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  ﴾وإنه لذكٌر لك ولقومك وسوف ُتسألون﴿
  المسلمون والعالم والمسؤوليات المشتركة

  *عبد الرمحن الساملي
  ترتاوح كتب التفسري لآلية الكرمية بني الطربي والرازي بني أحد مذهبني. 

ولـذلك فهـم مسـؤولون  اعتباُر أّن معىن الذكر الدعوة أو الرسـالة أو القـرآن، وأّن العـرب (قـوم النـيب) َخصُّـوا بـه، األول:
بـه  -سـبحانَهُ –: أّن معىن الـذكر إن هـو الشـرُف والُسـْمعة، وقـد اخـتصَّ اهللاُ والثاني .-عزَّ وجلّ -عنه يوم القيامة أمام اهللا 

النــيبَّ وقومــه، وســيكونون مســؤولية أمــام اهللا عــن القيــام مبقتضــيات هــذا الشــرف. والــذْكُر بــاملعىن األول هــو الــذي يتكــرر يف 
ال خيتصُّون به. ذلك أّن دعوَة اإلسـالم ال تتعلَّـُق بـالعرب وحـدهم،  -صلى اهللا عليه وسلم–الكرمي. لكّن قوم النيب القرآن 

يف حــني أّن املعــىن الثــاين للفــرد: الشــرف والُســْمعة، معــروٌف مــن  ﴾ومــا أرســْلناك إالّ رمحــًة للعــاملني﴿بــل بســائر بــين البشــر: 
ُحــُه اعتبــار النــيب وقومــه، ولــيس النــيبَّ وحــده، مســؤولون. فقــد أُعطــوا هــذا الشــرَف، ومــا دام الناحيــة اللَُّغويّــة. والــذي قــد يُرجِّ 

–األمــر كــذلك فــإّن العــرب (قــوم النــيب) يشــرتكون معــه يف حتمُّــل اإلســالم ودعوتــه، ويف محلــه إىل أمــم العــاَمل يف حيــاة النــيب 
م انتشر ِذْكُر العرب، وعلْت ُمسْعـُتهم وازداد ِعـزُُّهم، وبقـْدر وبعد وفاته. وكلما انتشرت دعوُة اإلسال -صلى اهللا عليه وسلم

  العبء والتِربحة يكوُن اَجلهُد، وتكون املسؤولية.
ويستظهُر الزخمشـريُّ َمْلمحـاً يتعلَّـُق بالعـاَمل أو بأمـة الـدعوة. فـالعرُب قـوُم النـيب، والـذين اسـتجابَوا لدعوتـه، أدركـوا الـذْكر 

ـــا تـــأيت مســـؤوليتهم املشـــرتكة مـــع العـــاَمل، فهـــم أمـــُة  -ســـبحانه-اهللا والشـــرف، وأدركـــْتهم رمحـــُة  باهلدايـــة والتوفيـــق. ومـــن هن
اإلجابـة، والعــاَمل كلُّــه هــو أمــُة الــدعوة، وحبمــل اإلســالم إىل أمــة الــدعوة ُتصــبح املســؤولية مشــرتكة؛ إذ إّن الرمحــَة بــذلك تنــاُل 

الســــماوية َعرفــــوا هــــذا الــــذْكر وتوارثــــوا أصــــَله، ومــــن هنــــا يــــأيت  اجلميــــع. والشــــكَّ (يف نظــــر الزخمشــــري) يف أّن أهــــَل الكتــــب
اشرتاُكُهم يف املسؤولية: بَقبول الـدعوة اجلديدة/القدميـة، وباإلسـهام يف محلهـا إىل الـوثنيني والـذين مـا نـُـّزل علـيهم كتـاٌب وال 

  أُرسل إليهم رسوٌل من قبل أو مل تبُلْغُهُم الدعوة.
سـؤولية التبليـغ، ومسـؤولية األمانـة واإلتّبـاع واالسـتمرار يف َمحْـل الرسـالة أو يف الوفـاء : موالمسؤوليُة قسـمان أو نوعـان

ا.   ملقتضيا
فــاخلري والرمحــُة ال يســتقلُّ بإدراكهمــا فــرٌد دون فــرد أو شــعٌب دون شــعب أو أمــٌة دون أمــة، أو زمــاٌن دون زمــان. وذلــك 

  .﴾ليت فطر الناَس عليهافطرة اهللا ا﴿ألّن دعوَة اخلري ودعوَة الرمحة، إمنا مها 
ومــا دام اَألْمــُر كــذلك فــإّن قــوَم النــيب (بــاملعىن الَنَســيب، وبــاملعىن الــديين) مســؤوليتهم مزدوجــة: هــي مســؤوليُة الفطــرة الــيت 
ا مع غريهم مـن بـين البشـر، ومسـؤولية املعرفـة واالختصـاص، ألّن بعثـة األنبيـاء إىل أهـل الكتـاب وإىل املسـلمني  يشرتكون 

وعلــى ذلــك  –مقتضــيات الفطــرة يف نفوســهم، وَشــحذت مهمهــم، وأبلغــْتهم بالفعــل أمســى درجــات الرْفعــة واجملــد أيقظــت 
  ترتّتُب املسؤوليُة الكربى والباقية.

