك احلــني اعتــرب هــذا الكتــاب مرج
  نطاق علوم الكالم فقط بل ويف دراسات النثر العريب املبكر.

، يف مراجعتـــه الشـــهرية لكتـــاب )لكـــرون وكـــوك(نقـــداً موجعـــاً  )فـــان أس(لقـــد ســـبق أن وجـــه الربفيســـور 
)Hagarismهــــم ) مبلحــــق األحــــد الثقــــايف يف جريــــدة التــــاميز وكــــان وصــــفاً ســــاخراً لعملهــــم يف ســــوء فهم
 لذا اعترب الكتاب الثاين ردًّا من كوك كمناظرة علمية بني اجلانبني.و  وتقاليده وآثاره، سالملإل

ية هــو املنحــى األكثــر جديَّــة يف هــذا الشــأن، إســالماألول مــن خــالل املصــادر الال ســالمكــان تأمــل اإل
املبكـر مـن املصـادر  المسفقد أثارت رسائل القديس يوحنا الدمشقي منذ اكتشافها أمهية كربى ملراجعة اإل

غــري العربيــة، خصوصــاً أن القــديس يوحنــا عاصــر بدايــة الدولــة األمويــة. كانــت فكــرة يوحنــا الدمشــقي أن 
ال يعــدو أن منتســبيه أعــراب، وديــنهم ال يعــدو أن يكــون يهوديــة منحرفــة أو مســيحية حمرَّفــة مــن  ســالماإل
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اث اإلســرائيلي وتواصــله معــه أو نقــده وخمالفتــه. حيــث مفهــوم الــدين اإلبراهيمــي التوحيــدي مث اعرتافــه بــالرت 
, ولـــذلك حاولـــت مدرســـة ســـالمفكـــان هـــذا مبعثـــاً أساســـياً لتنظـــري دراســـات تـــاريخ األديـــان عـــن نشـــأة اإل

بأنـه أشـبه بالفسيفسـاء حبسـب هـذا املفهـوم أو هـو شـي مبعثـر وأدبياتـه تنتقـل  سـالم"املراجعون" وصف اإل
قـــد أثـــرت كتابـــات القـــديس يوحنـــا حبيـــث اســـتقرت يف أذهـــان مـــن جيـــل إىل جيـــل وتشـــكلت عـــرب قـــرون. ل

ية املبكـــرة، وبـــذلك حـــدث هـــذا التـــأثري والتفاعـــل يف القضـــايا ســـالمالكنيســـة املســـيحية خـــالل القـــرون اإل
الكالميـة مــن خــالل هــذا املـوروث املســيحي يف القــدر واجلــرب وقضـايا التشــبيه والتجســيم للــذات اإلهليــة إىل 

  ي.سالماالستقرار الكلي يف تاريخ علم الكالم اإلأن أخذت يف التطور حنو 
) Roman, Provincial and Islamic Lawأمــا باتريشــيا كــرون فأصــدرت كتابــاً بعنــوان (

(Cambridge, 1987) ية مـــن ســـالم, وهـــو عمـــٌل أخـــر يتمحـــور حـــول تكـــوُّن الشـــريعة والقـــوانني اإل
ــــا آلراء جوزيــــف شــــاخت، وكانــــت نتيجــــة حبثهــــا أنَّ امل صــــادر األوىل هلــــذه الشــــريعة هــــي القــــوانني مراجعا

الرومانية والتشريعات التلمودية اليهودية الـيت كانـت موجـودة يف بـالد الشـام وعلـى حـدود اهلـالل اخلصـيب 
ية هلــا ألجــل هــذه الصــياغة. وقــد طــورت نظريــة شــاخت يف إقليميــة الفقــه ســالموكيفيــة احتــواء اإلقليميــة اإل

ـــه يف القـــرون اإلمـــن الفقـــه البصـــري أو الكـــويف أو ا ية ســـالمحلجـــازي أو الشـــامي إىل هـــذا االمتـــزاج ومؤثرات
للقــوانني الرومانيــة, وعليــه فلــيس هنالــك واقــع حمــدد هلــذه الصــياغة الفقهيــة يف  ةاملبكــرة مــع اجلــذور البيزنطيــ

ن ية، وهـذا تغليـب لإلقليميـة علـى املذهبيـة يف هـذا التكـوين مث مزجهـا باملصـدرين القــرآسـالمالتشـريعات اإل
م, وإن املصـــدرية للشـــريعة يف 10هــــ/4والســـنة، وإمنـــا املرجعيـــة املذهبيـــة جـــاءت متـــأخرة إىل مـــا بعـــد القـــرن 

  .سالمالتشريعات ممتدة قبل اإل
م تشــري إىل أن املــذاهب الكالميــة ال ميكنهــا أن تتكــون  كــل هــذا جيعــل الــدارس يف حــرية؛ ألن معلومــا

هــذا و  الكالميــة مل تتبلــور مبفــاهيم علميــة ميكــن اجلــدال عنهــا، إال يف القـرن الثــاين اهلجــري، حيــث أن اآلراء
ما عملت عليه كرون وزميرمان يف حتقيقهما ودراستهما لنص سـرية سـامل بـن ذكـوان، ويف إرجـاع الـنص إىل 

  بداية القرن الثاين للهجرة.
4  

ـــه  ـــه حليـــاة النـــيب حممـــد (ص) يف كتاب ) Muhammad (1983)ومـــن جانبـــه تتبـــع كـــوك يف مراجعت
م). مثـــل 1937-1858عمـــال املستشـــرق الربيطـــاين املعـــروف مـــونتغمري وات, وديفيـــد مـــارجليوث (أل

 .ية واملدرسـة النقديـة احلديثـةسـالمهذا الكتاب تتبع الكتابة التقليدية االستشراقية يف استخدام املصـادر اإل
 The، ()حياة حممد( ) يف كتابةUri Rubinوقد تبع هذا املنهج املؤرخون الغربيون أمثال أوري روبني (

Eye of the beholder: The Life of Muhammad as viewed by Early 
Muslims هارالـــد مـــوتزكي يف كتابـــه() أو(Harold Motzlcki (The Biography of 
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Muhammad: The Issue of the sources( )أو كـريج ويـن  )سـرية حممـد: إشـكالية املصـادر
)Carig Winn( ) يف كتابهProphet Doom.(  

ية املبكــرة، ولــيس نقــد املصــادر ســالمبيــد أن الصــدام منــذ البدايــة كــان يــدور حــول موثوقيــة املراجــع اإل
ــا واعتمادهــا للنقــد. وهنــا كــان الفــارق بــني اجليلــني يف االستشــراق. ســالماإل ــا يف القضــايا املوجــودة  ية ذا
يف  سالم لتلك السرية كلها؛ ألن مفهوم اإللكنه مل يكن متقبالً  )واسنربوا(مل يكن سلبياً كأستاذه )كوك(فـ

  ذاته يدعونا إىل مراجعة تلك األدبيات.
 Meccm Tradeوأجنزت باتريشا كرون عمًال آخر يف التنظري وتوثيق النص أركيولوجيـاً وهـو كتـاب (

and the rise of Islam م، يف هــذا 1988، جامعــة برنســتون )ســالمجتــارة مكــة ونشــوء اإل()؛
ت الكاتبــة موثوقيــة موقــع مكــة املكرمــة يف طريــق التجــارة الدوليــة القدميــة بقــراءة جانبيــة بــني الكتــاب ناقشــ

الكتابات البيزنطيـة والرومانيـة واخلـرائط القدميـة وكمركـز جتـاري مل يُـذكر مطلقـاً يف املصـادر العلميـة القدميـة، 
ا وتشكيكها. وكما تتساءل الكاتبة منذ بداية ا لكتاب ما الذي جيعل مكة حمور ومن هنا تبدأ يف تساؤال

التجارة الدولية بني مشال وجنوب اجلزيرة العربية وهي ليست ذات مورد مائي أو غذائي وال إنتـاج صـناعي  
ــا تبعــد عــن اخلــط التجــاري املعــروف للقوافــل مــا يقــارب املائــة ميــل هــذه التســاؤالت طرحتهــا يف  .كمــا أ

ـا حبسـب اإلشـارات تقـع دراسة مطولة وصلت إىل االستنتاج بأن مكة امل كرمة ليست هـي مكـة القدميـة إ
إىل غرب الفـرات يف احلـدود مـابني العـراق والشـام يف اهلـالل اخلصـيب. وبطبيعـة األمـر كانـت املراجعـة هـي 

والـــذي  )حممـــد يف مكـــة(مناقشـــة للمستشـــرقني يف البنـــاء العلمـــي هلـــذه القضـــية, فكتـــاب مـــونتجمري وات 
لنبويــــة يف الدراســـات االستشـــراقية كـــان هــــو األســـاس النقـــدي لتقـــويض تلــــك يعتـــرب مبثابـــة مرجـــٍع للســـرية ا

ـــا الســـابق ( )، وبطبيعـــة األمـــر فـــإن هـــذا Hagarismاآلراء،. هـــذه الدراســـة تثبيـــت جلـــذور النظريـــة لكتا
الكتاب أحدث جدًال بأطروحته، بل أصبح مرجعاً تارخيياً لـيس ألطروحتـه فحسـب بـل مـن مبـدأ التسـاؤل 

هجية الرؤيـة والـيت تعـدت فيهـا اإلطـار االستشـراقي إىل حيـز الدراسـات األثريـة بـل وتوسـعت التارخيي يف من
  يف األقسام األخرى لتشمل الدراسات اإلنسانية سواًء التارخيية منها أو اجلغرافية.

فقــــد كــــان منــــذ مطلــــع الثمانينــــات يــــدرس  SAOSي بـــــ ســــالمأمــــا جريالــــد هــــاوتنج أســــتاذ التــــاريخ اإل
ومفهوم الوثنية عنـد العـرب. وأصـدر دراسـات متعـددة يف  سالمالعرب يف مرحلة ما قبل اإل االهتمام جبزيرة

والوثنيــة  ســالمبــني اإل رتبــاطحــاول كســر مفهــوم االاألول: هــذا اجملــال وهــو ينحــي بدراســته إىل اجتــاهني: 
ة العبــادات العربيــة، بــأن الــيت ذكــرت الوثنيــة هــي مصــادرنا حــىت اآلن؛ ولكــن يف الواقــع هنــاك احتمــال قــراء

ة يف اجلـدال الـدائر لألديـان التوحيديـة مـع الـوثنيني واملشـركني.سالماإل واالتجـاه  ية وتعاليمها بصورة مشـا
أو غريهــا  ةية سـواء مـن العربيـة أو اآلراميـة أو األرمينيـســالمالقـراءة الفيلولوجيـة املوازيـة للنصـوص اإل الثـاني:

  املبكر. سالممن اللغات املعاصرة لإل
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ية مبكـــة ســـالمي باجلـــذور اليهوديـــة، يف مقارنـــة املواقـــع اإلســـالمانـــت حماوالتـــه املتعـــددة للـــربط اإلوهنـــا ك
املكرمــة أو املدينــة بــاملواقع الشــامية خصوصــا فلســطني. وجعلــت دراســته املقارنــة يف اعتمــاد كتــاب األصــنام 

ــا كعبــات متعــدد ة يــذكر منهــا كعبــة عنــد البــن الكلــيب الــذي يــذكر أن اجلزيــرة العربيــة يف اجلاهليــة يوجــد 
 )Newbyقـد كتـب نيـويب (و  ويف اجلانب األخـر توسـيع دور األديـان األخـرى يف اجلزيـرة العربيـة، األنباط.

) (مطـابع جامعـة سـاوث كارولينـا A History of Jews in Arabiaتـاريخ اليهـود يف جزيـرة العـرب (
ــــد اليهوديــــة ونشــــوء اإل1988 بقت بدراســــات متعــــددة مــــن هــــي قــــد ُســــو  ،ســــالم). وكــــذلك عــــن التقالي

 The origin of Islam and its؟ :Bellاملستشـرقني الكالسـيكيني علـى سـبيل املثـال كتـاب (

Christian Environment, 1932(.  
5  

. ألـف فـرد دونـر  )املراجعـون(ية باهتمام كبري من املستشـرقني يف مدرسـة سالمحظيت بدايات الدولة اإل
، (جامعــــة )ية املبكــــرةســــالمالفتوحــــات اإل()، The Early Islamic Conquestsكتــــاب (
م) يف دراســـة تفصـــيلية للعالقـــة بـــني القبائـــل البدويـــة والفتوحـــات يف العـــراق خـــالل القـــرن 1981برنســـتون،

بــني باتريشــيا كــرون ومــارتن  ســالمم. تبــع ذلــك مراجعــة مهمــة ملفهــوم الدولــة والــدين والســلطة يف اإل7هـــ/1
شـــرحا فيـــه تطـــور مفهـــوم  (God's Caliph, Cambridge,1986)) يف كتـــاب M.Hindsهاينـــدز (

. واختُــِتم الكتــاب بنظريــة ســالمية وتكــّون الســلطة الدينيــة يف بدايــة اإلســالماخلليفــة واخلالفــة يف التقاليــد اإل
مفادها: صعوبة عرض هذا التطور يف املصادر السنية والشيعية باملفهوم املبسط؛ فمرجعية الكتاب يلتصـق 

ية سـالمم حول استبدادية الدولـة يف مفهـوم اخلالفـة مـع أن سـلطتها دينيـة منـذ بدايـة الدولـة اإلباملفهوم العا
وهــذا لــه بــاب واســع يف مناقشــات األدب السياســي العــريب، لكــن البعــد الــذي ينظــر إليــه أبعــد مــن ذلــك 

ا سالمحيث ترجع اجلذور األوىل لنشأة السلطة الدينية يف اإل   .وتكو
ـا: مث كتبـت باتريشـيا كـ   Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic( Polityرون كتا

(Cambridge, 2003)(  حيـــث قــدمت دراســـة عـــن ظـــاهرة تراجـــع اجلنـــد، وملـــاذا كـــان اختيـــارهم مـــن قبـــل
احلكــام املســلمني مــن بــني األرقّــاء (أوراق الــَربدي، األوزان، النقــود، النقــوش)، توصــلت يف نتائجــه إىل أن 

) وأن هنالـك 86-65ية بدأت تتضح معاملها الكاملة منـذ خالفـة عبـد امللـك بـن مـروان (سالمالدولة اإل
)، أمـا مـا يتعلـق بـالفرتة السـابقة عليـه 60-41احتمالية يف شكلية الدولة يف زمن معاوية بن أيب سـفيان (

شـــري إىل فهـــي غامضـــة وضـــئيلة، والوثـــائق املتـــوفرة ال تســـمح باســـتنتاجات واضـــحة، وإن كانـــت الـــدالئل ت
  .ية قبل خالفة معاويةسالموجود الدولة اإل

معتمــد علــى مصــادر  ســالمإذاً مــا هــي اإلشــكالية يف كــل هــذا االفرتاضــات الســابقة؟ إن تــاريخ نشــأة اإل
أدبية وليس من وثائق، كما أن أساسية هـذه املصـادر تعتمـد علـى األخبـار املسـموعة، وهـي متضـاربة كليـاً 

ي األول ولـذا جيعـل األمـر صـعباً هلـذا التحليـل الروائـي بـني احلـوادث. ومـن مسـاليف أخبارها عن الصدر اإل
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ي قطــع الربديــة (أقــدمها ســنة ســالماجلانــب األخــر فــإن الوثــائق الــيت عثــر عليهــا حــىت اآلن مــن الصــدر اإل
 هجرية)، أو الروايـات القرآنيـة يف قبـة الصـخرة، فاملـادة الروائيـة ضـخمة 31هـ)، النقود بدًءا (من سنة 22

  للغاية مقابل املادية للوثائق وهنا يبدأ عمل التأريخ التوثيقي الذي يوثق التأريخ املادي.
ية؛ ســالمبدايــة الكتابــة اإلو  :ســالموقــد راجــع فــرد دونّــر هــذه املســألة يف كتابــه اآلخــر (روايــات نشــأة اإل

Narratives of Islamic origins : The beginnings of Islamic writing  جامعـة ،
ي املبكـر، فالكتابـة العربيـة مـن وجهـة نظـره سالموقد توجه فيه للتنظري عن كيفية كتابة التاريخ اإلرنستون) ب

، وإمنـــا تشـــكلت مـــن جمموعـــة ســـالممل تتـــأثر بأســـاليب الكتابـــة التارخييـــة التقليديـــة الـــيت كانـــت يف صـــدر اإل
ا مل تتشكل من تلقاء نفسها بل ركبت عمالً  من أخبـاٍر معينـة وأهـداف معينـة.  الروايات واألخبار. بيد أ

ــــوة، واألمــــة, واهليمنــــة  ومــــن مث فــــإن فحــــص هــــذه الروايــــات كانــــت مشــــغولة بقضــــايا أربعــــة شــــكلتها: النب
  والفتوحات، والقيادة (اخلالفة).

6  
لقد عملت املرحلة ما بعـد الكولوناليـة علـى تشـظي األقسـام االستشـراقية حنـو أقسـام الدراسـات الشـرق 

..إخل أو حنو الدراسـات ...أو شبه القارة اهلندية، اإلفريقية، اإليرانية الدراسات األسيوية، أوسطية/ األدىن،
ية ضمن الدراسات الشرق أوسطية. وهذه املرحلة نتيجة التدخل األمريكي يف توسـيع هـذه احللقـة سالماإل

اخلـــربات و  علومـــاتوالتنـــافس بـــني اجلامعـــات األمريكيـــة. بيـــد أن هـــذا اإلدراج أصـــبح ذا تـــراكم علمـــي يف امل
مل يعـد  )املراجعـون(لثالثة عقود وأربعة أجيال علمية يف املؤسسات العلميـة، وهـذا الـرتاكم العلمـي ملدرسـة 

  والنقاش حوله جنباً إىل جنب مع التعليم الكالسيكي.  سالمظاهرة بل صار منفذا وحمورا لتعليم اإل
اســـات االستشـــراقية، بينمـــا كانـــت مطـــابع مركـــزاً هلـــذا التوجـــه اجلديـــد للدر  SOASفطـــوال عقـــد مثلـــت 

جامعيت كمربدج وأكسفورد دوراً للنشر املعريف هلذا االجتاه حبيث أصبحت هذه اإلصدارات سلسلة علمية 
متواصــلة. ويف منتصــف الثمانينــات كــان هلــذه املدرســة التوســع يف كــربى املعاهــد االستشــراقية فكــان ذلــك 

. وانتقـل مايكـل SOASو ت األكادمييـة مـن أكسـفورد، وكمـربدجنشراً للجيل الثاين للمدرسـة يف التوجهـا
م لربنستون ليخلف برنارد لـويس يف كرسـي دراسـات الشـرق األدىن، وعلـى أثـر هـذا كـان 1986كوك يف 

أمريكيــة، ولتنطلــق مــن جديــد مــن جامعــة برنســتون.  -النهــوض املســتجد بشــكل واضــح للمدرســة األجنلــو
ايــة التســعينات انتقلــت باتري شــيا كــرون مــن جامعــة كمــربدج إىل معهــد الدراســات املتقدمــة بربنســتون ويف 

ية يف اجلامعـــة واملعهـــد ومهـــا ســـالمبـــدًال مـــن برنـــارد لـــويس (وهـــو الوحيـــد الـــذي شـــغر منصـــيب الدراســـات اإل
عليه بدأ أساتذة مدرسة املـراجعني يف التوسـع؛ فوانسـربو ومعـه جريالـد هـاوتنج و  وظيفتان منفصلتني متاماً).

، كما استطاعت باتريشيا كرون خالل عملها بـني جـامعيت اكسـفورد وكمـربدج يف الثمانينـات SOASيف 
م.   ومطلع التسعينات من القرن العشرين العمل على إجياد جيل ثالث من األكادمييني يتبىن تنظريا
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 لكـــن كـــل هــــذا فـــإن التســــاؤل عـــن مـــدى تــــأثري هـــذه املدرســــة إمجـــاًال علـــى احملــــيط الدراســـي يف املــــدارس
االستشــراقية؛ بشــكل مبســط ميكــن توضــيحه أن هــذه التنظــريات تــدخلت يف جوانــب شــىت لــيس يف النطــاق 
ــا يــؤدي إىل  االستشــراقي بــل تعــدت إىل األقســام التارخييــة واألديــان واآلثــار واللغــات، ويكــاد عــدم االلتــزام 

إىل  )االستشـراق(نقـده يف االستبعاد من قوائم التدريس. فعلى سبيل املثال مـن ضـمن مـا وجـه إدوارد سـعيد 
المبتـون يف أواخـر السـتينات و  ، واليت حررها لويس مع هولـتسالمبرنارد لويس) موسوعة كمربدج لتاريخ اإل

اعتربهـــا و  مـــن القـــرن املاضـــي. والـــيت كانـــت تعـــد مرجعـــاً مهمـــا للطلبـــة اجلـــامعيني يف تلـــك املرحلـــة التأسيســـية
)Text book.(  

ج مايكـل كـوك بإعـادة حتريرهـا يف سـتة أجـزاء مـن خـالل منظـور هـذه حالياً كلفت مطابع جامعة كمربد 
م وهم اجليل الثالث هلذه املدرسة مثل تشيز روبنسـون لالهتمـام  املدرسة، ومت تعيني املساعدين من تالمذ

ية ســـالمبالســـكان واملـــدن املبكـــره، واوري روبـــن عـــن القـــرآن، كيـــث لفينشـــتاين حـــول املـــذاهب والفـــرق اإل
  ه احللقة آخذة يف االنتشار كمجال واسع يف النقاش.املبكرة. وهذ

ولنــدا، جبهــد عظــيم بــذل يف حتريرهــا بــالرغم )دائــرة املعــارف القرآنيــة(وأخــريا، مت إصــدار  ، مــن دار بريــل 
من أن احملررين ينتمون لالستشراق الكالسيكي، كما أن إصدارات بريل أغلبها يف العادة متثـل االستشـراق 

ا كانت متأثرة بشكل أو بآخر بــالكالسيكي إال أن  ، فحـىت حممـد )مدرسة املـراجعني(املقاالت اليت احتو
وميكـن االطـالع  .م8هــ/2أركون يف مقدمته هلذه املوسوعة توحي خامتته بـأن القـرآن دّون يف أواخـر القـرن 

 J. Berkery ،The Formation ofبشكل إمجايل على آرائها يف الكتاب الصـادر جونثـان بريكـري 

Islamم).2003، (مطابع كمربدج، سالم؛ تكوين اإل  
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ومنــذ مطلــع التســعينات بــدأ اجليــل اجلديــد مــن املستشــرقني األملــان االهتمــام بــآراء هــذه املدرســة وذلــك 
نتيجة االهتمام بالدراسات الفيلولوجية من جهة، والتواصـل مـع مراكـز البحـث األمريكيـة مـن جهـة أخـرى 

اآلونــة األخــرية هنــاك مشــروعان اســتحوذا علــى االهتمــام األكــادميي األول: مســايرة للمنهجيــة نفســها. ويف 
ية ضــمن هــذا اإلطــار. ففــي عــام ســالمبعــد إنشــاء معهــد الدراســات املتقدمــة بربلــني وضــعت الدراســات اإل

آراميـــة للقـــرآن  –) قـــراءة ســـريانية Christoph Luxenbergم، نشـــر كريســـتوف لوكســـنربج (2002
The Syro- Aramaic Reading of The Koran  قــدم فيهــا دراســة نقديــة وفيلولوجيــة يف

الدراسات القرآنية، حيث بدأ أطروحته بأن الكتابة القرآنية يف األصل مل تنقَّط إال بعـد النصـف الثـاين مـن 
القرن األول اهلجري، والذين وضعوا هـذه النقـاط مل يعـوا املعـاين األصـلية للـنّص، ولـذا فهـي أشـكلت حـىت 

كــرب املعــاجم العربيــة ككتــاب العــني وســيبويه، نظــراً إىل أن اللغــة العربيــة واآلراميــة والســريانية علــى واضــعي أ
هــي لغــات ســامية وعليــه فــإن القــرآن متحــّدر مــن اآلراميــة الســريانية وهــي لغــة اإلجنيــل األبيــوين، ولــذا فــإن 

عتمــد علــى الطـــربى يف مل ينشــئ دينـــاً جديــداً بــل قـــام علــى الــدين الســـابق لــه. ويف هــذا العمـــل ا ســالماإل
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تفســريات مقابلــة مــع املعــاجم العربيــة مث ترمجــة األلفــاظ ومقارنتهــا باآلراميــة، وعلــى ضــوء إجنــاز هــذا العمــل 
  فقد ترجم من األملانية إىل عدة لغات عاملية وأقيمت عليه نقاشات وحلقات عمل لدراسته.

م 1972امع الكبـــري بصـــنعاء عـــام أمـــا العمـــل اآلخـــر فهـــو مشـــروع الرقـــوم اليمنيـــة الـــيت عثـــر عليهـــا باجلـــ
قطعة تبنت مراكز البحث األملانية احلفاظ عليهـا وأدرجـت هـذا  15000خالل عملية الرتميم واليت تبلغ 

) وأصبح هـذا املشـروع حمـط األنظـار الدوليـة حيـث -1940املشروع حتت إشراف الربفيسور جريد بوين (
وكــان بــوين مــن حــني آلخــر ينشــر دراســة عــن هــذا ميكــروفيلم،  35,000متَّ ترقيمــه وتصــويره وحفظــه يف 

املشـــروع، وبـــدأ بالدراســـات املقارنـــة الفلولوجيـــة حيـــث ذكـــر أن يف القـــران جـــزءاً كبـــرياً مـــن اآلثـــار األدبيـــة 
ية، وحيــــث أن هــــذه النصــــوص متــــت يف اســــتنتاجه عــــن طريــــق ســــالماملســــيحية مشــــحونة يف النصــــوص اإل

املســــيحية املقدســــة، وخــــالل هــــذا التعريــــب قــــد يكــــون أن التعريــــب االســــتعاري مــــن الكتابــــات اليهوديــــة و 
  املسلمني مل يعوا الرتمجة ومت فيها التبديل والتغيري أو مت حتريفها والزيادة عليها خالل جتميع النص.

ويف كــل هــذه االســتنتاجات فــإن بــوين أبــرز تصــرحياً آخــر بــأن الــنص القــرآين وعلــى دراســاته للنصــوص 
بقــرون، وأنــه يف  ســالمأن تكــون كتابتــه بــدأت يف مرحلــة متقدمــة قبــل نشــأة اإلالصــنعانية فإنــه مــن احملتمــل 

  .هذه الرقوم يوجد نصان للقرآن أحدمها متقدم عن اآلخر يف مضمونه
علــى كــل مــا ســبق هــذا اإلنتــاج مــن إثــارة للجــدل، أصــدر مــؤخراً مايكــل كــوك كتابــاً مرجعيــاً مهمــاً امســه 

ي سـالمأن باتريشيا كـرون أصـدرت كتابـاً عـن الفكـر السياسـي اإلكما )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(
ـــــار للنصـــــوص اإل ية املبكـــــرة يف مرجعيتهـــــا ســـــالميف القـــــرون الوســـــطى. واملـــــدهش أن كليهمـــــا أعـــــاد االعتب

  كأن ذلك كله كان عبثا.و  وصدقيتها،
7  

ية الغربيــة؟ الشــك ية يف الــدوائر االستشــراقســالمإذاً فالتســاؤل يكــون دائمــاً إىل أيــن تتجــه الدراســات اإل
نقــد للمرحلــة الكولونياليــة ونتــاج  )الثقافــة واإلمربياليــة(ومن مث )االستشــراق(أن نقــد إدوارد ســعيد يف كتابيــه 

املبكـر  سـالمإال أن الدراسات االستشراقية يشـغلها اجتاهـان: االجتـاه األول وهـو دراسـة اإل .ما بعد احلداثة
 األغلــب اهتمــام مدرســة املــراجعني، وهــي تلقــى رواجــاً واســعاً ونقــد النصــوص املتوارثــة بشــأنه وهــو ميثلــه يف

خصوصاً يف الدراسات القرآنية، ودراسة تكوين الفكر العريب وتناوله بالنقد جلزئيـات األحـداث يف الصـدر 
  .ي املبكرسالماإل

السياســـي املعاصـــر؛ وهـــو يكـــاد يســـتحوذ علـــى أكثـــر معاهـــد  ســـالمأمـــا اجلانـــب األخـــر فهـــو دراســـة اإل
برنــارد لــويس (وتبعــه بعــد ذلــك تلميــذان  )غــب نهــاملتو (ز دراســات الشــرق األوســط، وحقيقــة منــذ ومراكــ

  . ويكاد يكون هذا اجلانب أن حيظى باهتمام أغلبية احملللني والدارسني.)وألربت حوراين
ية وتارخيهـا حيـث الفجـوة التارخييـة سـالموهذا ما أحدث خلًال يف الدراسات االستشراقية للدراسات اإل

ا يقارب اثنا عشر قرناً قلمـا جتـد مـن يعـىن بـه يف فـرتات معينـة إال مـا ميكـن اسـتثناؤه حنـو الدولـة العثمانيـة مل
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بالنســـبة للمعاهـــد االستشـــراقية يف شـــرق أوروبـــا أو الدراســـات األندلســـية يف إســـبانيا، أمـــا غـــري ذلـــك فهـــي 
ىت ُدور النشر فهي ال تلقى رواجـاً يف تتقلص إىل االنتهاء. بيد أن هذه ليست معاناة املراكز العلمية بل ح

ا خـــارج هـــذين التـــوجهني، والدراســـات العثمانيـــة. وهـــذا مـــا حيمـــل علـــى التســـاؤل: هـــل حققـــت  منشـــورا
ا وآراؤها خارج الدوائر االستشراقية حنو  مدرسة املراجعني حتديث االستشراق وإعادة تثبيته لتتعدى دراسا

يخ، واحلضــــــارات واآلداب، أو أن الدراســــــات الفيلولوجيــــــة ذات الدراســــــات الالهوتيــــــة، واألديــــــان، والتــــــار 
  استمرار متواصل لكنها خلطت بنهج جديد للتوثيق النقدي للنصوص ؟

**********************  
  *) رئيس اجمللة.
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  ية وتحديثهاسالمهضة الثقافة اإلنَ 
  تشونغ جيكون(*

ا األدب والفلســفة والعلــوم والفنــون ثقافــة ية العربيــة يف العصــور الوســطى مبــا فيهــســالمكانــت الثقافــة اإل
ـــا األصـــيلة،كانوا قـــد تشـــربوا واقتبســـوا  مولـــدة، ففضـــال عـــن إبقـــاء املســـلمني العـــرب أو وراثـــتهم لعناصـــر ذا
وامتثلوا من الثقافات أو احلضارات األخـرى الدخيلـة مـن اهلنـد والفـرس واإلغريـق الرومـاين حـىت مـن الصـني 

فـال غـرو  »اطلبـوا العلـم ولـو يف الصـني!«املسـلمني حممـد  والبحرية، أمل يقل نـيبُّ بواسطة طريق احلرير الربّيّة 
مث االبتــداع والتجديــد، كــل ذلــك يعتــرب مــن قــوانني  -واالقتبــاس والتوليــد-يف ذلــك، إذ إن الوراثــة والتقليــد 

تــأثرة أوال، ية العربيــة كانــت مســالمتطــور كــل الثقافــات أو احلضــارات أو اآلداب، فالثقافــة أو احلضــارة اإل
فأصــبحت مــؤثرة ثانيــاً. ففــي صــعيد األدب رمبــا كــان مــن أفضــل األمثلــة الــيت تــدل علــى ذلــك كتابــا "كليلــة 

  "ألف ليلة وليلة".و ودمنة"
كمـــا نعـــرف أن العباســـيني قـــد اختـــذوا يف الثقافـــة سياســـة التخـــري وأنشـــأوا يف بغـــداد بيـــت احلكمـــة، وقـــد 

ســنة، أي مــن أواســط القــرن الثــامن إىل أواســط القــرن التاســع اســتمرت حركــة الرتمجــة يف هــذا العهــد مائــة 
للميالد، فبواسطة كل ذلك هضم املسلمون العرب الثقافات اهلندية والفارسية واليونانيـة وغريهـا، ممـا خـرّج 
للعامل كثريا من العمالقة والعباقرة يف الفلسفة والطبّ والفلك والرياضيات والكيميـاء وسـائر العلـوم والفنـون 

-980) وابـن سـيناء (950-870) والفارايب (925-865) والرازي (865-801ال الكندي (أمث
) وابــن 1198-1126) وابــن رشــد (850-780) واخلــوارزمي (1050-972) والبــريوين (1037
). وغريهم، أما يف جمال األدب فنجـد بعـض كبـار الشـعراء واألدبـاء نبغـوا نتيجـة 1185-1100طفيل (

األصـيلة والدخيلـة أمثـال أيب نـواس، وأيب العتاهيـة، وابـن الرومـي، أيب متـام، واملتنــيب،  متـازج وتـزاوج الثقافـات
  إخل. .وأيب العالء املعري, وابن املقفع, واجلاحظ، وأيب الفرج االصفهاين، وابن قتيبة، وابن عبد ربّه..

ـــم الزاهــرة يف العصـــور  ال يفوتنــا أنــه بينمـــا كانــت بــالد العـــرب واملســلمني تنـــورت بثقــافتهم البــاهرة وآدا
الوســـطى، كانـــت أوربـــا أو نقـــول الـــبالد الغربيـــة تســـتغرق يف الظـــالم احلالـــك، فـــأثرت حينئـــذ، ثقافـــة العـــرب 

ـــم فيمـــا كـــان للغـــرب عـــن طريـــق األنـــدلس وصـــقلية اللتـــني كانتـــا مـــن رقعـــة اخلالفـــة العربيـــة ســـالماإل ية وآدا
بية والتجـــارة، ممـــا مهـــّد الطريـــق للنهضـــة الكـــربى حينـــذاك، عـــن طريقهمـــا، وكـــذلك بواســـطة احلـــروب الصـــلي

  األوربية املشهورة.
لقـــد كـــان أمـــراً طبيعيـــاً حينئـــذ أن تتـــأثر الثقافـــة واآلداب األوربيـــة بالثقافـــة واآلداب العربيـــة، ألن العربيـــة  
كانــت حينئــذ تعتــرب مــن أهــم اللغــات الدوليــة الرائجــة مثلهــا مثــل اللغــة اإلجنليزيــة يف وقتنــا احلاضــر. وكانــت 

ربيــة مــثال يف األنــدلس الــيت تعتــرب جســرا حينــذاك بــني العــرب والغــرب قــد فرضــت نفســها علــى األســبان الع
محيعا وأصبحت لغة الطبقة املثقفة، وأصبحت املؤلفات العربية يف األدب والفلسفة وسائر العلوم أغذيتهم 

التاسـع املـيالدي (أو أواخـر  الفكرية والروحية، حىت أن كاتبـا أسـبانيا متعصـباً امسـه (الفـارو) عـاش يف القـرن
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وا أســـفاه! إن اجليـــل الناشـــئ مـــن املســـيحيني (القـــرن الثالـــث وأوائـــل القـــرن الرابـــع اهلجـــري) قـــال مـــا نّصـــه: 
ــم ليلتهمــون كتــب العــرب وجيمعــون  األذكيــاء ال حيســنون أدبــا وال لغــة غــري األدب العــريب واللغــة العربيــة. إ

بــالغون يف الثنــاء علــى نفــائس الكتــب العربيــة يف حــني يــأنفون مــن منهــا املكتبــات الكبــرية بــأغلى األمثــان وي
ا ال تستحّق أن يلتفت إليها، إن املسيحيني نسوا لغتهم، فال جتـد اليـوم واحـدا  الكتب املسحية بدعوى أ
ا  ا خطابا لصديق بالالتينية، أما لغة العرب فما أكثر الذين حيسنون التعبري  منهم بني كّل ألف يكتب 

ا شعرا يفوق ما ينظمه العرب أنفسهم يف األناقة وصّحة األداء)على    .أحسن أسلوب، وقد ينظمون 
ـا (مشـس العـرب  (Sigrid Hunke)وصدقت العاملة األملانية الـدكتورة زيغريـد هوكنـه  إذ قالـت يف كتا

مث أهـدوها إىل  تسطع على الغرب): (إن العرب مل ينقذوا احلضارة اإلغريقيـة مـن الـزوال ونظموهـا ورتبوهـا،
ــــم مؤسســــو الطــــرق التجريبيــــة يف الكيميــــاء والطبيعــــة واحلســــاب واجلــــرب واجليولوجيــــا  الغــــرب فحســــب، إ

. وباإلضافة إىل عدد ال حيصى من االكتشـافات واالخرتاعـات الفرديـة يف جتماعوحساب املثلث وعلم اال
هدية وهـي طريقـة البحـث العلمـي  خمتلف فروع العلوم واليت سرق أغلبها ونسب آلخرين، قّدم العرب أمثن

كما قالت: (ولقد كـان   )الصحيح اليت مهدت أمام الغرب طريقة ملعرفه أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم
وتوسعه عامال أنقذ الكنيسة من االحندر، وأرغمها على إعداد نفسها ملواجهة تلك القوى  سالمظهور اإل

دليــل علــى هــذا هــو أن الغــرب بقــي يف تــأخره ثقافيــا واقتصــاديا  املعاديــة دينيــا وفكريــا وماديــا. ولعــل أكــرب
ضــته إال حــني بــدأ  ســالمطــوال الفــرتة الــيت عــزل فيهــا نفســه عــن اإل ومل يواجــه. ومل يبــدأ ازدهــار الغــرب و
واســـتيقظ الفكـــر األوريب علـــى قـــدوم العلـــوم واآلداب والفنـــون  .احتكاكـــه بـــالعرب سياســـيا وعلميـــا وجتاريـــا

  ته الذي دام قرونا ليصبح أكثر غًىن ومجاًال وأوفر صحة وسعادة)العربية من سبا
لنأخذ األدب مثال فلقـد أعطانـا العلمـاء أمثلـة كثـرية وأدلـة وفـرية عـن طريـق املقارنـة واملوازنـة تثبـت مـدى 
ضـتها املعروفـة. فقـد تـأثر بـاألدب العـريب طائفـة مـن عبـاقرة الشـعر  تأثر اآلداب الغربية بـاألدب العـريب يف 
وعمالقــة القصــة رواد النهضــة األوربيــة خــالل القــرن الرابــع عشــر املــيالدي ومــا بعــده. خنــّص مــنهم بالــذكر 

 Petrarca)وبــرتارك  (Dante 1265-1321) ودانــيت  (Boccaccio 1313-1375)بوكاشــيو 

اإلجنليـــــــــزي, وســـــــــرفانتس  (Chaucer 1340-1400)اإليطـــــــــالييني, وشوســـــــــر  (1304-1374
(Cervants 1547-1616) .اإلسباين  

فبوكاشـــو قـــد حـــذا حـــذو ألـــف ليلـــة وليلـــة عنـــدما كتـــب قصـــص الـــديكامريون (أو الصـــباحات العشـــرة) 
وبــرتارك فقالــت عنهمــا الــدكتورة  املشــهورة، وعلــى نفــس املنــوال نســج شوســر قصــص كــانرتبري، أمــا دانــيت

، برتارك عن غـري عمـد ودانـيت زيغريد هونكه: (لقد تأثر الشاعران اإليطاليان دانيت وبرتارك باألشعار العربية
الهتمامــه الشخصــي باألشــعار العربيــة والتصــوف والفلســفة األندلســية وابــن رشــد. وبينمــا جنــد يف أشــعار 

(فقـد أشـار برتارك تأثريات عربية مباشرة جند أثر ابن عريب ومؤلفاته واضحة وضوحا تامـا يف أشـعار دانـيت. 
 Asin) اإلسـباين أسـني بالشـيوس اثر مـنهم البّحـبعض مستشرقي الغـرب وعلمـاء العـرب وخنـّص بالـذك
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Palacios) بقصــة اإلســراء واملعــراج العربيــة ورســالة (الكوميــديا اإلهليــة) إىل أن دانــيت تــأثر كثــريا يف رائعتــه
العفـران أليب العـالء املعـرى. أمـا ســرفانتس فقـد عـاش يف اجلزائـر بضــع سـنوات فرواتيـه (دون كيخونـه) غنيــة 

  العربية مزوقة بالعبارات واألمثال العربية مما يدّل على املؤثرات العربية فيها قوية.بالفكاهة والدعابة 
وكذلك خيربنا العلماء من العرب والغرب كيف كانت تلك القصص الصغرية املسّماة بالفابليو الفرنسـية 

(Fableau)  بيــــة وكــــذلك قصــــص الفروســــية واحلــــّب األوروبيــــة يف العصــــور الوســــطى متــــأثرة بــــاآلداب العر
اإلسبانية، وكيف كـان الشـعر   (Picaresca)وكيف كانت املقامات العربية تؤثر يف نشأة قصص الشطّار

العـــــريب يـــــؤثر عـــــن طريـــــق املوشـــــحات واألزجـــــال األندلســـــية يف جتديـــــد الشـــــعر األورويب ممـــــا أظهـــــر شـــــعراء 
  ر الوسطى.يف جنويب أوربا يف العصو  (Trobadour)وشعراء الرتوبادور   (Provence)الربوفنسال

ية يف احلضــارة األوروبيــة الغربيــة ويف النهضــة األوروبيــة ســالمومــن نافلــة القــول أن تــأثري الثقافــة العربيــة اإل
يف القــــــرون الوســــــطى مل يقتصــــــر علــــــى األدب فقــــــط، بــــــل جنــــــد هــــــذا التــــــأثري يف مجيــــــع العلــــــوم الطبيعيــــــة 

  والفلسفة والتاريخ واجلغرافية.ية: الطّب والرياضيات وعلم الفلك والفيزياء والكيمياء جتماعواال
ضتهم تكونت علـى أسـاس  يرتدد ويتشدق بعض من يتشبث باملركزية األوروبية من علماء الغرب بأن 
احلضــارة اليونانيــة أو علــى إحيائهــا، ولكــنهم جهلــوا أو جتــاهلوا، نســوا أو تناســوا فضــل العــرب املســلمني يف 

 الغـــرب قـــد حـــارب الـــرتاث اليونـــاين القـــدمي حربـــا القـــرون الوســـطى يف ذلـــك؛ يف حـــني كانـــت الكنيســـة يف
بالوثنيــة, وحرمــت علــى املســيحيني  رتبــاطشــعواء, ونظــرت إليــه علــى أنــه تــراث ضــاّر بالعقيــدة املســيحية ال

االطــالع عليــه باعتبــاره مــن عمــل الشــيطان, وبالتــايل تعرضــت مؤلفــات معظــم الفالســفة واألدبــاء اليونــان 
املسلمون فعلى عكس ذلك إذ أنفقـت الدولـة العباسـية لبيـت احلكمـة مبـالغ لإلمهال واالزدراء، أما العرب 

ضخمة للحصول على املخطوطات من خمتلف األقطار وشىت األمصار ونقلهـا، وترمجتهـا، وتؤكـد املصـادر 
ســـحق وزن إأن اخلليفـــة املـــأمون الـــذي أنشـــأ بيـــت احلكمـــة كـــان يعطـــي بعـــض املرتمجـــني أمثـــال حنـــني بـــن 

ه ذهباً. ومن املعروف أن املرتمجني والعلماء العاملني يف بيـت احلكمـة مل يكتفـوا يرتمجـة الكتاب الذي يرتمج
ــا األصــلية إىل العربيــة فحســب، بــل قــاموا بتفســري الكثــري منهــا ونقــدها وحتقيقهــا وتــدقيقها  الكتــب مــن لغا

مــن ســائر الثقافــات ية األصــلية االقتبــاس ســالموتصــحيحها وإكماهلــا، فعلــى أســاس وراثــة الثقافــة العربيــة اإل
ــا يف عصــر اخلالفــة العباســية مثلهــا مثــل الثقافــة الصــينية يف ســالمالدخيلــة بلغــت الثقافــة العربيــة اإل ية ذرو

الـــيت كانـــت حتـــافظ علـــى الثقافـــة الصـــينية  )م907-618نفـــس الوقـــت أي يف عصـــر أســـرة تـــانغ املالكـــة (
ن الثقافـة اهلنديـة البوذيـة حـىت تعتـرب الثقافـة األصيلة وتقتبس من ثقافات الدول اجملاورة الدخيلة خصوصا م

ا، فنستحق حنن األّمتني الصـينية والعربيـة أن نفتخـر مبـآثر أجـدادنا إذ أقـاموا منـارتني  الصينية حيئذ يف ذرو
ثقافيـــة وحضـــارية يف القـــرون الوســـطى يف طـــريف طريـــق احلريـــر فبينمـــا كـــان األفـــرنج والعجـــم يتخـــذون اللغـــة 

ائجة, ويتوافدون إىل العواصم واحلواضر لطلـب العلـم جنـد يف طـرف طريـق احلريـر اآلخـر العربية لغة دارجة ر 
عاصـمة الصـني -الشرقيني من بينهم اليابانيون والكوريون والفيتنـاميون يقبلـون زرافـات ووحـدانا إىل تشـانغ 
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نــــدما بــــدأوا ليتعلمــــوا حــــىت جييــــدوا يف نظــــم الشــــعر باللغــــة الصــــينية. أمــــا األوربيــــون الغربيــــون فع -حينــــذاك
م ســـوى  ضـــتها احلديثـــة، وحيـــاولون إحيـــاء الـــرتاث اليونـــاين القـــدمي،مل جيـــدوا يف حـــوز يتلّمســـون بـــدايات 
الرتمجة العربية هلذا الرتاث، ألن معظم أصـوله اليونانيـة األوىل كانـت قـد فقـدت. وهلـذا قامـت برتمجتـه، عـرب 

ن العربيــة إىل الالتينيــة. هكــذا فمــن نافلــة صــقلية واألنــدلس، خــالل القــرنني الثــاين عشــر والثالــث عشــر مــ
القــول أنــه لــوال العــرب املســلمون بثقــافتهم يف القــرون الوســطى ملــا كانــت النهضــة األوروبيــة ومل يكــن بالتــايل 

  تقدم الغرب الذي ال جيد فرصة إال عرضه متباهياً أمامنا حنن أبناء الشرق.
امل يتطــور، وكمــا يقــول املثــل: يــوم لــك ويــوم ولكــن علــى كــل حــال فــإن الفلــك يــدور والــدهر يتغــري والعــ

عليك، فقد ختلفنا حنن األمم الشرقية مبا فيها األمة العربية واألمة الصـينية، منـذ العصـور املتـأخر. وأسـباب 
ذلــك معقــدة، داخليـــاً وخارجيــاً، يطـــول حــديثها، فلنـــرتك ذلــك لعلمــاء التـــاريخ للتحليــل والتعليـــل، أمــا مـــا 

نــا مــن امل ســائل واملشــاكل فهــو كيــف نــنهض وكيــف نواكــب احلداثــة، فرجعنــا إىل موضــوعنا: يواجهنــا وجيا
ضة الثقافة اإل ية وحتـديثها) أرى أوال وقبـل كـل شـيء علينـا أن نعـرتف بأننـا قـد تأخرنـا والغـرب قـد سالم(

ســبقنا علميــا واقتصــاديا وعســكريا علــى األقــّل، فــال داعــي لنشــعر باخلجــل والعــار يف ذلــك، إذ نعــرف كمــا 
كرنــا أن األفــالك تــدور والـــدهر يتغــري ويتطــور، فأقـــدم احلضــارات اإلنســانية نبعـــت يف الشــرق مثلهــا مثـــل ذ 

الشـــمس تطلـــع مـــن الشـــرق فاحلضـــارات يف وادي النيـــل والرافـــدين والســـواحل الشـــرقية مـــن البحـــر املتوســـط 
، وبعــد ذلــك األبــيض، وكــذلك احلضــارات اهلنديــة والصــينية كلهــا مــن أســبق حضــارات األنســانية األصــلية

اقتـــبس اليونـــان مـــن احلضـــارات يف وادي النيـــل والرافـــدين والســـواحل الشـــرقية مـــن البحـــر املتوســـط األبـــيض 
ية بعـــد أن ســـالمفأصـــبحت احلضـــارة اليونانيـــة ســـائدة وبعـــد ترّديهـــا ســـادت احلضـــارة أو الثقافـــة العربيـــة اإل

حــىت عصــرنا احلاضــر العصــر  حافظــت علــى تراثهــا األصــيل واقتبســت مــن الثقافــات الدخيلــة، وبعــد ذلــك
احلــديث أصــبحت الثقافــة أو احلضــارة الغربيــة بعــد النهضــة األوروبيــة الــيت مهــدت الطريــق هلــا الثقافــة العربيــة 

ية، وجنــد يف ســرية تطــورات الثقافــات واحلضــارات اإلنســانية كثــرياً مــن اخلــرب والعــرب فــال ينبغــي ألي ســالماإل
ــا األصــلي، مــن حــق أّي أمــّة أن تفــاخر مبــا كــان آلبــائهم ثقافــة أو احلضــارة أن تتوقــف وتتجمــد يف م كا

وأجـدادهم مـن األجمـاد واملــآثر ولكـن لـيس مـن احلكمــة أن تنـام علـى ذلـك، ونتبــاهى بـه، فـال حتقـق وجتــدد 
من البطوالت واملفاخر. وجند أيضا على أي أمة أن ترث ثقافتهـا األصـيلة وحتـافظ عليهـا، ولكـن علينـا أن 

ــا، وكـذلك جيــب علينـا أن جنهــد يف االســتفادة واالقتبـاس مــن ســائر ننبـذ يف ذلــك قشـوره ا ونســتخلص لبا
الثقافـات واحلضــارات الدخيلــة ونتخــذ يف ذلــك سياســة التخــري والتســامح بــال تعصــبية قوميــة أو دينيــة، فمــا 

ــا، دامــت الــدول الغربيــة أكثــر تقــدم وتطــورا منــا يف النــواحي الكثــرية فمــا مينعنــا مــن أن نســتفيد مــن منجز  ا
فقـــد صـــدق الـــدكتور طـــه حســـني إذ قـــال: إننـــا ال نغلـــو وال نكثـــر وال نفـــاخر بالباطـــل إذا قلنـــا إن الغـــرب 
األورويب واألمريكي اآلن على تفوقه إمنا هو مدين بتفوقـه كلـه وبعلمـه كلّـه هلـذه األصـول احلضـارية اخلصـية 

ـــا يف القـــرون الوســـطى، وال ينبغـــ ي مطلقـــا أن نتحـــرج مـــن أن نطالـــب الدائمـــة الـــيت نقلهـــا العـــرب إىل أوروب
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بــأن يــرّدوا إىل الشــرق بعــض دينــه علــيهم، وأال يكونــوا ملتــوين مبــا علــيهم  -وقــد طــالبتهم كثــريا-األوروبيــني 
من الدين وأن يشعروا بأن للشرق العريب مجيال جيب أن يقّدروه وأن يشكروه، ال أن يسرفوا يف العـزة واإلمث 

(ففـي الثقافـة هم وعلمـوهم كيـف يكـون اإلحسـان وكيـف تكـون احلضـارة! وال يبَغوا على الذين أحسنوا إلي
غــريب أكثــر اســتدارة مــن أو احلضــارة الغربيــة حســنات إجيابيــة وهلــا ســيئات ســلبية فنعــارض مــن يــرى القمــر ال

قمرنــا بينمــا نعــارض أيضــا مــن يــرى قمرنــا الشــرقي أكثــر اســتدارة مــن القمــر الغــريب، فمــن األفضــل واألمجــل 
ت أن تتمـــازج وأن تتواصـــل وتتبـــادل وتتكامـــل حـــىت تصـــبح منجـــزات كـــل الثقافـــات ممتلكـــات لكـــل الثقافـــا

  اإلنسانية مجعاء.
***************  

  *) مفكر وأكادميي من الصني.
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  يةسالماإل - دراسات االستشراق و  اللغة العربية
 عبد الرمحن الليثي(*

ت اللغـــة العربيـــة حتتـــل اليـــوم مكانـــة نـــتج االهتمـــام بالبحـــث يف هـــذه املســـألة عـــن ســـؤال مـــؤداه: لـــو كانـــ
يف الغــرب أن تكــون؟ وملــا كــان الســؤال مبنيــاً  ســالماإلجنليزيــة علــى الصــعيد العــاملي فكيــف يقــدَّر لصــورة اإل

علــى افــرتاض لــيس بواقــع وحبثــاً عــن إجابــة واقعيــة ومقنعــة قــدر اإلمكــان، فقــد طرحــت الســؤال علــى حنــو 
دراســات االستشــراق (ت عريــق ومتســع اجملــاالت يــدعى خمــالف: كيــف ميكــن أن يكــون هنــاك حقــل دراســا

بــني الشــرق والغــرب  )النفــور احلضــاري(يف الغــرب وال تــزال هــذه احلالــة املزمنــة مــن  )أو الدراســات الشــرقية
ية علـى حنـو خـاص هـو سـالمتسيطر على العامل املعاصر. وبكلمات أخـرى: لـو كـان هـدف الدراسـات اإل

والغرب دوماً يف اطار مـن السـلبية  سالماذا يثار موضوع العالقة بني اإلوعامله فلم سالمفهم واستيعاب اإل
 والتضاد؟

أن أفــتش عــن جــزء مــن اإلجابــة علــى هــذه  -بكــل إجيــاز ممكــن-ســوف أحــاول مــن خــالل هــذه املقالــة 
ذلـك أنـه يف بـؤرة العقيـدة اخلاصـة بكـل  -كـل ديانـة- التساؤالت. وملا كانت اللغة هي أداة الديانـة األوىل

يف الغـرب ترجـع بـاألخص إىل  سـالممقدس، فإنين اعتُرب أن القوالب الدينية عن اإل )نص(يانات هناك الد
ا أو  إىل حالة من اللبس اللغوي بني املسلمني أنفسهم فيمـا خيـص  -أحياناً -جهل باللغة العربية ومدلوال

غــريب. ويف هــذا املبحـــث تأويــل بعــض النصــوص، وهــذه احلالــة تصــّدر مفــاهيم جــاهزة للقبــول إىل العــامل ال
والدراســــات  ســــالمحماولــــة لصــــياغة عالقــــة اللغــــة العربيــــة باالستشــــراق، بــــالرتكيز علــــى عالقــــة العربيــــة باإل

  ية يف املاضي واحلاضر.سالماإل
بينمــا  ،واملســألة مــن األمهيــة مبكــان حبيــث ميكنهــا أن تضــع أيــدينا علــى مــا قــد خيفــي علــى الكثــريين منــا

، ســـواء ســـالممـــا دأب ويـــدأب عليـــه الكثـــريون مـــن ُكتـــاب الغـــرب مـــن مهامجـــة اإل نتـــابع يف اآلونـــة األخـــرية
املستشرقون منهم أو من أقحم نفسه على هذا اجملال، بغية النيـل مـن ديـن وحضـارة دارت عليهمـا الـدوائر 

ما  رفصا . وإين إذ أقصر حبثـي هـذا علـى عالقـة )حبثا(ومسى التشويه بكليهما  )دراسة(التباس الفهم بشأ
فــإن غايــة مــا أرنــو إليــه إىل أمهيــة هــذه اللغــة ودورهــا يف رد مــا  ســالمللغــة العربيــة بدراســات االستشــراق واإلا

ا-اشـــتبه علـــى املستشـــرقني  بـــل وعلـــى أهلهـــا أنفســـهم، بعـــدما جعلـــوا مـــن  -عمـــداً كـــان أم جهـــًال بـــدالال
م درساً عقيماً ألبنائهم أو كماً مهمًال ال يصلح اللجوء إليه    إال لضرورة.فصيح لسا

ــا وســيلة اتصــال بــني البشــر-واللغــة دومــاً وأبــداً  كانــت وال تــزال جســر التواصــل األول   -إىل جانــب كو
طلع علـى قصـة احلضـارة البشـرية ميكنـه أن مييـز بكـل وضـوح كيـف أن لغـة 

ُ
بني احلضارات عرب العصور. وامل

ا أن تسـود بوصـفها ( عامـة) لشـعوب وأجنـاس شـىت،  ) (لغـة رمسيـةlingua francaبعينهـا كـان مـن شـأ
وأن متلك على اإلنسان كل مناحي حياته اليوميـة. فقـد لعبـت يونانيـة القـرون اهللينيسـتية مـثًال هـذا الـدور، 
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فكانت لغة احلياة اخلاصة والثقافة العامة، ومل يكن ملدعي فكٍر ومعرفٍة بٌد من أن يتقنها. ولغة العرب كان 
  حيث شكلت اهلوية احلضارية ملرحلٍة هامة من تاريخ اإلنسانية.هلا يف هذا السياق الشأن العظيم، 

علــى إطــالق  -تــارة بغــض الطــرف وأخــرى بتكــرار قوالــب حبثيــة-علــى مــدى قــروٍن عــدة درج البــاحثون 
علـــى فـــرتة تربـــو علـــى األلـــف عـــام هـــي تلـــك الـــيت تفصـــل ســـقوط اإلمرباطوريـــة  )عصـــر الظـــالم(مصـــطلح 

. بــل صــار الفــرد يف أيامنــا ىم، أو مــا يعــرف بالعصــور الوســط1453الرومانيــة عــن فــتح القســطنطينية عــام 
إىل قدر كبري من الثقافة كي ميـنح توصـيف  -أو حىت يف بعض اجملتمعات العربية-هذا ال حيتاج يف الغرب 

  لكل ما هو دال على التخلف والرجعية. )العصور الوسطى(
ري علــى اجلــزء األعظــم مــن أوروبــا، مبــا بينمــا ميكــن أن يســ -إن املصــطلح وتبعاتــه الــيت صــارت بديهيــة 

ا الغربيـة مـن احنطـاط ومخـول  ا وحضـار فإنـه قـد ألغـى وحيّـد وأعـاق لـزمن طويـل جمـال  -اعرتى جلَّ شعو
ا إىل هامش االهتمام. سالمحبث ذا شأن عظيم وختم على الدراسات العربية اإل ية خبامت النسيان وألقى 

ت يف األوساط البحثية حالة عامة من احلكم املسبق فيما خيص الفـرتة لعل بوسعنا أن ندَّعي أنه قد استقر 
ية حينمـا كــان سـالمبرمتهـا. وعلـى الـرغم مـن كـم البحـوث الـيت عاجلــت هـذه الفـرتة مـن احلضـارة العربيـة اإل

ينـبض يف قلـب أوروبـا، فــإن النتيجـة كانـت لتختلـف علـى حنــو كبـري فيمـا خيـص مسـرية الدراســات  سـالماإل
  ).1ية، لو أن هذا الفرع من الدراسات حاز ما يليق به من االهتمام(سالمالعربية اإل

ــا  مــا كــان للعــرب املســلمني مــن شــأو عظــيم يف كتابــة  -بــل ولقــرون عــدة قــد تلــت-وخــالل الفــرتة ذا
صـــفحتهم حبـــروف مـــن نـــور يف تـــاريخ احلضـــارة، حـــني جعلـــوا مـــن حقبـــة حكمهـــم بوتقـــة انصـــهار ذابـــت 

ولغــات شــىت، محلــوا فيهــا رايــة القيــادة يف مضــمار احلضــارة البشــرية، دومنــا  واختلطــت فيهــا قوميــات وملــل
ضــتهم. فــالعرب يف ظــل  م قــد أعــدوا تريــاق النجــاة لألوروبيــني فيمــا هــو آت مــن عصــر  إدراٍك مــنهم بــأ

هم الذين حفظوا وترمجوا وشرحوا وأضـافوا الكثـري إىل علـوم تـراث اإلغريـق القـدمي، مث قـدموه بكـل  سالماإل
). لقـــد كـــان مـــن شـــأن جـــريان 2اء الشـــرق وجتربتـــه احلضـــارية إىل أوروبـــا الناهضـــة مـــن ســـبات التخلـــف(ثـــر 

املشرق أن فتحوا أعني أوروبا على نور احلضارتني اإلغريقية والشرقية، بعد قـرون كانـت تـرى فيـه هـذا النـور 
ا أن تغض الطرف عنـه بـل وأن تقضـي علـى كـل مـن سـلك إىل نـافع العلـو  م طريقـا. وعجـب ظالماً أوىل 

العجاب أن العرب وهم يفعلون مـا فعلـوا مـا فرقـوا بـني الشـرق والغـرب، ذلـك أنـه منـذ القـرن السـابع وحـىت 
)، بـل ذاب املشـرق واملغــرب ذوبـان الغيــث يف 3الثـاين عشـر للمــيالد تقريبـاً مـا كــان هنـاك شـرق وال غــرب(
  نية دينها ودنياها.اليم، ميِّ التسامح واإليثار واالنشغال بتهذيب النفس اإلنسا

بدأ الدور الفاعل للغة العربية يف الدراسات اإلنسانية خالل هـذه احلقبـة الزمنيـة، وهـو ذاك الـدور الـذي 
سنحاول فيما يلي من حبثنا أن نوضح كيف أنه قد مهـش وقلـص وجـري عليـه خـارج العـامل العـريب وداخلـه. 

قرطبـة يف القـرن التاسـع للمـيالد بتـذمره مـن ) أسـقف Alvarusهذا يطالعنا ألبـاروس ( )عصر الظالم(يف 
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ـا، وبينمـا انصـرفوا عـن لغـتهم الالتينيـة األم  أن نبهاء شباب عصـره قـد انصـرفوا إىل تعلـم اللغـة العربيـة وآدا
  ).4جتدهم يتحدثون العربية بفصاحة لسان بل ويقرضون شعرها بأفضل مما يقرضه العرب أنفسهم(

ــدف مســاللقــد بــدأت الدراســات الشــرقية اإل ية بــتعلم العربيــة ولغــات شــرقية أخــرى ألغــراض تبشــريية، 
سيسـتمر  سـالمتنصري املسلمني ذوي اللسان العـريب، وتـأليف أدبيـات ناقـدة للقـرآن. وهـذا التنـافس مـع اإل

متخذاً من معرفة العربية سالحه األول، حىت بعـد سـقوط غرناطـة يف يـد اجليـوش املسـيحية  -كما سنرى-
  م.1492عام 

) مبســاعدة آخــرين ترمجــة التينيــة للقــرآن  Robert Kennet(م. أعــد روبــرت كينيــت 1143م  يف عــا
 Petrusأو Peter di Cluny) Pierre di Cluniكيمـــا يفنـــدها نقـــدأ بيـــري دى كلـــوين (

(Venerabilis.  ا أن تصـــحح العديـــد مـــن املفـــاهيم اخلاطئـــة عـــن ورغـــم أن هـــذه الرتمجـــة كـــان مـــن شـــأ
يس دير كلوين الذي انبهر مبضمون القرآن شن يف رسالته الصغرية اليت ألفها يف هذا ونبيه، فإن رئ سالماإل

الشأن هجوماً شرساً على القرآن وبذلت كل احملاوالت كي ال تصل هذه الرتمجـة إىل أيـدي النـاس. وجتـدر 
ألنـه مل م. مل يسـمح بنشـرها 1509االشارة هنا إىل أنه حني اكتملت ترمجة التينية أخرى للقرآن يف عام 

  ).5(دحض وتفنيد)( Refutatioتكن مشفوعة مبا كان يعرف وقتها بالـ 
 Gerardo di) كــان اإليطــإىل جــرياردو دى كرميونــا (Toledoحتديــداً يف طليطلــة ( -يف أســبانيا 

Cremona( )1114-1187 م) بارعــاً يف دراســة العربيــة. وملــا التفــت إىل الــنقص الكبــري يف املؤلفــات
ـــة يف أورو  ـــة واليونانيـــة عـــن علـــوم العـــرب العلمي بـــا اضـــطلع مبهمـــة مجـــع وترمجـــة خمطوطـــات كثـــرية مـــن العربي

) عـام Raymond Martinطليطلـة كـذلك أمرالـدومينيكاين راميونـد مـارتني (واإلغريق إىل الالتينيـة. ويف 
  .م1281م. بتأسيس مدرسة الدراسات الشرقية هناك، وبدأ تعليم اللغة العربية يف برشلونة عام 1250

م) تأسيس مستعمرات أوروبية يف Pierre DuBois) (1250-1312ويف فرنسا اقرتح بيري دوبوا (
فلســطني ألغــراض التبشــري بــني العــرب. وســاند لــدى البابــا يف القــرن الرابــع عشــر إنشــاء نظــام مدرســي يف 

قية إىل أوروبــا لتوليــف الشــباب علــى نســك العــيش يف بــالد املشــرق، وأكــد علــى أمهيــة تعلــم اللغــات الشــر 
م قرر جممع فيينا إنشاء كراسى للغات اليونانية والعربية والعربية 1312جانب اليونانية والالتينية. ويف عام 

 studia“أو )الدراسات العامـــــة(والســـــريانية يف الـــــبالط البـــــابوي وكـــــذلك ضـــــمن مـــــا كـــــان يســـــمى بــــــ

generalia” رار قــد تــأخر. أمــا يف بريطانيــا يف بــاريس وأكســفورد وبولونيــا وســاالمانكا رغــم أن تنفيــذ القــ
) كــان األوحــد الــذي Roger Baconالقــرن الثالــث عشــر املــيالدى فــإن الفرنسيســكاىن روجــر بيكــون (

ألسـباب غـري تبشـريية. وأول مربراتـه لـتعلم اليونانيـة  -واللغة العربيـة بـاألخص-شجع تعلم اللغات الشرقية 
ـــا   stadium serpentinae“ )كمـــال يف احلكمـــةدراســـات تبلـــغ ال(والعربيـــة والعربيـــة يكمـــن يف أ

absolutum” إىل جانب أن معرفة هذه اللغات تعد ضرورية للحفاظ على العالقـات الدوليـة التجاريـة ،



 179

ايـــة األمـــر أمهيـــة معرفـــة هـــذه اللغـــات لتنصـــري الكـــافرين علـــى حـــد  والقانونيـــة، مث يضـــيف هـــو اآلخـــر يف 
  ).6زعمه(

بشــريية وحمــاوالت احتــواء مســلمي أســبانيا سياســياً، فقــد تــال ذلــك وملــا كــان الفشــل مصــري احلمــالت الت
مرحلة وسيطة من التنافس السياسي مع مسلمي أسبانيا مخدت فيها جذوة االهتمام الرمسي باللغـة العربيـة 

كفـــيًال   ســـالملغويــاً لعـــربيتهم األم. وصـــار االهتمــام بالعربيـــة أو اإل اً إىل حــٍد شـــهد فيـــه الكثــريون مـــنهم موتـــ
 Isa deاملـرء موضـع الشـبهات أمـام سـلطة الكنيسـة. وهـو األمـر الـذي أجـرب عيسـى دى جيبـري (بوضـع 

Gebir( ) مفــيت ســيجوبياSegovia(  علــى إصــدار ملخــص صــغري باللغــة اإلســبانية يف الشــريعة والســنة
). وكـــــم هـــــو جلـــــل مصـــــاب الـــــرتاث العـــــريب 7م. بســـــبب جهـــــل املســـــلمني بالعربيـــــة(1462النبويـــــة عـــــام 
بــــني العلــــم  -هــــي يف األغلــــب آمثــــة- هــــذه احلقبــــة، ولكــــي نؤصــــل يف مبحثنــــا هــــذا لعالقــــة وخمطوطاتــــه يف

والسياســـــــة فلعلـــــــه مـــــــن الواجـــــــب أن نشـــــــري إىل شـــــــهادة دارس اإلنســـــــانيات الصـــــــقلي مـــــــارينيو ســـــــيكولو 
)Marineo Siculo(  م كيــف أنــه يف ســاالمانكا  1497الــذي كــان يعــيش يف أســبانيا وكتــب يف عــام

صوراً على اليونانية والعربية، بينما أمهلت العربية وغريها مـن لغـات الشـرق، وصـارت كان تعليم اللغات مق
ـــــــا  ). كـــــــذلك أمـــــــر الكاردينـــــــال ثيســـــــنريوس 8()لغـــــــات بربريـــــــة(ال ترقـــــــى إىل حـــــــد االهتمـــــــام حـــــــال كو

)Cisneros ميـدان (م بتنفيذ حكم احلـرق يف مخسـة آالف مـن الكتـب العربيـة علنـاً يف 1492) يف عام
) يف غرناطة. لكـن االهتمـام باللغـة العربيـة مـا لبـث أن Plaza de la Bab al Rambla( )باب الرملة

  تقلد مكانته مرة أخرى يف أسبانيا، ولذات األسباب املتمثلة يف استقطاب املسلمني للنصرانية.
أمــــــا يف فرنســــــا القــــــرن الســــــادس عشــــــر فقــــــد ظهــــــر مســــــتعرب ومستشــــــرق كبــــــري هــــــو غيولــــــوم بوســــــتل 

)Giullaume Postel الذي كان قد درس يف بـاريس وتعلـم العربيـة والعثمانيـة يف بـالد املشـرق. وبعـد (
 College deعودته إىل باريس صار أستاذاً لليونانيـة والعربيـة والعربيـة يف حـديث العهـد بالنشـأة آنـذاك(

Franceم خـرج إىل 1539وأبـدى إعجابـه بـاألدب العـرىب ويف عـام  سـالم). كتب بوسـتل يف انتشـار اإل
. متكـــن بوســـتل مـــن خـــالل ”Grammatica Araba“ )أجروميـــة اللغـــة العربيـــة(لنـــور مؤلفـــه اهلـــام يف ا

يقـول يف (إجادة اللغـة العربيـة أن يطلـع علـى املصـادر العربيـة وأن يعـرب عـن إعجابـه بـابن سـينا ليصـرح بأنـه 
ره للعربيـة علـى . وبينمـا يبـدي تقـدي)صفحة أو اثنتني أكثـر ممـا يقولـه جـالينوس يف مخـس أو سـت جملـدات

ا لغة عاملية فإنه يؤكد هو اآلخر على أمهية معرفتها كسبيل إلقناع وتنصري املسلمني(   ).9أ
ية سـالمويف القرن السـادس عشـر كـذلك كانـت هولنـدا تسـتعد لتصـبح أهـم مراكـز الدراسـات العربيـة اإل

م). لقـد Cleynaerts) (1495-1542أو Nicolas Clendarus(على يد نيكوالس كلينـداروس 
حـــــول اهتمامـــــه مـــــن الالهـــــوت إىل تعلـــــم اللغـــــات، فاجتـــــه حنـــــو ســـــاالمنكا حيـــــث حـــــاول إرنـــــان نونييـــــث 

)Hernan Nuñez وأن يكتفــي باليونانيــة  )الرببريــة() العــامل بالعربيــة أن يثنيــه عــن عزمــه تعلــم هــذه اللغــة
عربيـة ومـوجزأ يف أجروميتهـا، والالتينية. لكنه صمم على طلبه فأرسل له نونييث ترمجـة األناجيـل األربعـة بال
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فبدأ دروسـه األوىل الـيت أمتهـا يف الربتغـال. لكـن حلمـه األمسـى هـو اآلخـر مل يتعـد حـدود اهلـوس الـديين يف 
  ).10عصره، أال وهو إعداد ترمجة للقرآن بالالتينية لتيسري عمل الالهوتيني يف دحضه وتفنيده(

 -فيما عدا الالهوتيني-عشر احنسرت معرفة العربية  وبنهاية القرن الرابع عشر امليالدي ومطلع اخلامس
علــى بعــض األطبــاء والفالســفة الــذين كــانوا يتلمســون املصــادر األصــيلة يف علــومهم، وكــذلك علــى بعــض 
التجــــار اإليطــــاليني بســــبب رواج احلركــــة التجاريــــة يف شــــرق املتوســــط. ويف مطلــــع عصــــر النهضــــة اكتســــب 

نـــــب دارســـــي اإلنســـــانيات، بينمــــا أتـــــى االهتمـــــام جبمـــــع وترمجـــــة االهتمــــام بالعربيـــــة مســـــحًة أدبيـــــة مــــن جا
  املخطوطات العربية يف وقت الحق.

ية يف بريطانيـا سـالمومن األمهية مبكان يف هذا املقام أن نشري إىل كلمـات مؤسـس الدراسـات العربيـة اإل
لغـة مـا مـن () عـن أمهيـة اللغـة العربيـة، ونصـها: William Bedwell )1561-1632ويليام بـدويل 

  ).11()أخرى إىل جانب اليونانية والالتينية حتوي تعاليم أعمق وتراثاً موسوعياً 
كمــا رأينــا فــإن معرفــة اللغــة العربيــة يف أوروبــا العصــور الوســطى كانــت متثــل نقطــة انطــالق حنــو التنــافس 

 )،12(ســـالم. أي أن بدايـــة الدراســـات الشـــرقية كانـــت مبنيـــة علـــى صـــراع مـــع اإلســـالمالعقائـــدى مـــع اإل
  وتنافس سياسي، وال يزال كالمها يلقى دعماً من بعض املستشرقني إىل يومنا هذا.

 -يةســالمبوصــفها أساســاً للدراســات الشــرقية واإل-أمــا اللغــة العربيــة بفصــحاها وعاميتهــا فــدورها اليــوم 
ربيـة ية وتقاليد عإسالمجيرى تقييمه على حنٍو خمتلف. يف معظم األحيان يتخذ الباحثون من ثقافة شعوب 

دينـــاً ومنهاجـــاً، دومنـــا التفـــات مـــنهم إىل فرضـــية مؤداهـــا  ســـالمشـــرقية مـــرجعيتني أساســـيتني للبحـــث يف اإل
االحنراف عن معىن ومدلول مصادر التشريع فيه أو اخلـوض يف تفسـريها بـني إفـراط وتفـريط. وهكـذا يتخـذ 

 cultural“يــاً مفــاهيم ثقافيــة وأفكــاره، متبن ســالمالــبعض مــن هــذين املعيــارين زادًاً◌ للولــوج إىل عــامل اإل

concepts”  .كيما توصله إىل تأويل مفاهيم دينية  
ـــز بـــني مصـــطلحي  ـــا حيتـــاج إىل متيي ، حيـــث صـــار (Islamism) )يزمســـالماإل(و )ســـالماإل(واألمـــر هن

ـــاً علـــى املســـتوى األكـــادميي-األخـــري مرادفـــاً اليـــوم يف أدبيـــات الغـــرب  ملـــا هـــو معـــروف   -إعالميـــاً وأحيان
). إضافة إىل ذلك فإن لإلعالم دوراً بالغ األمهية ال ميكـن إغفالـه Fundamentalismمنتاليزم (بالفوندا

يف الغـــــرب، حيـــــث أصـــــبحت وســـــائله تتنـــــافس مـــــع الدراســـــة  ســـــالميف تكـــــوين مرجعيـــــة جديـــــدة عـــــن اإل
األكادمييـــة. وإىل وســـائل اإلعـــالم هـــذه يعـــزي شـــق كبـــري مـــن املفـــاهيم املغلوطـــة واألحكـــام اخلاطئـــة علـــى 

  .سالمإلا
بالعربية ال تنحصـر فقـط يف إطـار نصـوص ومصـادر كالسـيكية لديانـة مـا، فعـرب مسـرية  سالموعالقة اإل

التارخييــة ارتكــز التبــاين بــني ســنته وشــيعته باألســاس علــى حمــاوالت تفســريية واجتهــادات فقهيــة يف  ســالماإل
سـنية األربعـة الرئيسـية تسـتند إىل القرآن والسـنة للَّغـة فيهـا كلمـة الفصـل. ومـن جهـة أخـرى فـإن املـذاهب ال

الـيت - )فقه(الرئيسة. ومن األمهية مبكان هنا أن نقف عند اللفظة العربية  سالمتفاسري متباينة لنصوص اإل
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وكيف أن داللتها تشري إىل استيعاٍب وحفـٍظ وفهـٍم  -تستعصي ترمجتها إىل اللغات األجنبية على الكثريين
ي، وهي كلها ملكات تقف اللغة منها موقف الروح من اجلسـد. سالموتفسٍري صحيح ملصادر التشريع اإل

فالفقيه إذاً هو العامل بفصيح اللسان العرىب لينطلق منه إىل املعرفـة بصـحيح تفاسـري أقـوال الـدين ولـه مـا لـه 
ا -من صواب وعليه ما عليه من خطأ. لكن هذه احملاولة الفردية  تصنف أخرية  -)االجتهاد(حني نعىن 

الث مصادر ترتكن إىل النص بوحيه وموروثـه، القـرآن والسـنة واإلمجـاع، وهـي أسـاس االجتهـاد، فـال بعد ث
بوصـفها لغـة القـرآن الكـرمي وسـنة النـيب -اجتهاد يف وجـود نـص صـريح. والعربيـة الفصـحى ودرجـة معرفتهـا 

اساً يف ذات الوقـت تشغل املوقع الرئيس بوصفها أداة ومقي -ينيسالمالعظيم ومصادر التشريع والتاريخ اإل
عرب هذه العملية املركبة. وسالح الفقيه األول يف كل هـذه املسـألة هـي فقهـه باللغـة العربيـة. ومـن هنـا كـان 

ي لكـــل زمـــان ســـالماالجتهـــاد ميثـــل مـــن ناحيـــة عنصـــر التجديـــد واحليويـــة يف مســـألة صـــالحية التشـــريع اإل
م ليسـوا بأهلـه مـن مجاعـات وفـرق داخـل ومكان على يد العلماء، ومن ناحية أخرى قـد يشـتغل بـه مـن هـ

  ي للتأصيل ملذهب يف الدين أو حكم فيه ينطلقون منه لتربير قول أو فعل بعينه.سالمالعامل اإل
والــيت تنمــو مــن خــالل عميلــة إحالــة املعــىن الــديين علــى املعــىن -إن تبــينِّ القيمــة الدالليــة الدينيــة للفــظ 

ة الدالليـــة اللغويـــة هلـــو أمـــر يقـــود يف غالـــب األحـــوال كثـــرة مـــن دومنـــا األخـــذ بعـــني االعتبـــار القيمـــ -اللغـــوي
ـا الصـواب. أعـين أن مـا تفصـح عنـه  املستشرقني بـل وبعـض أصـحاب اللسـان العـريب اليـوم إىل أحكـام دو

(مـن  )semasiology) يف جمال علم داللـة األلفـاظ (diachronyأي لغة يف مسرية تتابعها التارخيي (
) ينطبــق كــذلك علــى األلفــاظ الدينيــة خــالل عمليــة 13اع أو لــبس للمعــىن)(حتســني أو انكمــاش أو اتســ

الـذي وصـل األمـر بالعديـد  )اجلهاد(أشهر ما بني أيدينا من دليل هو لفظ تطور االستخدام الشعيب هلا. و 
مطابقـاً يف  -holy war )حـرب مقدسـة(علـى أنـه  -من الغـربيني اليـوم أن يصـبح مفهـوم اجلهـاد لـديهم 

م ال مــن عــوام  -. فحــني تشــرح لغــريب )مشــروع سياســي ســالحه احلــرب(علــى أنــه  ســالمختــزال اإلأذهــا
يف أذنيه إال واسـتدعى ذهنـه مرادفهـا  )جهاد(الناس كان أم من مثقفيهم والذي ما أن رنت اللفظة العربية 

مــن  كيــف أن هـذا اســم علـم لكثـري مــن املسـلمني، بـل وهنــاك قلـة  - )احلـرب املقدسـة(الـداليل عنـده وهــو 
حربـــاً (املســـيحيني العـــرب حتمـــل االســـم ذاتـــه، لبـــدا العجـــب علـــى وجهـــه مـــن أن أحـــداً قـــد يســـمي ولـــده 

يف لســاننا العــريب ومــا داللتــه يف اللغــة وكيــف وردت يف   )جهــد(، مث رحــت تبــني لــه مــا هــي مــادة )مقدســة
تظـر طـويًال حـىت لزاد عجبه. مث لعلـك ال تن -صلى اهللا عليه وسلم-وأحاديث رسوله  -تعاىل-كتاب اهللا 

. ويف هــذا املقــام فــإن اللغــة فقــط هــي )إال النــزر اليســري ســالمحنــن حقــاً ال نعــرف عــن اإل(تســمع مقولتــه 
صــاحبة الكلمــة األوىل، مث تتالشــى الســمة احلربيــة القتاليــة العدائيــة عــن وجــه اجلهــاد يف الــدين بعــدها، فــال 

 انصــوص الرســاالت، ومــا كــان النــاس ليفقهــو ميكــن ألحــد أن ينكــر أن اللغــة كانــت أوًال مث كانــت بعــدها 
  شرع اهللا بال لغة يتلقونه فيها.
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الــديين. فاجلهــاد األكــرب هــو جهــاد  -وداللــة القتــال يف لفظــة اجلهــاد تشــكل جــزءاً مــن معنــاه اللغــوي 
 )أفضـــل اجلهـــاد كلمـــة حـــق عنـــد ســـلطان جـــائر(أن  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-الـــنفس، ويف حـــديث النـــيب 

، يســمو بــالروح اإلنســانية فــوق ســالم). واجلهــاد خلــق أساســي يف اإل4344حــديث  -(ســنن أيب داود 
ا وينصرها على النفس البشـرية فيطهرهـا ممـا يتنازعهـا مـن شـهوات ومفاسـد، فـتخلص الـنفس إىل حالـة  ذا
 مــن االجيابيــة الفعالــة يف كــل أمــور الــدنيا والــدين، مث يــأيت اجلهــاد اخلــارجي القتــايل الــذي حيــث املســلم علــى

 .)14(الزود عن دينه وأرضه وعرضه وماله

واليت تدل يف املعىن الديين عامه وخاصه على ما يعرفه كل مسلم. أما  )كافر(مثال آخر جنده يف لفظة 
 -ناهيـك عمـن سـواهم-الداللة اللغوية واليت ُمحِّل عليها املعىن الديين فقد ال يلتفـت الكثـري مـن املسـلمني 

، بـل إن كثـرياً مـن قرانـا )الفـالح الـزارع(، والكـافر يف اللغـة أيضـاً هـو )كفـر( إليها. فاللفظة اسـم فاعـل مـن
تسـمى بـالَكفر (كفـر  -ى واملهـين فيهـا علـى الفالحـة جتمـاعوحمافظات بأكملها والـيت يعتمـد الرتكيـب اال

صـة ). واخلال20اآليـة  -(األعـراف  )الكفـار(الشيخ يف مصر). والقـرآن الكـرمي يشـري إىل املـزارعني بلفظـة 
أي سـرت وحجـب الشـيء فصـار ال يـراه (يف اإلجنليزيـة  )غطـى(هـي مـرادف يف اللغـة ملـادة  )كفـر(أن مادة 
cover  ويف الالتينيــة ومعظــم اللغــات الرومانســية املشــتقة منهــا اجلــذعcopr- والفــالح كــافر ألنــه يــدس ،(

ى معلومــاً بــاحلس أو بــالرتاب. فالكــافر إذاً هــو كــل مــن حجــب وســرت وغطــ )يغطيهــا(البــذور يف األرض و
عـز -العقل ومن هنا جاءت الداللة الدينية، وكل مسلٍم يتوب إىل بارئه فريفع يديه إىل السـماء داعيـاً إيـاه 

ـــر(أن  -وجـــل ية مـــن حيـــث إمكانيـــة إلقـــاء ســـالمعنـــه ســـيئاته. والكفـــر مـــن أخطـــر أمـــور العقيـــدة اإل )ُيَكفِّ
ٍظ إال بـالعودة إىل أصـله يف اللغـة، فمـا بالنـا مبـن حكمه علـى مسـلم. والقصـد أنـه ال إطـالق للداللـة يف لفـ

مــا لــدى املنشــغلني بــأمر  لــيس مــن أهــل هــذه اللغــة! لقــد صــارت اللفظتــان اللتــان عرجنــا علــى التمثيــل 
وهـم كثـر وتعـج بـأقواهلم صـفحات اجلرائـد واجملـالت وشاشـات  -يف الغرب من غـري املتخصصـني  سالماإل

ـــم  ســـالمتوصـــيفاً لواقـــع عالقـــة اإل -يـــة التلفـــاز بـــل أرفـــف املكتبـــات اجلامع وجـــب  )كفـــار(بغـــري أهلـــه، أل
  .)احلرب املقدسة(أو  )اجلهاد(القضاء عليهم عرب 

ا يف ذلــــك شــــان لغــــات أخــــرى عديــــدة  عــــن  -لقــــد أبــــان تــــاريخ تطــــور اللغــــة العربيــــة الفصــــحى، شــــأ
ـا مبثابـة مستويات متباينة من االستخدام، إىل احلد الـذي ميكننـا معـه توصـيف العربيـة  الفصـحى احلاليـة بأ

continuum  للفصـــحى الكالســـيكية. وهـــذا مـــا قـــد ينتهـــي إليـــه كـــل عـــريب ذو معرفـــة بلســـانه حـــني يقـــرأ
ــــاريخ أو الفلســــفة أو  ــــل يف الت القــــرآن الكــــرمي، أو يطــــالع نصــــاً ممــــا أنتجــــت قرحيــــة العــــرب املســــلمني األوائ

فيــه، حيــث يستشــعر علــى الفــور بأنــه أمــام  أو الطــب أو الفلــك إىل غــري ذلــك مــن علــوم برعــوا جتمــاعاال
ـا وتراكيبهـا، ولعلـه يـوقن  مستوى آخر من اللغة نفسها اليت يعرفها، لكنـه قـد تستعصـى عليـه بعـض مفردا
هــذا التبــاين إذا مــا طــالع بعــد ذلــك مباشــرة نصــاً ممــاثًال مــن نصــوص الفصــحى املعاصــرة. وهــذا األمــر ال 

عديــد مــن البلــدان العربيــة، حيــث تنتقــى نصــوص ال ربــط بينهــا علــى  يُلتفــت إليــه يف مناهجنــا التعليميــة يف
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ــا، ودومنــا وعــي بــأثر ذلــك علــى نفــس املتلقــى مــن ترغيــب يف لغتــه األم أو  أســاس اللغــة وتراكيبهــا ومفردا
  تنفري منها.