إىل أين ينتهي األمر بالدعوة واملسؤولية؟ القرآن الكرمي يقول: وسوف ُتسألون. فاألمر مستقبليٌّ، ويتعلَُّق بالـذكر نفِسـه 
إلســالم أو القــرآن، والشــرف. الشــرُف مل يعــد خاصــاًّ بقــوم النــّيب، بــل صــار قامســاً مشــرتكاً بــني كــّل الــذين اعتنقــوا ومبعنييــه: ا

دعوَة اإلسالم. بيد أّن مضامَني نداء الفطرة واخلري هو قاَسٌم مشرتٌك بـني سـائر بـين البشـر، وعليهـا ينبغـي التالقـي مبقتضـى 
إن يكــن املســلمون وأهــل الكتــاب أكــرب مســؤوليًة مــن غــريهم إذ تــوافرت هلــم إىل هــذا و  –االشــرتاك يف الفطــرة واإلنســانية 
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؛ ذلــك ألّن اخلــري ومبقتضــى ﴾فاســتِبقوا اخلــريات﴿: -عــزَّ وجــلّ -دواعــي الفطــرة الــدعوُة الواعيــُة باألوليــة. وهــذا معــىن قولــه 
عرفون َأْصَلُه الواعي، لكّن مشرتكاتِه ينبغـي أن الفطرة اإلنسانية مشرتٌك بني البشر، وصحيٌح أّن املؤمنني َأوىل به باعتبارهم ي

تكوَن هي األساس بالْنسبة هلـم يف اللقـاء مـع اآلخـرين. فـإذا دعـاهم غـريُُهم إىل مـا فيـه خـٌري ورمحـٌة واسـتجابٌة ملعـاين ديـنهم 
ؤمَن إمنـا هـو خيّــٌر ويريـُد وأخالِقِهْم؛ فينبغي أن يكونوا ِسراعاً لقبول ذلك والربوز فيه مبقتضى اسـتباق اخلـريات. ذلـك أّن املـ

اخلري لنفسه ولسائر بين البشر، وال يلتقي معهم إّال على خري. فـاخلرياُت هـي القـيُم اإلنسـانيُة العامـُة الـيت يفـوُز مـن تشـبََّت 
ا. والفــوُز فــوزان: دنيــويٌّ وُأخــروي. ولــيس صــحيحاً أّن هنــاك تناُقضــاً بــني األمــرين بــل األحــرى أن  ــا، ومتسَّــك مبقتضــياِ

ــُه  يكــوَن الفــائُز ُأخرويــاً هــو اَألوىل بــالفوز يف الــدنيا، ألنــه يثــُق بــاهللا عــز وجــّل، ويضــُع اخلــري األمســى نْصــب عينيــه، وال يُهمُّ
ـُه الفـالُح وللعـاَمل األوَسـع. ومـع الثقـة بـاهللا عـّز وجـّل يـأيت توفيُقـُه عـزَّ وجـّل، و  ُه دعوُة اخلري، ويُهمُّ مُّ ُ تـأيت شخُصُه بقّدر ما 

صرته للمؤمنني ليس بأشخاصهم وحْسـب، بـل وبـاخلري الـذي حيملونـه، واإلرادة الطّيبـة الـيت حتـرّكهم يف أفكـارهم ونوايـاهم نُ 
  وأعماهلم.

وباملعىن املقصـود للـذكر يف اآليـة الكرميـة، ويف القـرآن بشـكٍل عـام؛ فـنحن مسـؤولون مـن جهتـني. مـن جهـة التقصـري يف 
وجلهــــة التقُصــــري يف اإلســــهام يف ســــائل اخلــــري والفــــالح وســــائر الوجهــــات  –أوســــاطنا  ُنصــــرة اخلــــري والفــــالح والتضــــاُمن يف

اإلجيابية يف عاَمل اليوم. فإذا كان املسلمون يُعانون أو يُعاين بعُضُهم من أوضاٍع سيئٍة أو ُمْزريٍة؛ فال شك أّن تلك مسؤولية 
اصـــل االســـتنتاج أنـــه إذا كانـــت أوضـــاُع أهـــل الـــذكر اجلميـــع، وال جيـــوُز أن حيُصـــَل ذلـــك بـــني أهـــل الـــذْكر. ومـــن حتصـــيل احل

ليست على ما يُرام، فلن يستطيعوا اإلسهاَم يف اخلري العاملي، والتقدم العاملي، أو ُنصـرة دعـوات ومبـادرات السـالم والتقـدم 
حية وحْسـب؛ بـل والنمو. وهكذا فإّن عبء املسؤولية املرتتب على عبء الذكر، ليس أمراً متجهِّماً ُيشِعُر بالكفـاح والتضـ

هـو أيضـاً ميــزة، تضـُع املــؤمنني يف موقـع القيـادة، ومــن ذاك املوقـع تــأيت املسـؤولية، ُجتـاه األقــربني وُجتـاه األبعــدين. فكمـا قــال 
رسوُل اهللا صلواُت اهللا وسالُمُه عليه: "ربَّ مبلٍَّغ َأوعى من سامع". وما أبلغ املسلمني هذا املوقع العامليَّ الكبري يف املاضي 
غري إسهامات اخلري والتقدم وخدمة البشرية. والذي ال يستطيع إعطاَء اآلخرين، عـاجٌز بالضـرورة عـن خْدمـِة نفِسـه، وعـن 

  التطلُّع للمستقبل الذي يتجاوُز أرنبَة أنفه!
لقصـُد وتقـُع بني املسلمني وبني العاَمل ُأصـوُل الفطـرة والعقـل، وهلـم وعلـيهم الـدعوُة والـذْكر. وبـني الـدعوة والفطـرة يقـُع ا

مــن أجــل ذلــك كتبنــا علــى بــين إســرائيل أنــه مــن قتــل نفســا بغــري نفــس أو فســادا يف األرض فكأمنــا قتــل النــاس ﴿املســؤولية: 
م رســـلنا ِبٍ◌البّينـــات مث إن كثـــريا مـــنهم بعـــد ذلـــك يف األرض  مجيعـــا ومـــن أحياهـــا فكأمنـــا أحيـــا النـــاس مجيعـــا ولقـــد جـــاء

  .﴾ملسرفون
*********************  

  رئيس حترير اجمللة. *)
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 وجهة نظر اإلسالم

  في الفهم االجتماعي والسياسي المشترك
  *حممد سعيد رمضان البوطي

ال بّد أن ألفت النظر إىل أنين لن أديل، يف كل ما سأقوله، بشيء من اجتهادايت الشخصية، على حنو مـا يفعـل اليـوم   
  كثري من الباحثني الذين يسّمون باملفكرين اإلسالميني.

مـرآة ملـا قـد نـّص عليـه كتـاب اهللا وسـنة رسـوله، واجتمعـت عليـه كلمـة أئمـة  -بتوفيق اهللا عـز وجـل- مقايلبل سيكون 
املذاهب الفقهية أو التقت عليه كلمة مجاهريهم. ولـن يكـون دوري مـن وراء ذلـك إال جتليـة مـا يكـون غامضـاً، أو إزالـة مـا 

بعــض احلقــائق اإلســالمية املعروفــة، حتــت تــأثري عصــبيات مذهبيــة أو  قــد نــراه مــن الغــبش الفكــري الــذي يــرتاكم اليــوم علــى
  أحقاد شخصية.

  السلم أو الحرب: أيهما أساس العالقات اإلنسانية في اإلسالم؟
ا   لعل اإلجابة عن هذا السؤال، متثل املناخ الكلي الذي تتنامى فيه احلقائق واألحكام اليت سأوضحها، واليت من شأ

  م املشرتك بني املسلمني وغريهم.أن متّد جسور الفه
من املتفق عليه عند مجاهري علماء املسـلمني، اسـتناداً إىل مـا تـدّل عليـه النصـوص الصـرحية يف كتـاب اهللا وسـنة رسـوله، 
أن الّسلم هـو األسـاس الـذي يقيمـه اإلسـالم مث يرعـاه لعالقـة مـا بـني األسـرة اإلنسـانية مجعـاء. ومـن أوضـح وأمشـل مـا يـدل 

  :تيةألدلة اآلعلى ذلك ا
ولقــد كرمنــا بــين آدم ومحلنــاهم يف الــرب والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفضــلناهم علــى كثــري ممــن ﴿: تعــاىل: قولــه أوالً 

  .)1(﴾خلقنا تفضيالً 
فقــد نـص البيـان اإلهلـي علـى أن  ﴾ولقـد كرمنـا بـين آدم﴿: تعـاىلومكان االستدالل يف هذه اآلية على ذلك قول اهللا  
قد ألبس هذه األسرة اإلنسانية مجعاء ِخْلقَة التكرمي، دون أي مراعاة ألي من الفوارق وأنواعها، وحسب  -عز وجل-اهللا 

ومعىن ذلك أن كل ما يناقض عالقة السـلم بـني أفـراد  )2(تعبري اإلمام اجلصاص: (أطلق ذلك على اجلنس وفيهم الكافر)
ا.هذه األسرة أو الساللة، فإمنا هو من العوارض اليت تأيت وت   غيب مع أسبا

وإن جنحــوا ﴿عــن أنــاس بغــوا وبــادؤوا املســلمني بالعــدوان:  تعــاىلقــول اهللا  -: وهــو مــن أوضــح األدلــة علــى ذلــك ثانيــاً 
  .)3(﴾للسلم فاجنح هلا

ــم اخرتقــوا مــا أقامــه  ومكــان االســتدالل يف اآليــة علــى ذلــك أن منــاط القتــال الــذي شــرعه اهللا يف مواجهــة تلــك الفئــة أ
ـا املكيـدة والعـدوان، فكـان ال بـّد للمسـلمني مـن اللجـوء اهللا وارتضا ه مـن عالقـة السـلم بيـنهم وبـني املسـلمني، واسـتبدلوا 

إىل شــرعة الــدفاع وصــّد العــدوان، والــدليل علــى ذلــك مــا تقــرره اآليــة مــن أن هــؤالء البغــاة إن رجعــوا عــن بغــيهم وعــادوا إىل 
اإلنســانية مجعــاء، فــإن علــى املســلمني أن يكفــوا أيــديهم عــنهم، وأن  مظلــة الســلم الــذي شــاء اهللا أن متتــّد لتشــمل األســرة

  يتالقوا معهم بصدق حتت مظّلة هذا السلم العاملي الذي شرعه اهللا ودعا إليه.
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: آيات كثرية تقيد اجلهاد القتايل الذي شـرعه اهللا بـأن يكـون صـداً لعـدوان ال سـعياً إىل عـدوان، مـن مثـل قـول اهللا ثالثاً 
وإن أحد ﴿: تعاىلومن مثل قوله  )4(﴾لوا يف سبيل اهللا الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهللا ال حيب املعتدينوقات﴿: تعاىل