) diglossiaوعلــى اجلانـــب اآلخـــر فـــإن للغـــة العربيـــة اليـــوم مههـــا الـــداخلي، فظـــاهرة االزدواج اللغـــوي (
ببناهــا -ا أدت إىل فجــوات بــني مســتويات خمتلفــة مــن اللغــة، فصــحى القــرآن الكــرمي وفصــحانا اآلنيــة فيهــ

ــا الشــعبية الــيت ال قواعــد وال قــوانني هلــا يف عاملنــا العــرىب. ناهينــا عــن أثــر  -الدالليــة املتباينــة والعاميــة برتكيبا
ــا يف لغــة ا ملســتعمر، واحلالــة اللغويــة يف مغربنــا العــريب عهــود االســتعمار يف اســتبدال األلفــاظ العربيــة مبثيال

). وملـــا كانـــت األمـــة 15مثـــال علـــى ذلـــك، حيـــث تفصـــح ظـــاهرة االزدواج اللغـــوي عـــن نفســـها بوضـــوح(
ية اليوم تشكل فسيفساء لغوية وثقافية وحضارية عظيمة األبعـاد مـن شـعوب خمتلفـة األعـراق، فلنـا سالماإل

ــا-غــري العــريب أن نُقــيم أثــر اجلهــل بالعربيــة علــى املســلم  حــني يفقــد ميــزة  -إن كــان هــذا حــال النــاطقني 
ي هــو مــا يفــرض علــى بــاحثي الغــرب أن ســالماالتصــال بــالنص يف لغتــه األصــلية. وهــذا التعــدد الثقــايف اإل

بعينــه،  )يإســالمجمتمــع (مــن منطلــق البحــث يف  )ســالماإل(يتحــروا الدقــة حــني يقــاربون موضــوعات متــس 
  ا ميثل خطًأ حبثياً ال يغتفر يتمثل يف إحالة اخلاص على العام.دومنا االلتفات إىل أن هذ

كــل هــذا ألقــى بتبعاتــه املتفاوتــة اخلطــورة علــى فهــم نصــوص املصــادر بــل والــنص القــرآين نفســه مــن قبــل 
شــرحية ليســت بالقليلــة يف جمتمعــات العــرب املعاصــرين، فصــاروا ينســبون إىل الــدين مــا لــيس فيــه بــل وجيــرؤ 

تأويل آيات اهللا البينات مبا يشبع هواه. زد علـى ذلـك أن النتـاج الفكـرى العـرىب فيمـا بعضهم على حتريف 
بقــي أغلبــه لقــرون عــدة ومل يــزل حبــيس وطنــه. فلــو قــارن املــرء  -وهــو غزيــر بقدميــه وحديثــه- ســالمخيــص اإل

هم يف واآلخـر وحجـم نتـاج سـالمبقضـية اإل -على سبيل املثـال-يني الذين انشغلوا سالمعدد املفكرين اإل
هذه املسألة مبـا وصـل أليـدي القـارئ أو الباحـث أو املستشـرق الغـريب منهـا لفـتح لنفسـه بابـاً لفهـم الكثـري 

. فكتابـات املستشـرقني املعـروفني بـالغلو والتطـرف ضـد سـالممما نتهم به الغرب من اخللط والظلم لـدين اإل
وعلــى هــذا  .صــدر ملستشــرقني آخــرينوأهلــه قــد تصــري يف العديــد مــن دول الغــرب املرجــع بــل وامل ســالماإل

ية يف الكثري من األحيان هناك بنظام حبثى يستقى مما مت نقله عن بـاحثني غـربيني سالمتسري الدراسات اإل
م مصادر ال مراجع وسادت آرائهم  آخرين صاروا يتسلطون به على األوساط األكادميية، فصارت دراسا

  ).cling/recyclingؤ على تسميته مبصطلح (بوصفها قوالب حبثية راسخة، وهو أمر قد أجر 
وكيف ال واملسلمون قد أمهلوا دور الرتمجة يف تاريخ احلضارة ودورهـا الفاعـل يف التواصـل بـني الثقافـات، 
ـا كانـت معينـاً ال ينضـب  بل ويف بعث األمم من غياهب التخلـف. جيهلـون هـذا الـدور ولغـتهم العربيـة ذا

تينيـة، وهـي احلركـة الـيت رمبـا مل يعـرف هلـا التـاريخ مثـيًال واسـتمرت علـى مـدار لرتمجـة عنهـا إىل الالايف حركة 
م) وبرعاية رمسية من خلفاء وأمراء بين العباس. وعـن طريـق هـذه الرتمجـات 974-743قرنني من الزمان (

عرفــت أوروبــا الناهضــة تــراث االغريــق وعمالقــة فكــرهم، فصــار ابــن رشــد علــى ســبيل املثــال أفضــل شــارح 
ضــتا احلديثــة. هــذه احلركــة ومفصــل  لفكــر أرســطو، وفتحــت هلــا أبــواب العلــوم التجريبيــة الــيت بنــت عليهــا 
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ضــة مــا نصــطلح عليــه اليــوم بكلمــة  . )الغــرب(مثلــت اإلرهاصــة األوىل للنهضــة األوروبيــة ومــا تالهــا مــن 
ما يدفع عن دينهم فهل آن للعرب أن يفطنوا إىل أمر الرتمجة فيرتمجوا من بنات أفكارهم إىل لغات الغرب 

ــم ويعيــدهم إىل مــا صــح هلــم مــن  م أقــالم الباطــل يف الغــرب، وأن ينقلــوا إىل لغــتهم مــا يــنهض  وحضــار
  مكانة؟

 -ي مـن الغـربينيسـالمبني الباحثني والكثريين من دارسي الـدين اإل-وأزمة اللغة العربية بعيداً عن أهلها 
ــا هـــي م عيــار هــام ملوضــوعية الباحــث، وحنــن هنــا ال نقصـــر أشــد وطــأة ألســباب بدهيــة. فدرجــة املعرفــة 

ـا تشـمل  -صالة اهللا وسالمه عليـه-املوضوعية على نص القرآن الكرمي وما صح من حديث النيب  ، بـل إ
ي السـالح األول للباحـث فيـه هـو اللغـة. وإذا كـان العالمـة سـالمكمـاً هـائًال مـن النتـاج الفكـري العـريب اإل

وعاملــه شــرطني، أوهلمــا أال يكــون مدخلــه لــذلك أحكــام  ســالمبدراســة اإلإدوارد ســعيد يشــرتط فــيمن يهــم 
)، فإننا نضـيف أن كـال الشـرطني يسـتوجب 16ية(سالممسبقة، وثانيهما أن يكون له علم باجملتمعات اإل

ـا أداة الباحـث لتحقيـق هـذين الشـرطني. فـأي مسـتويات اللغـة يـتعلم الغـريب قبـل أن يهـم  معرفة العربيـة أل
ية؟ والتفــــاوت يف إجابــــة هــــذا الســــؤال يقابلــــه تفــــاوت مماثــــل يف ســــالمبالدراســــات الشــــرقية واإل باالنشــــغال

ــا. والواقــع أن حــال اللغــة العربيــة يف  مســتوى موضــوعية الباحــث الغــرىب واعتمــاده علــى املصــادر العربيــة ذا
ـا ال تـزال  العديد مـن دول الغـرب هـو حـال بـائس، فـرغم عـدد متحـدثيها ودورهـا احلضـاري والثقـايف إال أ

مهمشة أو غري موجودة من األساس يف الساحة األكادميية يف بعض هـذه الـدول. وهـذا األمـر جـد خطـري 
يف الغـرب. وعلـى ذلـك فـإن معرفـة  سـالموله أثره اهلام يف فهـم توجهـات العديـدين مـن بـاحثى ودارسـي اإل

ا لكل غرىب يهم باسالماللغة العربية وتدريس نصوص املصادر اإل ية سـالمالشتغال بفرع الدراسـات اإلية 
هو أمر حاسم فيما هو آت من معاجلاته البحثية، ألن ذلك يعين اتصاًال مباشراً بالنص وجواز دخول إىل  
كــم هائــل مــن املصــادر الــيت أمهلهــا الكثــريون دون مــربر علمــى أو عــن عمــد مســبق. وكمــا التفــت عميــد 

اليونانيـة والالتينيـة يف اجلامعـات املصـرية بوصـفه مـدخًال  األدب العريب طه حسني إىل أمهية تدريس اللغتني
)، فمــــن احلــــري بنــــا أن ننتبــــه اليــــوم إىل أمهيــــة دعــــم أقســــام اللغــــة 17لفهــــم احلضــــارتني األوروبيــــة والغربيــــة(

  والدراسات العربية يف دول الغرب لفهم ديننا وحضارتنا على أسس علمية صحيحة.
إىل أن تنــري الــدرب  -يف إطــار مــن احلياديــة العلميــة-مــدعوة  إن دراســات االستشــراق يف عصــرنا احلــايل

، وقـد )وفوبياسـالماإل(الذي يقود إىل حالـة مـن التعـايش بـني الشـرق والغـرب، أن تعيـد النظـر يف مصـطلح 
م تزين أرفف املكتبات اجلامعية  صار جيذب إليه الكثريين من اهلواة غري املتخصصني الذين صارت مؤلفا

حشــوها مبغالطــات تلقــى الــرواج لــدى مجهــور مــن القــراء اجتمعــت علــى مداركــه وســائل يف الغــرب بكتــب 
اإلعالم وكتب هؤالء. وهذا األمر البـد وأن يـتم مبعـزل عـن الصـراعات السياسـية واخلالفـات الدينيـة، فعلـم 

خطـــر (، و)صـــراع حضـــارات(يـــرتكن إىل مركزيـــة قوميـــة وحبـــث ترعـــاه سياســـة وســـلطان ال ينـــتج عنهمـــا إال 
  ). 18()خطر أمحر(كان يف األمس القريب   )أخضر



 185

ولـو أن مثـة نتيجـة خنلـص إليهـا بعـد هـذا العـرض املـوجز للعالقـة بـني اللغـة العربيـة ودراسـات االستشـراق 
ية فلعلنــا نقصــرها علــى منهجيــة البحــث. إن مــن شــأن هــذه العالقــة أن جتعلنــا نتحلــى حبــذر أكثــر ســالماإل

رات. فاملســـألة تتعلـــق بـــاألحرى بأزمـــة يف االستشـــراق تتمثـــل يف حـــني نتعـــرض بالنقـــد لنظريـــة صـــراع احلضـــا
. وهــذا اخلــالف ينجلــي أمــره يف مقارنــة )عــرب(و )مســتعربني(وبــني  )شــرقيني(و )مستشــرقني(خــالف بــني 

بـني أدوات تأويليـة يعرتيهـا الشـك يف جانـب بعـض املشـتغلني بدراسـات اإلستشـراق يف الغـرب وبـني أهليـة 
فقهــاء وعلمــاء وبــاحثني للتصــدي لنصــوص الــدين بالشــرح والتفســري. وهكــذا  أصــحاب اللســان العــرىب مــن

ننقـاد إىل مــا ظـاهره الصــراع، بينمـا هــو يف باطنـه خــالف يف األحقيـة، بــني مفهـومني أحــدمها غـرىب واآلخــر 
مســـلمة وأخـــرى غـــري مســـلمة، حـــىت نصـــل إىل فجـــوة فكريـــة حيلـــو للـــبعض أن حييلهـــا  )قـــراءة(شـــرقي، بـــني 

 ).19صراعا(

صراع قد ينتهي إىل حالـة مـن االقتنـاع بـاآلخر لـو أننـا وعينـاه يف الواقـع صـراعاً منهجيـاً. فاالستشـراق وال
الغــريب حــني ينطلــق إىل عملــه مــن منطلــق حبثــي ومنهجــي قــومي ويبــين مدرســة علميــة رصــينة علــى أنقــاض 

، وقتهــا سـيقدم لعــامل عقـود مـن املعرفــة االسـتعمارية مســتفيداً مـن إجنــازات العديـدين مــن املنصـفني مــن بنيـه
ذلـك   -إن مل ينقشـع متامـاً -أكثر مما قد يقدم لنفسـه. وهكـذا فقـط ينـزوي إىل هـامش الـال علـم  سالماإل

يف الغرب، وقد تزول معه تلك الفكرة اليت باتت تؤصل لنفسها يف  )صراع احلضارات(املفهوم السائد عن 
  .)حضارة الصراع(الشرق عن 
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  مسقـط:
  حاضرة الساحل والمحيط

  جون ويلكنسون(*

ايــة القــرن الثــامن عشــر صــارت مســقط عاصــمة لســلطنة مســقط وُعمــان، ومنــذ  م، 1970عــام منــذ 
عاصـــمُة ســـلطنة ُعمـــان، كمـــا صـــارت تُعـــرف. وتـــذكرها املصـــادر أحيانـــاً باســـم ُمســـقط أو َمْســـَكْد؛ لكـــّن 

ذا اللفظ يف أكثر األحيان.    االسم (َمْسَقط) يتكرر 
تقع مسقط على منت خلـيج يتسـع يف جـذره حلـوايل ثالثـة أربـاع امليـل، ويضـيق حلـوايل نصـف امليـل عنـد 

ر. وينغرس اجلزء األعلى من ذلك املنبسط يف اهلضاب واجلبال الـيت تنحـدر يف اجتـاه مدخله من جهة البح
البحر. وقد يسوِّغ هذا املوقع اعتبار املكان مبثابة (مرفأ سري)، لكْن ال شيَء غري ذلك ميكن التفكـُري فيـه 

نـوب شـرق ُعمـان. ليكون سبباً لنشوء املدينة، اليت أطلق عليها بطليموس اسـم الثغـر السـاحر القـائم يف ج
ـــَدماً، ليتضـــاءل  435أمـــا ذراعـــا اخللـــيج فُيســـمَّى أحـــدُمها مـــن ناحيـــة الغـــرب رأس كلبـــوه ويرتفـــع حلـــوايل  َق

قــــدماً يف ناحيــــة مــــرياين. أّمــــا يف الشــــرق منــــه فتقــــوم جزيــــرة مســــقط املمتــــدة حلــــوايل  150ارتفاُعــــُه حلــــوايل 
ــ 350م، والــيت ترتفــع أعلــى تالهلــا حلــوايل 1300 ل إىل ناحيــة املينــاء الــذي نُقــَش عليــه أمســاء قــدماً، ومتي

 -سفٍن تزور اخلليج. وتظهُر بني اجلزيرة والرأس الصخري جلبل ُسـعايل الـذي حيـدُّ املدينـَة مـن هـذا اجلانـب 
جزيرٌة صغريٌة ترتفع مائة قدم، ويقوم عليها احلصن الربتغايل الثاين اجلاليل. وتقوم بني اجلزيرتني قناٌة ُتسـمَّى 

تـــاجراً نروجييـــاً جـــرى قصـــُفُه فيهـــا مـــن جانـــب  ة متضـــي قلـــيًال باجتـــاه األعمـــاق، وقـــد اشـــتهر عنهـــا أنّ الـــُدوير 
َكالَّ، وقـد  

َ
ُسمىَّ امل

غواصٍة أملانية يف احلرب العاملية الثانية. أما اخلليج الصغري فينقسم إىل قسمني، الغريب امل
ستخدم مرفًأ يف التجارة مع الصني. وقد صـار يف كان الربتغاليون يسمونه (اخلليج الصيين) رمبا ألنّه كان يُ 

اية القرن التاسع عشر حمطًة لفحم الوقود. وقد حاز رأس مرياين ُشهرًة واسعة بسبب موقعه املنفصل عن 
  مرتاً. 750ميناء مسقط، وهو ميِلك واجهًة على البحر متتد حلوايل 
ادي الكبـري، تاركـًة خلَفهـا سالسـل مسائـل اجلبليـة أما املدينُة نفُسـها فترتبـع علـى األجـزاء املنبسـطة يف الـو 

يقــع  -الصــخرية. وعلــى مســافة نصــف امليــٍل إىل األعلــى مــن مقدمــة املــرياين، وحتــت حراســة حصــن راويــة 
خزاُن املياه الرئيسي الذي ُميدُّ املدينة من طويان، وتأيت التسمية من ينابيع الزِجار اليت تسقي أيضاً حـدائق 

القرن السابع عشر وحىت التاسع عشر كانت هناك قناة مياٍه صخرية جتلـب املـاء إىل  صغرية خضراء. ومنذ
املينــاء لتزويــد الســفن بــه. ومــن طويــان يتفــرع ســبيل قــدمي إىل مطــرح، يف حــني كــان صــعباً املــرور إىل َســيح 
اياتــه. وحــىت األزمنــة احلديثــة كانــت هنــا ك احلرمــل خلــف جبــل مســقط مــن طريــق الســري مــع الــوادي إىل 

  صعوباٌت كربى يف الدخول إىل مسقط من هذا اجلانب، حبيث ظلت أكثر املواصالت َحبَرِيًَّة. 
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مـــرتاً  900أمـــا مـــن ناحيـــة الـــرب غربـــاً وجنوبـــاً بـــني الـــتالل، فقـــد كانـــت املدينـــة حمميـــًة بســـوٍر ميتـــد حلـــوايل 
: الباب الكبري (الذي أُعيد تتخلله سلسلٌة من األبراج، وثالثة أبواب (ورمبا كانت أربعًة يف بعض الفرتات)

م) يف الوسـط، والبـاب الصـغري أو (وجلـات) يف اجلنـوب والـذي 1936-هـ1935/ 1354ترسيمه عام 
  يوصل إىل ِسداب، مث باب املثاعيب املشرف على الوادي حتت مرياين.

ائــة، وتبلــغ متضــي املدينــة إىل عمــٍق أقصــى يبلــُغ حــوايل األربعمائــة مــرت، لكــّن عمقهــا العــادي يبلــغ الثالمث
هتكــاراً. ومــا تطــورت املدينــة كثــرياً خــارج الســور لعــدم مالءمــة املكــان، لكــْن أيضــاً  18مســاحُتها حــوايل 

بسـبب احلـرص علـى إبقـاء ظـاهر البلـدة ُحـرّاً أو خاليـاً مـن السـكان ألسـباٍب أمنيـة. والتطـور الوحيـد الـذي 
 250داب، وهـــي قريـــٌة حتتـــوي علـــى عرفتـــه املدينـــة خـــارج الســـور كـــان مـــن جهـــة كلبـــوه باجتـــاه مطـــرح وِســـ

مسكناً على صخور اخلليج الصغري إىل جنوب شرق املدينة، وتنفصـُل عنهـا بعقبـٍة صـغريٍة أيضـاً. ويف هـذه 
الناحية أيضاً تقع حمطة احلجر الصحي (الكرنتينا) عند حرامل، كما تقـع مقـربة األوروبيـني. وال شـيء وراء 

  ـي) عند فم وادي امليح.(يِتِ احلجم ُيسمَّى  ذلك إالّ مستقّر ضئيل
بيــد أّن مســقط تشــّكل مــن ناحيــٍة أخــرى جــزءاً مــن املســتقر اَحلَضــري الكبــري املتصــل بتطــورات العمــران. 
فهنــاك ســهل الباطنــة الســاحلي املعمــور، والــذي يصــُل عمرانُــُه إىل ناحيــة الســيب (َدَمــا القدميــة). مث خيــرتق 

وادي مسائـــل، مـــع اتصـــاٍل يبلُـــُغ مرتفعـــات اَحلَجـــر الشـــرقي  طريقـــه الرئيســـي اجلبـــال عـــرب اجلهـــة الســـفلى مـــن
واحلجر الغـريب، ومسـتقرات اجلَـوف (عاصـمته نِـزوى)، والشـرقية، ليمتـدَّ ذلـك عـرب السـهل السـاحلي البـالغ 

ــا وســيلة  175 مــيًال إىل قلــب ُعمــان الوســطى. أمــا اجلهــة الســفلى مــن الباطنــة فلهــا أمهيــٌة اســرتاتيجيٌة أل
ــا تتمتــع مبوقــٍع مركــزٍي علــى الواجهــة البحريــة للــبالد. وفيمــا وراء االتصــال بــني ا لســاحل والــداخل؛ كمــا أ

السيب يضيق السهل الساحلي حـىت ينقطـع عنـد الُقـرم. ويف هـذا اجلانـب هنـاك مسـتقٌر حضـريٌّ مهـمٌّ هـو 
عـن السـاحل،  َبوشر، وهو جمموعٌة من القرى الصغرية تقع حتت اجلبل الرئيسي مبتعـدًة حـوايل ثالثـة أميـال

ومآخــُذ امليــاه إليهــا الينــابيع احلــارّة واألفــالج. ويتمتــع الُقــْرُم نفســُه بــبعض األمهيــة. فامسُــُه مشــتقٌّ مــن اجلــرف 
الصــخري (ابــن ســينا، املصــدر الســابق) ومســتنقعاته علــى فــم وادي عــدي، حيــث يقــع رأس احلمــراء فوقــه، 

ٍة ُعمـــان حـــىت اليـــوم، إذ تعـــود إىل األلـــف ويتضـــمن أقـــدُم مـــا ُعـــرف مـــن جممعـــات ســـكانية قدميـــٍة مكتشـــف
الســادس قبــل املــيالد، والــيت تشــّكل جــزًءا مــن ثقافــة (اإلختيوفــاغي) البحريــة، املمتــدة حــول ســواحل حبــر 

). وميتــد الُقــرم انطالقــاً مــن الســاحل يف اجتــاه املنــاطق اجلبليــة العليــا؛ حيــث تنتشــُر فيــه املســتقرات 1العــرب(
تواصُل، إىل السََّيْح، على شكل ُعُروٍق وسالسل َعْظميـة. والطريـق الرئيسـية فيـه اَحلَضرية وخطوط احلركة وال

وما كانـت للسَّـْيِح  -تتبع أسفل وادي عدي حىت قرية الوطّية الصغرية، حيث ينفتح سبيٌل إىل َسيح املاحل 
الســمر (أكاســيا)؛ هــذا أمهيــٌة مــن الناحيــة التارخييــة إالّ أنــه مينــاٌء لتزويــد الســفن خبشــب الوقــود مــن أشــجار 

لكنــه اآلن حـــوٌض نفطـــيٌّ ضـــمن مينـــاء الفحـــل. واســـم الفحــل هنـــا مـــأخوٌذ بـــدوره مـــن اســـم جزيـــرة فحـــل، 
نـــــاً  -الواقعـــــة يف مقابلـــــه، والـــــيت ُتشـــــبُه طـــــائراً  ا ديالّفيتوريـــــا (جزيـــــرة النصـــــر) تيمُّ وكـــــان الربتغـــــاليون يســـــَمو
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الـوادي بعـد ذلـك ليوَصـل إىل ناحيـة ُروي. وهنـا بانتصارهم على األسطول الرتكي (قارن مبا بعد). ويضيُق 
تغادر الطريق إىل مسقط وادي عـدي، والـذي ينكسـر عنـد نقطـٍة معينـٍة اجتـاه الشـاطئ مبـا يشـبه أن يكـون 
فُرجـًة حــاّدة. ويف اجلهـة العليــا مــن املّمـر يصــبح جـزًءا مــن َســيح حطّـاط، وهــي ُمنبَسـٌط ســهلي، يُفضــي إىل 

، )الُقريـَّات(ح. ومن طريق املنبَسطات تلـك ميكـن الوصـول بسـهولٍة إىل منطقـة ودياٍن ُأخرى مثل وادي املي
  ميًال من مسقط. 30أكثر املناطق سَكاناً يف تلك الناحية، على بُعد 

ــَدماً، وهــي  أمــا (ُروي) فهــي ناحيــٌة َمْرويــٌة جيــداً مــن اآلبــار الــيت تغــوص عميقــاً حــىت حــوايل اخلمســني َق
ــا تشــّكل شــبكة مواصــالت وطُــرق، حيــث كــان ســوق فواكــه وُخضــار لكــٍل مــن ( مطــرح) ومســقط. مث إ

جيري تقاضي املكوس والضـرائب علـى السِّـَلع الداخلـة إىل مسـقط. وكـان مـا تـزال مسـوَّرًة يف القـرن التاسـع 
عشر. وانطالقاً من ُروي يتبع الطريق اجلهـة اليمـىن مـن وادي عـدي بثبـات حـىت وادي الَفلَـج. وتتلـو ذلـك 

مطـرح عـن اجلبـال الرئيسـية الـيت متتـدُّ مـن َسـيح احلرمـل  -من السهول تفصـل مسـطَّح مسـقط نصف دائرٍة 
وهــو مســتقرٌّ حمَّصــن يف األصــل ألنــه كــان مقــراً  -وراء مســقط إىل البحــر عنــد دارَســيت. ومــن بيــت الَفَلــج 

جلبــــال متضــــي الطريــــق مــــارًّة مبــــنخَفض اخلراشــــف لتــــدخل بعــــد ذلــــك إىل منطقــــة ا -للبوســــعيديني األوائــــل 
الصخرية الرئيسية اليت توجُد فيها (َمطرح) ومسـقط. وتـأيت مطـرح أوًال، وملوقعهـا فضـائل عديـدة حـىت ُجتـاه 
مســقط. ففــي تلــك الناحيــة مــواطُن أوســع للتحّضــر واالســتقرار، كمــا أّن اإلمــداد بامليــاه أســَهل، وخليجهــا 

ـٌد هـو الطريـق أوسع، وهـو حممـيٌّ جيـداً مـن الريـاح الشـمالية. ويف جانبـه الشـرقي  عنـد دّكــة ممـرٌّ صـخريٌّ ممهَّ
الربية إىل مسقط. وعلى الطريق بني املركزين: مطرح ومسقط، وعلـى خليجـني صـغريين يقـوُم مسـتقرّا (ريـام 
وكلبـــوه). وبعـــد مســـقط ال جنـــد طريقـــاً بريـــًة علـــى طـــول الشـــاطئ، وال مضـــائق ممـــرات يف اجلبـــال تـــؤدي إىل 

  الطرق إىل قلهات وصور؛ وخباصٍة طرق التجارة، عرب البحر عادًة.داخل البالد. ولذلك فقد كانت كل 
إّن هــذا التصــور العــاّم للمواقــع والُســُبل يعينُنــا أيضــاً علــى وضــع بعــض أبعــاد وجــود مســقط ووظائفهــا يف 
ــا اســتمدت مزيــداً مــن األمهيــة مــن موقعهــا الطبيعــي احلصــني، مث مــن  ّ موضــعها الصــحيح. وفــوق ذلــك؛ فإ

بســبب موقعهــا اآلمــن، وصــعوبة  -بــدأت أيــام الربتغــاليني بناحيــة (الســيب). وقــد ظّلــت  التحصــينات الــيت
بــدون حتصــيناٍت بعــد مــرور مائــة عــاٍم علــى حتوهلــا إىل مينــاٍء مهــم. ويف مقابــل ذلــك فقــد  -الــدخول إليهــا 

عانـــت مـــن وجـــود قصـــوٍر كثـــرية. لقـــد كـــان طقســـها مزعجـــاً بســـبب الرطوبـــة واحلـــرارة املرتفعـــة علـــى طـــوال 
الشــاطئ، واجلبــال الصــخرية احمليطــة واملشــرفة، والــروائح املنبعثــة مــن املينــاء الــذي تكثــر فيــه احلركــة، ويشــهُد 

  استقراراً سكانياً من نوٍع ما.
وباستثناء البساتني الصغرية يف الوادي الكبـري، فـإّن حمـيط املدينـة غـري منـتٍج أبـداً، وال حطـب وال مراعـي 

الوقـود ينبغـي اسـترياُدُمها مـن خارجهـا. بـل إّن ميناءهـا نفسـه يفتقـر إىل  حقيقية، حبيث إّن الطعـام وخشـب
بعض امليزات اليت ُوِهبت مليناء مطرح. إنه مفتوٌح للريـاح الشـمالية، مث إّن رمـال القـاع ال تتـيُح جمـاًال يُعتمـُد 

لجـاٍّ خارجـه، يف عليه لرسّو السفن؛ باإلضـافة إىل أّن عصـف الريـاح الشـمالية الغربيـة يُـرغم علـى التمـاس م
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ثنايا اجلزر املسقطية، أو يف خليج مغب وراء اجلاليل، أو وهو األكثر لفتاً لالنتباه: يف ميناء املدينة التـوأم: 
مطرح. وتبقى بعـض النقـاط السـلبية الـيت ينبغـي ذكرهـا أيضـاً يف مقابـل اإلجيابيـات السـالفة البيـان: صـعوبة 

ضيق املساحة الصاحلة لالستقرار اَحلَضري. ولذلك فقـد ظلّـت الدخول إىل ميناء مسقط من ناحية الرب، و 
مطــرح هــي املركــز التجــاري الرئيســي إالّ إذا كــان املفــروُض أمــراً آَخــر، يف حــني عمــد االنتشــار اَحلَضــري مــن 

  أجل التالؤم إىل البحث عن سكٍن واستقراٍر يف املناطق احمليطة.
حقبــة، مث متابعــة التطــورات. فاألعــداُد تتنــوع ومــن الصــعوبة مبكــان حتديــد عــدد ســكان مســقط يف أي 

حبسب الظروف السياسية والتجارية، وكذلك النمو الطبيعي للسـّكان، واخـتالف الطقـس يف الفصـول، مث 
أخـــرياً مـــاذا نعـــين مبســـقط عنـــدما نقـــرأُ حـــديثاً عنهـــا يف املصـــادر (إذ ال إمجـــاَع حـــول ذلـــك مـــن أّي نـــوع). 

الــذي كتــب حــوايل عــام  G. Brucksو حــول رقــم عشــرة آالف. األعــداد يف القــرن التاســع عشــر تــدور
مث إّن الكـــوارث  -ألفـــاً  30.000و 12.000م قـــال إّن أعـــداد ســـكان مســـقط تتـــأرجح بـــني 1835

مسـقط  J.B.Fraserالطبيعية ميكن أن تتسبََّب يف تغرياٍت كبـريٍة وسـريعة: فعلـى سـبيل املثـال، عنـدما زار 
ة آالف مــاتَوا بــالكولريا يف املدينــة، بعــد أن انــدلعت يف ُروي أوًال. م أخــربه الســلطان أّن عشــر 1821عــام 

تصـــبح معقولـــًة إذا اقرتنـــت مســـقط  Brucksومـــع ذلـــك فرمبـــا كانـــت بعـــض األرقـــام ُمباَلغـــاً فيهـــا. فأرقـــام 
يـذكر عشـرين ألفـاً يف مسـقط، ومثانيـة عشـر ألفـاً  W.S.W. Ruschenbergerمبطـرح. لكـــّن الدكتــور 

عـن سـتني ألفـاً يف املـدينتني، فهـو جمـرد مبالغـة. بـل إّن األرقـام  Wellstedما يقوله ولسـتد  يف مطرح. أماّ 
املعتدلـــة تظـــلُّ كبـــرية، بســـبب ضـــيق املســـاحة الـــيت ميكـــن الســـكُن فيهـــا، واخنفـــاض املســـكن؛ فضـــًال عـــن أّن 

قـة، مـا كـان سكان الريـف كـانوا يبنـون منـازهلم بطرائـق غـري مالئمـة. وبسـبب ضـآلة عـدد السـكان يف احلقي
دٍة عن مسقط: فباسـتثناء املبـاين الرئيسـية، كانـت هنـاك  الرحالة الذين يزورون البالد، يتأثرون بذكرياٍت حمدَّ
أعشــاٌش صــغرية، كمــا كانــت شــوارعها ضــيقة. وهكــذا فقــد كــان الفــائض مــن الســكان، جيــري دفْـُعــُه باجتــاه 

ــــا مــــن قــــًرى ومــــزارع. والواقــــع أنَّ أوَل ت قــــديٍر يّتســــم بقــــْدٍر مــــن املوضــــوعية، جــــاء بــــه مطــــرح، ومــــا حيــــيط 
Lorimer  :يف كتابهGazeteer  يف مطلع القرن العشـرين؛ وهـو يُعطـي تقـديراً يف حـدود عشـرة اآلالف

ملســقط يف الشــتاء؛ ومــن بــني هــؤالء ألفــان مــن الــزوار األجانــب. ومــن بــني املســتقرين دائمــاً يعــيش ثالثــة 
 9ألفـــاً ( 14أمـــا ســـكان مطـــرح فيقـــّدر عـــددهم حبســـب لـــورمير  آالف يف املدينـــة، والبقيـــة يف الضـــواحي.

آالف يف حميطها). وهذا التقدير ينبغـي أخـذُه كقاعـدة  5آالف بداخل املدينة، واآلخرون يُقدَّر عدُدهم بـ
يُقاُس عليها يف األزمنة والظـروف األخـرى. لكـْن مـن جهـٍة أخـرى؛ فـإّن األمهيـة الدميوغرافيـة النسـبية هلـذين 

، ميكن أن تتغـري تبعـاً لتغـريُّ احلظـوظ االقتصـادية والسياسـية لكـلٍّ منهمـا. فقـد كـان هنـاك تراُجـٌع يف املركزين
و 1913عـدد السـكان مبسـقط خـالل احلـرب العامليـة األوىل؛ يف حـني ارتفعـت أعـداد سـكان مطـرح بــني 

مطــرح م. فقــد تراجــع عــدُد ســكّان مســقط مــن عشــرة آالف إىل ألفــني؛ حــني ارتفــع عــدد ســكان 1920
ألفاً إىل عشرين ألفاً؛ للظروف الـيت سـنذكرها، وحبسـب تقـارير جتـارة مسـقط. مث حـلَّ نـوٌع  14.000من 
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م حــوايل 1965مــن االســتقرار مــع تغــري األوضــاع السياســية واســتقرارها، فبلــغ عــدد ســكّان مســقط عــام 
  م حوايل ستة آالف.1970مخسة آالف، ويف العام 

أعداد سكان املدينـة أو اخنفاضـها، تـؤثر أيضـاً يف تركيبـة السـكان  وهكذا فكما تؤثر الظروف يف صعود
ــا. فهنــاك بطــوٌن مــن عــدٍد مــن القبائــل تُقــيُم يف الباطنــة الســفلى؛ وخباصــٍة العــوامر وبنــو جــابر، لكــْن يف  ذا
منطقــة مســقط هنــاك وحــداٌت مــن العــرب الُعمــانيني مثــل بــين حســن (مــع عــدم اخللــط بيــنهم وبــني بــين بــو 

ْعالن) أو بين ُوهيب (مع عدم مزجهم مع بدو آل وهيبة بالشرقية). والسالفو الذكر هـم مـن حسن من جَ 
بــين مشــس بــن وائــل بــن الَغــوث، الــذين يرتكــزون اآلن يف اجلهــة الســفلى مــن طــرف َســيح َحطّــاط؛ لكــنهم 
ـــة الَبوشـــر يف زمـــا ـــاً مـــنهم ســـادت ناحي ن يتملكـــون يف أمـــاكن متعـــددة مبســـقط العاصـــمة، ويبـــدو أّن بطون

  النباهنة. وآنذاك ترّكزت عائالت كاخلليلي.
أّمـا بنــو ُوهيـب، وهــم مـن بطــون طـيء، والــذين توطنــوا أصـًال يف وســط احلجـر الشــرقي، فقـد كانــت هلــم 
داٌر واضـــحٌة وســـط (ســـيح احلطّـــاط)، بينمـــا بقيـــت عاصـــمتهم يف احلـــاجر. وعلـــى املســـتوى الـــوطين، تُعتـــرب 

ُألَســُر واحلِــَرف بــني مــزارعني وعمــّال يــدويني وصــيادي َمســك. ناحيــة مســقط دار ُســكناهم، ولــذلك تتنــوع ا
  وهم يسيطرون على الطريق جتاه الُقريات؛ اليت يسوُد فيها خصوُمُهُم التقليديون: بنو بطاش.