م قوم ال يعلمون   .)5(﴾من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا مث أبلغه مأمنه ذلك بأ
ة، هم احلربيون املعتـدون كمـا يـّدل عليـه سـياق ومن املعلوم أن املشركني الذين يتحدث عنهم البيان اإلهلي يف هذه اآلي

اآليات. ومع ذلك فإن اهللا يأمر املسلمني أن يكرموا وفادة أي من هؤالء احلـربيني إن دخـل أرضـهم مسـاملاً هلـدف إنسـاين 
مأمنـه، مسـلماً ّما، وأن يعرِّفوه على اإلسالم ويسمعوه شيئاً من كالم اهللا عنه، مث إن عليهم أن يتكفلوا بإعادتـه مكرمـاً إىل 

  أو مشركاً.
ومـا أظـن أن الباحـث ميكـن أن يعثـر علــى أوضـح مـن هـذا الـنص يف داللتـه التطبيقيــة علـى أن عــالقة مـا بـني املســلمني 
وغـريهم، مــن أصــحاب الــديانات األخــرى أيــاً كانــت، هــي الســلم والوئـام، فضــًال عــن عالقــة مــا بــني املســلمني ومــن مســاهم 

  القرآن أهل الكتاب.
  الجتماعية للفهم المشتركاألسس ا

حتت سلطان هذا املبدأ الكلي العام، ويف هذا املناخ، يتكون نسيج األحكام الشرعية اليت متّد جسـور الفهـم والتعـايش 
  املشرتك بني املسلمني وغريهم، ويرتّسخ اجلامع املشرتك الذي ميثل الرابطة الدينية واإلميانية اجلامعة.

تتسع الستقراء هذه األحكام املبثوثة يف أماكنها مـن مصـادر الشـريعة اإلسـالمية، فلنكتـف  ونظراً إىل أن هذه الورقة ال
ــا ليســت أحكامــاً اســتثنائية شــاذة  بــذكر عّينــات ومنــاذج مــن هــذه األحكــام، حبيــث جنــد أنفســنا أمــام داللــة واضــحة علــى أ

ذي ارتضــاه وقــرره اإلســالم يف أي جمتمــع عــن قواعــدها بــل هــي نتــائج ومثــرات للمبــدأ الكلــي الــذي يرســم عالقــة التعــايش الــ
  إسالمي يتألف من مسلمني وغري مسلمني، ال سيما إن كانوا كتابيني.

  من هذه النماذج: 
: يــدعو اإلســالم أعضــاء اجملتمــع اإلســالمي إىل إشــادة البنيــان احلضــاري علــى الوجــه اإلنســاين األمثــل، مؤلفــاً مــن أوالً 

العلميــة والثقافيــة علــى اختالفهــا وتنوعهــا، ويف النهضــة االقتصــادية الســلمية املنضــبطة جوانبــه األساســية املتمثلــة يف النهضــة 
ــدف إىل إنشــاء جيــل يتحلّــى باإلنســانية  بضــوابط العــدل الــذي أرســته الشــريعة اإلســالمية، ويف النهضــة األخالقيــة الــيت 

هــو ﴿: تعــاىل، مــن مثــل قولــه الصــافية عــن شــوائب العصــبيات واألهــواء. دلــت علــى ذلــك نصــوص صــرحية يف كتــاب اهللا
ـا العمــران احلضــاري الشـامل، كمــا هــو  )6(﴾أنشـأكم مــن األرض واسـتعمركم فيهــا ـا. واملقصــود بعمار أي كلفكــم بعمار

والسـماء رفعهـا ووضـع امليـزان، أّال تطغـوا يف امليـزان، وأقيمـوا الـوزن بالقسـط ﴿: تعـاىل.، ومـن مثـل قـول اهللا .معروف ومقـرر
  ومن املعلوم أن املقصود بامليزان الشرائع اليت ترسي نظام العدالة بني الناس. )7(﴾انوال ختسروا امليز 

ــذه املهمــة احلضــارية، ال جنــد أنــه حصــر شــيئاً منهــا يف  ــا للنهــوض  وعنــدما ننظــر إىل الســبل الــيت شــرعها اهللا وعــّرف 
ــا كــل مــن احتضــنتهم تلــك األرض الــيت   جهــود املســلمني دون غــريهم، بــل جعــل مــن هــذه املهمــة جامعــاً مشــرتكاً يــنهض 

تســمى يف املصــطلح اإلســالمي (دار اإلســالم) فــالنهوض باألنشــطة العلميــة والثقافيــة واألخالقيــة واالقتصــادية كلهــا شــركة 
ــا هــي الــيت تــرى وحتــرس مســتوى النّديــة بــني  متســاوية بــني املســلمني وغــريهم. والشــيء الرائــع هنــا أن املبــادئ اإلســالمية ذا

ــذه االلتزامــات، وكتــاب األحكــام الســلطانية للمــاوردي حيفــل ببيــان ذلــك بشــكل مفصــل  املســلمني وغــريهم يف النهــوض 
  وموسع. وأوسع منه يف بيان ذلك كتاب الرتاتيب اإلدارية يف عصر النبوة لعبد احلي الكتاين.
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ات العلميـة والضـمانات اخللقيـة وكل ما ترمسه الشريعة اإلسـالمية لـذلك مـن قيـود وضـوابط، ال يعـدد التنبيـه إىل الكفـاء
  والسلوكية اليت ال بّد منها.

: تلـح الشـريعة اإلسـالمية، فيمـا ترمسـه مـن آداب العالقـات االجتماعيـة، يف اجملتمـع اإلسالمــي علـى حتطـيم مـا قـد ثانياً 
الـــة التضـــاريس عتقـــادي بـــني املســـلمني وغـــريهم، ال ســـيما أهـــل الكتـــاب، وعلـــى إز يـــربز يف اجملتمـــع مـــن آثـــار االخـــتالف اال

النفســية أو االجتماعيــة الــيت قــد ترتعــرع يف ظــل العصــبيات ومشــاعر الضــغائن واألحقــاد، بــل قــد تغرســها اليــوم املؤسســات 
التخريبيـــة األجنبيـــة الـــيت تســـهر علـــى تفتيـــت اجملتمعـــات اإلســـالمية، وتقطيـــع شـــبكة التعـــاون والقـــرىب بـــني أفرادهـــا.. ولكـــن 

  ارق وتذويب التضاريس اليت قد تتنامى يف غفلة عن اآلداب اإلسالمية املقررة.اإلسالم حيرص على حتطيم هذه الفو 
نئة املسلم من معارفـه وجريانـه وأقاربـه لنعمـة وفـدت إليـه مـن زواج أو شـفاء أو  فمن ذلك ما هو مقرر من استحباب 

ن ليس هلا أي دور أو أثر يف هـذا والدة أو انقشاع هم، والشريعة اإلسالمية إذ تدعو إىل هذا التواصل تقرر أن وحدة الدي
برعايـــة هـــذا التواصـــل جتـــاه إخوانـــه يف اإلنســـانية أيـــاً   -علـــى ســـبيل االســـتحباب  -األدب اإلســـالمي. بـــل املســـلم مكلـــف 

نئة املسلم جلاره أو صديقه الكتايب لفرحة ما وفدت إىل داره   .)8(كانوا. بل ينص الفقهاء على استحباب 
حباب تعزيـة املسـلم جلـاره أو صـديقه الكتـايب، بوفـاة قريـب لـه أو ملصـيبة أملـَّت بـه، كمـا ومن ذلك ما هو مقرر من است

، وقصة -صلى اهللا عليه وسلم–تسّن عيادته عند املرض ومّد يد العون له عند الشدة، وقد كان هذا من دأب رسول اهللا 
  .)9(عيادته للشاب اليهودي وقد أقعده مرض عضال معروفة ومشهورة

م االجتماعيـة، لـيس حمصـوراً يف وباجلملة،  فإن ما يأمر به اإلسالم املسلمني من التحلي باألخالق الفاضلة يف عالقـا
ا الشريعة اإلسالمية يف معاملـة األسـرة اإلنسـانية مجعـاء. ومـا   دائرة املسلمني بعضهم مع بعض. بل هي شرعة عامة تأمر 

  طها خبصوصية الدين.كان الختالف الدين أثر ما يف ختصيص هذه الشرعة ورب
وقد روى أبو بكر أمحد بن علي البغدادي يف كتابه تاريخ بغداد، يف ترمجته املّطولة لإلمـام أيب حنيفة، أنه كان له علـى 
مقربة من داره جار يهودي، وكان مولعاً بالسهر والشرب. فإذا لعبت اخلمرة برأسه رفع عقريتـه بالغنـاء، ورمبـا ردد يف غنائـه 

  قوله:
  ليوم كريهة وسداد ثغر      ين وأي فىت أضاعواأضاعو 

ســـمع صـــوته وال يعلـــم خـــربه، فســـأل عنـــه، فقيـــل لـــه إنـــه ارتكـــب جنحـــة اســـتوجبت ســـجنة، يفافتقـــده اإلمـــام أيامـــاً، ال 
فتوسط له اإلمام لدى القاضي حىت عفا عنه وأخرجـه. وملـا علـم اإلمـام أنـه عـاد إىل داره آمنـاً مطمئنـاً، زاره مهنئـاً، وداعبـه 

  ائًال: أتراك ضيعناك؟ق
: من أهم األسس اليت ال بّد منهـا للفهـم املشـرتك، ومـن مث للتعـاون املشـرتك علـى كـل املسـتويات، واجـب التالقـي ثالثاً 

علــى حــوار يبتغــي منــه التعــاون واملــذاكرة، ملعرفــة احلــق وتيســري الســبيل إليــه. وإذا كــان تالقــي أفــراد اجملتمــع اإلنســاين علــى 
م املقدسة، فإن أهـم وأقـدس هـذه الواجبـات كلهـا، البحـث  التعاون لبلوغ ما م أفراداً ومجاعات، من أهم واجبا به سعاد

عــن اهلويــة والتســاؤل العلمــي اجلــاّد عــن املصــري، وعــن الواجبــات املنوطــة بكــل منــا يف هــذه احليــاة الــدنيا الــيت نعيشــها. ومــن 
ــا األطــراف ك لهــا هــي العقــل املتحــرر عــن اآلفــات آفــات الكــرب والعصــبية، والعلــم املعلــوم أن العــّدة الــيت ينبغــي أن تســتعني 