أمـــا بقيـــة املتـــوطنني مبســـقط فليســـت لـــديهم تنظيمـــات قَبليـــة، وهـــم يف الغالـــب مـــن الغربـــاء. ويف غالـــب 
اجلهات اليت كان لُعمان جتاراٌت معها، من اخلليج وإىل َمكران والسند واهلنـد،  األحيان فإّن هؤالء أتوا من

ومــن الناحيــة الشــرقية الــيمن وحــىت شــرق إفريقيــا. ويشــّكل البلــوش القســم األكــرب مــن املتــوطنني الَقبليــني. 
ون يف فصوٍل مـن وهناك فئٌة شعبيٌة متميزٌة من البحرينيني، باإلضافة إىل فئاٍت من جنوب اجلزيرة، كانوا يأت

  السنة.
وكــان الســالطني يف العــادة يســتجلبون جمنــدين مــن البلــوش ومــن أهــل اجلنــوب لقــد َشــّكل هــؤالء دائمــاً، 

م) مـــن 1924إىل جانـــب القبائـــل احلليفـــة واملقرَّبـــة (مـــن مثـــل احلواســـنة وبـــين ُعَمـــر بعـــد معاهـــدة الســـيب 
سقط أقلية يهوديٌة ملحوظة منـذ القـرن التاسـع الكتائب املرابطة يف احلصون، واحلرس على البوابات. ويف م

م. بيـد أّن األكثـر لفتـاً النتبـاه الزائـرين هـم طائفـُة البانيـان، 1828عشر، ويبدو أّن أعـدادها ازدادت عـام 
ـــاًء ال  والـــذين يبـــدو أّن وجـــودهم يعـــوُد إىل زمـــن الربتغـــاليني؛ أو إىل الزمـــان الـــذي صـــارت فيـــه مســـقط مين

عقــــود القــــرن التاســــع عشــــر كــــان عــــدد اهلنــــدوس هــــؤالء ال يزيــــد علــــى األلــــف ُيســــتغىن عنــــه. ويف أكثــــر 
  ).2واخلمسمائة إىل األلفني، ما بني جتاٍر ووسطاء. لكّن تركيبتهم تتنوع بتغريُّ الظروف السياسية(

للــــورمير،  Gazetteerكـــلُّ هــــؤالء الســــّكان كــــانوا مييلــــون للَســــَكن يف أحيـــاء معيَّنــــٍة باملدينــــة (قــــارن بالـــــ
فاجـــأَة أّن البانيـــان كـــانوا يســـكنون يف األجـــزاء الشـــرقية 1185-1181، ب، 2م ،1970

ُ
م). لكـــنَّ امل

م وتقاليــدهم، فــأموٌر معروفــٌة منــذ أيــام نيبــور  م يف ممارســة عبــادا  Niebuhrمــن املدينــة. أمــاّ عــن حريــا
تيـة السـنديني قبـل فـإنَّ أول معبـٍد هندوسـٍي بنـاه أهـُل با Allenالذي كتب تقريراً عن ذلك. وحبسب ألن 
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ثالمثائة عام. واألشّد طرافـًة وغرابـًة مـا يقـاُل مـن أّن متثـال اإلهلـة غوفنـَدرَاج الـذي ُنصـب مبسـقط، جـيء بـه 
م لفســح 1971مــن البصــرة حيــث كــان اهلنــدوس يعــانون مــن صــعوباٍت هنــاك. أّمــا املعبــد فقــد أُزيــل عــام 

اهلنــد. والتمثــال الثــاين معبــٌد معــروف باســم بافــاجي، اجملــال لبنــاء قصــٍر جديــد، وأمــا التمثــال فقــد أُعيــد إىل 
وهــو خــاصٌّ بفرقــة اهلافــاملي أو الُبســتمرجي اهلندوســية، والــيت ينتمــي إليهــا أكثــر هنــدوس باتيــة منــذ أواخــر 
القــرن الســابع عشــر، وقــد أقــيم املعبــد يف النصــف الثــاين مــن القــرن الثــامن عشــر، ومــا يــزال موجــوداً حــىت 

آخــران مهــا (كالكــا) الــذي كانــت تتعبــد فيــه فرقــة الغوســاين الربامهانيــة ذات النفــوذ، اليــوم. وهنــاك معبــدان 
وقـــد أُزيـــل مـــن أجـــل بنـــاء طريـــٍق جديـــدة باجتـــاه مطـــرح، وُوضـــع متثالُـــُه يف معبـــد بافـــاجي. أمـــا الرابـــع باســـم 

نـــدوس موتيشـــقار، فقـــد بُـــين علـــى مقربـــٍة مـــن دوحـــة باميـــان، ويتضـــمن بئـــرين، وقـــد صـــار مركـــزاً رئيســـياً لله
مبســـقط، وأُعيـــد ترميُمـــُه يف اآلونـــة األخـــرية. وبشـــكٍل عـــاٍم، علـــى أي حـــال، مـــا ظلّـــت احلـــارات متميـــزًة أو 
متمــايزة، ولــيس هنــاك مــا يشــبه احلــارة املســوَّرة (اخلَوجــة) لــدى جمموعــة اللــواتيني مبطــرح: فالناحيــة شــديدة 

ــزت تلــك الوظــائف بــداخلها بشــكٍل خمطَّــط. وتتمــايزُ  اجلماعــاُت بــالثروة ولــيس باالنتمــاء  الضــيق، وقــد تركَّ
ي والديين، ولذلك فحىت البانيان ال جيمُعُهم حيٌّ واحد. ومـع ذلـك؛ فـإّن عناصـر اجملتمـع األشـّد جتماعاال

فقــراً، متيــُل إىل االســتقرار وراء أحيــاء ذوي الوجاهــة والراحــة، مــن مثــل ضــواحي الربســيت. ويف ناحيــة املركــز 
دّكان مع بدايات القـرن العشـرين؛ لكـّن العـدد تضـاءَل بعـد  300ما يقال تقوم السوق، واليت تضمنت في

انتقــال مجاعــة التجــار إىل مطــرح خــالل احلــرب اُألوىل. وأكثــر املبــاين الرئيســية ترّكــزت لناحيــة الشــاطئ، ويف 
ن حــي آل بوســعيد املمتــد يف مــا بــني املــرياين وبــاب الكبــري. وبســبب تنــوع الســّكان، وتــوزُّع الفئــات، مــا كــا

م)، كما مل يكن بينها ما هو ذو أمهيـٍة 1972حىت العام  31هناك جامٌع مرَكزيٌّ بني مساجد املدينة الـ (
هندسيٍة من نوٍع ما. كما أّن املدينة ما كانت فيهـا مبـاين تسـتحق الـذكر عمرانيّـاً؛ باسـتثناء القلعتـني اللتـني 

  اجملموع العمراين متناسقاً.بنامها الربتغاليون. لكْن من الناحية املعمارية فقد كان 
تارخيياً بدأت مسقط بالربوز يف حقبة آل ُهرُمز أوآخـَر عقـود القـرن اخلـامس عشـر املـيالدي، قبـل جمـيء 
الربتغــاليني بقليــل. ورمبــا كانــت هلــا أمهيــٌة ســابقٌة علــى ذلــك أيضــاً. ومنــذ الساســانيني وحــىت القــرن اخلــامس 

ـــة املـــيالدي، كانـــت ُصـــحار أهـــمَّ مـــدن الســـاحل،  ـــة اجلنوبي يف حـــني كـــان أهـــّم املراكـــز الســـاحلية يف النهاي
للباطنة، أي يف َدَما (ناحية السيب املعاصرة). وكان كلٌّ من هذين املركزين سوقاً للعرب يف عصور ما قبل 

. ويبدو من املصادر اجلغرافية الكالسيكية (املقدسي، وابـن الفقيـه، ومعجـم يـاقوت، وابـن اجملـاور، سالماإل
لتاجر سليمان) أنه خالل تلك الفرتة، كانت مسـقط هامشـيًة ضـمن مراكـز اخللـيج الكـربى، وتقـع ورحلة ا

خــارج اخلطــوط الرئيســية للعربيــة اجلنوبيــة (الــيمن) يف التجــارة البحريــة. كانــت مســقط بلــدًة صــغريًة مزدهــرًة 
لــيج لكونـــه مركــز جتــارة بوصــفها آِخــر مــوطٍن للتــزود بامليــاه للســفن املتــاجرة مــع اهلنــد، لكــْن مــع تراُجــع اخل

مصر، يف القـرن احلـادي  -البحر األمحر  -احمليط اهلندي، وصعود حمور: العربية اجلنوبية (الِشحر واليمن) 
. فقـد ظهـرت بنيـٌة اقتصـاديٌة  سياسـيٌة تبلـورت مـع اسـتتباب قـوة آل ُهرمـز يف  -عشـر، بـدأت الصـورة تتغـريَّ
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جديـدة للسـاحل الُعمـاين. بـل يف القـرن السـابق، كـان مركـز  الثلث األول مـن القـرن الرابـع عشـر، وجغرافيـة
السيطرة على الساحل قد حترك بشكٍل أقرب، حبيث صارت قلهات، من حيث أتت األسرة اهلُرمزية، هي 
املركــز األبــرز. وصــارت قلهــات املركــز اإلداري يف خلــيج ُعمــان، بينمــا صــارت ُجلفــار (قــرب رأس اخليمــة) 

نــب العــريب علــى مــدخل اخللــيج. ويف الوقــت نفســه، كانــت مســقط تتطــور إىل حمطــٍة مركــزاً رئيســياًّ مــن اجلا
معتـــربٍة يف الســـياق الُعمـــاين. ويف القـــرن اخلـــامس عشـــر تراجعـــت قلهـــات لصـــاحل مســـقط، باعتبارهـــا مينـــاًء 

ال ). وهناك من يـرى أّن هلـذه املتغـريات أسـباباً تتعلـق بأحجـام السـفن وتكنولوجيـا تسـيريها. وممـا 3رئيسياً(
شّك فيه أّن قلهات كانت خياراً سيئاً، وعندما يسوُء الطقـس، كـان علـى السـفن أن تلجـأ إىل رأس احلـّد. 
باإلضافة إىل أّن املدينة كانت تقع على طرف منطقة سيطرة آل هرمـز، وهـي معرَّضـة للغـارات مـن جانـب 

فقــــد دانـــت قلهــــات ســـاحل مكـــران، وبــــذلك مـــا كانــــت هلـــا فوائـــد خاصــــة. ونظـــراً هلــــذه الظـــروف كّلهـــا؛ 
بصــعودها القصــري النتســاب آل ُهرمــز إليهــا. ومثــل أكثــر مــوانئ اخللــيج؛ فقــد كــان صــعود املــدن الســاحلية 
وهبوطها تبعاً للظـروف اخلاّصـة والطارئـة. وألّن مسـقط متلـك ميـزاٍت ليسـت لقلهـات، وذات موقـع مركـزي 

) أن ذاك املركـز 4ر، ذكـر ابـن ماجـد(نْسيب؛ فقد بدأ صعوُدها. ويف النصف الثاين مـن القـرن اخلـامس عشـ
  صار املوطن الرئيسي على الساحل الُعماين للتجارة مع اهلند، وذلك يف أواخر عقود السيطرة اهلرمزية.

ويف ذلــــك الوقــــت كانــــت مســــقط تســــتورد املالبــــس والزيــــت النبــــايت، والعبيــــد والســــكر واألرّز واحلبــــوب 
ـــا صـــارت مركـــزاً األخـــرى، وُتصـــّدُر التمـــور الطازجـــة واجلافـــة واأل مســـاك اجملفَّفـــة مـــن أراضـــيها الداخليـــة. مث إ

. ولعبـت قلهـات دوراً يف ذلـك؛ لكـّن )اإلحسـاء(لتصدير اخليول إىل اهلند، حىت من األماكن البعيدة مثـل 
املــوطن الرئيســي للخيــول العربيــة ظــلَّ يف ظفــار. ومــع تضــاؤل ذلــك املركــز علــى الســاحل اجلنــويب، والــذي  

ة نفسها مع اليمن مثل قلهات بالنسبة هلرمز، متركزت التجارة على الساحل الُعمـاين. وقـد كانت له املكان
احتكر الربتغاليون ذلك، بعد أن فرض السلطان بدر بن عبـد اهللا الكثـريي حظـراً علـى تصـدير اخليـول مـن 

  ).5الساحل اجلنويب(
  الحقبة البرتغالية

ـا يف سـوقطرة يف غادرت فرقٌة حبريٌة برتغاليٌة بقيادة ألفونسـو إ أغسـطس عـام  10لبـوكريك تريسـتاو داكو
ـــا كانـــت تقصـــد منـــذ البدايـــة مدينـــة مســـقط 1507 م، ومعهـــا مـــؤٌن ووقـــوٌد ألســـبوعني فقـــط؛ وبـــذلك فإ

وميناَءها. ولكـْن قبـل أن تصـل إىل هـدفها، قـرر قائـدها األعلـى إدخـال هـدٍف آخـر يف محلتـه هـو احـتالل 
الزحف، فسـقطت قلهـات؛ مث ُدّمـرت قُريـات، قبـل الوصـول إىل مسـقط  ُهرمـز أيضاً. واستمر األسطول يف

ـا كانـت قليلـة السـكان الـذين بلـغ عـددهم  2يف  سبتمرب. والتقارير عن املدينة يف تلك الفرتة، تشـري إىل أ
حوايل سبعة آالف، وهي ذات شوارع وأزقة ضيقة، ومساكن فقرية. لكْن مع بعـض البنايـات بعـدة طوابـق 

ر. أمـــا املســـجد اجلـــامع فقـــد كـــان مبنيّـــاً مـــن خشـــب الشـــجر، بينمـــا كانـــت أعمدتـــه الداخليـــة مبنيـــة بـــاحلج
  تستند إىل صخور، وسقفه من جذوع األشجار املشذبة أيضاً.
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وبالنســبة للــدفاعات فقــد كانــت هنــاك عــدة مراكــز دفاعيــة، لكــْن لــيس هنــاك ســوٌر مــرتابط. ومــن اجلهــة 
خور، مـــع وجـــود نقطتـــني للـــدخول إىل الشـــاطئ. وكـــان البحريـــة كـــان هنـــاك حـــائط متقطـــع، مـــدعم بالصـــ

املقصـــود مـــن وراء هـــذه الـــدفاعات البســـيطة محايـــة املدينـــة مـــن قراصـــنة البحـــار، بـــل رمبـــا جـــرى اســـتحداثها 
بســــرعة علــــى وْقــــع مســــاع أخبــــار اقــــرتاب الربتغــــاليني. وقــــد جــــرت مفاوضــــات كــــان املســــقطيون مســــتعدين 

يــدفعوا مبلغــاً مــن املــال كــانوا يدفعونــه هلرمــز مــن قبــل. ويف تقــارير مبقتضــاها مقابــل انســحاب الربتغــاليني أن 
آالف أو مخســـة آالف أشـــريف (مقارنـــًة مـــع قلهـــات الـــيت كانـــت  4م يبلـــغ ذاك املـــال 1515ُنشـــرت عـــام 

) بيــد أن إمــداداٍت مــن بــين جــرب (اجلبــور) وصــلت مــن الــداخل، جعلــت 7500ألفــاً، وُجلفــار  11تــدفع 
ســـبتمرب اجتـــاز  5املتفـــاوض؛ فغضـــب البـــوكريك وعـــزم علـــى اهلجـــوم. ويف يـــوم  املســـقطيني يغـــريون مـــوقفهم

الربتغاليون احلائط البحري، واحتلوا املدينة يف ثالث سـاعات. وملـدة مثانيـة أيـام قتـل الربتغـاليون كـل إنسـاٍن 
ـم وجـدوا يف جـدرا ا أشـياء وقعت أعينهم عليه باملدينة، وهـدموا املنـازل الفخمـة بالـذات، ملـا يقـال مـن أ

مثينـًة خمبَّــأة. ولــيس معروفــاً ملــاذا عــزم ألبــوكريك علــى تـدمري املدينــة بعــد إنــذار أهلهــا بــدفع مبلــغ عشــرة آالف 
أشــريف، وتــرك املدينــة مؤقتــاً تشــتعل فيهــا النــريان مــن جــراء رش الزيــت النبــايت الــذي ســكبه الربتغــاليون، مث 

  انت راسيًة بامليناء.سفينة ك 34إضرام النار فيه. كما دمَّر الربتغاليون 
كانت مزايا مسقط بوصفها ميناًء حمميـاً وسـط السـاحل العـريب، جليـًة لـدى الربتغـاليني؛ ولـذلك بـدأت 

م صـــارت مســـقط مركـــزهم 1622تـــؤدي دوراً بـــارزاً يف اســـرتاتيجيتهم بـــاخلليج. وعنـــدما فقـــدوا هرمـــز عـــام 
أشـريف، قبـل أن يزيـدوا املبلـغ إىل  ألـف 15م فرضـوا علـى السـكان مبلـغ 1507الرئيسي. يف معاهدة عام 

م. ويف الوقـــت نفســـه بـــدأ نظـــام االمتيـــازات، والـــذي يســـمح 1515ألفـــاً بعـــد إكمـــال القبضـــة عـــام  60
للسفن باملرور والتجارة مقابـل ضـرائب باهظـة، علـى أن ميتنـع هـؤالء عـن دخـول املنـاطق الـيت ال يسـيطرون 

وأرســل الربتغــاليون جيشــاً إلمخــاد الثــورة. ويف م ثــارت كــلٌّ مــن قلهــات ومســقط، 1526هــم عليهــا. ويف 
م تقاضـى الربتغـاليون كـلَّ ضـرائب التجـار يف هرمـز، مجاعـًة ومينـاًء. وال شـكَّ أّن هـذا النظـام 1542العام 

أّمــا الســور الــذي بنــوه َحــول مســقط فكــان  -احلديــدي فــرض زيــادة االحتياطــات جتــاه الســاحل والــداخل 
ظــلَّ ممكنــاً لفــرتٍة طويلــٍة أن يُهــاَجَم الســاحُل الربتغــايل حــىت مســقط مــن  ســببه خــوفهم مــن العثمــانيني. وقــد

جانب املصـريني حـىت أيـام املماليـك؛ ألّن الربتغـاليني مـا اسـتطاعوا السـيطرة علـى البحـر األمحـر. لكـْن كـان 
 )اإلحســاء(م حــني ســيطر العثمــانيون علــى بغــداد والبصــرة واعرتفــت 1534البــد مــن االنتظــار حــىت عــام 

م، وعندها ظهر خصٌم قويٌّ يف األُُفق. يف العام بسي م قدمت ِقَطٌع حبريٌة عثمانيٌة من السويس 1538اد
اهلنــدي الربتغــايل، لكنهــا مل تســتطع االســتيالء عليــه؛ إمنــا عــادت وأسســت قاعــدًة  )ديــو(وحاصــرت مينــاء 

ى الساحل الُعثماين مع بدايـة حبريًة لألسطول يف ميناء عدن. ومنذ ذلك احلني اعتادوا أن يقوموا حبملٍة عل
م اســـــتوىل العثمـــــانيون علـــــى البصـــــرة 1546فصــــل الشـــــتاء طـــــواَل األربعينـــــات مـــــن ذاك القـــــرن. ويف عـــــام 

م. وأرسل الربتغاليون أسـطوًال إىل رأس اخللـيج ملواجهـة تلـك 1550ومينائها، مث على مدينة القطيف عام 
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م مل تتهــدد مــن هــذه الناحيــة إال مــن  التطــورات؛ لكــّن جناحاتــه مــا كانــت كاملــة. ومــع ذلــك فــإنّ  ســيطر
م يف ُهرمــَز وغريهــا، كمــا أمــر القائــد  األســطول العثمــاين بالســويس. ولــذلك فقــد عمــدوا إىل تقويــة دفاعــا

قلعـة املـرياين املشـهورة. ومـا كـان  )َسـَلف(الربتغايل باهلند ببناء قلعـٍة للـدفاع عـن مسـقط؛ وكانـت تلـك هـي 
م، ولذلك استوىل العثمانيون علـى البلـدة 1552عندما بدأت الغارة العثمانية عام  بناُء تلك القلعة قد متَّ 

بســهولة. وقــد اســتطاع الربتغــاليون الســتون الصــمود بالقلعــة غــري املكتملــة البنــاء أليــام، لكــن عنــدما حضــر 
 قائـــد األســـطول، الـــذي عمـــد لتـــدمري القلعـــة غـــري )لبـــريي ريـــس(األســـطول العثمـــاين ســـارعوا لالستســـالم 

أولئــك املستسـلمني، أىب رفــاقـُُهم يف هرمـز أن يفتــدوهم، رغــم  )ُجــْنب (املكتملـة تــدمرياً شـبه كامــل. وبسـبب 
أّن العثمانيني استخدموهم للخدمة على السفن؛ وإن يكونوا قد قاموا بـبعض االتصـاالت لتحريـر النسـاء. 

ضـطُّر، بسـبب شـائعاٍت ومكائــد ، إذ ا)لبـريي َريـّـس(بيـد أّن مسـقط كانـت حمطـة النجــاح الرئيسـية بالنسـبة 
ضّده لـدى السـلطان العثمـاين، أن يـرتك أكثـر قطـع األسـطول بالبصـرة. وصـارت مشـكلة العثمـانيني كيـف 
ُخيرجونـــه. ففـــي احملاولـــة األوىل َعْرقَلـــُه الربتغـــاليون يف ممـــرات ُهرُمـــز، مث اجتمعـــوا وخاضـــوا معركـــًة مهمـــًة ضـــد 

النجـاة  )سـيد علـي َريـَّس(ى سـاحل ُعمـان، وكسـبوها. واسـتطاع العثمانيني بزعامة فرناندو دي مينيزس علـ
؛ لكــّن الريــاح رمتــه علــى الشــاطئ اهلنــدي. ومنــذ تلــك املعركــة تراجــع اخلطــر 15بتســع ســفٍن مــن الِقطَــع الـــ

العثمــاين، واحنصــر الصــراع بــني الطــرفني علــى البحــرين، وإن بقيــت بعــض احلــوادث، كمــا ظــلَّ العثمــانيون 
  البحر األمحر. يشكلون َخَطراً يف

لكّن هذه األحداث القتالية، ما أخرَّت بالتجارة الربتغالية أو الوساطات التجاريـة. فقـد ظـلَّ الربتغـاليون 
عاملني مباشرًة يف التجـارة أو وسـطاء لـيس مـع أوروبـا َفقـط فقـد سـيطروا علـى مينـاء ماكـاو الصـيين حـواَيل 

م ا1557العـــام  لتجـــارات البينيـــة مـــع اليابـــان والصـــني واهلنـــد م، ومنـــذ ذلـــك احلـــني صـــارت حتـــت ســـيطر
ومـــع أّن  -وســـاحل اخللـــيج وشـــرق إفريقيـــا. وهكـــذا انضـــّمت مســـقط إىل هـــذه الســـوق الدوليـــة الواســـعة 

الربتغاليني كانوا هم املستفيدين الرئيسيني؛ فقد ظّلت هناك فـَُرٌص للمبادرات احمللية. فقـد أُعطيـت مسـقط 
مــن الضــرائب علــى الِســَلع الــواردة، وهــي النســبة نفُســها الــيت أُعطيــت  %11ة نصــيباً عــادًال َمتَثَّــَل يف نْســب

هلرمــز حلمايــة الصــناعات اليدويــة الفارســية. وكانــت زيــادة أمهيــة مســقط علــى حســاب قلهــات أيضــاً. فقــد 
صار الساحل مقسوماً بني الربتغاليني واألتراك، وما عادت هناك حاجٌة ملموسة مليناٍء خـارجٍي مـن ناحيـة 

نـــوب. وقـــد ظلـــت قلهـــات ُعرضـــًة لغـــاراٍت مـــن مكـــران، كمـــا اســـتهدفها العثمـــانيون مـــن البحـــر األمحـــر. اجل
وبسبب ذلك كّله فقد اخنفـض مـدخوُهلا مـن الضـعفني ونصـف الضـعف مـن مـداخيل مسـقط، إىل نصـف 
مدخول مسقط يف مطلع القرن السادس عشر، مث إىل حوايل الثلث مقارنًة بالسابق. وبـذلك فقـد اخنفـض 

ام املدينــة متامــاً، بينمــا ارتفعــت مقامــات العــائالت املســقطية: مــن مثــل راشــد بــن أمحــد املســقطي وابنــه، مقــ
  وغريمها ممن بلغوا مرتبًة ساميًة يف خدمة ملوك ُهرُمز.
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على أّن تراجـع اخلطـر العثمـاين، مـا دفـع الربتغـاليني للطمأنينـة. ففـي أواخـر القـرن السـادس عشـر، ظهـر 
وبيــون هلــم، مــن أّمههــم اهلولنــديون واإلجنليــز؛ يف حــني أّن توحــد الربتغــال مــع أســبانيا منافُســون وخصــوم أور 

م كانــت لــه نتــائج علــى املســرح اهلنــدي/ الربتغــايل. وظهــرت احلاجــة ملزيــٍد مــن التحصــينات يف 1580عــام 
 م. وقـد صـرفت1581أن ينهـب املدينـة عـام  )علـي بـاي(مسقط، عندما استطاع قائٌد حبريٌّ عثماين هو 

زوارقــه احلربيــة األربعــة انتبــاه الربتغــاليني علــى الشــاطئ، يف حــني اســتطاعت القــوات الربيــة احملمولــة أن تصــل 
إىل الــرب يف ِســـدات، ومفاجـــأة احلاميـــة الربتغاليـــة الـــيت فـــرَّت إىل مطـــرح، مث إىل داخـــل الـــبالد. وهكـــذا فبـــني 

، سـان جـاو، املعـروف اليـوم بـاجلاليل م ُبين احلصنان اللذان ما يزاالن قائمني حىت اليـوم1588و 1586
م، أمــا احلصــن اآلخــر فقــد انتهــى يف العــام التــايل، كمــا تشــري لــذلك لوحــُة 1587حيــث انتهــى بنــاؤه عــام 

يف عهـــد العظـــيم الســـامي املقـــام فيليـــب، ملِكنـــا املقـــدَّس، ويف العـــام الثـــامن مـــن محلـــه لتـــاج (إنشـــاء املبـــىن: 
؛ ببنـاء هـذه القلعـة، والـيت أقامهـا بلشـيور )دون دواريت دي مـانيزس(د الربتغال، أمر بواسطة نائبـه علـى اهلنـ

ــــــي ()م1588ألقـــــادس، الـــــرئيس األول،  ـــــرف هـــــذا احلصـــــن اليـــــوم باســـــم مريان  Allmmanti. ويُع

almirante ؛ وقـــد صـــار املركـــز الرئيســـيَّ للـــدفاعات. ومـــا يـــزال موجـــوداً حـــىت اليـــوم علـــى الشـــكل نفســـه(
  تغاليون. تقريباً الذي تركه عليه الرب 

وصــارت مســقط املركــز الربتغــايل الرئيســي علــى الســاحل؛ وخباصــٍة بعــد طــرد الربتغــاليني مــن ُهرُمــز عــام 
م، وأتــى إليهــا معظــم األلفــني الــذين أخالهــم الربيطــانيون إىل الســاحل العــريب بذريعــة االستســالم. 1622

ديــٌد علــى مســقط مــن ناحيــة الفــرس، والــذين أَملــ وا أن تــأتيهم املســاعدة إّمــا مــن ويف هــذه األحــوال وقــع 
قاتــل بشراســٍة بعــد أن كــان ســراُحُه قــد  Ruy Freyreاإلجنليــز وإمــا مــن اهلولنــديني. بيــد أنَّ روي فرايــر 

م وقـد أراد الرجـل أن يـؤّمن السـيطرة علـى رأس اخللـيج، وأن يقـّوي 1623أُطلق من األسـر الربيطـاين عـام 
  ّمت كلبوه إىل نظام دفاعات مسقط.دفاعات مسقط. فزيدت مدفعية الشاطئ، كما ض

فقـد توحـد  -م ظهر خطٌر جديٌد، ليس من اخلـارج آنـذاك؛ بـل مـن الـداخل الُعمـاين 1624ويف العام 
ــددًة مــن البحــر  الُعمــانيون تــدرجيّياً حتــت إمــرة اإلمــام ناصــر بــن ُمرشــد اليعــريب، وصــارت املدينــة بــذلك مهَّ

م، وجد أّن حائطاً تُرابّياً ُأضيف مـن حوهلـا. وقـد 1625عام مسقط  )بيرتو ديلال فال(والرب. وعندما زار 
تطور ذاك احلائط إىل ُسوٍر مهم، وأزيلت املساكُن من حول املدخل الرئيسي حىت ال تكـون ذريعـًة وغطـاًء 

  هلجوٍم من تلك الناحية. ورمبا كان ذاك السور مماثًال للذي نعرفُه اليوم.
ايــات العهــد ا ــم تلــك املســاحة وقــد تغــريت املدينــة يف  لربتغــايل. فقــد ازداد عــدد الســكان، وضــاقت 

الصغرية املسوَّرة، وتصاعدت الروائح باملدينة، وظلت الشكوى من ذلك حىت القرن التاِسـع عشـر. والواقـع 
م  1625أّن املبــاين الرئيســية كانــت تقــُع كلُّهــا علــى البحــر، الــذي قــام علــى حافتــه حــائٌط عــال. ويف العــام 

. )ديلـــال فـــال(ينـــة كنيســـتان، إحـــدامها امسهـــا ديلـــال غراســـيا، واُألخـــرى دل روزاريـــو، حبســـب كانـــت يف املد
م، 1648و 1625وكـان احلــائط البحـري مــا يـزال موجــوداً عنـدما زار كمبفــر املدينـة. وفيمــا بـني العــامني 
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ــم إعــادة إســكان املنــ دائيني فكــر الربتغــاليون بإمكــان إنشــاء مســرح. وكــان هنــاك َقَصــص طريفــة حــول إراد
م. وال نعلـم بالضـبط مـىت جـرى بنـاء الـدير 1634بالبالد، والذين جرى اضطهاُدُهم بالعراق، حوايل عام 

يتحــدث عــن أربعــة كهــاٍن فقــط، وقــد كــانوا مجيعــاً  )ديلــال فــال(. )كاتدرائيــة(األوغســطيين، مث تطــويره إىل 
. ويبـدو أّن الكنيسـة بُنيـت 6أيضـاً أوغسطينيني، لكّن هناك من يذكر أّن الكاهن بُصحار كـان أوغسـطينياً 

م؛ لكننا ال نعرُف مـاذا كـان وضـُعها الـديين/ الَكَنسـّي. بيـد أّن نفـوذ الكنيسـة اجتـه إىل 1630حوايل عام 
التضاؤل يف أواخر الفرتة الربتغالية. وعندما زار اجلزوييت (اليسوعي) البلجيكي غاسباري مسـقط آخـر أيـام 

من أي نوع. ويبدو أّن املباين ما كانت للعبادة فقط؛ بـل كـان فيهـا مصـنٌع  الربتغاليني، ما وجد فيها كاهناً 
وثكنـــــاٌت وخمـــــزن. وقـــــد اســـــتخدم املبـــــىن فيمـــــا بعـــــد مقـــــراً لإلمـــــام يف زيارتـــــه الســـــنوية ملســـــقط. ويف عهـــــد 

أيَّ ، لكنـه فقـد )igreziaالبوسعيديني اسـُتخدم إصـطبًال. ويف العاميـة الُعمانيـة ظـلَّ املبـىن ُيسـمَّى إغرزيـا (
معًىن ديين: ففي زجنبار مثًال يشري مفرد غورازيا إىل احلصن الرئيسي، وعند ابن ُرزيق إشـارٌة إىل املبـىن حتـت 

اية القرن التاسـع عشـر. وهنـاك مبـًىن برتغـايلٌّ آخـر بقـي 7اسم كرخانه . ويبدو أّن املبىن نفسه اختفى عند 
م؛ يف حـني يـرى الكـابنت 1604مـن بنـاء العـام  إنـه )Milesإىل زمٍن قريب، هو مبـىن اجلمـارك، ويقـول (

)Stiffe(  ـــاً 1634أنـــه يعـــود للعـــام ـــاريخ الثـــاين أقـــرب للصـــحة؛ ألّن مســـقط صـــارت مركـــزاً مجركي م. والت
ٍ كـان  رئيسياً بعد ضياع ُهرُمز. ويف تلك الفرتة صارت املـداخيل الضـرائبية علـى السـلع خاضـعًة لنظـاٍم معـنيَّ

مهم لــه مــن ضــمن جتــاُوزهم للنظــام التجــاري الربتغــايل. وقــد صــارت مــداخيل الربيطــانيون قــد فقــدوا احــرتا
ا على الِسَلع الداخلة إىل اهلند واخلارجـة منهـا (والسـند بالـذات).  الربتغاليني حمصورًة بالرسوم اليت يتقاضو
وقـــد صـــار بوســـع الُعمـــانيني أنفســـهم أن يتحركـــوا باعتبـــارهم وســـطاء جتـــاريني؛ خاضـــعني أيضـــاً للمكـــوس 

  الربتغالية. وما لبثوا أن جتاوزوا كلَّ القيود عندما ازدادوا قوًة أيام ناصر بن مرشد.
وخــالل فــرتة اليعاربـــة جــاء اهلجــوم األول علــى مســقط مــن جانــب الُعمــانيني لتحريرهــا مــن الربتغــاليني يف 

تفاصـــيل، ثالثينـــات القـــرن الســـابع عشـــر؛ حبســـب مـــا تـــذكره كتـــب التـــاريخ احملليـــة (انظـــر تفاصـــيل ذلـــك ال
Bathurst,op.cit. ويقـــــال: إّن الربتغـــــاليني خضـــــعوا للضـــــغوط العســـــكرية، ودفعـــــوا أمـــــواًال إليقـــــاف .(

حقاً يف ذلك احلني. لكْن يف الغارة الُعمانيـة علـى  )أموال محاية(اهلجمات، وال ندري هل دفع الربتغاليون 
نيني مــع مســـقط، بــل الوعـــد م جـــاء ضــمن اتفاقيــة اهلدنـــة شــرط حريــة التجـــارة للُعمــا1634ُصــحار عــام 

بتســـــليم مطـــــرح هلـــــم. مث جـــــَرت مشـــــكالٌت يف أوســـــاط الســـــلطات الُعمانيـــــة حبيـــــث خـــــفَّ الضـــــغط علـــــى 
م. وقــد اســتطاعوا ردَّ 1640الربتغــاليني ونُســوه؛ ولــذلك فوجئــوا بــاهلجوم الُعمــاين ثانيــًة علــى مســقط عــام 

عــر ذلــك أّن الُعمــانيني صــاروا م جنــم عنــه ســقوط ُصــحار. وقــد ظ1643ذاك اهلجــوم؛ لكــّن هجــوَم عــام 
التجاريــة الــذي اصــطنعه  )نظــام احلمايــة(ميتلكــون مينــاًء علــى الســاحل، وصــار بوســعهم التــدخل حبــراً ضــد 

م لكنها ما كانت ذات 1646الربتغاليون. بل إنَّ اإلمام سارع إىل عقد اتفاقيٍة جتاريٍة مع الربيطانيني عام 
ـــٍة مباشـــرٍة آنـــذاك. واســـتمرت االشـــتب ـــٌة رئيســـيٌة عـــام أمهي اكات املتقطعـــة بـــني الطـــرفني إىل أن حـــدثت جما
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ــــا عنــــت حتييــــد مطــــرح، واإلرغــــام علــــى التعامــــل 1648 م كانــــت عواقبهــــا وخيمــــة علــــى الربتغــــاليني ؛ أل
م، وبعــد أن تــوىل 1649التجــاري احلــّر مــع كــل املمتلكــات الربتغاليــة ولــيس مســقط فقــط. ويف أبريــل عــام 

ليعريب قـاد اهلجـوم النهـائي السـتعادة مسـقط، وطـرد الربتغـاليني مـن ُعمـان. ويف اإلمامة سلطان بن سيف ا
اية ذاك العام دخل الُعمانيون مسقط، وساعدهم يف ذلك زعيم البانيــن، الـذي كـان يتـوىل إمـداد املدينـة 

ا حاصرة وحصو
ُ
ئة مـنهم . وجلأ الربتغاليون إىل دار الصناعة، واجلاليل. ومع الوقـت جـرى إجـالء سـتما8امل

حبراً. أما البقية بقيادة فرانسسكو دي تافورا، فقد سيطر عليهم اجلوع واإلرهـاق ونقـص وسائــل  )ديو(إىل 
م وتـــبعهم بعـــد ثالثـــة أيـــام الـــذين 1650ينـــاير عـــام  23الـــدفاع لتعـــذُّر إمــــدادهم؛ ولـــذلك استســـلموا يف 

  حتصنوا بدار الصناعة.
م كـــاد الُعمـــانيون يســـّلمون مســـقط 1652فـــي عـــام ومنـــذ ذلـــك احلـــني اســـتمرت احلـــرب يف البحـــر. ف

بســبب ضــيق احلصــار. مث إّن اســتمرار اهلجمــات البحريــة الربتغاليــة، اضــطرت الُعمــانيني بعــد عشــرين عامــاً 
على فتح مسقط أن يعقـدوا اتفاقيـًة مـع خصـومهم مسحـوا هلـم مبوجبهـا إعـادة إنشـاء مصـنعهم. لكـّن تلـك 

م، واليت كانـت نتيجتهـا خـروج الربتغـاليني 1697تباكات البحرية عام الشروط مل تنفَّْذ. وجرت آِخر االش
واسـتمرت القـوة البحريـة الُعمانيـة يف  .من امليـاه الُعمانيـة، وضـياع كـّل آمـاهلم بنـاء علـى يف اسـتعادة مسـقط

. بـل النمو، وتزايدت املشاركة الُعمانية يف التجارة البحرية مبا يف ذلك اليعاربة أنفسهم من خـالل وكالئهـم
ــًة مــا بــني 1669ومنــذ عــام  طــن غنموهــا مــن جتــار  500و 350م بــدأ اليعاربــة يســتخدمون ســفناً حربي

؛ يف حـني اسـتخدم التجـار الُعمـانيون اآلخـرون سـفناً مـن زِنـة مائـة ومـائيت طـن غنموهـا يف املعـارك )سرت(
رقيــق والعــاج والــذهب مــن أو تعاقــدوا علــى بنائهــا هلــم. وكــان نتيجــة لــذلك أن شــارك الُعمــانيون يف جتــارة ال

، والآللــئ مــن اخللــيج، وســلع خمتلفــة حمليــة )خمــا(، والقهــوة مــن )ســرت(شــرق إفريقيــا، واألرز والبضــائع مــن 
وإقليمية، واليت صارت متّر بأيدي جتار مسقط. بيد أّن التجارة ظلت غري آمنٍة بسبب استمرار احلرب مـع 

م كـان 1659الربيطـانيني حلمايـة مصـاحلهم التجاريـة. ويف عـام الربتغاليني، وجلأ الُعمانيون إىل اهلولنـديني و 
اإلمام مستعداً لتسليم جزء من مسقط للربيطانيني من أجـل محايـة التجـارة ؛ لكـّن هـذا العـرَض مل يتحقـق 
ــــًة ، ولــــيس حصــــناً. وتطــــورت العالقــــات مــــع اهلولنــــديني، ويف عــــام  ، واســــتُبدل بــــه إعطــــاؤهم حمطــــًة جتاري

تٌب مبسقط. ويف الواقع، مـا حتقـق وقتهـا وال فيمـا بعـد ألٍي مـن القـوى األجنبيـة م صار لديهم مك1670
  امتالك وكالة جتارية يف ُعمان.

مث تراجـــع التهديـــد الربتغـــايل، وانتقلـــت احلـــرب إىل احملـــيط اهلنـــدي وشـــرق إفريقيـــا. لكـــّن العنـــف الُعمـــاين 
ملسـتعملة؛ حـىت إّن بعـض السـفن الربيطانيـة تصاعد وتزايـد، مـع منـّو الُقـُدرات القتاليـة، والسـفن واألسـلحة ا

ــا ال متلــُك قــوًة حبريــًة مــؤثّرًة ملهامجــة الشــواطئ  هومجــت، وُأخــذ البحــارُة أســرى. وظهــرت إيــران منافســاً، وأل
الُعمانيــة، فقــد اســتعانت بــاألوروبيني وخباصــٍة الفرنســيون الــذين دخلــوا حــديثاً يف جمــال التنــاُفس مــع القــوى 

  لكّن الدولة الفارسية الصفوية سقطت قبل أن يؤيت ذلك التحاُلُف مثاره.األوروبية األخرى. 
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م؛ 1719أمـــا يف ُعمـــان نفســـها فقـــد وصـــل إىل الســـلطة الفـــىت الصـــغري ســـيف بـــن ســـلطان الثـــاين عـــام 
وعلـــى أثـــر ذلـــك ســـادت حالـــٌة مـــن الفوضـــى، أضـــعفت اليعاربـــة يف النهايـــة وأدت لســـقوطهم يف مـــا بعـــد. 

 )خلـف بـن مبـارك(ية بـني اهلناويـة والغافريـة صـارت مسـقط مقـر زعـيم اهلناويـة وخالل ظروف احلرب األهل
). ومــا عــادت إىل أيــدي اليعاربــة إالّ عــام  م بعــد مقتــل رئيســي الغافريــة واهلناويــة، وإعــالن 1728(الُقصــريِّ

ــت ســلطنة ســيف وإمامتــه كمــا  ســيف بــن ســلطان إمامــاً رمسيــاً. علــى أّن املعارضــة الغفاريــة اســتمرت، وأ
إمامــــــاً يف الــــــداخل عــــــام  )بلعــــــرب بــــــن محــــــري(بــــــدأت بنــــــزاع داخلــــــي أفضــــــى هــــــو اآلخــــــر إىل تنصــــــيب 

م طلـــب مســـاعدة الفـــرس ضـــدَّ 1737م. وصـــار مركـــز ســـيف يف مســـقط، ويف عـــام 1733هــــ/1145
خصـــمه. والتقـــى احللفـــاء جبُلفـــار، لكـــنهم تشـــاجروا بعـــربي، وعـــاد لطيـــف خـــان قائـــد القـــوة الفارســـية. إىل 

يف اإلغـــارة علـــى  )لطيـــف خـــان(تاء التـــايل طُلـــب مـــن تقـــي خـــان بكلربـــك أن ينضـــّم إىل ُجلفـــار. ويف الشـــ
ــدف االســتيالء علــى مســقط. وقــد زحــف الفــرس مــن الــداخل ومــن خــالل وادي مسائــل، ودخلــوا  ُعمــان 
إىل مســقط؛ لكــنهم مل يســتطيعوا قهــر القلعتــني، وفــرَّ ســيف بــن ســلطان حبــراً. واســتطاع ســيف عقــد ُصــلٍح 

لذي تنازل له، فأمكن للعمـانيني توحيـد قـواهم يف وجـه املهـامجني. واضـطر تقـي خـان إىل رفـع مع بلعرب ا
احلصــار بعــد ســتة أســابيع، وبعــد جــوالٍت مــن هنــاك وأخــرى هنــاك انســحب الفــرس إىل ُجلفــار مث تفرقــوا. 

لتجديـــد اهلجـــوم؛ لكـــّن التنفيـــذ تـــأخر. يف ذلـــك الوقـــت كـــان ســـيف بـــن  )نـــادر شـــاه(وصـــدرت أوامـــر مـــن 
طان قد تشاجر جمدداً مع ُعمانيَّي الداخل، وانُتخب خصٌم شرٌس له إماماً هو سلطان بن ُمرشـد. ويف سل

اهلـرب، وذهـب  )سـيف(م حاصر سلطان سيفاً وأحاط باحلصون. ومرًة أخرى استطاع 1742فرباير عام 
م، وعارضاً أن يكون تابعاً هلم مقابل إعادته للسلطة. وأتى ال فرُس هذه املرة مـع قـوٍة إىل الفرس مستعيناً 

حبريــٍة إىل ُجلفــار؛ لكــنهم هــامجوا مســقط مــن ناحيــة الباطنــة. يف ُصــحار لقــي الفــرس مقاومــًة شــديدًة مــن 
جانب أمحد بن سعيد البوسعيدي، فتابعوا سريهم إىل مسقط، اليت كان سلطان بن مرشد ما يزال حياصـر 

الُعمــانيون هزميــة القــوات الربيــة الفارســية  حصــنيها اللــذين صــمدا بفضــل عبيــد ســيف بعــد هروبــه. واســتطاع
عند مطرح. لكْن عندما وصل تقي خان مع اُألسطول انسحب سلطان. وتسلَّم الفـرس احلصـنني، وبـدأوا 
بنهب مسقط. وانسـحب أمحـد بـن سـعيد مـن ُصـحار أيضـاً، واسـتقرَّ بربكـاء، حيـث بـدأت جتتـذب بعـض 

ســلطان، وتبعــه بعــد قليــل ســيف، خصــمه علــى اللقــب التجــارة البحريــة. ويف يونيــو مــن تلــك الســنة مــات 
والسلطة، دون أن يتلقى جائزًة على خيبته باستدعاء الفرس. وليس واضحاً ماذا حـدث بعـد ذلـك. لكـن 
يبدو أّن القادة الفرس ما تلقَّوا تعليماٍت مـن املركـز بـإيران نتيجـة نشـوب الفوضـى هنـاك؛ لـذلك جـاؤوا إىل 

ــْتلهم. وحــوايل العــام بركــاء للتفــاوض مــع أمحــد بــن ســع م صــار 1745يد، الــذي أقــدم علــى ســجنهم مث قـَ
أمحد بن سعيد إمام عمان؛ أّما يف الداخل فقد عاد الغافريون فانتخبوا بلعـرب بـن محـري لإلمامـة. لكنـه مـا 

م مــن جانــب اإلمــام أمحــد 1754-1753هـــ/1167لبــث أن خســر دعــم العلمــاء بســرعة، مث قتــل عــام 
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نزوى، وأُعلـن إمامـاً بعـد ذلـك بقليـل، ومـن هنـاك بـدأت مرحلـة جديـدة ملسـقط بن سعيد الذي دخل إىل 
  ختتلف يف تطورها متاماً عَّما سبق من أحداث.

ايــــة حكــــم أول  زمـــن البوســــعيديني األول: تطــــورت مســـقط إىل أن أصــــبحت مينــــاء بــــالغ األمهيـــة مــــع 
شـــّر لنـــادر شـــاه حـــىت تـــويف. لكـــنهم مل البوســـعيديني. وقـــد ظـــلَّ الُعمـــانيون يـــدفعون أمـــوال احلمايـــة واتقـــاء ال

يعرتفوا بالتبعية لكرمي خـان، وظلّـوا علـى مـا يشـبه حالـة احلـرب مـع حلفائـه وأتباعـه علـى الشـاطئ؛ وخباصـٍة 
شيخ ميناء بوشهر. وخالل هذه املدة استمّر األسطول الُعماين يف النمـّو، وتشـّكل نظـاٌم للقوافـل البحريـة،  

م). وكانـت البحريـة 1776-1775القهـوة مـن الـيمن إىل البصـرة ( كانت مهمتـه الرئيسـية آنـذاك جلـب
الُعمانية تأيت ملساعدة العثمانيني وإمدادهم مبا حيتاجون إليه. وهكذا حظوا بتقـدير العثمـانيني الـذين أقبلـوا 
ا، على دعمهم مادياً، كما َحظُوا كذلك باحرتام شركة اهلند الشرقية الربيطانية، اليت عمدت لتعيني ممثٍل هلـ

بشــكٍل متقطّــع، يف مســقط. علــى أّن جتــارة اخللــيج غــري مرحبــٍة فانســحبت منهــا كليــاً تقريبــاً، وخباصــٍة بعــد 
م كــان اإليرانيــون والعثمــانيون علــى حــدٍّ 1779احــتالل اإليــرانيني للبصــرة. وعنــدما تــويف كــرمي خــان عــام 

تجـــاري آنـــذاك. وقـــد حـــاول ســـواء ضـــعفاء، ومـــا كـــان هنـــاك أحـــٌد ليتحـــدى التوســـع الُعمـــاين السياســـي وال
م املتزايدة، أن يُرغمـوا السـفن علـى التوقـف مبسـقط مـن أجـل أخـذ اإلذن باإلحبـار.  الُعمانيون مبقتضى قو
لكّن عرب الـُهوالة على الساحل الفارسي عارضوهم يف ذلك؛ وخباصٍة بنـدر ريـغ ومشـايخ بوشـهر. أّمـا يف 

ن احتلــوا جزيــرة البحــرين ســنَة وفــاة أمحــد بــن ســعيد أواخــر القــرن فقــد ظهــرت قــوة القواســم والعتــوب الــذي
  م)، وصاروا خصوماً حبريني للُعمانيني.1783(

(تيبــــو  )تيبــــو ســــلطان(وتركــــزت جتــــارة مســــقط وأعماهلــــا يف التواُصــــل مــــع اهلنــــد. وعقــــدت اتفاقيــــًة مــــع 
تصـف ) الذي أرسل بعثًة جتاريًة لإلقامة مبسقط (وحـىت من1799أو  1782صاحب، َحَكَم بني عامي 

القــرن التاســع عشــر كــان منــزل النــوَّاب مــا يــزال موجــوداً باملدينــة). وبســبب العالقــات التجاريــة الوثيقــة بــني 
. وتشري مراسالت حكم ميسـور إىل أّن الُعمـانيني  %6إىل  10الطرفني اخنفضت الرسوم على الِسَلع من 

ـــَلع (مثـــل بـــذور الزعفـــران، و  دود القـــز، واخليـــول، والفســـتق، وامللـــح كـــانوا ُميدونـــه بأصـــناٍف متنوعـــٍة مـــن السَّ
الصـــخري، والآللـــئ، والزبيـــب، والنحـــاس، وصـــيادي اللؤلـــؤ، وبعـــض أدوات صـــناعة الســـفن). كمـــا كـــان 
الُعمـــــانيون يتســـــلمون يف املقابـــــل، وعـــــرب مانغـــــالور بشـــــكٍل رئـــــيس، خشـــــب الظـــــل، والبهـــــارات، والعـــــاج، 

  واألنسجة، واألهّم من ذلك: اَألُرّز.
جتارة مسقط وميسـور أْفضـى إىل نتـائج سياسـية؛ ألّن الربيطـانيني َخُشـوا أن تتبـع مسـقط على أّن تؤحَُّد 

ميسور إىل املعسكر الفرنسي؛ وإلزالة تلك املخاوف عقد سـلطان بـن أمحـد أول اتفاقيـٍة لـه مـع الربيطـانيني 
الوهابيـة، الـيت م. واملستفيد اآلخر الذي ستكون له آثاٌر يف مسـتقبل ُعمـان هـو توسُّـُع الدولـة 1798عام 

تدخلت أوًال يف النزاع البحريين/ الُعماين، مث حتالف الوهابيون مع القواسـم، ويف مطلـع القـرن التاسـع عشـر 
  بدأوا يتغلغلون يف األرض الُعمانية.
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: عنــد مــوت اإلمــام أمحــد بــن ســعيد كانــت م)1913-1783مســقط تحــت حكــم البوســعيديين (
تزايــد، وجتلــُب الثــروات للدولــة الُعمانيــة. وكانــت مســقط وقتهــا مركــز فعاليــات الُعمــانيني البحريــة تتوســع وت

احلركــة التجاريــة، واألخــرى السياســية؛ مــع أنــه كانــت لُصــوٍر أمهيــة بوصــفها املينــاَء الثــاين. وبعــد ذلــك، يف 
ا علـى التجـارة عـرب البحـار.  القرن التاسع عشر، صارت زجنبار هي املركز بسبب أمهيتها السياسية لسـيطر

ْن إىل أن انتقــل حمــور احلركــة التجاريــة مــع اهلنــد مــن الســاحل الُعمــاين إىل شــرق إفريقيــا (زجنبــار) أواخــر لكــ
القرن التاسع عشر، ظّلت مسقط هي مركز القيادة البحرية، ومقّر استصفاء الضرائب والرسوم؛ فضًال عن 

وفاة اإلمام أمحد بـن سـعيد.  مشاركتها يف التجارة عرب البحر. وبدأ الصراع للسيطرة على مسقط حىت قبل
م علـى اجلـاليل، حيـث سـجنا 1782فَوَلدا أمحد سـيف وسـلطان، ثـارا عليـه أكثـر مـن مـرة، واسـتوليا عـام 

أخــاهم ســعيداً، إىل أن اســتطاع اهلــرب إىل والــده؛ والــذي كــان بــدوره حياصــر الثــائرين مــن جزيــرة مســقط، 
لـــيًال، مث انـــدلع النـــزاع مـــن جديـــد بعـــد وفـــاة ويقصـــفهم باملدفعيـــة مـــن مـــرياين. وقـــد اصـــطلحت األطـــراف ق

، لكنــه ســرعان مــا فقــد الــدعم، وانســحب إىل الُرســتاق تاركــاً ابنــه )ســعيد(اإلمــام. وانتقــل اللقــب رمسيــاً إىل 
َمحَداً نائباً مبسـقط. وأيـاً تكـن الوسـائل الـيت اسـتخدمها َمحـَد للوصـول إىل منصـبه؛ فإنـه بوجـوده يف مسـقط 

ذي أضــاف إليـــه ســفينته احلربيــة اخلاصـــة (الرمحــاين) الــيت أوصـــى علــى صـــنعها يف صــار قائــداً لألســـطول الــ
زجنبــار. وقــد فــرض َمحــَد علــى التجــار واخلصــوم اســتخدام مينائــه؛ ويف ســبيل ذلــك ســيطر علــى خورفّكــان 

علـــى %9وجزيـــرة احلمـــراء يف أرض القواســـم. وتوســـع يف التجـــارة مـــع الســـند مـــن طريـــق ختفـــيض الرســـوم: 
. %5علـــى املســـلمني. وحصـــل األوروبيـــون علـــى امتيـــازات إذ اخنفـــض مـــا يدفعونـــه إىل  %6.5و اهلنـــود،

ورغم إقبال َمحَد على تشجيع التجارة، وفتح خطوطها؛ فإنه رفض السماح لشركة اهلنـد الشـرقية أن تُنشـئ 
  ُروي.وكالًة مبسقط. وقد قوَّى َمحَد دفاعات املدينة بإضافة بُرٍج إىل املرياين، كما أنه بىن حصناً ب

القــدمي إىل احــتالل بركـــاء، مث  )َمحــٍد وســعيد(خصــم  )ســـلطان(م َســارع 1792عنــدما تــويف َمحــَد عــام 
ــا لــه، وقــال ألخيــه قــيس: إنــه إمنــا َأخــذ املنيــَة لــه ليتجنــب حتــرك  َ زحــف علــى مســقط الــيت فــتح التجــار أبوا

الثالثة، يف حـني ظلـت  سعيد ضده. مث جرى ختفيف التوتر بتقسيم القالع يف مطرح ومسقط بني اإلخوة
املدينة بيد سلطان. وتابع سلطان سياسـة محـد يف تشـجيع التجـارة؛ بـل مضـى بعيـداً يف ذلـك، باالسـتيالء 
علـــى بعـــض نـــواحي الســـاحل الفارســـي، وبتحـــدي الـــذين ال يريـــدون دفـــع الرســـوم ملســـقط. ويف عهـــده يف 

ن كلـوه إىل زجنبـار، واعرتفـت مومباّســا السـلطة جتـدد االهتمـام بشـرق إفريقيـا، وسـارع هـو إىل نقـل جتارتـه مـ
بالسلطة العليا له. ويف عهده أيضاً شهدت مسقط ازدهاراً ال مثيل له يف السابق. فقد صارت مركز جتـارة 

طـــن، وداَخـــَل التغيـــري  500إىل  400اخللـــيج، ومـــا خـــال ميناؤهـــا مـــن مخـــس عشـــرة ســـفينة مـــن ذوات الــــ
إلمام أمحد بن سعيد تقليد اليعاربة القدمي بزيارة مدينة مسـقط املدينة، وحتولت من حاٍل إىل حال. وتابع ا

مرًة كلَّ عـام. ويف عهـده كانـت العـادُة أن يبـدأ املوكـب السـلطاين مـن روي إىل بيـت الدّكـة عنـد مطـرح، مث 
بالزوارق إىل جزيرة مسقط حيث كان جملُسُه ينعقد. وكانت العادة أن يبقى هناك اثين عشـر يومـاً يسـتقبل 
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لرعايــا والـوالة وعماّلــه ومعاونيـه. ويف اليــومني األخــريين مـن مقامــه كـان يــزور القـالع ومركــز اجلمــارك. فيهـا ا
عاصــمته وعاصــمة اليعاربــة مــن قبــل ولــُدُه ســعيد، الــذي ظــلَّ مقيمــاً هنــاك  )الرســتاق(وبعــد موتــه َخَلَفــُه يف 

ذي تــوالّه رمسيــاً نيابــًة عــن حــىت بعــد خروجــه مــن احلكــم. يوَمهــا تســلم احلكــم منــه طالــب أحــُد إخوتــه، الــ
م تسلَّم السلطة محود بن عزَّان بن قـيس الصُّـحاري. ومنـذ ذلـك 1834سعيد بن سلطان. لكْن يف العام 

  احلني صارت ُصحار هي العاصمة خالل سلطة ذاك الفرع من اُألسرة، حىت احلرب العاملية األوىل.
لـي يف الـبالد. ويبـدو أنـه وقتهـا مـا ارتـأى مع ذلك؛ فقد ظّلت مسـقط هـي املركـز الرئيسـي للحـاكم الفع

احلــــاكمون أن يقيمــــوا إقامــــًة دائمــــًة باملدينــــة. واملعــــروف أّن محــــد بــــن ســــعيد وســــلطان بــــن أمحــــد قــــد أقامــــا 
ــا خــارج املســتقرات اَحلضــرية. وجعــل ســلطان بــن أمحــد بالــذات مــن بركــاء مقــراً شــبه دائــٍم لــه: أّمــا  مبمتلكا

سُتعمل كثرياً بوصفه أقرب األماكن مبسـقط (وحـوايل أواسـط القـرن التاسـع احلصن الذي ببيت الَفَلج فقد ا
عشـــر تأســـس مركـــٌز ســـلطاينٌّ بالوطيـــة). لكـــن يف عهـــد هـــذين الســـلطانني بالـــذات انكســـرت عـــادة الزيـــارة 
السنوية، وترك سلطان اجلزيرة كلياً. وعمد إىل إقامة مركٍز دائٍم لـه بـداخل املدينـة، يف املكـان املسـمّى بيـت 

(الكنيسـة)، وصـارت هـذه املبـاين هـي القصـر  igreziaرايزة، حيث كـان يقـع املبـىن الربتغـايل املعـروف بــ غ
م. ويف هـذا املـوطن بالـذات، علـى 1880السلطاين، إىل أن أُنشئ مقرٌّ آَخُر على حافّة املاء حوايل العـام 

لسـور أو احلـائط الواقـع علـى الشاطئ ظهرت عـدة ُدوٍر فـاخرٍة وضـخمة، أّدت بسـبب تكاثُرهـا إىل إزاحـة ا
ا (مثل بيت نادر، وبيت شهاب).   حافة املاء. وقد ّمسيت تلك الدور فيما بعد بأمساء سكا

وفعــل ســلطان بــن أمحــد كمــا فعــل ســلفه، حــني دعــم وزاد األســوار مــن حــول مســقط وخباصــٍة يف طــوي 
مطــــرح. مث إنَّ األحــــداث كمــــا أنــــه نقــــل املــــدفع مــــن بيــــت الَفلَــــج إىل مكــــاٍن قريــــٍب مــــن حصــــن   -الراويــــة 

السياســية الــيت أحاطــت بوصــول ســلطان للحكــم، أْفضــت إىل تغيــرياٍت يف إدارة املدينــة. فقــد قــام أمحــد بــن 
سـعيد بتعيــني نائــٍب لــه (وكيـل) مــن بطــٍن حليــٍف هـو خلفــان بــن حممــد بـن عبــداهللا البوســعيدي (الــذي بــىن 

أســــرته يف تــــوّيل املناصــــب الكــــربى م). وقــــد اســــتمر هــــو وأبنــــاء 1768هـــــ/ 1182مســــجد الوكيــــل عــــام 
ــم. ومــن املمكـــن أن  باملدينــة؛ لكــن بســبب معارضــتهم وصــوَل ســلطان للحكــم، أفضــى إىل االســتبدال 

 Imams andيكون منصـب صـاحب اجلمـارك، والـذي كانـت تتـواله ُأسـرة آل ُرزيـق منـذ أيـام اليعاربـة (

Seyyids, 158 مـن الصـعب اجلـزم بـذلك، إذ إّن نظـام ) قد انتقل إىل أسرة ُأخرى للسبب نفسه. لكـْن
  االلتزام رمبا أُدخل قبل أيام سلطان بن أمحد.

م لتشـــري إىل تغـــٍري يف حظـــوظ ُعمـــان وأقرارهـــا. فخـــالل 1804وجـــاءت وفـــاة ســـلطان بـــن أمحـــد عـــام 
اخلمســـة عشـــر عامـــاً الالحقـــة كـــان هنـــاك نـــزاٌع مســـتدٌمي مـــع القواســـم ودولـــة الســـعوديني، والعتـــوب. بينمـــا 

 البالد صراٌع على السلطة بني أعقاب أمحد بـن سـعيد : قـيس بـن أمحـد (يسـاعده وكيـل مسـقط اشتعل يف
السابق حممد بن خلفـان)، وبـدر بـن سـيف بـن أمحـد، واملنتصـر أخـرياً سـعيد بـن سـلطان بـن أمحـد املتمركـز 
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ن الـرب مبسقط. وقد عمد قيس إىل حماصرة مسقط، واليت كانت مهَّددًة من البحر من جانب القواسم، وم
  من جانب السعوديني.

م ردُّ القواســــم كــــان الربيطــــانيون قــــد صــــاروا هــــم القــــوة 1819وعنــــدما أمكــــن يف النهايــــة حــــوايل عــــام 
م. لكْن ما أن بـدأ حكُمـُه 1807املسيطرة يف اخلليج، وسيطر على ُصحار عزان بن قيس بعد وفاته عام 

ىت حـاول اسـتعادة سياسـة والـده. أغـار السـلطان يستقرُّ يف الـداخل، ويف اخلـارج، بـدعٍم مـن الربيطـانيني حـ
م. بيــد أّن جناحــه األكــرب كــان يف مواجهــة 1816م وعــام 1811ســعيد بــن ســلطان علــى البحــرين عــام 

م، كمـــا أرغـــم العثمـــانيني علـــى دفـــع 1823الفـــرس حـــني أرغمهـــم علـــى جتديـــد إجيـــار بنـــدر عبـــاس عـــام 
م جتاه ُعمان بعد حصاره للبصرة عا م. مث أرغمته اهلزمية القاسية بـالبحرين عـام 1826م متأخرات التزاما

  م إىل إدارة ظهره للخليج والرتكيز على شرق إفريقيا حيث االقتصاد واالزدهار التجاري.1829
شـرق  -اهلند، واجته إىل خط جنـوب اجلزيـرة  -أعرض سعيد بن سلطان إذن عن اخلّط القدمي: اخلليج 

حركته تلك باجتاه الربيطانيني. مث إنه أحكم السيطرة على ظفار كلياً  إفريقيا للتجارة املومسية، وقد تسهلت
م. ومنذ وصول عبد اهللا بن أمحـد املزروعـي إىل السـلطة يف 1829بعد موت شيخها حممد بن عقيل عام 

م، نشـب نـزاٌع بينـه وبـني منافسـه الرئيسـي السـلطان سـعيد بـن سـلطان علـى شـواطئ 1814مومباسا عام 
م إىل بسـط نــوٍع مـن الســيطرة علـى بتــه 1817ا كـان ذلــك هـو الــذي دفعـه حـوايل عــام شـرق إفريقيـا. ورمبــ

Pate  يف خليج الموLamu م. وعنـدما 1823، ومن هناك قام بأوىل محالته ضد مومباسا نفسها عام
م اجتــه إىل تأســيس مركــٍز أساســي يف زجنبــار، طــوَّر مــن 1837ضــرب املزاريــع وســلطتهم ضــربًة قاســيًة عــام 

ا يف عهــــد ابنــــه بــــرغش خاللــــه ســــي طرة ُعمــــان يف شــــرق إفريقيــــا، والــــيت بلغــــت أقصــــى امتــــدادها وســــطو
  م أقام سعيد بزجنبار بشكٍل شبه دائم.1840م). ومنذ العام 1888 -1870(

تركــزت ترتيبــات ســعيد بــن ســلطان اإلداريــة علــى إعطــاء عقــود التــزام علــى التجــارة البحريــة، والضــرائب 
م. ويف 1861اللتزامات كمـداخيل جلـزأي دولتـه يف ُعمـان وزجنبـار منـذ عـام البحرية، وعلى تقسيم تلك ا

ذلك الوقت كان ابنه ثويين بـن سـعيد قـد تـوىل السـلطة. وكـان جتـار البانيـان (اهلنـدوس) وآخـرون مـن اهلنـد 
 قد تشجعوا على االستيطان مبسقط وبزجنبـار، وصـاروا يتولـون الشـؤون املاليـة يف تلـك التجـارة النقديـة الـيت
استتبت يف ما بـني زجنبـار ومسـقط واهلنـد. ويبـدو أنـه منـذ مطلـع ثالثينـات القـرن التاسـع عشـر اجتـه سـعيد 

، مــع إقطاعهــا يف بنــدر عبــاس وُعمــان وشــرق %5لتبســيط الضــرائب والرســوم وجْعلهــا تســتقر عنــد نســبة 
  إفريقيا لتجار البانيان.
)  Lt.W.Wellrted, Travels in Arabia London, 1831, I, 10-37وحبسـب مـا ذكـره (

ألـف دوالر يف  60آالف دوالر، ودخل مطـرح  105م 1835كان دخل مسقط من ذاك االلتزام عام 
ألف دوالر. وحىت يف أيام سعيد فإّن مقتطعات اجلمارك هـذه   150العام. أما أرقام شرق إفريقيا فكانت 
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دات بشــكل مســتمر؛ لكنهــا تعرضــت لتهديــ )مســقط(كانــت تبلُــُغ دخلــه. وميكــن القــول بشــكٍل عــام بــأن 
  سلمت من االجتياحات طوال القرن التاسع عشر تقريباً.

م) حيـث مـّد نفـوذه، وأظهـر الـروح االسـتقاللية 1913-1888وجاء دور السلطان فيصل بن تركـي (
م؛ وهـذا 1894) املعـنيَّ عـام M.Ottauiيف مواجهة الربيطانيني، شجَّع عليهـا نائـب القنصـل الفرنسـي (

م أعـاد 1899. ويف عـام L.Maquireده ومساعد األمريكيني الربيطـاين اإليرلنـدي األصـل مع أّن مساع
الســـلطان تنظـــيم الشـــؤون املاليـــة، فـــألغى نظـــام االلتـــزام، ووّىل هنـــديني مســـلمني أمـــَر أخـــذ الرســـوم مباشـــرًة. 

ـــــــدخل مـــــــن  ـــــــذلك ارتفـــــــع ال آالف دوالر. ويف عـــــــام  207.701ألفـــــــاً مث إىل  190ألفـــــــاً إىل  170وب
ألــــف دوالر. وهــــذا يعــــين نوعــــاً مــــا زيــــادًة يف حجــــم  285.597م وصــــل الــــدخل إىل 1902-1903

التجــارة. وجتديــداً لســوق التمــور لكــْن َألَمــٍد قصــري؛ ألّن تــأرجح أســعار دوالر ماريــا ترييــزا ظــلَّ مســؤوًال عــن 
قط )، حيـث وّقعـت مسـ1910-1880التضخم وعدم استقرار األسعار. بيـد أّن هـذه الفـرتة بالــذات (

على مسودة نص التجارة العاملية، شهدت بعض االزدهار فيها. والـدليل علـى ذلـك بعـض املبـاين الفخمـة 
  اليت ظهرت إبّان تلك السنوات، ومبىن قصر الَعَلم القدمي، والقنصليتان الفرنسية واألمرييكية.

وهـــي الســـفارة م أخـــذ الربيطـــانيون أرضــاً علـــى شـــاطئ البحـــر، وطوروهــا إىل قنصـــلية (1901ويف العــام 
الربيطانيــة الســابقة). بــل ظهــرت آنــذاك حمطــٌة للتلغــراف. كمــا أّن جتهيــزات املينــاء جتــددت، وأضــيفت إليهــا 

م. وتعّمقت الدويرة وأعيد بناُء مبىن اجلمارك. وهكذا ففي ذلـك احلـني اختـذت 1903مرافق باملكالَّ عام 
ن قـابوس. بـدأت مظـاهر الرتاجـع يف دور املدينة الشـكل الـذي بقيـت عليـه حلـني بـدء عهـد جاللـة السـلطا

م قبل احلـرب العامليـة األوىل، بعـد أن كانـت رائجـة 1970-1910مسقط التجاري خالل الفرتة ما بني 
م، وضـعف الطلـب الـدويل علـى 1921وال سيما يف صناعة التمور. بيد أن التهريب تصاعد وتفاقم عـام 

بحت خـــارج االهتمـــام التجـــاري بعـــد أن انتقلـــت التمـــور، وغـــادر القناصـــلة األجانـــب مســـقط، إىل أن أصـــ
ا مـن  بـني  2000آالف إىل  10التجارة إىل مطرح. وتشري تقارير جتارة مسقط إىل اخنفاض عدد سـكا

ألفــاً. ويف  20ألفــاً إىل  14م؛ بينمــا تزايــد عــدد ســكان مطــرح مــن 1920/ 1919و 1912/1913
ــــن تيمــــور ( 1931عــــام  م) حتققــــت بعــــض اإلصــــالحات 1970-1932يف عهــــد الســــلطان ســــعيد ب

م مل يكــن يف مســقط غــري مستشــفى واحــد 1964اإلداريــة. وحــىت بعــد إعــالن البــدء بتصــدير الــنفط عــام 
خيـــدم كـــل ُعمــــان بـــإدارة اإلرســـالية العربيــــة للكنيســـة اهلولنديــــة يف مســـقط ومطـــرح (وكانــــت اإلرســـالية قــــد 

نـــاك مدرســـة واحـــدٌة رمسيـــة م). وإىل جانـــب ذلـــك كانـــت ه1893تأسســـت علـــى يـــد زوميـــر مبســـقط عـــام 
يف كــٍل مــن املــدينتني، حيــث تشــكالن النظــام  )املدرســة الســعيدية(للمرحلــة االبتدائيــة يف الغالــب تســمى 

الرتبــوي احلــديث القــائم يف ُعمــان كّلهــا. ومل تكــن هنــاك ســفارات للــدول األجنبيــة غــري الربيطانيــة واهلنديــة.  
الســـكان مل يكـــن يف مقـــدورهم التنقـــل لـــيًال إال  كمـــا كـــان هنـــاك مصـــرٌف واحـــد. وكـــان مـــن املالحـــظ أن

  بواسطة مصابيح.
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يف التطــورات الــيت حــدثت منــذ الســبعينات، ظّلــت مســقط بيئــًة خلفيــة. وامتــدت  المرحلــة المعاصــرة:
ضــواحي العاصــمة إىل الســيب ومـــا وراءه، وبُــذلت جهــوٌد لالحتفــاظ بالطـــابع التقليــدي للمدينــة. وظلـــت 

م إنشــاء طريــق صــغري مــا 1929بســهولٍة قائمــًة أيضــاً. جــرى أوًال يف العــام  مشــكالت الــدخول إىل املدينــة
ــَد هــذا الطريــق وَتَســْفَلَت عــام  م وظــلَّ الطريــق الوحيــد 1961بــني مســقط ومطــرح يف عقبــة ريــام (وقــد متهَّ

م). ومن الناحية البحرية تأسس الكوْرنيش حول رأس َكَلَبوه. وظلـت 1970على هذه الشاكلة حىت عام 
سوقاً جتارية، وجرى حتديث مينائها حتت اسم ميناء قابوس، مع منطقٍة صناعية فيه. وظـل يف بيـت مطرح 

الفلــج منطقــة عســكرية، وحتــول احلصــن فيمــا بعــد إىل متحــف عســكري. أمــا ُروي، والــيت كانــت يف بدايــة 
نــادق، وُدور مرحلــة التطــوير قــد صــارت مركــز احلكومــة، فقــد تطــورت فيهــا املبــاين الرمسيــة، والســفارات والف

الفئات الثرية، يف السهل املنبسط من وراء الُقرم. أمـا مينـاء تصـدير الـنفط فهـو مينـاء الفحـل املنعـزل بعـض 
الشـيء علــى مقربــٍة مــن الوطيـة. يف حــني تطــورت املنــاطق الصــناعية فيمـا وراء املطــار مــن ناحيــة الســيب يف 

ميـة علـى قَـَدم الـِتالل اخلَلْفيًّـة. ومتتـد أكثـر املنـاطق منقطة الرسيل. وتبقى بوشر زاويـًة منفـردًة مـن ُعمـان القد
الســكنية حــول الشــرنقة األصــلية. وقــد بُــذلت جهــوٌد حقيقيــٌة لضــبط وتنظــيم اهلجــرة الريفيــة املندفعــة. وقــد  
كانــت هنــاك حتركــاٌت واســعٌة يف اجتــاه املنــاطق اَحلَضــرية. لكــّن التنميــة املنتظمــة، والطــرق احلديثــة، أدت إىل 

الوصـــول إىل أي مكـــاٍن خـــالل ثـــالث ســـاعات، فتحولـــت احلركـــة األســـبوعية مـــن خـــالل شـــبكة إمكانيـــة 
املواصـــالت إىل إمكانيـــاٍت متطـــورٍة للتنقـــل بـــني الســـاحل والـــداخل وبـــالعكس دومنـــا مشـــقٍة كبـــرية. وهكـــذا 
ية فجغرافيــة ُعمـــان اَحلضـــرية اليـــوم تـــدور حـــول مركـــٍز ســاحلي، مـــع مركـــٍز متطـــوٍر ثـــاٍن يف العاصـــمة الســـلطان

ــا  القدميــة بصــاللة. وبــذلك تظــلُّ مســقط العاصــمة الرمزيــة كمــا كانــت خــالل أكثــر عهــود آل بوســعيد، إ
  اليوم قطعٌة ُمْتَحفية رائعة.

*************  
  الحواشي

  باحث بريطاين متخصص يف الدراسات العمانية من جامعة أكسفورد. *)
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  ...َنصَّــان حــول (مسقط)
  ...بلساٍن ألمـانٍي وعيوِن رحَّاليه

  حممد املعمري(*
وماً، حىت وقٍت قريب، ضّيقًة ظلَّت الدراسات العربية يف ميدان الكتابات األملانية حول الشأن العريب عم

م املتابع العريب واألملاين على سواء، وتغمط حق هذه  يف مضامينها، شحيحًة يف مواردها، ال ُتشبع 
ا،  ا، بغض النظر عن طبيعة توجها الكتابات اليت أتاحت للثقافات األخرى قدرًا ال بأس به بني جنبا

  ومراميها.
ها فيما ُكتب حول (ُعمان) تارخيًا وشعباً، إذ مل حتظ تلك بقيت هذه املساحة على ضيقها وشحّ 

الكتابات األملانية، بعُد، بأقالم جتّلي بعضًا من معاملها، أو تقرأ بني سطورها ما كتبه الرحَّالة األملان 
 األوائل حول األرض الُعمانية، مقارنًة، على سبيل التمثيل، مبا مت إجنازه يف الكتابات اإلجنليزية، ترمجةً 

  ودراسًة ونشراً.
وقد خيال الباحثون بأنَّ اهتمام األملان بأرض ُعمان، قليٌل ال شأن له، أوضئيٌل ال ُيضيف شيئًا إىل 
التاريخ، بيد أنَّ هذا الظن يتالشى أمام كمٍّ ال بأس به من النصوص األملانية حول ُعمان، بدأت منذ 

ا وقت طويل، تعمل يف صمت، وبقيت حمفوظًة يف سجالت أمل ا املتخصصة، ومكتبا انيا ودوريا
ا أو مير عليها الباحثون يف الشأن العريب العام دون وقوف على  العامرة، يطلع عليها أصحاب اللغة ذا

  مضامينها.
ستحاول هذه املقالة تبديد تلك الظنون، مربزًة إىل الضوء، من جديد، جزًءا يسريًا من عامل النصوص 

نًة بعض املالمح العامة يف كيفية تناول هذه الدراسات لُعمان، وثقافتها املمتدة األملانية حول ُعمان، مبي
  يف أغوار الزمن، املتجذرة يف ذاكرة التاريخ.

م 1835من أجل ذلك، سيعرض املقال منوذجني من تلك النصوص فحسب، ُنشر األول منها عام 
  م، وحيمالن كالمها عنوان (مسقط).1888بينما نشر الثاين عام 

)1(  
  ويف مسقط تتمتع مجيع األديان بالقبول، وال أحد من هؤالء الّتجار (                     
  .)لألموال من قبل أتباع الرسول فيتعّرَض للسَّبِّ أو الغتصاٍب تعسُّ                      

  (من النص األملاين)              
ا) (م عنوانه 1835عام سبتمرب  30يف شر نُ نبدأ بتقريٍر   Maskat und sein(مسقط وسلطا

Sultan،( يف ) جملةDAS AUSLAND ( ضمن اجملموعات احملفوظة يف املكتبة الرئيسة التابعة
) كلمة 1120قدمي، وعدد كلماته ( التيينصفحتني من احلجم الكبري، خبط جلامعة توبنغن، ويقع يف 

  .تقريباً 
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م)، وحول مسقط حتديداً، 1835يف القرن التاسع عشر( وميثل هذا التقرير وصفا آنّيا ومكانّيا معينني،
م)، مستجمعًا عدداً 1856 -1806وهو أيضًا خمتصر لتاريخ عهد حكم السيد سعيد بن سلطان (

من الوقائع التارخيية على منهج السَّرد الوصفي املقتضب للحالة السياسية واالقتصادية اليت عاشتها 
  مسقط خالل تلك الفرتة.

بوصٍف عاٍم للحركة التجارية لسوق مسقط، والتجار العاملني فيه، يتلوه وصٌف للبيوت  يبدأ التقريرُ 
  احمليطة به، وميناء مسقط، وعن الوضع البيئي والصحي هلا.