  الذي ينري الطريق يف فجاج النظر والبحث.
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ومـن أهـم مـا جيــب أن يسـرتعى انتباهنـا، يف أمــر هـذه النقطـة الثالثــة، أن الـدافع إىل هـذا التالقــي للبحـث عـن احلقيقــة، 
ألطــراف والفئــات كلهــا، علــى مســتوى مــن الّنديــة املتكافئــة، وذلــك ينبغــي أن يكــون يف ميــزان الرؤيــة اإلســالمية منبثقــاً مــن ا

بأن يوطن كل من الفئات املعّنية نفسه للقيام بواجب النصح واإلرشاد إىل ما قد وقر يف نفسه أنه احلق، ولقبـول مـا غـاب 
  عن ذهنه من ذلك، وتنبه إليه اآلخرون، ال فرق يف ذلك بني مسلم وغريه.

ذا املبدأ، وتدعو إىل حماورة اآلخرين مـن منطلـق املـذاكرة الـيت ينبغـي ويف القرآن مناذج إرشاد ية كثرية تدعو إىل االلتزام 
أن يشـــرتك يف التالقـــي عليهـــا ســـائر األطـــراف، علـــى مســـتوى واحـــد، أي مـــع افـــرتاض كـــل فريـــق أن يكـــون هـــو املتـــورط يف 

  رس أحد الفريقني امتيازاً على اآلخر.الباطل وأن يكون اآلخر على حق، مبقدار ما يفرتض العكس، دون أن ميا
، وهـو يعلّـم رسـوله كيـف يلفـت نظـر املشـركني إىل الصـانع املكـوِّن الـذي ال نـّد -جـلَّ جاللـه-انظروا مثًال إىل قوله اهللا 

وال شــريك لــه، وكيــف حيــذره يف الوقــت ذاتــه مــن أن حيملهــم علــى ذلــك قســراً، أو أن يتعــاىل علــيهم يف اإلرشــاد والبيــان، 
  . .يأمره بأن حياورهم حماورة الّند للّند، موقناً بأنه يف موقع االستفادة منهم مبقدار ما هو يف موقع اإلفادة هلم وكيف

قل من يرزقكم من السماء واألرض. قل اهللا، وإنا أو إيـاكم لعلـى هـدى أو يف ضـالل ﴿: -عز وجل-انظروا إىل قوله 
ا، فيأمر املصطفى بل انظروا كيف يتابع البيان اإلهلي ر  )10(﴾مبني صلى اهللا عليـه –سم هذا املنهاج يف هذه اآليات ذا
ــام، وأن -وســلم ، إن هــم أغلظــوا لــه يف اإلجابــة، ونســبوه إىل اإلجــرام بســبب جحــوده آلهلــتهم، أن يتقبــل مــنهم هــذا اال

م قد يكونون من دونه على حـق، فيقـول اهللا  قـل ال تسـألون عمـا ﴿ج: لرسـوله، آمـراً لـه بسـلوك هـذا املـنه تعـاىليفرتض أ
  .)11(﴾أجرمنا وال ُنسأل عما تعملون

وهــو يؤكــد ضــرورة الــدعوة إىل التعــاون ملعرفــة احلــق والتالقــي عليــه، مــن منطلــق تعــاوين، وعلــى  تعــاىلوانـــظروا إىل قولــه 
نكم أّال نعبـد إال اهللا قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبي﴿أساس من الفهم املشرتك، ال تابع فيه وال متبوع: 

  .)12(﴾وال نشرك به شيئاً وال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون اهللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
  األسس السياسية للفهم المشترك

من املعلوم أننا نتحدث عن أمهية هذه األسس يف جمتمع إسـالمي نشـأ فـوق دار إسـالم، ومنـا متكـامًال يف ظـل أحكـام 
  . ترى ما هو املنهج الذي يشرعه اإلسالم لفهم سياسي مشرتك بني املسلمني والكتابيني؟ .لشريعة اإلسالميةا

لكــي جنيــب عــن هــذا الســؤال ينبغــي أن نعلــم مــا هــو واضــح لكــل باحــث، أن مــن شــأن الدولــة إذا ترســخت جــذورها 
ا، أن تبعث يف نفـوس دول البغـي ختوفـاً منهـا مـع قـدر ـا، وال بـّد أن حيملهـا ذلـك   وسرت القوة يف كيا كبـري مـن الـرتبص 

ا.   على اختاذ كل التدابري املمكنة للقضاء عليها واقتناص حقوقها وشّل قدرا
ومـــن أهـــم التـــدابري الـــيت دأب قـــادة هـــذه الـــدول قـــدمياً وحـــديثاً علـــى اختاذهـــا، للوصـــول إىل هـــذا الغـــرض، إثـــارة النـــوازع 

تبـــاع الـــديانات األخـــرى، إذ حيـــاولون أن يســـتعملوا هـــؤالء إســـلمني وغـــريهم مـــن الطائفيـــة واخـــتالق عـــداءات دينيـــة بـــني امل
يار من داخلها.   اآلخرين أداة مسخرة لضرب الدولة اإلسالمية ولبعث عوامل االضطراب واال