  ففي وصف السوق يقول:
و(مسقط) عبارة عن سوق مسكونة من قبل التجار (

يث . إنَّ اللغة اهلندية تعترب لغة التعامل يف السوق، ح...اهلنود
ا إال من قبل العرب األصليني، والذين  إنَّ العربية ال يتحدث 

  يشكلون نسبًة ضئيلًة جداً من السكان).
  كما يقدم التقرير صورًة وصفيًة للسوق، يف بنائه املعماري،  فيقول:

الطرق الضيقة مغطَّاة يف شطرها األكرب حبصائر من سعف (
ها ال متنع النخيل، واليت تغطي ضوء الشمس جيداً، ولكن

بشكٍل جيد تسرب املطر، لذا بعد رشقة مطر واحدة يغطى 
السوق كامًال بالوحل بعمق الركبة، وهنا ال ميكن ال للشمس 
وال للهواء أن جيدا منفذاً، فيبقى الوحل حىت يُزال، إما مبا 
حتمله أقدام املشاة معها، أو حىت تتبّخر الرطوبة منه بفعل 

  .)احلرارة الشديدة
لتقرير، كذلك، وصفًا عامًا للبيوت، مبا يف ذلك احملالت التجارية يف تقديرنا، تصويرًا ينم عن ويُعطي ا

  شاعريٍة ال ختلو من النقد الفكاهي، ليقول:
البيوت تتكون غالبًا من طابٍق واحٍد فقط، وأسطحها (

مستويٌة مبنيٌة من الرتاب، حيث يبدو منظر املدينة كبيوت 
ٍم أكرب، وأمام كل بيت مساحٌة األرانب؛ ولكن بيوٌت حبج

  .)صغرية واقعة على الطريق، حيث توضع البضائع فيها
ومثَّة ملحٌظ ال ميكن نكرانه يف الكتابات األملانية هذه، يتمثل يف نقل الواقع الدقيق ووصفه، وحماولة 

للشعوب، كما  االستعانة باللغة املقروءة يف زمن مل تكن مثة آالٌت تستطيع نقل تفاصيل احلياة اليومية
حدث الحقاً، وهو عمٌل بارٌع ُعرف به الرَّحالة العامليون، وبقيت تلك الكلمات مصدر إهلاٍم لكثٍري من 

  الرسَّامني حاولوا مضاهاة سحر البيان بريشتهم املرهفة.
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قط بيان التنوع املعماري يف مدينة مس -أيضا- وهذه القدرة على التصوير الدقيق تتمثل يف حماولة التقرير 
  التارخيية، حيث يقول:
قْصر السلطان وبيوت عائلته وبيوت كبار التجار على طراز (

ا بُنيت برفاهية. تقع املدينة على حافة  جّيد، ويظهر أ
السَّاحل، وعلى سفح جبل مرتفع يطوق املدينة بشكٍل  
كامل، ويدع ممراً واحداً مفتوحًا حنو البلد إىل الداخل، وهناك 

فقريٍة حول مستنقٍع آسٍن تعود للعرب  توجد جمموعة أكشاكٍ 
األصليني، الذين مل يسمح هلم بالبناء الثابت خشيًة من أن 

  .)يتخذها األعداء ترساً هلم عند تقدمهم للمدينة
معظم مساكن أهل مسقط تقع خارج نطاق (وهذا الوصُف ذاته جنده يف بعض الكتابات العمانية بأن 

نيت هذه املساكن الصغرية من جذوع النخيل وسعفها. أما املساكن السور الذي يطّوق املدينة، وقد بُ 
اليت بداخل السور فقد كان معظمها من دوٍر واحد وإن كانت بعض منازل األثرياء تتعدى ذلك وقد  
كانت املساكن تبىن من الطني أو احلصى، ولبعٍض منها باحات صغرية وتطلى سقوف بيوت األثرياء 

  .)بنقوش هندسية باجلري األبيض الذي يزخرف
  ومن املعمار ينتقل التقرير إىل احلديث عن البيئة املسقطية آنذاك، فيقول:

إنَّ كلَّ شخص يؤمن بالفطرة بأّن هذه البيئة غري صحية، (
وهي غري صحيِّه فعًال، حىت أنَّ وجود األوروبيني فيها يف 
فصل الصيف يعترب أمرًا مميتًا بشكٍل قطعي. وقد مات ثالثة 

عّينتهم شركة اهلند الشرقية فور وصوهلم، ويعمل هناك  ممثلني
  .)اآلن رجٌل من البانيان امسه غالب كقنصل إجنليزي

  مث يعرج التقرير إىل احلديث عن ميناء مسقط، باقتضاب أيضاً، قائًال:
إنَّ ميناء مسقط حممٌي بشكٍل كامٍل من الرياح، باستثناء ريح (

يج أمواج البحر يف بعض األحيان، فتحول  الشمال، واليت 
  .)اخلليج اىل مرسى خطر

وتلك إشارة إىل املوقع االسرتاتيجي هلذا امليناء وملوقع مدينة مسقط بشكل عام، فاجلبال حتيط باملدينة، 
مشكلة محاية طبيعية، وحصنًا مكيناً، فال غرو أن تُتخذ هذه املنطقة بالذات عاصمة ُعمان كلها، 

  ري شؤون احلكم.ويتخذها السالطني مقراً لتسي
كما يسّلط التقريُر الضوَء على البحر وصيد األمساك، وهي املهنة التارخيية لسكان السَّاحل العماين بال 

  جدال، فيقول:
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على هذا اخلليج مشاًال يقع ساحُل مطرح اجلميل، حيث إنَّ (
البلد مكشوٌف هناك وصحي. وُيصطاد من اخلليج كمية من 

ا املناطق الداخلية من البالد، األمساك، من احملتمل أنه ي زود 
ألن كثريًا من اإلبل احململة باألمساك تنطلق يوميًا من القوارب 

  .)إىل الداخل
  ومما مل يفت التقرير بيانه، ما يعتاش منه العمانيون:

ويظهر بأّن الناس يعيشون على التمر والسمك بشكل (
يذ جداً رئيسي، واملواشي أيضاً، وحلم الثور املغذى بذلك لذ

  .)وكثري الدسم
  كما يشري التقرير أيضاً إىل املنتجات الزراعية يف مسقط آنذاك:

يف اجلوار من مسقط يزرع الربسيم ويعترب علفًا للخيول، (
وجيلب الربسيم يوميًا إىل السوق. أغلب الفواكه االستوائية 
موجودة هنا، ومن بينها نوع من أنواع العنب الصغري بدون 

كسمس، وهو لذيذ جدًا عندما يستطيع املرء نوى ويسمى ال
توفريه بشكٍل نظيٍف. ولكن ال يوجد هنا شيء أقرف من 

  .)الكسمس والتمر اليابسني يف العادة
كان التقرير حىت هاهنا وصفاً عاماً ملدينة مسقط وما حوهلا، بيد أّن للتقرير حمطًة يوقفنا عندها يف عرض 

ة مفاجئة للقارئ ودون أية مقدمات يربط بني احلياة الطبيعية وصفي للعرب، يقصد العمانيني، يف لفت
  والعبادات الدينية، حيث يقول:

إن العرب بكل تأكيد هم اجلنس األقذر من بني مجيع (
األجناس البشرية. ومل يوجب حممد الغسل اليومي لعدة مرات 
كعبادة من غري سبب، والذي يعترب حتقيقها ضروريا مثل 

خرة، ولكن هذا األمر أصبح عادة فقط  الصالة للفوز يف اآل
كالتعاليم األخرى، وبذلك ال حيدث أي تغري يف القذارة 
العامة. ولكن البد أن يقال أداء للحقيقة أن الطبخ، والذي 

  .)متارسه النساء غالبا، تعمه النظافة بشكل كبري
عن السلطان سعيد بن ويعود التقرير إىل إيقاعه الَوصفي، لتخصيص مساحٍة ليست بالقليلة للحديث 

  م)، وبعض أحواله وأخالقه، وعن عالقته بالسوق والتجارة، فيقول: 1856 - 1806سلطان (
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تعتمد مسقط على التجارة يف الدخل اليومي، ويعود إزدياد (
أمهية التجارة إىل حتررية فكر السلطان احلايل، وحتت سلطته 

يف نفس املعتدلة تتوفر سالمة كل تاجر من التجار وأمالكه، و 
الوقت تتمتع مجيع األديان بالقبول، وال أحد من هؤالء 
الّتجار تعّرض للسَّبِّ أو الغتصاٍب تعسفٍي لألموال من قبل 

  .)أتباع الرسول
وتقدم الرؤية األملانية ها هنا ملحظًا مهمًا يف سياق التوجه الديين للمسلمني الُعمانيني آنذاك، مبا ال 

، أن مجيع أوالهمامن أول وهلة، والذي يقوم على أمرين مهمني: يفوت الضيف والزائر مالحظته 
ا الُعمانيون منذ القدم، حيث  األديان تتمتع بالقبول يف عمان، وهي روح (التسامح الديين) اليت عرف 
تلتقي األدياُن على أسس االحرتام والتفاهم، ومن املعلوم أنَّ أرض ُعمان عاش فيها املسلمون أغلبية 

األمان على  وثانيهما: ظهرانيهم أقليات نصرانية ويهودية، كما عاش اجملوس بينهم أيضاً. ساحقة وبني
املمتلكات، وهي خصيصة ذاتية يف الشعوب، حيملها عليه االلتزاُم األديب جتاه حقوق اآلخرين، بعدم 

  التعدي عليهم، وعدم استحالل أمواهلم ونسائهم، والكف عن إيذائهم باليد أو اللسان.
ري التقرير أيضًا إىل مكانة ُعمان على اخلارطة السياسية واالقتصادية يف عهد السُّلطان سعيد، وبيان ويش

  بعض صفات شخصيته:   
ُخلق وصالح السلطان وأمانه الذي يتمتع به خالل عالقاته (

مع احلكومة يف بومباي وموقع امليناء اإلجيايب على بوابة اخلليج 
سواحل إفريقيا ومدغشقر  الفارسي نوع من السيادة على

  .)والبحر األمحر واخلليج الفارسي واهلند بشكل عام
ويف لفتة أخرى من التقرير، يتحدث الكاتب عن السلطان وعائلته، رابطا بني امللك والديانة، وهو أمر 
 غري مألوف يف بعض األدبيات املسيحية اليت تدع أمر السياسة يف كفة وأمر الدِّين يف الكفة األخرى،

اية القرن الثامن عشر فيما مسي بالثورة الفرنسية  حيث مت تقييد سلطة الكنيسة  م)1789(وخاصة يف 
عن التدخل يف شؤون امللكية، وحدث صراٌع بني الفاتيكان واجلمهورية الفرنسية جراء ذلك، حيث 

نابليون بونابرت وبعدها قام  ،م 1809م والثانية عام 1798قامت فرنسا بغزو روما مرتني، األوىل عام 
ا ما دامت مقتصرة على الشؤون الروحية، واستمر  بصيغة توفيقية بني اخلصمني بأْن ُترتك الكنيسة وشأ

م حيث أعلنت اجلمهوريُة الفرنسية مرسومًا يقضي 1905هذا التوفيق قرنًا من الزمن تقريبًا حىت عام 
  بالفصل بني الدِّين والدولة متاماً.

اق هو تأكيد التقرير على (قدسية) السلطان وعائلته، وحفاظهم على الصلوات واملهّم يف هذا السي
اخلمس، يف وقت كان توجُّه أوروبا، عموما، ينزع إىل الرّيبة من األمور الدينية، جراء الصراع الطويل بني 
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سلوك رجال الدين والطبقات الكادحة من الشعب، على الرغم من حتفظنا الشديد على وصف 
هاهنا، فلم جند ذكره يف أي من املصادر التارخيية، ومل يعرف عن هذه العائلة واليت بدأ (القدسية) 

م سوى تقدير الشعب هلم، إال إن كان يعين، أي  1741حكُمها لُعمان يف عهد أمحد بن سعيد عام 
  كاتب التقرير، بذلك االحرتام والتقدير الشديدين.

  يقول التقريُر ما نصه:
ينحدر منها السلطان مقدسة، وهذا تعترب العائلة اليت (

االعتبار فقط من خالل صرامتها يف احلفاظ على كل ما قاله 
حممَّد من أوامر. تؤّدي العائلة الفروض اليومية اخلمسة من 
الوضوء والصالة يف وقتها متاماً، وهذا يأخذ وقتًا طويًال، مع 

سريِّ ذلك يلتقي السُّلطان مرتني يف اليوم مبوظفية يف الديوان وي
  .)شؤون احلكومة

  حبكومته مرتني يف اليوم دليٌل واضح. جتماعويف ذلك إشارة أيضاً إىل اهتمام السلطان بشؤون دولته، واال
ويتناول التقرير جانبًا من تاريخ القوة البحرية العمانية، باإلشارة إىل السفن احلربية والتجارية اليت كانت 

  متخر عباب حبار العامل آنذاك:
م السُّلطان سفنه احلربية الصغرية للتجارة، واليت يستخد(

ا مل  تتكون من حبارة من اهلند، كربابنة السفن، واليت يظهر أ
تستعمل سابقًا ألية نوايا حربية، ومن خالهلا جيمع السلطان 
بضائع من شىت األنواع من سواحل شرق افريقيا وكلوة وزجنبار 

ا يف كالكتا و    .)اخلليج الفارسيوالمو كوريس، مث يتاجر 
م، والذي استطاع، على قصره، أن 1835كانت تلك أبرز مالمح التقرير الذي نشر حول مسقط عام 

يستوعب مضامني كثرية للحياة العامة، وللسياسة الداخلية، ولالقتصاد والبيئة، وينقلها إىل املتلقي األملاين 
  اجلالس على اجلهة األخرى من العامل.

                                        )2(  
  ُحتّولبأن  ،مع انتصار اهلالل على الصليبمسقط، يف  ولن جيد املرءُ (

  ).مسجد، كما حدث يف القسطنطينية بكنيسة آيا صوفياإىل الكنيسة 
  (من التقرير األملاين)                  

ية، تقريٌر أُعدَّ للمجلة األملانيٍة العتيقة النموذج الثاين يف هذه املقالة، حول ما كتب عن ُعمان باللغة األملان
)Globus) كلمة تقريباً، مع 1700م)، ويقع يف (1888) سنة (19) عدد (54) يف جملدها رقم (

سبع لوحاٍت فنيٍة، تعكس، برأي اجمللة، أوجه احلياة العاّمة يف مسقط وبعض القرى اجملاورة هلا، وكان 
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م)، أستاذ الدراسات 1916-مEmil Deckert 1848كرت (يرأُس حتريرها آنذاك الدكتور إميل دي
  اجلغرافية جبامعة فرانكفورت.

ميتاز هذا التقريُر عن سابقه بتوجُّهه التارخيي والّسياسي، واعتماده على اللوحات الفنية السبعة، وإمعانه 
  يف تناول األبعاد احليوية للناس.

ويلٍة ال ختلو من خماطرها املعتادة يف غمرة صراعات وصل كاتُب التقرير إىل مسقط عرب البحر، يف رحلٍة ط
القرن التاسع عشر امليالدي على منافذ التجارة والبحر، ويبدو أنه زار يف طريقه عددًا من املدن الشرقية 
الكبرية، ومن بينها مدينة القسطنطينية يف تركيا، فعدَّ (مسقط) واحدًة من أمجل تلك املدن؛ جبباهلا 

ا املساملني، وسياستها املتساحمة. املهيبة، وأرضها   املمتدة، وسكا
  يقول كاتُب التقرير وهو على منت سفينته املتجهة إىل مسقط ، وهي متخر ُعباب (خليج عمان):

أول مشهد من مسقط، عندما يقرتب املرء منها من ناحية (
ساحر، كحال مجيع املدن الشرقية الكبرية.  البحر، فاتنٌ 

الشمس   ، واحلجارة اليت يتخللها ضوءُ مرتفعات صخرية عالية
كاملسرح املفتوح ترتفع على سطح املاء األزرق، فرتسم هذه 

ايات سلسلة اجلبل  الصورة خلفيةً  فنية رائعة. وهذه هي 
األخضر، أعظم جبال سلطنة عمان، والذي يقع أطلسيا يف 
اجتاه اجلنوب الشرقي إىل الشمال الغريب، ويف القرب من 

  .)...احلجارة الكرميةشاطئ مزدان ب
  ويتابع التقرير وصف تلك السلسلة اجلبلية، فيقول:

ذا نتذكر ( هذه الصخور ال تقوى على محل أية نباتات، و
الشمال الشرقي للصحراء العربية الكبرية. يف  أننا نتوسط حدَّ 

بينما يف ، فقط ،من املطر ،قليلة بكمياتٍ  رشُّ ر الشتاء تُ أشهُ 
  .)ماء فيها تتجمع فوقها يف السماءال  أشهر الصيف سحبٌ 

  واإلشارة إىل قلة األمطار يف هذه املدينة الساحلية يشرتك فيها عدٌد من التقارير األملانية القدمية.
مث يستطرُد التقريُر يف وصف ما على تلك السلسلة اجلبلية، جاعًال منه نقطة عبور إىل احلديث عن 

  مسقط تارخياً وسياسًة، يقول:
املختلفة مع األبراج  الصخور العالية ترتبع احلصونُ على تلك (

ر بالقرون األوروبية الوسطى، وهي رة، واليت تذكّ قة واملدوّ الضيّ 
ضتها. متثل أيضاً  قام  اية القرون الوسطى وإليها الفضل يف 

حنو شرق  مرحال معهذه احلصون املنيعة  الربتغاليون ببناءِ 
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ا اهلند يف عصر البوكريك، وكانوا  محاية  من أجليستعملو
  .)البحرية مقو

(املرياين) الشاخمتني، املتقابلتني على ساحل مسقط، اللتني ال و يشري التقرير هنا إىل قلعيت (اجلاليل)
  ُتذكران يف اللسان التارخيي إال معاً.

  وبعد وصف هاتني القلعتني، أو إحدامها، يوجه كاتب التقرير تساؤًال كبرياً، فيقول:
من  غري مقدور االستيالء عليها، سواءٌ  بشكلٍ  ظهرُ ا تَ إ(

جانب البحر أو جانب الرب، وهي تسيطر مبواقعها املدخل 
،  متعجباً  املرءُ  حنو املرسى وكذا املمرات اجلبلية، وهنا يتساءلُ 

  )جرب الربتغاليون على التخلي عنها؟كيف أُ 
ا، طويلة الذراع يف إخضاع من وهو تساؤٌل يف حمله، إذ كانت القوة الربتغالية ضاربَة  اجلذور يف مستعمرا

تريد، فكيف ُأجرب الربتغاليون على التخلِّي عنها؟ رغم بُعد مسقط االسرتاتيجي، وموقعها على مشارف 
  البحار العاملية وخطوط املالحة الدولية، واليت كانت عصب احلياة االقتصادية يف ذلك الوقت؟

  وإيانا جتربًة أخرى مماثلة:ولكّن الكاتب يُعيد إىل ذاكرته 
على أية حال، ففي اهلند، (فحسب) مل يكن الوضع ها هنا (

م وموقعهم احلصني ليقوم السكانُ   أجلي اهلولنديون مع قو
اية حرب االستقالل الطويلة واليت  ا. يف  األصليون باستيطا

كان   أّن اهلجومظهر حىت ي ،الربتغاليونو  واجهها اإلسبان
  .)التاريخ مل حيك لنا ما حدث من صعوبات أنّ لدرجة  سهالً 

م ومساكنهم، فيقول:   بعد ذلك يبدأ كاتب التقرير يف وصف احلياة العامة للناس يف مسقط وطبيعة بيو
يق عند أرجل تلك اجلبال وتلك احلصون ضّ  على سفحٍ (

خاص  متها بشكلٍ ، ويف مقدِّ البيضاء معاً  تتزاحم البيوتُ 
يوان، لطان، والدِّ للمدينة: قصر السُّ  البيوت الرمسية الكثرية

والبيت القدمي ملكتب اجلمارك، كذلك بقايا من شواهد حكم 
  .)، مكتب القنصل اإلجنليزيوليس آخراً  الربتغاليني، وأخرياً 

  مث يعرج إىل احلديث عن احلياة االقتصادية قائًال:
 فيه احلياة، وترسوا عليه بعض البواخر اإلجنليزية امليناء تدبُّ (

الضخمة قبالة املرسى، وجبانبها بعض السفن احلربية الصغرية 
من القوارب  كبريٌ   عددٌ  لطان، وعالوة على ذلك مثةَ للسُّ 

يظهر للمرء بأنه  ىتكان األصليني. حوالزوارق التابعة للسُّ 
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املراكز التجارية املخصصة على احمليط  معيستطيع التعامل 
ة بالسكان. يئحرية امللاهلندي ويف الوقت نفسه يف األماكن الب

أما كان ينبغي للقادة املتأخرين من العرب أن يأخذوا نصيبهم 
  .)من اهلند بكل اقتدار

كما يربط التقرير بني ميناء مسقط مبوقٍع آخر له أمهيته التارخيية والسياسية واالقتصادية من مناطق 
  ُعمان، فيقول:

 صةً ، وبعضها، خااملنافسنيمن  مان كثريٌ على شواطئ عُ (
 حار واليت تقع بالقرب من اخلليج الفارسي، لعبت دوراً صُ 

 يف احلقبة اليت سبقت الربتغاليني. وقد أشار إليها ابنُ  مهماً 
ا بلدةٌ  صغرية. يف ذلك  بطوطة يف القرن الرابع عشر بأ

 ،عندما كانت حياة البحر يف بالد اخلليج الفارسيو الوقت، 
حبركة السفن،  ونشطةً  مزدهرةً  ،وخاصة بالد ما بني النهرين

(املواقع حمزن، فقد صعدت مسقط أما باقي  حدث أمرٌ 
ارتفقد البحرية)    .)ا

ويتحدث التقريُر يف إشارٍة سريعٍة عن زجنبار، حماوًال الربط بني ُعمان األم وتوابعها على السواحل 
  اإلفريقية، فيقول:

تأسيس سلطنة زجنبار من قبل مسقط، والذي قد يعتربه  إنّ (
، ظهر يف احلقبة األخرية من جراء اهلجرة استعماريةً  ملرء خدمةً ا

ا كانت قبل ذلكالعربية إىل الشَّ    .)واطئ السواحيلية، مع أ
ويعود التقرير إىل احلديث عن مسقط وهو اآلن خارج املقار الرمسية اليت أشار إليها، متحدثًا عن جزئها 

  يلي:الداخلي وقد ساح فيها وسرب أزقتها، والحظ ما 
 ،ما مل يكن باحلسبان يف داخل املدينة يتهيأ للزائر عموماً (

فالشوارع ضيقة، متسخة، وعرة، وأغلب ؛ مثل القسطنطينية
   ).ها العلوي وقد عالها الدمارنصفُ  املنازل يظهرُ 

ووصف هذه البيوتات الصغرية هو الوصف ذاته الذي ُوصفت به مسقط قبل نيف ومخسني عامًا من 
م): أنَّ البيوت أشبه جبحور 1835م)، حىت قال ذاك الكاتُب حينها (عام1888تقرير (تاريخ هذا ال

  األرانب ملن يراها من بعيد.
  ويضيف هذا التقرير قائال:
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ويف أعلى احلصن الذي بناه الربتغاليون تقع الكاتدرائية (
مع انتصار ، يف املدينة شيء. ولن جيد املرءُ  كلِّ   قبالةاجلميلة 

مسجد، كما إىل الكنيسة  ُحتّولبأن  ،صليباهلالل على ال
  .)حدث يف القسطنطينية بكنيسة آيا صوفيا

  ويقول:
الطيين  املادة األساسية لبناء بيوت املدينة هي الطوبُ  إنّ (

ف حبرارة الشمس، وهندسة البناء للبيوت الكبرية حصينة اجملفّ 
بداخلها. ال يوجد مثة مساجد مميزة ومجيلة،  مع فناء كبري

إىل قلة الشعور الديين لدى  -كما يبدو   -د السبب ويعو 
  .)السكان، وهم كوزموبوليتانيون جدا

ا مسقط على مر العصور، مبا جيعلها  ونلحظ هنا، التأكيد على (روح التسامح الديين) اليت ازدانت 
ل وهلة، ففي ملمحًا عامًا يف الكتابات األملانية حول هذه املدينة، وال ختطئ عني الزائرين هلا منذ أو 

(األمان)، وها هنا التأكيد على مبدأ (قبول اآلخر و التقرير األول التأكيد على مبدأي (التسامح)
  واالعرتاف به)، وصرف النظر عن أي حماولة لطمس هويته أو تبديد معامل وجوده.

  ينتقل التقرير مرة أخرى إىل وصف البيوتات يف مسقط:
على البحر ويتميز  حصنيٍ  قصر اإلمام والذي يقع يف طرفٍ (

ته وبوابته اجلميلة، وبنحوته العربية امو عن باقي املباين برس
ام بالد ود، وجيد املرء األمر ذاته يف قصور حكّ ومبدخل األسُ 

  الشرق.
، جداً  هذا النوع من اإلعداد يف القصور امللكية الشرقية قدميٌ 

ي من قبل اآلشوريني الوثنيني سالموقد ورثوه قبل العهد اإل
  ).دون تغيري

  ويعود التقرير إىل وصف حركة التجارة يف سوق مسقط، ومالمح املتعاملني فيه:
ومن الطبيعي أن يشكل السوق (البازار) مركز حركة الناس (

والذي يشكل السكان،  متعددٌ  يف املدينة، ومثة هنالك خليطٌ 
  ن من دراستهم بشكل أفضل.حبيث ميكٌ 

البانيان اهلنود، حيث  يءشميثل اهلنود عمدة قوية، وقبل كل 
ينجذب املرء إليهم، بدماثة أخالقهم غري العادية، ولكنهم، 
على أية حال، يف التعامل التجاري ماهرون، والذين يعودون 
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 نوا أسراً صلية اهلند ليكوّ عادة بعد عدة سنوات إىل بالدهم األ
م نباتيون متشددون، فال  غنية هنالك. وهم معروفون بأ

  بل يعيشون على األرز، والفواكه، واحللوى. يأكلون اللحم،
واملنافسون هلم هم املسلمون، والذين يتسمون بالوجه الطويل 

هم العربية مالحمُ  واضحٍ  والعيون احلادة، والذين ال تتبني بشكلٍ 
إىل املتعصبني  بشكل بّنيٍ  األصيلة، كما ال ينتمون أيضاً 

  يني.سالماإل
م غري والعرب غري األصليني الذين  سكان مسقط) و (يعين 

أتوا من الواحات الداخلية ذات التضاريس اجلبلية الصعبة، 
عوا التمر واملنتجات األخرى، وشراء القطن اإلجنليزي يلكي يب

  .)واملعدات واألسلحة وما سواها
من خالل هذا النص، يقرب لنا التقرير احلضور البشري يف سوق مسقط آنذاك، يف وصف دقيق يعيد 

يث أتوا، يف أمٍر امتاز به هذا التقرير عما سواه، كما أنه مل ينس وصف نساء مسقط، الناس من ح
  فيقول:

كما هو احلال يف   متشددٍ  والنساء ال يلبسن أقنعة بشكلٍ (
اجملتمعات  ية، وميكن تفسري هذه احلالة بأنّ سالمبقية املدن اإل

مع ب، و سامح بينما ينحسر التعصُّ التجارية العاملية تتمتع بالتَّ 
  .)ي ال يغيب بأي معىن من املعاينسالمذلك فإن اللباس اإل

  ويصف احلضور اإلجنليزي قائال:
يف  قوياً  فحسب حضوراً  ومن األوروبيني ميثل اإلجنليز(

مسقط، ويف جممل التعامالت التجارية للمدينة يسمع املرء 
بشكل الفت اللغة اإلجنليزية جبانب اللغة العربية. وهم يركزون 

ا عن سلطتهم على اهلند وعلى التجارة النقطة تعبريً  على هذه
 كمحميةٍ   واضحٍ  عام، وهم يتعاملون معها بشكلٍ  بشكلٍ 

علين، باإلضافة إىل  عون محايتها بشكلٍ بريطانية، وهم يدَّ 
  .)محاية مصاحلهم التجارية العاملية، كما هو معلوم

  ق بذلك:ويعود التقرير إىل وصف مسقط وأسوارها وتضاريسها، وما يتعل
ا، ويوجد  منيعٌ  على األرض حول مسقط مثة سورٌ ( حييط 

به ثالثة أبواب حمروسة من قبل اجلنود، ويستطيع املرء من 
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خالية، وهذه املساحة بالتأكيد  خالهلا اخلروج إىل مساحةٍ 
تتعرض األرجل يف كل مكان ملعوقات و وضيقة،  حمدودةٌ 

  .)ارةول دون التنقل بسبب الصخور واحلجمفاجئة حتُ 
  وإشارًة إىل النشاط الزراعي، وأمهية اآلبار املائية يف ُعمان يقوُل التقرير:

األرض اخلصبة حتتل مساحة ضيقة، ومع ذلك فثمة بعض (
البساتني، واليت تسقى عن طريق اآلبار، وقد زرع فيها بشكل 

هذه ...مرتب النخيل، والعنب، وأشجار التني، وغري ذلك
رب لدى السكان، وهم يتعاملون اآلبار هي مصدر مياه الش

معها بنفس الطريقة التوراتية حيث توضع املياه يف جحال  
  .)كبرية وتنقل حبملها على الرأس إىل حيث البيوت

  ويف حماولة لتحديد مسارات التجارة الداخلية يف ُعمان، يشري هذا التقرير إىل مايلي:
يقود إىل املنفذ الوحيد للمدينة، والذي يقع يف الشمال منها، (

إىل اجلبل األخضر، وهي اليت حترك اقتصاد  وصوالً  كبريةٍ   مدنٍ 
مسقط، وهي مصدر املنتجات الزراعية. هذا املنفذ املوصل 

  .)للغاية وصعبٌ  إىل تلك األماكن وعرٌ 
ا (مسقط)، فيقول:    مث يستعرض التقرير موقع (مطرح) وأمهيتها بالنسبة إىل جار

سقط وعلى اجلهة الغربية منها قليلة من م عد أميالٍ على بُ (
إليها  من ضواحيها، والوصولُ  تقع مطرح، واليت تعترب ضاحيةً 

إمنا يكون عن طريق املمرات احلجرية الضيقة واليت قليال ما 
تسلك، فلذا تكون وسيلة االتصال بني املدينتني، غالبا، عرب 

  .)وإياباً  القوارب الصغرية  اليت تبحر ذهاباً 
  نهما يستخلص التقرير ما يلي:وعند املقارنة بي

تعترب األرض والرتبة يف مطرح أخصب من اليت يف مسقط، (
ويف هذه البيئة مثة بستان ضخم، وها هنا اإلقامة الصيفية 
للسلطان، وعلى الرغم من ذلك تعترب مطرح أفقر من أختها 

هلا من التجارة الواسعة لبالد ما وراء  ظَّ الكبرية، إذ ال ح
ا مفتوح، والريح واألمواج تسجل فيها البحر، فميناؤه

  .)بدرجات عالية مقارنة مبا هو يف مسقط
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ا، نلحظ ها هنا تسميتها  وحينما صمت التقرير األول عن تسمية شيٍء من قالع مسقط وحصو
  بأمسائها، وبيان معلومات دقيقة حوهلا، يقول:

ة يف أسفل القلعة املبنية تقوم قلعة اجلاليل الواقعة شرق املدين(
ا  حبماية مسقط، وخاصة يف فرتات اجلذر البحري، وإال فإ
أشبه جبزيرة، كما ينبغي التأكيد على دور قلعة املرياين على 

 1200ويعتمد جيش السلطان على  .الغرب من املدينة
جندي، حلماية هاتني القلعتني، وهم مسلحون باملدافع 
القدمية، واليت على األرجح تعود إىل خملفات الوجود 

  .)الربتغايل
ويعطي التقرير كذلك معلومات دقيقة حول نوع وحجم الصادرات العمانية من سوق مسقط، ومدى 

  تأثرها مبناخ التجارة العاملية، ومع اهلند حتديداً، فيقول:
ا ( إذا كانت مسقط  معتمدة على التعامالت التجارية فإ

ا على كراتشي، ومع ارتفاع املعدالت  اعتمادها هي ذا
جارية واليت اكتسبتها اهلند يف اآلونة األخرية فإن ذلك الت

  .يذهب عن مسقط بشكل متوازٍ 
وتعترب الصادرات املهمة ملسقط: امللح، التمور، األمساك، 
القطن، واللؤلؤ، واخلرز، وبلغت صايف الصادرات يف هذا 

  ).الوقت إىل ثالثني مليون مارك أملاين
  ة إىل املناخ املسقطي املعهود: وال يفوت هذا التقرير كسابقه، اإلشار 

ا ضمن أكثر بلدان العامل ( بالنسبة إىل مناخ مسقط فإ
ا، كما أنّ   حرارة، ولذا فالبيئة الصحية ال ميكن الزعم 
 املواطنني يفرون يف أشهر الصيف إىل اجلبال، ويتبقى عددٌ 

  .)منهم يف املصحة قليلٌ 
ا مطرح،  ويف سابقة مثرية يف النصوص األملانية، يقدم ه ذا التقريُر تعدادًا سكانيًا ملدينة مسقط، وجار

  بل يتعدى ذلك ليقدر تعداد سكان عمان بشكل عام: 
شخص، ويف  40000يبلغ تعداد السكان يف مسقط إىل (

شخص، أما التعداد الكلي للسكان يف  25000مطرح 
  عمان فيبلغ مليون ونصف املليون شخص. 
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حلديث عن إحصاء وبشكل منطقي على كل حال فإن ا
تعداد السكان بشكل دقيق من قبل سلطة اإلمام أمر مل يتم 

  .)احلديث عنه بعد
ميثل النّصان األملانيان حول مسقط يف القرن التاسع عشر منوذجني فحسب، يف خضم عدد كبري من 

ن اخلروج منها النصوص اليت البد من دراستها، قبل هذه الفرتة وبعدها، واليت باكتماهلا، إىل حدٍّ ما، ميك
ا، والتعّرف  ا وبيئا ببعٍد آخر يف العالقات اإلنسانية، وحماولة اجلانب األملاين فهم طبيعة الشعوب وثقافا

  على احلراك الدويل يف جوانب السياسة واالقتصاد واملعارف.
وا عن هذا ونستخلص من هذين النصَّني أّن الرَّحالة األملان دقيقون يف وصف ما يرون ويالحظون، ليعربِّ 

بلغة واضحة، وإن كانت املقارنة، يف بعض األحيان، ال خترج عن حيز النظر إىل (اآلخر) من خالل 
  (األنا) األوروبية، يف وقت تعمَّقت فيه الصراعات الدولية على الشأن والشأو.

ها،  وتتجلى دقة كال النصني، أو أحدمها، يف تبيان أرقام حمددة يصعب يف ذلك الوقت احلصول علي
كبيان أعداد اجلنود، وتعداد سكان مسقط ومطرح، ومعرفة حجم قيمة التداوالت يف السوق العمانية 
والصادرات والواردات، وهذه األعداد ميكن أن تشكل، للباحثني املتخصصني، مالمح عامة ميكن 

ا احلضارة العمانية على مر التاريخ. ب اإلضافة إىل دقة االنطالق من ثناياها لبحث األطوار اليت مرت 
تصوير الطبيعة العامة، وحركة الناس واألسواق، واملشاهد احليوية، والعمران والبناء، والعالقة بني احلاكم 

  واحملكوم، وبني التجار والشعب.
ا الشَّرقية، يف موقعها  إّن النصَّني، بكل وضوح، جيعالن من مسقط مدينة عظيمة الشأن، مقارنًة مبثيال

ا وشعبها، ويؤكدان بصورة ملفتة إىل (التسامح الديين)  وطبيعتها، ويف ا، ويف سلطا ا وتعامال جتار
ا الثابتة، وإىل وجود قبائل وشعوب خمتلفة داخل سور مسقط تعيش يف أمٍن وأمان،  مالزمًا ملكونا

  بصرامة الواقع وقوة السلطان.
***************  

  *) باحث من عمان.
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  )2006-1406مؤتمرات ابن خلدون (
  إعداد: رضوان السيد

سرت ڤتواصل االهتمام العريب والعاملي بابن خلدون على مدى جتاوز القرن ونصف القرن؛ منذ نشر سل
م 1857دي ساسي فصوًال من املقدمة، وأكملها كاترمري يف مخسينات القرن التاسع عشر ويف العام 

ا مطبعة بوالق بتحرير الشيخ نصر اهلوريين.   نشر
ذه املناسبة عشرات 2006م يف العا م حّلت الذكرى املئوية السادسة لوفاة ابن خلدون، انعقدت 

وكان  –املؤمترات يف مشرق العامل العريب ومغربه، ويف عواصم العاَمل الكربى، واملؤسسات الثقافية الدولية 
على للثقافة ومكتبة من آخرها املؤمتر الذي انعقد مبصر واستمّر أربعة أيام برعاية واحتضان اجمللس األ

. والالفت لالنتباه أّن تلك املؤمترات ما قالت جديدًا كثرياً؛ بل رّكزت على مخسة أموٍر (*)اإلسكندرية
  اعتربها العلماء واألساتذة املشاركون يف بعضها أو سائرها إجنازات ابن خلدون األساسية:

هذا املنهج املتمّيز ينقسم إىل و  أوًال: ابن خلدون صاحب المنهج المتميز في كتابة التاريخ.
قسمني؛ القسم النظري أو الفلسفي، والقسم العملي أو التقين. يف اجلانب النظري اعترب ابن خلدون أّن 
علم التاريخ إمنا هو خٌرب عن الُعمران البشري واإلنسان، وطبائعه، وتقلُّب أحواله. ولذلك فقد حدَّد 

ركزي فيه، وأحوال معاشه، يف تفرقٍة أرسطيٍة بني الصورة واملاّدة. ُأُسَس ذاك الُعمران وموقع اإلنسان امل
وبذلك تكوُن لعلم التاريخ ألنه علم العمران ثالُث وظائف: الكشف، والفهم، والتقدير. يف الكشف 
ا قراءًة صحيحة أي تبيان  جتري معانيُة الواقعة، ويف الفهم جيري النظُر يف جتريدها وصوًال إىل قراء

بطبائع الُعمران، ويف التقدير جتري املقايسة وجيري االعتبار حبثاً عن اإلمكانات املستقبلية. أّما يف عالقتها 
اجلانب العملي أو التقين واملتصل بالكتابة التارخيية فإّن ابن خلدون يتحدث عن طرائق نقد األخبار 

مالءمتها ملا نعرفُُه ونشهُدُه من  جلهة آليات النقل، وجلهة موافقتها لطبائع الُعمران واملوجودات، وجلهة
سياقاٍت وأحواٍل وعوائد وأعراف. ومنذ بدايات البحوث عن ابن خلدون كان هناك ثناٌء كبٌري على 
(علمية) ابن خلدون يف املنهج التارخيي كما يف تقنيات الكتابة التارخيية. وألّن قلًة قليلًة من الباحثني 

تفحصة؛ فقد ظّلت الفكرُة السائدُة أنَّ الرجل مل يطّبق منهجه فقط قرأْت تاريخ ابن خلدون قراءًة م
ا يف األكثر 2006التقدميي يف كتابته التارخيية. وجاءت هذه املؤمترات يف العام  م معتمدًة يف حماضرا

على املقدمة، ولذلك دارت حول نفسها يف مسأليت: علم العمران، وعلم التاريخ، وظّلت وصفيًة أو 
  ظية.ثَنائية وتقري

منذ كتاب طه حسني عن ابن خلدون عشية احلرب العاملية  :جتماعثانياً: ابن خلدون وعلم اال
ي بريل تلميذ دوركامي، ظّل كثريون يكررون أّن ابن خلدون ڤاألوىل، وهو أُطروحٌة أجنزها حتت إشراف لي

يون عامليون اجتماعبّناه . وهذا التقدير ليس مقتصرًا على العرب بل تجتماعهو املؤّسُس األقدم لعلم اال
علي عبدالواحد وايف،  جتماعرس، ومن الباحثني العرب املعروفني عامل االڤمثل غاستون بوتول وفون سي
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الذي أضاف إلجنازاته إعادة نشر مقدمة ابن خلدون نشرًة (يف مخسة أجزاء) حاول أن تكون علمية، 
م؛ وإن 2006هذه املسألة يف مؤمترات العام ي اآلخر حسن الساعايت. وما اختلفت اآلراء يف جتماعواال

(أحوال املعاش) هو نفسُه علُم و يكن هناك من أنكر أْن يكوَن حديُث ابن خلدون يف (علم العمران)
الوضعي بتياراته املختلفة يف األزمنة احلديثة (حممد عبد الوّهاب جالل يف جملة التسامح،  جتماعاال
يات ابن خلدون) يف مؤمتر اجتماعسن الساعايت (وهلا كتابان عن ). فقد أصّرت الدكتورة سامية ح16عـ

م على أّن وضعانية ابن خلدون حداثية بغّض النظر عن العصر الذي عاش فيه، وإالّ 2006القاهرة عام 
  صارت العلوم كّلها إثنيًة وأوروبية بداعي املركزية الغربية املعروفة.