والنتيجــة املشــاهدة عنــدما تــنجح هــذه اخلطــة، أن هــؤالء املــواطنني غــري املســلمني ســيكونون ضــحية، بــل وقــوداً يف هــذا  
الضرام. ومهما اصطنع الوجه االستعماري مظاهر التحالف معهم والوعود الرباقة جزاء انقيادهم لرغباته، فلن يكـون لتلـك 
الوعود إّال مآل واحد، هو أن جيعل العدو املشرتك منهم جتار فتنة، ومساسرة طائفية، وأن يرتكهم مادة مثينـة إلثـارة القالقـل 

ية، ملصـــلحة ذلـــك العـــدو املشـــرتك وحـــده. وال شـــك أن دائـــرة املصـــائب جتـــور بـــذلك واالضـــطرابات داخـــل الدولـــة اإلســـالم
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علــيهم كمــا تــدور علــى املســلمني شــركائهم يف الــوطن، إذ ال ريــب أن الــذي يضــرب فئــة مــن النــاس بــأخرى يقضــي بــذلك 
  على الفئتني معاً.

لدولـة اإلسـالمية نفسـها ومواطنيهـا دول، فإن من مقتضيات املنطق والعدالة أن حتمي ابعض الفإذا كان هذا هو شأن 
من املسلمني وغريهم من هذا السوء الذي يوشك أن يفد إليها، وذلك بأن حتّصن املنطقـة كلهـا ضـّد نقطـة الضـعف هـذه 
الـيت يتخيلهــا الطــامعون منفـذاً رائعــاً هلــم. أال وهـي احلساســية الدينيــة الـيت ميكــن إن اســتغلت مبهـارة مــن قــبلهم، وأن تنقــدح 

  فية مميتة!..منها طائ
وال شـــك أن خـــري ســـبيل لتحصـــني الدولـــة اإلســـالمية ضـــد هـــذا اخلطـــر، هـــو العمـــل علـــى تطهـــري العالقـــة الســـارية بـــني 

مـــن  يبعـــث علـــى تـــربص أيٍّ   املســـلمني والكتـــابيني، حيثمـــا كـــانوا، مـــن أي حساســـية قـــد تثـــري فيمـــا بيـــنهم اضـــطراباً طائفيـــاً 
  الفئتني باألخرى.

  يضمن الوصول إىل هذا اهلدف؟ ولكن فما هو التدبري الذي
إنـــه لـــيس أكثـــر وال أقـــل مـــن نظـــام عقـــد الذمـــة الـــذي شـــرعه اهللا. واحلقيقـــة أن هـــذا النظـــام وإن كـــان جـــزءاً مـــن شـــرائع 
اإلسـالم، إال أنـه، فيمـا يهــدف إليـه، شـرعة حياديــة، ترمـي إىل حتصـني املنطقـة كلهــا، ومبـن فيهـا، ضــّد يـد البغـي والعــدوان، 

   اإلنسانية لكل من املسلمني وغريهم، على السواء.وإىل حتقيق املصاحل
وإن يف الواقع التارخيي البعيد والقريب ما يّدل علـى هـذه احلقيقـة، وعلـى أن هـذا هـو العـالج الوحيـد لتحصـني املنطقـة  

  كلها ضد األطماع والعدوان.
ولــة البيزنطيــة الــيت تنبــت، بــدافع ولــئن كانــت هــذه الورقــة ال تتســع لعــرض سلســلة هــذه الوقــائع التارخييــة، بــدءاً مــن الد

. فلنعـرض لنمـاذج مـن .سياسي، املسيحية ديناً رمسياً هلا، مث أقدمت على ما أقدمت عليه من اجملـازر ضـّد اليعاقبـة وغـريهم
  االضطهاد الذي منيت به املسيحية، حتت وطأة السبب الذي ذكرته، يف عصر اإلسالم وحكمه.

ن ســكان ســورية الطبيعيــة، ظلــت مــن املســيحيني، بــدءاً مــن الفــتح اإلســالمي إىل يقــول املؤرخــون إن الكثــرة البالغــة مــ
ا هم الكثرة الغالبة.   احلروب الصليبية، حيث أصبح املسلمون على أعقا

م عـــن قـــرارهم: أهـــو الوقـــوف إىل جانـــب بـــين  وســـبب ذلـــك أن الغـــزاة الصـــليبيني أرســـلوا إىل املســـيحيني العـــرب يســـألو
وقــوف إىل جانــب بــين ديــنهم الوافــدين ؟ فكــان جـــواب أكثــرهم اختيــار احلــّل األول. فقــد كــان هــذا قــومهم املســلمني، أم ال

املوقف سبباً يف أن دائرة السوء دارت عليهم، وغدا الغزو الصلييب وباًال علـى املسـيحيني العـرب، مـن حيـث كـان املفـروض 
  .)13(أنه سيكون لصاحلهم

عصـر السـيطرة الغربيـة، وهـي حقبـة بـدأت بشـكل عملـي مـع بدايـة تفجـر  ، ننتقيـه مـنوألضع بني يديكم منوذجـاً آخـرَ 
  با.و الثورة الصناعية يف أور 

  :نًصاوهنا أجد لزاماً أن نصغي معاً إىل ما يقوله فيكتور سحاب، وأن انقل لكم كالمه 
ملشــرق العـــريب جــاء يقــول: (إذا حاولنــا أن نرتــب تسلســل األمــور زمنيــاً، فإننــا نلحــظ أن التقاتــل الغــريب للســيطرة علــى ا