الدولُة يف نظر ابن خلدون هي مادُة الُعمران البشري،  ثالثاً: ابن خلدون وقيام الدول وانهيارها:
الرببر) اللذين عاشا باملغرب و  وجزٌء من طبيعته. ومع أّن الرجل قال يف املقدمة إنه يؤرّخ للجيلني (العرب

حىت أيامه، فإنه اعترب مقولة الدولة مقولًة إنسانيًة عامة؛ وخباصٍة أنه طّبق جزء املقولة اخلاّص بالعرب 
بر على الشعوب الرتكية عندما جاء إىل القاهرة من تونس إىل ظالل الدولة اململوكية اجلركسية حىت والرب 

ْلك الطبيعي (البدائي؟) 1406هـ/808وفاته عام 
ُ
ْلك ثالثة: امل

ُ
م. اعترب ابن خلدون أّن أشكال امل

ْلك السياسي (دولة احلزم واملصلحة والعقالنية لدى األُمم الكربى مثل ال
ُ
ْلك الديين وامل

ُ
روم والفرس)، وامل

ية). وما قال ابن خلدون شيئًا عن نشوء الدول لدى اآلخرين؛ لكّن املفهوم أنه سالم(= اخلالفة اإل
ينطبُق عليها ما انطبق على العرب والرببر والُرتك: عصبيَة قـََبلّية تقرتن بدعوٍة دينية فتؤدي إىل قيام الدولة 

نة، وتتعاظم إىل حدود اإلمرباطورية بقْدر قوة العصبية، وجناح الدعوة الدينية. اليت تأيت من البادية إىل املدي
ا بعد قيامها واستتباب األمر هلا يف املدينة  بعد ذلك يتحدث ابن خلدون عن (أجيال الُدَول) أي تطورا

  أو املصر، وهي تستمر لثالثة أجياٍل أو أربعة، وتنقضي باحنالل العصبية ألسباٍب يذكرها.
الواقَع أّن هذه الرؤية لطرائق قيام الدول لدى ابن خلدون إجناٌز له وإن اختذ طابعاً تفسريياً باستقراٍء  إنّ 

ي. وما شّكك أحٌد يف سالمة هذا التصور يف البحوث سالمناقٍص هو منوذُج العرب والرببر يف التاريخ اإل
فسري لدى العرب على اخلصوص بعد عنه ملا يزيد على القرن من الزمان. وقد ساد هذا التصور أو الت

دراسة حممد عابد اجلابري: العصبية والدولة، مطلع الستينات. ولذلك ما كانت البحوُث يف مؤمترات 
م كثريًة بشأن هذا األمر؛ وإْن مل ْخيُل حبٌث منها من ذكٍر هلذه املقولة. إمنا أُثريت بعض 2006العام 

ية أو اخلالفة عنده. إذ إنه يف الوقت الذي يقّدم فيه اعتبارات مسالاإلشكاليات بشأن استثنائية الدولة اإل
ْلك الطبيعي) يف سائر األحوال، يقول إّن اخلالفة اإل

ُ
ية األوىل تقدمت فيها سالمالعصبية الَقَبلية (= امل

جلة اعتباراُت الوازع الديين أو الدعوة الدينية (قارن ببحث رضوان السيد يف مؤمتر القاهرة، والذي ُنشر مب
  ).16التسامح، عـ

كتب ابن خلدون عدة فصوٍل يف   ية:سالمرابعاً: ابن خلدون وثقافته ومصادره والتأريخ للعلوم اإل
ية الدينية واللغوية والعقلية، فضًال عن العلوم الطبيعية واحليمياء، سالماملقدمة يف التاريخ للعلوم اإل
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وما لقيت تلك الفصول التأرخيية واحلكمية اهتماماً  وأدبيات العلوم الشعبية واألعراف وعوامل السيمياء.
إّال يف النصف الثاين من القرن العشرين. فقد كانت الفكرة السائدة أّن ابن خلدون ليس متخّصصًا يف 
هذه الشؤون العلمية، فضًال عن عدائه للفلسفة، كما كان هناك استغراٌب لتطويله يف أخبار وأشعار 

والِطلَّْسمات. مث إّن كثريين اعتربوا تلك الفصول من لواحق املقّدمة وليس من  األعراف الشعبية واَحلْفر
ا يف العمران البشري ومنهج التاريخ ونشوء الدول. ولذلك فقد كان من ميزات  أصوهلا وال تنتمي ملقوال

صول م االهتمام بفصول العلوم يف املقّدمة، وخباصٍة موجزاته لعلوم الفقه واأل2006مؤمترات العام 
والكالم. وللعلوم الطبيعية والرياضية واهلندسة. وبقيت احلرية إزاء اهتمامه الفائق بأخبار وكتب وأشعار 
احلفر والطلَّْسمات. فكان هناك َمْن اعتربها وصفاً لواقع. وهناك من اعتربها من آثار الالعقالنية (الدينية 

ستكشاف مصادر ثقافة ابن خلدون، فقال واألشعرية) لديه. وقد مضى بعُض املختصني ُقُدمًا يف ا
مبعرفته اجليدة مبؤّلفات ابن رشد، ومؤّلفات ابن سينا والطوسي. ولفت االنتباه إىل مؤلَّفه الصويف (شفاء 

هـ). 606 - (السائل)، ومؤلّفه اآلخر يف اختصار حمّصل أفكار املتقدمني واملتأخرين لفخر الدين الرازي 
بثقافة ابن خلدون ومصادره، وتنوع معارفه فحىت الفلسفة اليت أظهر الرجل ويف اجلملة تقدمت معرفتُنا 

ُزهدًا فيها، بل كراهيًة هلا، أخذ منها مقوالت أساسية يف مقدمته، وكان يعرُفها معرفًة جيدًة من خالل 
ابن رشد وغريه. ونعرُف اآلن أنه اطّلع حىت يف التاريخ على كتٍب جديدٍة كثريٍة يف مقامه الطويل 

  بالقاهرة.
كتب ابن خلدون جزًءا يف سريته الشخصية أحلقه بآخر تارخيه. وقد   خامساً: شخصية ابن خلدون:

نشره منفردًا حممد بن تاويت الطنجي يف اخلمسينات بعنوان: (التعريف بابن خلدون ورحلته شرقاً 
الحظت قلٌة وغرباً). وقد استغنت أكثر الدراسات حول مقدمته عن التحدث يف شخصيته؛ يف حني 

من الباحثني أنه كان ذا طموٍح سياسٍي بارز يف شبابه وكهولته، وهو على أي حاٍل من ُأسرة وجاهٍة 
ووزارة. وإىل ذلك تعود مشاكله مع السلطات بتونس وبلدان املغرب األخرى؛ إذ ما كان أحٌد من 

يضًا عالقته املرتجرجة بصديقه يطمئنُّ إليه. وإىل ذلك يُعيُد عديدون أ –وخباصٍة يف تونس–املتنفِّذين 
م حتدث 2006لسان الدين ابن اخلطيب ذي الوزارتني، والذي مات مقتوًال. ويف حبوث مؤمترات العام 

أحد احملاضرين عن شخصيته الذليلة مستشهدًا بتضاؤله أمام تيمورلنك وأمام الظاهر برقوق، وكثرة عزله 
ابن خلدون شخصيًة حمافظًة يف الدين (مالكي املذهب،  من منصبه يف قضاء املالكية. ويف اُخلالصة يبدو

أشعري العقيدة)، منكمشًة يف السلوك مع الزمالء والناس، مييُل للعزلة والتأمل. ومن الواضح أّن إيثاره 
اهلجرة واالستقرار مبصر وخسارته ُألسرته؛ كلُّ ذلك يعين أنه لو كان ذا طموٍح سياسٍي غّالب ملا فـََعَل 

  ا صار إليه.ذلك أو َلمَ 
ما زادت مؤمترات ابن خلدون يف الذكرى املئوية السادسة على وفاته من معلوماتنا عنه وعن فكره 
ومؤلَّفاته كثرياً. لكنها كانت مفيدًة يف التذكري ببعض ركائز فهمه وفهم علمه الكبري. وقد ُنشرت كتٌب 
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ة (بتحقيق علي عبد الواحد وايف). بيد جديدٌة عنه، كما أُعيد طبُع كتٍب مشهورٍة له ومن ضمنها املقدم
أّن أهمَّ ما أتت به الذكرى السادسة إقبال األستاذ إبراهيم شّيوح, الباحث التونسي املعروف على إصدار 
نشرة جديدة للمقدمة والتاريخ استنادًا خلمس خمطوطاٍت من اسطنبول، قُرئت كّلها على ابن خلدون، 

من العمل جملَّدان يستوعبان املقدمة. ووزَّع األستاذ شبوح أجزاء وعليها خطُّه وتعليقاتُه. وقد صدر 
التاريخ وخمطوطاته على عدة باحثني لتحقيقها حتت إشرافه، ويُنتظر أن تكتمل هذه النشرة اجلليلُة بالفعل 

م. وسيختمها شبوح جبزأين منفصلني أحدمها الفهارس، واآلَخر لدراسة تركيب 2008أواخر العام 
ئق ابن خلدون الكتابية. ويدلُّ اجلزءان الصادران من (الِعَرب) على قراءٍة رائعٍة هلذا النّص العمل، وطرا

شكل. وسيتبني الفارُق بالفعل عند نشر بقية األجزاء؛ ذلك أّن التاريخ بالذات ما ُنشر نشرًة علميًة 
ُ
امل

  مقبولًة من قبل.
*********  

-135م) ملفًا عن ابن خلدون (ص2006ـ/ه1427( 17نشرت جملة التسامح يف العدد رقم *) 
  .155-87ص ،7/2006). وكذلك فعلت جملة املستقبل العريب ع230
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  مؤتمر المخطوطات المترَجمة بمكتبة اإلسكندرية
  ودورها في التواصل الثقافي والحضاري

  إعداد: رضوان السيد
بة اإلسكندرية عقدت إدارة املخطوطات مبكت 2007و عام مايو واألول من يوني 29فيما بني 

مؤمترها الرابع للمخطوطات العربية, وكان هذه املرة عن املخطوطات املرتَمجة إىل العربية ومنها عرب العصور 
خالل قرابة األلف واخلمسمائة سنة املاضية. فعلى مدى تلك العصور املمتّدة كانت املخطوطات وسيلًة 

  واحلضاري. رئيسيًة من وسائل التثاُقف والتواصل األديب والعلمي
امتّد املؤمتر على مساحة أربعة أيام، مبعدَّل أربع جلساٍت يف اليوم الواحد، وأُلقيت فيه ُزهاء اخلمسني 
حماضرة، وشارك يف اإللقاء واحلضور كبار األساتذة العرب والعامليني من املختصني بالرتاث العريب 

لى حماضرات اليومني األولني حبوث ي العلمي والفلسفي واألديب واللُّغوي. وقد غلبت عسالمواإل
املخطوطات العلمية (الرياضية والفلكية والفيزيائية والكيميائية املرتمجة إىل العربية ومنها). كانت احملاضرُة 

ية الدكتور رشدي راشد سالماألوىل يف املؤمتر لألستاذ املعروف عامليًا يف حبوث تاريخ العلوم العربية واإل
ية) بعنوان: ترمجة سالملى جائزة مؤسسة امللك فيصل يف الدراسات العربية واإل(احلاصل هذا العام ع

النصوص العلمية بني اللُّغات اليونانية والعربية والالتينية. وقد حتدث األستاذ راشد عن مشكالت الرتمجة 
م يف القرن العلمية وقضاياها، مث ضرَب َمثًال على ذلك بكتاب املخروطات لليوناين أبولونيوس. فقد تُرج

الثالث اهلجري إىل العربية، مث تُرجم يف القرن الثاين عشر امليالدي من العربية إىل الالتينية بأسبانيا. وقد 
قارن احملاضر املتخّصص يف تاريخ الرياضيات بني األصول اليونانية واألصول العربية, وتأثري الرتمجة إىل 

له أّن الرتمجات دقيقة، وأّن العرب أضافوا إيضاحاٍت الالتينية على هذا النقل املثلَّث. وقد تبني 
ومعادالت على النّص األصلي أفاد منها املرتمجون والرياضيون الالتني. وبذلك حتققت شراكٌة علميٌة بارزٌة 
عرب أجياٍل متطاولٍة من الرياضيني والباحثني. وكان كتاب أبولونيوس يف (العناصر) موضوعًا لباحٍث 

متر هو لوجيي مايرو. فحىت القرن السادس عشر ما كان األوروبيون قد وجدوا من كتاب إيطاٍيل يف املؤ 
أبولونيوس املذكور باليونانية غري األجزاء األربعة األوىل. مث اكتشفوا يف القرن السابع عشر وأوائل الثامن 

ن التاسع امليالدي (الثالث عشر الرتمجة العربية لألجزاء األربعة األخرية واليت أجنزها ثابت بن قرّة يف القر 
اهلجري). وعلى هذه الرتمجة عمل عدة علماء عرب ومسلمني شرحًا وإيضاحًا وإضافة، وقد بقيت كلُّ 
تلك اإلجنازات يف خمطوطاٍت عربية توالت حىت القرن السابع اهلجري. وجبمع ذلك كّله وحتقيقه حتقيقاً 

  الرتمجة خالل العصور القدمية والوسيطة. نقدياً تبينت تلك السلسلة من التعاُون العلمي عرب
ودرس األسباين باسكال كروزيه ترمجات كتاب العناصر إلقليدس. وقد أوضح الباحث أّن الكتاب 
تُرجم ثالث مراٍت منذ أواخر القرن الثاين اهلجري وإىل أواسط القرن الثالث. قارن الباحث الرتمجات 

الحظًا أّن تكرار الرتمجة سبُبه أمهية الكتاب يف الرياضيات. الثالث، وخباصٍة ترمجة ُحنني بن إسحاق، مُ 
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لكْن تلك الرتمجات أيضًا تُتيُح االّطالع على تطور املصطلح واللغة العلمية بالعربية. وحاضرت 
الربوفسوره هيلني بيلوستا عن ترمجة كتاب منيالوس يف الفلك الرياضي. وهو بسبب صعوبته تُرجم وُعمل 

وإيضاحًا أكثر من مخس مرات. وقد قارنت احملاضرة بني املخطوطات من حيث الدقة فيه وعليه شرحًا 
يف النقل والفهم. والحظت أّن علماء الفلك والرياضيات أسهموا يف تصحيح الرتمجات بسبب معارفهم 
 الواسعة رغم عدم معرفتهم باليونانية. ودرس روبرت موريسون مسألة الرتمجة بني العربية والعربية. ففي
القرن الثاين عشر قدم البطروحي إسهاماٍت كربى يف حتسني اهليئات الفلكية من خالل كتابه: (ُصَور 
األفالك السماوية). مث بعده بقرنني كتب ابن مخيس اليهودي بالعربية كتاب (نور العامل) الذي حاول فيه 

يهود تواصلوا مع املخطوطات فهم عمل البطروجي وتطويره. وقد الحظ موريسون أّن املرتمجني والعلماء ال
العربية بطريقتني: كتابة املخطوطات العربية بالعربية لكْن حبروٍف عربية، أو النقل والرتمجة من العربية إىل 

  العربية مث منها إىل الالتينية.
وجاء الياباين ساساكي شيكارا جبديٍد طريٍف حني قارن بني ترمجات الكتب الرياضية إىل اليابانية 

ا.والصين   ية من اللغات األوروبية، والرتمجات العربية عن اليونان للكتب ذا
وقد اهتّم الباحث الدكتور عصام الشنطي باملشكالت اليت أحاطت برتمجة كتاب أرسطو يف احليوان 
ة من اإلغريقية إىل العربية. أجنز الرتمجة األوىل للحيوان حيىي بن البطريق الذي كان يعرف اليونانية والسرياني

جيداً، وال يعرف العربية بإتّقان. ولذلك الحظ اجلاحظ والحظ ابن الندمي أّن الرتمجة رديئة. ولذلك أيضاً 
ا ابن  أَقبل العرب على ترمجة الكتاب ثانيًة (إسحاق بن حنني؟)، وفُقدت الرتمجة األوىل اليت قام 

  التاسع امليالدي.البطريق؛ واليت اضطر الستخدامها كثريون يف النصف األول من القرن 
واهتمَّ كلٌّ من األستاذة املعروفة أمرية حلمي مطر، والدكتور أمحد شحالن (أستاذ اللغة العربية جبامعة 
حممد اخلامس) بنوٍع آخر من أنواع التواصل احلضاري مركزُه ابن رشد. فقد عمل ابن رشد على شرح 

غري، وشرح متوسط أو تلخيص، وشرح أعمال ارسطو املرتمجة إىل العربية وبثالث كيفيات: شرح ص
طويل. وعندما مل جيد خمطوطًة مرتَمجة لكتاب أرسطو يف السياسة شرح أو خلَّص مجهورية أفالطون (!). 
واملهمُّ يف هذا السياق، أّن شروح ابن رشد بُدئ برتمجتها إىل العربية والالتينية بعد وفاته مبائة عام وقد  

َض تلك النصوص الرشدية ضاع أصُلها العريب وبقيت يف الرتمجات كان ذلك من حسن الطالع؛ ألّن بع
فقط. وقد قامت أمرية حلمي مطر (اليت كانت أستاذة اليوناينة والفلسفة القدمية جبامعة عني مشس) 
بدراسة شرح ابن رشد للجمهورية مرتمجًا إىل اإلجنليزية من العربية مرتني على يد كٍل من إزورن روزنتال، 

ر. أّما األستاذ أمحد شحالن والذي ترجم تلخيص ابن رشد عن العربية مباشرًة، ونشره بدراسٍة ورالف لرين
وتقدمي من جانب املفكر املعروف حممد عابد اجلابري مبركز دراسات الوحدة العربية ببريوت؛ فإنه قرأ 

  مفاعيل الرتمجات ونتائجها من خالل عمل ابن رشد وعمل املرتمجني وعمله هو.
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ببحٍث من  ةوُر اليهود يف التواصل من خالل ترمجة أعمال ابن رشد وغريه إىل العربية فالالتينيوحظَي د
جانب الدكتور حممود مكي، باحث األندلسيات املعروف أيضاً. مسَّى د.مّكي املرتمجني اليهود، كما مسَّى 

كانا قاس على دراسة   العلماء الذين نبغوا باألندلس بتأثري احلضارة العربية. يف حني أقبل قسطنطني
وحممد صاحل الضالع ، خمطوطة ابن أُميل يف احليمياء واملسمَّاة: (كتاب املاء الورقي واألرض النجمية)

ودرست أمييلي كوراتيل كتاب  والكالم الصناعي. )أسباب حدوث احلروفعلى قراءة كتاب ابن سينا: (
ة) إىل العربية، والعالقة بني األصلني. وُعين املؤرّخ يثا غوراس املرتَجم عن اإلغريقية (ورمبا السريانيڤحياة 

َثُل عليها تاريخ هوروشيوس 
َ
املعروف أمين فؤاد سيَّد بالرتمجة من الالتينية إىل العربية وهي حالٌة نادرٌة وامل

الذي عرفه ابُن خلدون ونقل عنه (باولوس أوروسيوس: تاريخ العاَمل، والذي أّلفه بتكليٍف من القديس 
م). ويضيف أمين سّيد إىل من نقل عنه: ابن ُجْلُجل واملقريزي. وقد 416ني، وامتّد حىت العام أوغسط

نشر عبدالرمحن بدوي الرتمجة العربية للكتاب عن النسخة الوحيدة الباقية. وكان الطبيب السوري حممود 
دم ببحٍث عن حفظ املصري قد نشر كتاب أيب زيد البلخي: مصاحل األبدان واألنفس، وهو يف املؤمتر تق

  الصحة أو الطب الوقائي ومصادره اليونانية، كما تبدو يف كتب الطب العربية.
وكان حنني بن إسحاق حاضرًا يف سائر أعمال املؤمتر بسبب كونه صاحب مدرسٍة يف الرتمجة من 

ارد شرتوماتري ببحٍث درس فيه رسالته عن  ترمجات كتب اليونانية إىل العربية. ولذلك خّصه األملاين غو
جالنيوس الطبية واألخالقية والفلسفية (وهي رسالٌة طُبعت مراراً من جانب املستشرقني، ومن جانب عبد 

صفدي عن رسالة الرازي  –الرمحن بدوي). كما ذُكر ُحنني بن إسحاق يف سياق حديث مرناز كاتوزيان 
ا.   صاحب احلاوي يف (اجلدري واحلصبة) وترمجا

العربية والسريانية باهتماٍم خاص. فدرس أمحد رحيِّم ِهّبو تلك العالقة من ضمن وحظيت العالقُة بني 
الِصالت بني اللغات السامّية. ودرست فائزة عبد الفتاح عز الدين نقول قصة اإلسكندر بني اإلغريقية 

شوري اليت كتبها لسنحاريب األ يوالسريانية والعربية. وعمل هزار أبرم على قصة احلكيم أحيقار اآلرام
ق.م)، وكيف انتقلت وتعددت يف آداب األُمم لدى األشوريني واملصريني واليونان  705-681(

والسريان والعرب. وحتدث جمدي عبد الرزاق سليمان عن حركة الرتمجة من القبطية للحبشية وأثرها يف 
  الفكر اإلثيويب.

الوسيطة) إىل العربية. درست وبنفس القْدر من االهتمام حظيت الرتمجات من البهلوية (الفارسية 
مسرية عاشور نقول الطربي واملسعودي عن الكتب املرتمجة من الفارسية إىل العربية. وهناك من يرى أّن 
الفارسية كانت وسيطًا بني اهلندية والعربية أيضاً. وقد عقد ابن الندمي يف الفهرست فصًال عن النّقلة من 

ر امساً. ومن أهّم ما تُرجم كتاب ُخداي نامه، وكتاب أيني نامه البهلوية إىل العربية ذكر فيه مخسة عش
ا العربية.  والكرنامج وتاج نامه. وحتدث جمدي عجمية عن تأثري الرسائل الديوانية الفارسية على مثيال
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والذين ألّغوا يف ذلك منذ القرن السادس اهلجري. يف  سالموذكر الباحث أمساء الكّتاب الفرس يف اإل
  س.بيكوك عن الرتمجات من العربية إىل الفارسية احلديثة بدءاً برتمجة البلعمي لتاريخ الطربي. حني حتدث

وتقدمت أنا رضوان السيد ببحٍث يف املؤمتر بعنوان: النّص الكالمي العريب باللغة األملانية: أبو رشيد 
بوا على الكتابة عن م) منوذجاً. ذكرُت فيه أّن املستشرقني األملان دأ1068هـ/461- (النيسابوري 

املعتزلة استنادًا لنصوص األشاعرة عنهم. لكنهم يف تسعينات القرن التاسع عشر عثروا على نّص 
) دون 1910،1902النيسابوري يف خمطوطٍة مبكتبة الدولة بربلني فسارعوا إىل ترمجته لألملانية مرتني (

خلالف بني البصريني والبغداديني. وظّل الباحثون أن ينشروا النّص بالعربية كامًال وهو بعنوان: املسائل يف ا
يف علم الكالم املعتزيل ويف علم الالهوت املقارن والفلسفة الطبيعية يعتمدون عليه (ألنه مرتَجم) إىل أن 

  اكُتشفت نصوص معتزلية ُأخرى، وكتٌب أخرى يف اجلوهر الفرد واجلزء الذي ال يتجزأ.
ا. حتدث أمحد شوقي بنبني عن ودار حموران أخريان عن الببليوغرافي ات، وعن أدبيات الرتمجة ومشكال

نقل فهرس الغزيري ملكتبة اإلسكولایر (واملكتوب بالالتينية) إىل العربية. وحتدث كمال عرفات نبهان عن 
أقدم مشروع ببليوغرايف للرتمجة إىل العربية كما يظهر يف رسالة حنني بن إسحاق إىل علي بن حيىي عن 

نوس، ويظهر يف الفهرست البن الندمي. وحتدث رفعت هالل عن املخطوطات املرتمجة بدار آثار جالي
الكتب املصرية. مث حتدث رشيد بنجدو عن الرتمجة من منظور مجالية التلّقي. وحممد فكري عن أسئلة 
 األصل والنسخة والتلّقي يف املخطوط والرتمجة. وحممد يسري سالمة عن موقف العلماء املسلمني من
حركة الرتمجة ونقل علوم األوائل. وبيرت غران عن تأثري الرتمجة عن العربية يف النهضة اإليطالية. ويان 
ا يف  ويتكام (أستاذ اخلطوط والرتاث القدمي والكوديكولوجيا جبامعة ليدن) عن املخطوطات العربية وتأثريا

  العرب والروس.ثقافة جنوب شرق آسيا. وحممود محزة عن الرتمجة واالستعراب بني 
لقد كان مؤمترًا حضاريًا وأكادمييًا حافًال. وسيكون لبحوثه عندما تُنشر تأثٌري كبٌري يف احلركة الثقافية، 

  والعالقة بني احلضارات.
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  كيف يفكر المسلمون في الزمن الحاضر(*
  *أمري طاهري(*

، أم أّن اإلقبـــال ســـالمكيـــف يفكـــر املســـلمون اليـــوم؟ وهـــل يـــرفض معظمهـــم التفســـريات الراديكاليـــة لإل
على تلك التأويالت يتزايد؟ ورغم أّن اإلجابة على هذا السؤال ميكـن أن تكـون جتريبيـًة أو إحصـائية؛ فـإّن 
املــراقبني الغــربيني غــري متــوافقني علــى اإلجابــة. أمــا اجلهــود اإلحصــائية املبذولــة مــن خــالل االســتطالعات؛ 

ــا مــا جــاءت بنتــائج مقنعــة، وزادت مــن الشــكو  ك بشــأن اجلــدوى واجلديــة. بيــد أّن أحــداً ال يشــكُّ يف فإ
أمهيــة الســؤال، إذ علــى اإلجابــة عليــه تتوقــف أســاليب مواجهــة اجلوانــب السياســية للحــرب علــى اإلرهــاب، 
وطرائق كْسب العقول والقلوب، كما مسعنا وقرأنا مراراً كثرية يف السنوات الثالثـة األخـرية. فـإذا كـان معظـم 

ئـة مليـون مســلم ال يعتنقـون آراء متشـددة؛ فمعــىن ذلـك أّن األمريكيني(والغـربيني) يســتطيعون املليـار والثالمثا
التعــاُون مــع األكثريــة املعتدلــة، ملواجهــة القلــة املتشــددة والعنيفــة. ومعــىن ذلــك أيضــاً أّن الدبلوماســية متلــك 

ــــ ل املخـــاطر الــــيت حظوظـــاً، وال حاجـــة للقلــــق مـــن (صـــراع احلضــــارات). ويف هـــذه احلالــــة ميكـــن أيضـــاً حتمُّ
يتضـمنها االنفتــاح السياســي علــى بعــض أنظمــة احلكـم، إذ ســيكون جتاُوزهــا ســريعاً وممكنــاً. أّمــا إن حــدث 
العكس، مبعىن أّن التشـدد الـذي تصـاعد يف السـنوات األخـرية سـوف يسـتمر؛ فـإّن الدبلوماسـية لـن تكـون 

ني أّن التحـاُلف األمريكـي واألورويب مـع األنظمـة ُجمْدية، كما أّن الِصدام احلضاريَّ سُيصبح ُمرجَّحـاً؛ يف حـ
  األقّل دميقراطية ُيصبح األكثر مالءمة!

ذه الصيغة. وذلك رغم حدوث الثورة اإل ية سـالمقبل عقٍد أو عقدين ما كان سؤال التشدد مطروحاً 
ســتعداً ملناقشــة يف إيــران، ووجــود املتشــددين َعَقــدياً والــذين كــانوا يلتزمــون جانــب اهلــدوء. ومــا كــان أحــٌد م

الراديكــاليني أكثريــًة ســائدًة طبعــاً. وحيــدث عكــُس ذلــك علــى مســتوى النقــاش منــذ مــدة:  إمكــان صــريورة
هنــاك الســخط النــاجم عــن ظــروف الفقــر والتعاســة واإلحســاس بــالظلم. وهنــاك ازديــاد قــدرة النــاس علــى 

لنـزوع التمـديين، والـذي جلـب معـه االّطالع والتعبري عـن التـذمُّر بسـبب التعلـيم ووسـائل اإلعـالم. وهنـاك ا
صيغاً من التدين أكثر رمسيـًة وشـكالنيًة علـى حسـاب التقاليـد واألعـراف وأشـكال التـدين الشـعيب. وهنـاك 
ــــاردة  الثــــوران علــــى املاديــــة (الغربيــــة) ذات النــــزوع االســــتهالكي؛ والــــيت ازدادت نفــــوذاً بانقضــــاء احلــــرب الب

د الســخط السياســي مــن طريــق وســائل اإلعــالم. وهنــاك أخــرياً وانطــالق العوملــة. وهنــاك القــدرة علــى حتشــي
  م) الفاجعة.2001السياسات العنيفة اليت سلكْتها الواليات املتحدة بعد أحداث سبتمرب (

بيــد أّن الضــجيج احلــادث نتيجــة هــذه األمــور كّلهــا، ال ينبغــي أن جيعلنــا خنضــع النطبــاع الكثــرة والقــوة. 
وهنـاك ويف الـبالد ذات الكثـرة املسـلمة، كمـا يف البلـدان الغربيـة.  فستظل بعض أحداث العنف حتدث هنا

ــــدقيق لألوضــــاع الثقافيــــة والدينيــــة يف العــــامل اإل ي ال تــــدفع للتشــــاؤم. فصــــحيٌح أّن ســــالمغــــري أّن التتبُّــــَع ال
نا يف املتشددين ينفخون كلَّ يوم يف أبواق الويل والثبور وعظائم األمور؛ لكّن كلَّ اإلشارات والدالئل تضعُ 

  بيئاٍت أخرى خمتلفة متاماً.
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ي مــن قريـــٍب أو بعيـــٍد فــرياه حينـــاً مظلمـــاً ســـالم: اعتـــاد الغـــرب أن ينظــر للعـــامل اإلالَصــَخب والغضـــب
صامتاً جملًَّال باجلمود والسواد، وطوراً شـديد الصـخب والغضـب، مثـل َضـَخب وَمـَوران أسـواقه األسـطورية، 

تـَـرَاوَح بـني  سـالمي أو عـامل اإلسالمنفجار. وهكذا فإن العامل اإلواليت يدفُع ضجيُجها باجتاه الُسْخط واال
الصمت واجلهر؛ وال شكَّ أّن فرتة الصمت اليت بدأت أواخر اخلمسينات كانت نتاج مشـكالٍت داخليـة. 
وحنـن علـى يقـني أّن تلـك الفـرتة قــد انقضـت وأّن اجلهـر عـاد ليكتسـب اليــد العليـا منـذ عقـٍد مـن الزمــان أو 

شاركون يف هذه الَعَلنية ُكثـٌُر وأُناٌس من نوٍع جديد. وهناك عـدة أسـباٍب هلـذه العلنيـة املتصـاعدة؛ أكثر؛ وامل
  بيد أنَّ أمهَّها ثالثة: 

اجلهــود الكبــرية يف التعلــيم، والــيت آتــت مثاَرهــا، حبيــث مــا عــادت النقاشــات حــىت الدينيــة حكــراً  :األول
عادت حكراً على البريوقراطية القاعدة يف حضن الظـروف  على رجال الدين، كما أنَّ النقاشات العامة ما

الســائدة. وســـاعد التمــدين واحلشـــد اجلمــاهريي يف املـــدن اجلديـــدة والقدميــة، وتزايـــد أعــداد أبنـــاء الطبقـــات 
آخــر جلمهــوٍر جديــد. مث إنــه عــرب القــرن العشــرين، مضــى مئــات األلــوف إىل  إســالمالوســطى علــى تبلــور 

  كثر هؤالء بتوجهاٍت وأفكاٍر جديد. الغرب للتعليم، وقد عاد أ
ــا مــن مســائل الشــرعية؛ ومــن َمثَّ فقــدها  :والســبب الثــاني الضــعف الــذي نــال مــن الســلطات، ملعانا

الحتكـــار اإلعـــالم. فقـــد زالـــت ظـــروف احلقبـــة األوىل التاليـــة لالســـتعمار، وبـــرزت مصـــادُر أخـــرى للســـلطة 
ية، واحتادات مهنية ونقابـات أعمـال. وظهـر أيضـاً، وهـذا الثقافية ولالستعالم واخلرب والرأي، ومجعيات ثقاف

أمٌر شديد األمهية ما صار يُعرف بالفضائيات الـيت ال ميكـن احليلولـة دون أخبارهـا، كمـا ظهـرت الصـحف 
  املتعددة الطبعات، واجملّالت. 

رتنـت أنه قبل مخسة عشر عاماً كان عدد الناس يف املشرق الـذين يـدخلون علـى اإلن :والسبب الثالث
مليون؛ لكـْن منـذ ذلـك احلـني فـإّن هـذا العـدد صـار يبلـغ اخلمسـة أضـعاف. ويف إيـران وحـدها يقـال  3،5
م كانـــت هنـــاك فضـــائيتان كلتامهـــا تبثـــان 1997مليـــون يـــدخلون إىل اإلنرتنـــت كـــل يـــوم. ويف العـــام  6إّن 

لغـة وعلـى مـدى األربـع  11بالعربية ولساعاٍت حمدودة. أما اليـوم ففـي املنطقـة حـوايل اخلمسـني فضـائية بــ 
والعشـــرين ســـاعة، ومـــا عـــادت مـــا تبثُّـــه ممـــًال أو ُمعـــاداً مكـــروراً. وهنـــاك زيـــادة ملحوظـــٌة يف عـــدد الصـــحف 
وتوزيعها. ويف بلٍد مثل العراق بعد سقوط احلكم السابق، ميكن اعتبـار تلـك الزيـادة تارخييـة، أّمـا يف بلـدان 

علـــى التطـــور الطبيعـــي، والتنميـــة الـــيت ال تعـــرف توقفـــاً أو تـــردداً. أخـــرى فتـــدل الزيـــادة اهلادئـــة لكـــْن املطَّـــردة 
من املسلمني الذي يتحركون ويتفـاعلون بـنفس  50وبالطبع فإّن هذا اجلهر الذي نتحدُث عنها ال ميسُّ الـ

الدرجــة أو الُعمــق. بيــد أّن إشــارتنا إىل التعدديــة يف األجــواء، تعــين أيضــاً أّن احلركيــة والنقاشــات مــا عــادت 
اصـــرًة علـــى املراكـــز الثالثـــة الـــيت اعتـــادت أن حتـــدد كـــلَّ شـــيء يف الشـــرق األوســـط: مصـــر وتركيـــا وإيـــران؛ ق

مـــن حيـــث عـــدد الســـكان، بعيـــدة عـــن  ســـالمي. فإندونيســـيا أكـــرب بـــالد اإلســـالمباعتبارهـــا قلـــب العـــامل اإل
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مغلقـة، مـا عـادت   القلب، لكنها صارت تؤثّر وتفعل. وحىت بلدان مثـل ليبيـا وسـوريا، كانـت حتـاول البقـاء
  كذلك بعد موجات األخبار واألفكار والُصَور اليت اخرتقت كلَّ اُحلُجب.

) سـالموبسبب هذا التطور يف وسائل اإلعالم، ووسائل االتصال؛ فإّن مسـلمني كثـريين خـارج (دار اإل
مليــون  400 صـاروا يتفــاعلون ويتــأثرون ويــؤثرون وخباصـٍة أّن أعــداَدهم خــارج بلــدان األكثريـات تتجــاوز الـــ

نسمة. وهذا يُتيح التواُصل عرب القارات والثقافات واللغات واملساحات اجلغرافية والسياسية. وبـدون وعـٍي 
أحيانــاً فــإّن كثــرياً مــن هــؤالء يشــّكلون بســلوكهم وأفكــارهم املتغــرية حتــدياٍت للمؤسســات التقليديــة القائمــة 

والديوانيــة. وهكــذا وبــدون مبالغــٍة فــإنَّ كــل شــيٍء يف  مثــل املســجد واحلســينية واحلــوزة والتكيــة واللوياجريغــا
هذا العامل التقليدي يهتـز ويتغـري. وهـذا التغـري لـيس سـطحياً كمـا يتحـدث الـذين يكرهـون الغـرب؛ بـل هـو 
تغـــٌري عميـــٌق، حبيـــث ميكـــن القـــول إّن هـــذا اجلهـــر هـــو غـــري اجلهـــر الـــذي عرفـــه املســـلمون يف بعـــض فـــرتات 

  تارخيهم احلديث.
أول مظــاهر التغيــري وأمهُّهــا أّن النقاشــات اجلاريــة هــي نقاشــاٌت حــول مشــكالت هــذا لقــوة: اإليمــان وا

العامل وحول النجاح فيه، وليست نقاشاٍت ُأخروية. يف أواخر القرن التاسع عشر، كتب السياسـي اإليـراين 
ه بلغـٍة دينيـة. املعروف مريزا ملكم خان قائًال أو ناصـحاً اإلصـالحيني: كـل شـيء جديـٍد تريـدون قولـه قولـو 

ا ما كانت معروفًة أيـام النـيب، فقولـوا لـه : حنـن  وإذا كان األمر يتعلق مثًال بنظّارة، وجاء ُمالّ ليقول لكم إ
ـــا  حنتـــاج إليهـــا لقـــراءة القـــرآن! علـــى أّن هـــذه النصـــيحة مـــا عـــادت ضـــرورية. فاللغـــة الدينيـــة صـــار هلـــا مكا

ــا ومناســبا ا. ومــا عــاد املــأثور الــديين كافيــاً إلقفــال النقــاش، ألّن مجهــوراً ومناســبتها، ولألمــور الدنيويــة لغا
متزايداً صار يستطيع التفكري مبفـرده، ودومنـا حاجـٍة للتطريـز بالنصـوص. وهنـاك سـبٌب آخـر، َفِعْلـُم العقيـدة 

لـديهم أو أصول الدين جتمَّد منذ القرن الثاين عشر امليالدي، وأوكل األمر كلُّه إىل الفقهـاء الـذين تضـاءل 
االجتهــاد، وصــار مقصــوداً علــى احلاشــية القصــرية أو الفتــاوى الســريعة ويف الشــؤون الشــعائرية يف األكثــر. 
ومنذ عقوٍد حياول العلمـاُء العـودة إىل أحضـان العصـر واملسـتقبل بـدون جنـاٍح كبـٍري ألّن اإلصـالح الـديينَّ مل 

ل مــع قضــايا العصــر. وقــد ازداد علــُم حيصــل، ولــيس هنــاك حــىت اليــوم علــم كــالٍم أو عقيــدٍة حــي ومتــداخ
ية العربيــة والفارســية والرتكيــة واألوردو بــدخول ألــوف الكلمــات مــن اللغــات العصــرية احليــة ســالماللغــات اإل

إليها. والكلمات اجلديدة تعّرب عن أفكاٍر وُمثُـٍل غربيـة. كيـف يسـتطيع مثقـٌف مسـلٌم اليـوم مناقشـة مسـائل 
التعدديــــة واحملاســـبة واالنتخابــــات والدميقراطيــــة واحلكـــم الصــــاحل وحكــــم حقـــوق اإلنســــان واجملتمـــع املــــدين و 

يــة، دومنــا جتــاُوٍز للمصــطلحات واملفــاهيم املوروثــة أو التقليديــة؟! ولــذلك فحــىت جتماعالقــانون والعدالــة اال
 رجــال الــدين يلجــأون للمفــردات املرتمجــة عنــدما يتحــدثون يف الشــأن العــام أو مــا يقاربُــه. والــرئيس اإليــراين

السابق حممد خـامتي، وهـو رجـٌل ديـٍن معتـرب، يسـتعمل أمسـاء هـوبز وهيغـل ولـوك، أكثـر ممـا يسـتعمل أمسـاء 
حَدثني.

ُ
  ومصطلحات رجال الدين الُقدامى أو امل
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ي لــيس دنيويــاً وحْســب؛ بــل هــو سياســيٌّ يف األغلــب األعــم. عنــدما ســالممث إّن النقــاش يف العــامل اإل
يَّ واحــد. وهـــو يف احلقيقــة حاشــٌد بـــآالف ســالمارج، يظـــن أّن العــامل اإلينظــر املــرء نظــرًة ســـطحيًة مــن اخلــ

اآلراء والتوجهــــــات واالختالفــــــات. إنــــــه دار تتضــــــمن آالف املنـــــــازل، متامــــــاً مثلمــــــا هــــــو عليــــــه األمـــــــر يف 
الكاثوليكية. هناك مشرتكاٌت بني السنة والشيعة مثلما هناك مشرتكاٌت بني الكاثوليك واإلجنيليـني اجلـدد! 

الطائفتني تعجان باجتاهاٍت كثريٍة وحيُدُث التوتُّر فيما بينها يف غالب األحيـان. أمـا االجتـاه السياسـي  مث إنّ 
للنقاش فهو لتجنُّب االختالفات العقدية، مث ألّن املسلمني يعتربون املشكالت السياسية أساسـية، وميكـن 

التسييس يظهر حىت يف ُخطَـب اجلمعـة مبـا  الوصول إىل إمجاٍع فيها مثل ُمعاداة الغرب أو إسرائيل. إّن هذا
يف ذلك خطبة اجلمعـة بربوكلـني (نيويـورك). بيـد أّن املسـلمني مـا عـادت تسـتهويهم اإلثـارات السياسـية يف 
الشــعائر الدينيــة. ذلــك أّن اإلنســان إمنــا يلــتمس الــدين مــن أجــل الســكينة والطمأنينــة والســعادة واســتيعاب 

  من أجل نصرة هذا االجتاه السياسي على ذاك. مشكالت الشباب يف اُألسرة؛ وليس
: مــا انتهــى الصــراع علــى قلــوب وعقــول املســلمني؛ بــل األحــرى القــول إنــه بــدأ. النقاشــات الجديــدة

فعندما تنتهي هذه اجلولة من املخاض الكبري الدائر، سوف نصل إىل حقائق جديدة مع العامل من خالل 
ّن ذلك سُيظهر نوعاً جديداً من أنواع اجلهر الذي يتجلـى وجهـه تالؤٍم متجدد. وبالنسبة لغري املسلمني فإ

احلقيقــي. قبــل جيلــني كــان البــارز جممــوعتني اثنتــني: جمموعــة القــوميني، وجمموعــة اليســاريني علــى اخــتالف 
ِفَرقهم. ومن هاتني اجملموعتني يف األربعينـات واخلمسـينات خـرج الفنـانون واألدبـاء واملفكـرون برتكيـا وإيـران 

الد العربية. أما اليوم، وباستثناء العراق حيث يوجد بربملانه بعـض الشـيوعيني؛ مـن الصـعب أن نالحـظ والب
شـيوعياً يف احليــاة الفكريــة أو العامــة؛ وكـذلك األمــر مــع القــوميني. أمــا الثـوران القــومي لــدى األكــراد فســببه 

اولون منافســة اخلمينيــة؛ لكــنهم  عــدم وجــود دولــٍة وطنيــٍة عنــدهم. وهنــاك بعــض القــوميني يف إيــران الــذين حيــ
أزحيوا إىل اهلامش وفقدوا أمهيـَتهم؛ يف حـني مـا يـزال هنـاك قوميـون متطرفـون برتكيـا. ومـع تـواري الشـيوعيني 

يون بــاملعىن العــام والــذين يســوَّدون كــلَّ شــيء ســالموتضــاؤل القــوميني حلَّــت حملَّهــم فرقتــان جديــدتان: اإل
ي فيسـيطر فيـه االعتقـاد أّن اخليـار سـالمعلمـانيني). أّمـا املعسـكر اإلوجمموعة صغرية ممن ميكن تسـميتهم (

ي خياٌر تارخييٌّ، وإذا أُتيحت له الفرصة فيستطيع أن يعرض بديًال للثقافة الغربيـة يف القـرن الواحـد سالماإل
 والعشـــــرين. ويف هـــــذا املعســـــكر ثالثـــــة اجتاهـــــات: اجتـــــاه اجلهـــــاد والفـــــتح، والـــــذي يظـــــن املراقبـــــون الغربيـــــون

سـامل، أمـا االجتـاه املناضـل يف 
ُ
السطحيون أنه االجتاه الغالب. واالجتاه العقالين. وأخـرياً االجتـاه التقليـدي امل

م)، واملصــري ســيد قطـــب 1979-1903القــرن العشــرين فيجــد رائــدين لــه مهـــا أبــو األعلــى املــودودي (
مـن مثـل القاعـدة واجلهـاد م). وهلذا االجتاه املقاتل تنظيماٌت سريٌة وشبكات ومجعيـات 1906-1966(
ي واجلماعة السلفية للدعوة والقتال. وجيد هذا االجتـاه متـويًال وتسـليحاً مـن بعـض األفـراد األثريـاء،  سالماإل

كمـا أّن لــه ُصــحفاً وقنـوات تلفزيونيــة ناجحــة لتالُعبهـا بعواطــف النــاس، تـدعمهم أو تقــول بأفكــارهم. أمــا 
م) وتلميــــذه 1897-1838ذوره إىل مجــــال الــــدين األفغــــاين (اجتــــاه (العقالنيــــة والــــدعوة) فإنــــه يعــــود جبــــ
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م). وحـديثاً يـذهب الـبعض إىل اعتبـار السـلفيني جـزًءا مـن هـؤالء. 1905-1849املصري حممد عبـده (
لكـــْن يف الواقـــع الســـلفيون مســـتقلون اليـــوَم، وبعـــٌض مـــنهم صـــار أميـــل إىل تيـــار اجلهـــاد والفـــتح. وقـــد تبـــىن 

ية)، بيـد أّن تيـار العقالنيـة سـالمالسلفية، وكذلك ورثة املودودي (اجلماعة اإل (اإلخواُن املسلمون) العقيدة
والـــدعوة ينتشـــر أيضـــاً يف أوســـاط علمـــاء الشـــيعة مثـــل ســـيد حســـني نصـــر وهـــو أمريكـــي مـــن أصـــل إيـــراين، 
وهاشــم آغــا جــاري وعبــد الكــرمي ســروش. وكــال هــذين االجتــاهني (العقــالين واجلهــادي) يقــف يف وجههــم 

حــني أســرفوا يف تسييســه. وهـــذا  ســالماملســاملون، الــذين يــذهبون إىل أّن هــؤالء إمنــا أســاءوا لإلالتقليــديون 
التيار أعداد أتباعه أعلى بكثٍري من التيارين اآلخرين؛ لكّن أولئك األتباع أقّل فعاليًة وأقـّل اهتمامـاً بالشـأن 

ــم بــالطبع أقــّل تنظيمــاً. وال شــكَّ أّن تلــك التيــارات  تتنــافس، وخصــومها األلــّداء هــم بــداخل العــاّم، كمــا أ
ــا ال تعمــل ســالماإل ، ولــيس العلمــانيني. وخــارج هــذه التيــارات الــثالث هنــاك قــوى كثــرية غــري حزبيــة أو أ

بشكٍل منظَّم. والدليل على وجود هذه القوى أّن كبار املثقفني والكّتاب من بينها، وليس مـن أي تيـاراٍت 
  يني الثالثة.سالممن تيارات اإل

اإلحيــائي أو األصــويل حاضــٌر بقــوٍة يف وســائل اإلعــالم، لكنــه لــيس حاضــراً يف النقاشــات  ســالماإل إن
اجلاّدة حول قضايا العصر واملستقبل. ولنذكر مثًالَ◌ على ذلك الكاتب اإليـراين الليـربايل (داريـوس شـايغا) 

راء العـــرب أيضـــاً أكثـــر ممـــا الـــذي تُرمجـــت كتبـــه إىل لغـــاٍت كثـــرية. ولنـــذكر (فريـــدون هويـــدا) الـــذي يعرفُـــه القـــ
يعرفون بعض اإلحيائيني. ولـدى هـؤالء مـن العـرب والـرتك واإليـرانيني طبقـٌة تتنـامى مـن القـراء املهتمـني؛ يف 

يني املتشــددين نــادرة اجلمهــور خــارج إثــارات وســائل اإلعــالم. فهــل نــرفض ســالمحــني صــارت أدبيــاُت اإل
ب األصـوليون: نعـم! وجييـب العلمـانيون: ال! أّمـا التقليـديون ؟ جييـسالمالعامل املعاصر باعتباره معاديًاٍ◌ لإل

ٌة للجاهليــــة العربيــــة قبــــل  فيــــذكرون أنَّ األمــــر نْســــيب! الراديكــــاليون يزعمــــون أن الظــــروف املعاصــــرة مشــــا
م يستمدون الكثري من النقد مـن نّقـاد العصـر والرأمساليـة والعوملـة سالماإل . لكْن عندما ينقدون احلداثة فإ

ـــة معتـــربة. مث إّن أولئـــك الراديكـــاليني ال يـــرتددون يف مـــن ال غـــربيني. فهـــم أنفســـهم ال ميلكـــون قـــراءات نظري
م. م وتصرفا   االعتماد على تكنولوجيا الغرب ومنهجياته يف حيا

: ال مييــل التقليــديون بطبيعـتهم للتغيــري. لكــّن التقليــد نفســه ال يبقــى إْن مل يتغــري.  قــوة التقليــد وســلطته
األمــر أّن التقليــديني ملكــوا القــدرة علــى االحتفــاظ بــاجلوهر أو مــا يســمونه الثوابــت يف خضــّم كــل مــا يف 

املتغـــريات. وهـــذا التـــوازن بـــني الثابـــت واملتغـــري هـــو الـــذي ميلـــك حظوظـــاً مـــن النجـــاح املســـتنري بـــني ضـــغوط 
واة، والـيت خيشـاها العلمانيني من جهة، والطهوريني من جهٍة ثانية. ولنذكر مثًال على ذلك يف مسألة املسا

األصـــوليون باعتبارهـــا قيمـــًة غربيـــة، ويـــدافع عنهـــا العلمـــانيون بـــدون حـــرارة. وال شـــّك أّن بعـــض الليرباليـــني 
مجاعـة حلقـوق  400واملتشككني هم الذين ينهضون اليوم ببعض مسائل حقوق اإلنسان. لكـْن معظـم الــ

باملســاواة يف القيمــة اإلنســانية،  ســالماإلي تتكــون مــن مســلمني مــؤمنني بقــول ســالماإلنســان يف العــامل اإل
وهــم يعملــون للــتالؤم مــع اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان؛ مبــا يف ذلــك املســاواة بــني الرجــل واملــرأة؛ وهــو 
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ية كــربى إسـالمي اليـوم، ويف بلــدان ســالمموضـوٌع شــديد احلساسـية. إّن موضــوع املـرأة ملتهــٌب يف العـامل اإل
ات علـى عـدد الشـبان. وبعـض اجلمعيـات النسـائية تتـدخل يف مسـائل حقـوق يزيد عدد التالميـذ مـن الفتيـ

اإلنســـان، ويف القضـــايا السياســـية. لكنـــين لســـُت متفـــائًال بشـــأن املســـتقبل القريـــب هلـــذا امللـــف رغـــم جديـــة 
العــاملني والعــامالت يف نطاقــه. بيــد أّن الراديكــاليني لــن ينجحــوا يف النهايــة، ألّن جنــاحهم يف الفصــل بــني 

ي. وهنـاك نقـاٌش حـادٌّ اليـوم بشـأن النقـاب للنسـاء، جتمـاعني يعين اجلمود االقتصادي، واالحندار االاجلنس
وتعــــوُد حّدتُــــُه إىل أنــــه ال دليــــل عليــــه مــــن القــــرآن. فقــــد ازدادت الثقافــــة حــــول القــــرآن، والســــنة يف ســــائر 

ط مبصــري التنــوير الــذي  األوســاط، ومــا عــاد ميكــن ألحــٍد احتكــار املعرفــة بالــدين. ومصــري هــذا النقــاش مــرتب
  ي كما انتصر يف الثقافة األوروبية.سالمسينتصر يف العامل اإل

ي واالقتصــادي، جنــد أّن خطــواٍت واســعًة حتّققــت دومنــا جتمــاعوإذا غادرنــا مســألة املــرأة إىل التقــدم اال
وآلياتـــه،  ي) تطـــورت باجتـــاه الـــتالؤم مـــع االقتصـــاد الـــدويلســـالمجـــداٍل كثـــري. وحـــىت مســـائل (االقتصـــاد اإل

وصــارت القضــايا الــيت تعاجلهــا منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة التجــارة العامليــة، هــي القضــايا الــيت تشــغل 
يون أيضـاً رغـم رؤاهـم يف احلاكميـة سـالميون مـنهم. وقـد فقـد اإلسـالماالقتصاديني اجلديني مبا يف ذلـك اإل

ثــة. مــا عــادت اخلالفــة العامليــة جتتــذب إال وواليــة الفقيــه الســيطرة علــى امللــّف األخطــر ملــّف الدولــة احلدي
احلاملني من (حزب التحرير)، وكذلك األمر مع (والية الفقيه) اليت جتتذب الدائرين حول السـلطة السـائدة 
يف إيــران. بيــد أّن مجاعــة اخلالفــة واإلمامــة إمنــا هــم قلــٌة صــغريٌة بــني املســلمني. وقــد قبلــت كثــرة كــاثرًةُ◌ مــن 

ـا يف املشـروعية. وقـد دخلـت آليـات االقـرتاع ية السسالمالُنَخب اإل نية والشيعية فكرة الدولـة احلديثـة وآليا
ي أواخر القرن املاضي. لكنها اليوم بدأت تلقى قبوًال مجاهرييـاً عامـاً، وصـار سالمواالنتخاب إىل العامل اإل

متضـي النقاشـات بشـأن  الطغاة أيضاً يعتـربون االنتخابـات واالسـتفتاءات غطـاًء ضـرورياً. ويف نفـس االجتـاه
موقع العلم من الـدين واجملتمـع. واجلـداالت بشـأن أمهيـة احلسـاب الفلكـي يف الصـوم والفطـر، وجلـوء بعـض  

 سـالمكبار رجال الدين إىل احلساب بدًال من الرؤية دليٌل على ذلك. والواقع أّن عدم وجـود سـلطة يف اإل
ــــول الرباغماتيــــة يف مســــائل إشــــكا ــــة مثــــل اإلجهــــاض ســــهَّل اللجــــوء إىل احلل لية حــــىت يف اجملتمعــــات الغربي

والتخـــدير وحبـــوث اجلينـــات واخلصـــوبة واالستنســـاخ. وهنـــاك اليـــوم حبـــوٌث ُجتـــرى يف موضـــوعات شـــائكة يف 
يٍة حمافظـــة، وهـــي مـــا تـــزال تلقـــى عقبـــات يف بعـــض البلـــدان العربيـــة. ومـــا تـــزال ممارســـة تعـــدد إســـالمبلـــدان 

ثناء تــونس؛ لكنهــا ممارســٌة تقــلُّ تــدرجيياً وتتضــاءل خــارج بلــدان الزوجــات مشــروعًة يف ســائر البلــدان باســت
ــــة يف العــــامل اإل ــــواٍح أخــــرى قليل ــــوانني مــــدونات األحــــول الشخصــــية تتغــــري وتتطــــور ســــالماخللــــيج ون ي. وق

م. وال  باســتمرار، وباجتــاه إعطــاء املــرأة املزيــد مــن احلقــوق واحلريــات ومبوافقــة الفقهــاء واســتناداً إىل اجتهــادا
ي؛ لكـــّن أحـــداً مل يعـــد يتحـــدث عـــن عقوبـــة ســـالم الشـــذوذ اجلنســـيُّ مستســـاغاً يف بلـــدان العـــامل اإليُعتـــرب

  اإلعدام للمثليني واملثليات.
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إّن هذه األمور كّلها ال تعين أّن الصـعوبات الـيت أحـدثتها املوجـة الدينيـة انتهـت أو كـادت. فهنـاك مـن 
إمنـــا هـــو مـــؤامرٌة يهوديـــة. وهنـــاك َمـــْن ال يـــزال ينـــاقش ال يـــزال يعتقـــد أّن اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان 

املوضــوع الفلســطيين / اإلســرائيلي بتعــابري دينيــة. وكــذلك األمــر مــع الدميقراطيــة الــيت مــا تــزال مشــكلًة حــىت 
لدى رجل مثل مهاتري حممد رئيس وزراء ماليزيا السابق. لكّن هذه املوضوعات ما عـادت مـن شـأن التيـار 

ماته. مث إّن العــداء للســامية وللغــرب يســتمدُّ ُحَجَجــُه مــن الغــرب الراديكــايل اآلخــر، الرئيســي أو مــن مســلَّ 
ي. وعلينــا أن نالحــظ أّن العــداء وُحججــه يســتندان إىل مظــامل حقيقيــة مرتكبــة ســالمولــيس مــن التــاريخ اإل

ىل مسـتندات من جانب الواليات املتحدة ومن جانب إسرائيل عرب العقود املاضية، وال حتتاج يف احلقيقـة إ
  دينية.

م يريـدون أن يعيشـوا حتـت حكـم الشـريعة.  يف استطالٍع ُأجرى مؤخراً قال ثلث الشبان الذي سئلوا إ
لكــــّن قلــــًة قليلــــًة عرفــــت شــــيئاً جــــدياً عنــــدما ُســــئلت عــــن تفاصــــيل شــــرعية. هــــؤالء النــــاس ُولــــدوا غاضــــبني 

ية ســالما. يف اجملتمعــات غــري اإلوحمبطــني، مث راحــوا عنــدما كــربوا يتســاءلون عــن أســباب غضــبهم وجيــدو 
ية فـإّن الغضـب تتنـوع سـالمميلك الشبان املسلمون أسباباً للغضب خمتلفة؛ أّما يف جمتمعـات األكثريـات اإل

ية اجلديــدة ال تســتطيع تقـدمي تفســري متماســك سـالمأسـبابه؛ لكــّن األحاديـث عــن دولــة دينيـٍة يرتاجــع. فاإل
. ولـذلك، ويف السـنوات املقبلـة، سـتفقد الكثـري لصـاحل التقليـديني ملشكالت املسلمني وطرائق اخلروج منهـا

  الداعني للتدرُّج، ولصاحل العلمانيني املعتدلني.
*****************  
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  ي.سالم**) صحفي متخصٌص يف شؤون العامل اإل
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  ميركا(*في أ سالماإل
  يرتسكاري(**پ

إذا شـــئنا احلكـــم علـــى املـــزاج األمريكـــي اليـــوم مـــن خـــالل وســـائل اإلعـــالم؛ نصـــل إىل قناعـــٍة مؤدَّاهـــا أن 
األمريكيني خيشـون مـن اهلجـرة املكسـيكية غـري الشـرعية، ومـن أولئـك املرتبصـني يف زوايـا الشـوارع، أكثـر ممـا 

بروكلني! لكن ال شّك أّن أمريكيني كثـريين حيسُّـون خيَشون من أن يقوم اإلرهابيون املسلمون بنسف جسر 
ي املنتشـــر يف العـــاَمل؛ ومبـــا يف ذلـــك املاليـــني الثالثـــة مـــن املســـلمني ســـالمبالتهديـــد مـــن جانـــب التشـــدد اإل

املوجودين يف الواليات املتحدة. فهل هناك أسباّب مقنعٌة بالفعل لدى األمريكيني للخوف مـن اجملموعـات 
يف أوســاطهم؟ إّن هــذا هــو اهلــدف مــن مراجعــة الكتــب األربعــة الصــادرة حــديثاً عــن ية املوجــودة ســالماإل
واملسلمني يف الواليات املتحدة. والواقـع أّن كـلَّ واحـد مـن الكتـب املـذكورة, يسـدُّ ثغـرًة مـن الفـراغ  سالماإل

  شكاٍل خمتلفة.الكبري املوجود يف معارضنا عن املسلمني األمريكيني، والذي نبدأ أخرياً باالهتمام به بأ
ـا  )عبدو ڤجني(عملت  مراسلًة يف مصـر وإيـران ألكثـر مـن عشـر سـنوات لعـدة صـحف أمريكيـة. مث أ

وبـالعرب  سـالممن أسرٍة لبنانيٍة مارونية وترعرعت بسان أنطونيو، تكساس. وهذا يفّسر املعرفة العميقة باإل
ــا: (مكــة والشــارع). وتبــد و مقاربــة عبــدو مســتقيمًة ومباشــرة، وال واملســلمني، وهــي أمــوٌر تبــدو يل يف كتا

ـــا غريهـــا إيضـــاحاً للـــنفس أكثـــر ممـــا هـــو للقـــراء. بيـــد أنَّ تبســـيطها الكبـــري  حتتـــاج إىل املقـــدمات الـــيت يقـــوم 
للعوامـــل املتعـــددة واملعقـــدة الـــيت حتـــيط باملســـلمني األمريكيـــني. تتجنـــب عبـــدو  الألمـــور حيـــول دون إدراكهـــ

جتاُهـــل الســـياقات املعاصــــرة احمليطـــة باملســـلمني، وتريـــد التعاُمـــل معهـــم مثــــل  املقاربـــات الليرباليـــة الـــيت تريـــد
املهاجرين قبل أجيال. فهي تعـرتف بوجـود حتـديات تواجـه املسـلمني املعاصـرين بالواليـات املتحـدة، لكنهـا 
ليســـت متأّكـــدَة مـــن طبيعـــة التحـــديات وجـــديتها. وهـــي تّتســـم باحلَـــَذر فـــال تُنكـــر وجـــود الراديكاليـــات يف 

سـاط املسـلمني؛ لكنهـا متضـي قائلـَة إنــه ليسـت هنـاك دالئـل علـى وجــود تيـارات إرهابيـة؛ بـل هنـاك تيــار أو 
رافــض يريــد صــنع حياتــه اخلاصــة املتمــايزة عــن حيــوات  األمريكيــني وحيــاة األجيــال املتقادمــة مــن املســلمني 

ول كـل مـا يقولـه اإلمـام هناك، وهـذا التيـار مـن الشـباب يضـع هويتـه يف املقدمـة. علـى أّن ذلـك ال يعـين قبـ
ية بانتظــاٍم ســالماآليت مــن مصــر أو باكســتان كمــا كــان آبــاؤهم يفعلــون. مث إّن هــؤالء ميارســون العبــارات اإل

ــه آبــاؤهم. وعلــى ســبيل املثــال فــإّن فتيــات كثــريات يلبســن غطــاء للــرأس، وإن مل تكــن  أكــرب ممــا كــان يفعُل
م يفعلــــن ذلــــك. وبــــذلك فـــإّن هــــؤالء يتحــــدون الن مــــوذج املثـــايل األمريكــــي للــــذوبان واالنــــدماج بــــني أمهـــا

ـــاٍة مشـــرتك. لكـــّن  ال تتعـــرض  )عبـــدو(اجلماعـــات املهـــاجرة والقـــائم علـــى أهـــداف مشـــرتكة، وأســـلوب حي
للمقارنــة املمكنــة: فهــل صــحيح أّن اخــتالف اهلويــة الــذي يرّكــز عليــه الشــباب األمريكــي املســلم خمتلــٌف إىل 

ونانيون أو اإليرلنديون أو الطليان، والذين يتمسكون ببعض تراث وتقاليـد هذا احلّد عما يفعُلُه الشباب الي
م الــيت هــاجر منهــا آبــاؤهم تأكيــداً هلــويتهم اخلاصــة؟! وتضــرب عبــدو مــثًال لالخــتالف بــني األجيــال  بلــدا

م. وعنـدما 1937باملسجد القدمي القائم يف ديربـورن، والـذي كـان يقصـده املهـاجرون اللبنـانيون منـذ عـام 
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افت اليمنيون على املدينة واملسجد حبيث اضـطر اللبنـانيون لرتكـه 1965ريت قوانني اهلجرة يف عام تغ م 
يــة. بيــد أّن مثــال (مســجد ديكــس) جتماعوبنــاء مســجد جديــد الخــتالف التقاليــد والعــادات الدينيــة واال

، ويلبســون اللبــاس لــيس معــربّاً هنــا عمــا تريــد عبــدو قولــه. فــاليمنيون هامشــيون يف الغالــب وغــري متعلمــني
  القول. )عبدو(التقليدي. وبذلك فهم ليسوا فئَة جديدَة تسعى للتمايُز بوعي كما حتاول 

ال يبدوان باجتاٍه واحـد. فهنـاك مسـلمون كثـريون  -وباعرتاف عبدو-على أّن االختالف أو اخلصوصية 
عـل ذووهـم. وهكـذا فـاجملتمع شباب اختـذوا العـادات األمريكيـة، وقـّل اهتمـامهم بالـدين، خبـالف مـا كـان يف

األمريكي يُظهر قـدرًة علـى االسـتيعاب والتغـري دون أن يعـين ذلـك إلغـاء كـّل اخلصوصـيات. علـى أّن عبـدو 
تتنبه لظاهرٍة مهمٍة هي ظهور الفتيات األمريكيات املسلمات على املسرح الديين أيضاً وبأعـداٍد معتـربة ويف 

لــك بالـدكتورة إنغريــد ماتســون الـيت انُتخبــت رئيســًة للجمعيــة املسـاجد والنــوادي. وهــي تضـرب مــثًال علــى ذ
، وحصلت على الـدكتوراه سالمية ألمريكا الشمالية. وهي كنديٌة كاثوليكية يف األصل، اعتنقت اإلسالماإل

ــــذه الُصــــَور املختلفــــة  ڤمــــن جامعــــة شــــيكاغو، وتُــــدّرُس يف كليــــة هــــارتفورد. وينتهــــي كتــــاب جنيــــ عبــــدو 
 الواليـــات املتحـــدة، دون أن ُتســـاعَدنا يف جـــالء إجابـــاٍت علـــى األســـئلة الـــيت تلـــحُّ ي يفســـالمللمجتمـــع اإل

  على األمريكيني بشأن هؤالء الناس.
ـــ(إّن الـــذي أراه أّن  ـــر يف جـــالء املشـــهد  )ول باريـــتپ ـــال يـــنجح أكث احملـــرِّر الســـابق بـــوول ســـرتيت جورن

لـدين). فهــو يـنجح يف عــرض التيــارات األمريكـي: استكشــاف روح ا ســالمي يف كتابــه بعنـوان: (اإلسـالماإل
املختلفـــة واملتعارضـــة واملقاطعـــة ضـــمن مجاعـــات املســـلمني؛ مبـــا يف ذلـــك امليـــول املعاديـــة للســـامية واملعاديـــة 

 )باريـــت(ألمريكـــا. مث إنـــه اليقّصـــر يف قـــراءة إمكانيـــات وحمـــاوالت املالءمـــة واالســـتيعاب والتغيـــري. خيّصـــص 
ونشاطات سـبع شخصـيات مسـلمة: ُأسـامة سـبالين، املثقـف الـذي  فصًال طويًال الستعراض حياة وأفكار
يف ديربورن. وخالد أبـو الفضـل أسـتاذ القـانون البـارز جبامعـة لـوس  )ُيصدر نشرة: (أخبار العرب األمريكيني

أجنلـــوس، وهـــو مـــن أصـــٍل مصـــري ونشـــأ مـــع أهلـــه يف الكويـــت، وحصـــل علـــى الـــدكتوراه مـــن ييـــل. وســـراج 
متـه السـلطات باملشـاركة  سـالملني، وهو شابٌّ أسـود اعتنـق اإلوّهاج، وهو مولوٌد بربوك يف كهولتـه. وقـد ا

يف مؤامرة لتفجري األُمم املتحدة وبعض معامل نيويورك. وأسرى نعماين، وهـي سـيدٌة مـن مومبـاي، ونشـأت 
و يف حضــن أســرة باكســتانية بالواليــات املتحــدة، ومهتمـــة بالدراســات النْســوية. والشــيخ حممــد قبــاين، وهـــ

م قــال للبــوليس إّن 1999صــويفٌّ مــن أصــل لبنــاين ولــه أتبــاع بالواليــات املتحــدة بــني املســلمني، ويف عــام 
مــن املســلمني األمريكيــني متشــردون وذوو ميــوٍل إرهابيــة! وســامي عمــر احلســني طالــب الــدكتوراه يف  80%

الــتـَُهم مل تثُبــْت فقــد  علــوم الكومبيــوتر. وقــد حاولــت الســلطات حماكمتــه بتهمــة دعــم اإلرهــابيني، ومــع أنّ 
ــم  .ُرّحــل إىل بلــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية ُ ومصــطفى الســعيد وهــو مــن أصــل هنــدي غــامض وقــد ا

باالنتمـــاء إىل مجعيـــة راديكاليـــة ســـرية، لكنـــه مـــا لبـــث أن تنكـــر لكـــل تشـــدد. ومعاجلـــة باريـــت لكـــل هـــؤالء 
هـاج، ولكنـه يـرفض وصـفه بالوهابيـة أو األصـولية منصفة ومعتدلة، فهو مثًال يدرس امليول املتطرفة لسراج و 



 240

إذ هــو ذو عالقـــة حســـنة باملؤسســات، وباملســـيحيني الســـود، وهـــذا مــا ال يفعلـــه املتشـــددون، وال شـــك أن 
وهــاج ســاخط أو غاضــب لكنــه كــذلك بســبب أوضــاع الســود يف أمريكــا ولــيس بســبب مشــكالت الشــرق 

امـه. األوسط، ويتابع باريت وصف تصرفات وهاج فيذكر عالق ته بالشيخ عمر عبـدالرمحن الـيت قـادت ال
لكنـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة ســـاعد الســـلطات يف القـــبض علـــى أربعـــة مســـلمني هلـــم عالقـــة بتفجـــري الســـفارتني 

م، وهــــذه القــــراءة النقديــــة والدقيقــــة تنطبــــق أيضــــاً علــــى وصــــفه 1998األمــــريكتني يف كينيــــا وتنزانيــــا عــــام 
بنـــاين. فهــــو شـــيعي وظــــل مؤيـــداً حلــــزب اهللا بعـــد أحــــداث لشخصـــية ونشــــاطات الســـبالين ذي األصــــل الل

جـون  و  م2000، ألنه قاوم إسرائيل وحرر األرض اللبنانية مـن احتالهلـا. وهـو انتخـب جـورج عـام 9/11
م ، وقـــال إنـــه ال يـــدعم حـــزب اهللا فقـــط ؛ بـــل املقاومـــة العراقيـــة لالحـــتالل األمريكـــي 2004كـــريي عـــام 

تطرفــة لباريــت خــالل محلتــه لــدعم جــون كــريي ضــد بــوش، إذ شــّبه أيضــاً. وقــد أدىل بــبعض التصــرحيات امل
بــوش بُأســامة بــن الدن. ومــا قّصــر باريــت يف عــرض قضــية الطالــب الســعودي ســامي عمــر احلســني. فهــو 
أقبل على التدقيق يف عالقاته باملتطرفني دون أن يتهمه. كما أنه أخذ على السلطات األدلـة الضـعيفة الـيت 

 خامتــــة الكتــــاب، يقــــّدم باريــــت عرضــــاً عامــــاً للتحــــديات الــــيت ُتواِجــــُه املســــلمني قــــادت إىل اعتقالــــه. ويف
م يف وجـه القلـة مـن الشـبان الفوضـويني الـذين  األمريكيني. ويطلب من املعتدلني املسلمني أن يرفعـوا أصـوا

حـاول بعـد  يريدون اإلساءة إىل الواليات املتحدة وإىل أكثرية املسـلمني. وهـو يُثـين علـى الـرئيس بـوش ألنـه
واملتطــرفني، وبــني املســلمني األمريكيــني والقاعــدة. كمــا أنــه أوصــى ملســاعديه  ســالمأن يفــّرق بــني اإل 9/11

  مثل بات روبرتسون وفرانكلني غراهام. سالمبإدانة اإلجنيليني اجلدد الذين يتحدثون بكراهية عن اإل
ميها تتعـــرض لالضـــطراب يف كتـــاب والواقـــع أّن تلـــك الصـــورة الواضـــحة والنقديـــة الـــيت حـــاول باريـــت تقـــد

إليــاس بــايونس وقاســم كــون: املســلمون يف الواليــات املتحــدة. ومهــا مهــاجران مســلمان يعمــالن يف جامعــة 
ــا آتيــة مــن مســلمني. لكــْن مــن ناحيــٍة  نيويــورك بكورتالنــد. والكتــاب يقــدم انطباعــات شخصــية مفيــدة أل

رجالن: ملـاذا حيـب املسـلمون اهلجـرة إىل الواليـات املتحـدة؟ ُأخرى قد ال ميكن اعتبارها عّينًة ممثّلة. يقول ال
رمبا ال ختتلف دوافعهم عن دوافع اآلَخرين: أعمال وُأجور أفضل، وحكم القـانون، وحريـات التعبـري، وهـي  
م األصـلية. مث إنـه بسـبب احلريـة الدينيـة الواسـعة, يسـتطيع املسـلمون أن ميارسـوا  كلُّها ِسـَلٌع نـادرٌة يف بلـدا

فــإنَّ املــؤّلَفني  9/11ئر ديــنهم بــدون حــرٍج. ورغــم املضــايقات الــيت تقــع علــى املســلمني منــذ مــا قبــل شــعا
يالحظــان: (األمريكيــون أُنــاٌس لطفــاء، إْن صــادفوك يف الطريــق أو يف مــدخل بنــاء قــدموك علــيهم واعتــذروا 

ـــم جـــرياٌن منفتحـــون ومهـــذَّبون وكـــرام. ورغـــم امليـــول املنتشـــرة ضـــد اهلجـــ رة؛ فـــإّن األمريكيـــني ال منـــك. مث إ
م ومنــازهلم..). ومهـا يــدليان مبالحظــة بشــأن  يُظهـرون أحكامــاً مســبقًة، وهــم يـدعونك لكنائســهم ومنتــديا
ـم يف خدمـة اجلماعـة الـيت اسـتقدمتهم  األئمة الذين يقودون يف أداء الشعائر وبعض املناسبات: صحيح أ

ا هي الـيت تـدفع أجـورهم، لكـنهم شخصـيات قويـة غا املؤّلفـان يف الكشـف عـن األعـداد  دلبـاً. وال يـرتدأل
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العالية للنسوة املطلَّقات يف األربعينات واخلمسينات، والكشف عـن اخلالفـات بـني املسـلمني حـول اهلـالل 
  ورمضان.

لكْن، وكما سبق القول، يف الكتاب مشكالٌت حقيقية. فمالكومل أكس قُتـل يف نيويـورك ولـيس يف نيـو 
ا قــانون يف عــام جريســي. واحلــّد مــن ا م. ومــا ســحب 1920م ولــيس يف عــام 1920هلجــرة صــدر بشــأ

مــا مــن وجهــة 1965م قــانون اهلجــرة الليــربايل الــذي أقــرّه الكــونغرس عــام 1970نيكســون عــام  م. مث إ
نظـــري كانـــا متطـــرَفني يف آرائهمـــا بشـــأن القضـــية الفلســـطينية، ويف التعظـــيم مـــن شـــأن محـــاس، واخللـــط بـــني 

  ئيل.صدام حسني وإسرا
املتطــرف يف الواليــات املتحــدة. فقــد تتبــع  ســالمن أمرســون يف كتابــه عــن اإلڤوال يفــاجُئ ذلــك كلُّــه ســتي

الرجل عرب عشر سنواٍت كـل احلكايـات والوقـائع الـيت تُثبـُت أّن أكثريـة املسـلمني يف أمريكـا متطرفَـة، وهنـاك  
حات األوىل أّن الكاتــب ميلــك فكــرًة كثــريون يــدعمون القاعــدة! ورغــم أّن القــارئ املتَتبــع يشــعر مــن الصــف

 535واحدًة ال غري وهي إثباُت تطرف املسـلمني أو كثـرة مـنهم؛ فـإنَّ األمـور الـيت ال ميـلُّ مـن ذكرهـا يف الــ
 ســـالمصـــفحة الـــيت يتكـــون منهـــا كتابـــه، ميكـــن أن تثـــري لـــدى األمريكـــي العـــادي إحساســـاً بـــاخلطر مـــن اإل

اَمل. والواقـع أّن أكثـر تقـارير أمرسـون تـأثرياً تقريـره املفصَّـل عـن حالـة واملسلمني يف الواليات املتحدة ويف العـ
متــه السـلطات الفيدراليـة بأنــه كـان جيمــع  سـامي العريـان الــذي كـان أســتاذاً جبامعـة جنـوب فلوريــدا. وقـد ا

ُنسـبت  من أكثر التـَُهم اليت )العريان(ي يف فلسطني. وقد برأت احملكمة سالمأمواًال لدعم حركة اجلهاد اإل
إليـــه. علـــى أّن الـــتـَُهم الـــيت بقيـــت، والـــيت أصـــرَّ علـــى إنكارهـــا، أوصـــلت أخـــرياً إىل اتفـــاٍق بـــني حماميـــه وبـــني 

ي يف مقابـــل إطـــالق ســـراحه وترحيلـــه! وعلـــى الـــرغم ممـــا ســـالمالقاضـــي علـــى أن يســـّلم بعالقتـــه باجلهـــاد اإل
ٌف مـن املســلمني بالواليـات املتحــدة، حـدث فـإنَّ أمرســون مصـرٌّ علـى أّن ســامي العريـان إرهـايب، ومثلــه ألـو 

ـا تضـمُّ سـالمومن األفراد والتنظيمات. فهـو يعتـرب اجلمعيـة اإل ية ألمريكـا الشـمالية، منظمـٌة متطرفـة، رغـم أ
حوايل املائة ألف عضو, وجتمع يف مؤمترها السنوي ثالثـني ألفـاً، وُتشـرف علـى ثالمثائـة مسـجد. أّمـا مـاهر 

للشــؤون العاّمــة فهــو يف نظــر أمرســون يتبــع (تكتيكــات وّهابيــة) لتشــويه  يســالمحتحــوت رئــيس اجمللــس اإل
ية يف أمريكـــا ســـالماملعتـــدل. وهـــو األمـــر نفســـه الـــذي يـــتهم بـــه (كـــري) أكـــرب اجلمعيـــات اإل ســـالممفهـــوم اإل

للدفاع عن حقوق املسلمني. والواقع أّن أمرسون ال يهتم بالتفرقة أو القراءة النقدية بل ميلـك فكـرًة مسـبقة 
هــي بالفعــل ذات أُصــول  )اجلهــادي)، وهــو يريــد لصــقها علــى كــل النــاس إن أمكــن. فـــ(كري ســالمي (اإلهــ

راديكاليــــة؛ وزعماؤهــــا فلســــطينيو األصــــول، وهــــي يف األصــــل منظمــــة لــــدعم الشــــعب الفلســــطيين وخباصــــٍة 
تــدلني. محــاس. لكــّن هــذا كلّــه مــن املاضــي، وقــد صــارت املنظمــة اآلن يف الوســط حتــت تــأثري املســلمني املع

ــا مــا تــزال تتلقــى دعمــاً مــن الســعوديني  بيــد أّن املأخــذ علــى (كــري) عنــد أمرســون مــن بــني أمــوٍر ُأخــرى أ
ودول خليجية ُأخرى. وهكذا هو األمر مع (إسـنا) (منظمـة أمريكـا الشـمالية)، وهـي ذات أصـول طالّبيـة. 

واجهـــة موجـــات اليســـار بـــني ية يف مســـالموقـــد كانـــت الســـعودية تـــدعمها يف الســـتينات لتشـــجيع اهلويـــة اإل
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الطـــالب. وقـــد تغـــريت األمـــور متامـــاً مـــن قبـــل وصـــول ماتســـون إىل رئاســـتها، وقـــد اســـتمعُت إليهـــا تُـــديُن 
التطرف بكل أشكاله، واإلساءة إىل النساء وحقوقهّن. بيد أّن أمرسون اليَلقـي بـاًال لشـيٍء مـن ذلـك. أّمـا 

ي للشـؤون العامـة ومـاهر حتحـوت. فهـذا سـالملـس اإلاخلطأ األكرب الذي يقع فيه أمرسون هو مهامجة اجمل
مــرأة مســلمة غــري اية تقدميــًة يف الواليــات املتحــدة. ومؤسســة اجمللــس ســالماجمللــس هــو أكثــر املنظمــات اإل

حمجَّبــة، ولــدى اجمللــس عــدٌد مــن املــدارس، وهــو يــرفض أي دعــٍم خــارجي. وإذا كانــت اجلمعيــات ال تنجــو 
ُصَل ذلك بالنسبة لألفراد مثل سامي العريـان. لكـْن هـل يـتهم أمرسـون من محالت أمرسون؛ فاَألوىل أن حي

م ينصرون القضـية الفلسـطينية؟! علـى ذلـك جييـب أمرسـون إّن  هؤالء مجيعاً بسبب آرائهم املتطرفة، أم أل
ـــارهم ينتمـــون إىل (التيـــار الرئيســـي) املعتـــدل يف اإل ، وهـــم ليســـوا  ســـالمهـــؤالء مجيعـــاً صـــّوروا أنفســـهم باعتب

لك. وفكــرة أمرســون أنــه إذا أزْلنــا هــؤالء املــدعني والراديكــاليني  عــن الواجهــة؛ فــإنَّ األصــوات املعتدلــة كــذ
ا ومكانَتهـا. متامـاً مثلمـا قـال املـدافُعون عـن غـزو العـراق: إذا أزْلنـا صـدام حسـني  احلقيقية سوف جتـد صـوَ

  فسوف يسود االعتدال، وتسود الدميقراطية!
ية ليست راديكاليًة أو متطرفـة. لكـّن العـرب سالمن الكتب الثالثة أّن األكثرية اإلإّن الذي َنِصُل إليه م

واملسلمني يف الواليات املتحدة يدعمون القضية الفلسطينية، وال يستثنون الذين ميارسون العنف هناك من 
 –ل أمرسـون كما يقـو   –دعمهم. فاالنطباع الذي يتكون لدى القارئ املتتبع أّن املسلمني ليسوا متطرفني 

م أكثر تعقيداً مما حتاوُل جنيف عبدو تصويره.  بيد أّن إشكاليا
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