قبـل بدايـة املـذابح الطائفيـة يف جبــل لبنـان بـأكثر مـن نصــف قـرن. وإذن، فـال ميكـن أن ننســب إىل الوجـود الغـريب أنـه جــاء 
حلماية املسيحيني العرب من االضطهاد. بل لعل الوجود الغريب ودواعـي ترسـيخه يف املنطقـة ومتكينـه منهـا، اقتضـى إشـعال 

لـذي رمستـه األهـداف الغربيـة، والـذي ارتبطـت أحداثـه باالمتيـازات األوربيـة، حـىت أمكـن ألوروبـا أن فتيـل التقاتل الطـائفي ا
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ــا إمنــا جــاءت إىل املنطقــة وفككــت الســلطنة العثمانيــة،  تــدق يف جــدار هــذا البيــت العــريب (مســمار جحــا) حــني أوحــت أ
يف الواقع من حيمـي مـن؟ مـن يـدفع الـثمن؟ ومـن وجزأت املنطقة املوروثة، كل ذلك من أجل محاية املسيحيني العرب!!.. و 

  .)14)(يقطف الثمار؟ املسيحيون العرب أم ساسة الغرب؟
ظلــت قــدمياً وحــديثاً يف خطــر علــى وجودهــا مــن املســيحية  -منوذجــاً لغــري الديانــة اإلســالمية  -إذن فاملســيحية الدينيــة 

ــا. ولــذلك فقــد ظــل السياســية!.. والســبب أن العوامــل السياســية يف كــل مــرة كانــت تطغــى  علــى املشــاعر الدينيــة وأخالقيا
  التاريخ يرينا من مظاهر عدوان املسيحية السياسية على املسيحية الدينية الشيء الكثري.

ا اإلسالم، من حيث إنـه يشـكل مـع املسـيحية اجلـامع املشـرتك للمشـاعر الدينيـة  وهنا تربز الظاهرة الفريدة الين يتميز 
ا.   وأخالقيا
الذمـــة (مـــن حيـــث هـــو نظـــام إســـالمي أرســـته الشـــريعة اإلســـالمية حلمايـــة التعـــايش، بـــل التـــآلف العـــادل بـــني  إن عقـــد

ا الال   أخالقية. املسلمني واملسيحيني) هو الضمانة لتغلب سلطان الدين وأخالقياته، على سلطان السياسة ورعونا
ــذه الضــمانة، يف الوثيقــة  ، -صــلى اهللا عليــه وســلم–الــيت أمالهــا رســول اهللا ودونكــم فــارجعوا إىل البنــود الــيت تصــرح 

م يف املدينة املنورة, من هذه البنود:    وكانت أساساً للتعايش التعاوين املتآلف بني املسلمني واليهود الذي كانوا يساكنو
مث، فإنـه (إن يهود بين عـوف أمـة مـع املـؤمنني، لليهـود ديـنهم وللمسـلمني ديـنهم، ومـواليهم، وأنفسـهم، إال مـن ظلـم وأ

  .)15(ال يوتغ إال نفسه وأهل بيته)
  ويالحظ أن االستثناء الذي تعرب عنه مجلة (إال من ظلم وأمث...) يشمل املسلمني وغريهم على السواء.

وإن من األحكام الفقهية املقررة، أن ال جيوز للمسلمني التعرض ملصاحل أهل الكتاب ومعايشهم وإن كان فيها مـا هـو 
اإلسالم، فال جتوز إراقة مخر أو إتالف خنزيـر ألحـدهم وعلـى الـذي أتلـف شـيئاً مـن ذلـك أن يضـمن  حمرم من وجهة نظر

  .)16(قيمته، ويعرض املتسبب لذلك للزجر والعقاب
  ولنصغ إىل الدكتور أدمون رباط، حيدثنا عن عقد أهل الذمة ونظامه يف اإلسالم.

يت أدت إىل إنتاج هذه السياسـة اإلنسـانية (الليرباليّـة) إذا جـاز يقول: (من املمكن، وبدون مبالغة، القول بأن الفكرة ال
اســتعمال هــذا االصــطالح العصــري، إمنــا كــان ابتكــاراً عبقريــاً. وذلــك ألنــه للمــرآة األوىل يف التــاريخ، انطلقــت دولــة، هــي 

األشـكال املختلفـة، إىل دينية يف مبدئها، ودينية يف سبب وجودها، ودينية يف هدفها، أال وهو نشـر اإلسـالم مـن الطـرق وب
ا، وذلـك  ا وتقاليدها وتراث حيا م أن حتافظ على معتقدا اإلقرار يف الوقت ذاته بأن من حق الشعوب اخلاضعة لسلطا

  .)17(يف زمن كان يقضي املبدأ السائد فيه بإكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم)
ما رأينا من فهـم مشـرتك لينتهـي إىل تعميـق هـذا الفهـم املشـرتك إذن فالبعد السياسي لعقد الذمة يف اإلسالم، ينطلق ك

وترســيخه. إن هــدف إنســاين مشــرتك يرعــى احلــق اإلنســاين الــذي ميلكــه اجملتمــع اإلســالمي بشــرائحه املختلفــة مــن مســلمني 
ا أي وغريهم، دون أن تكون رعاية هذا احلق ذريعة إىل استغالل شرحية ما يف هذا اجملتمع لشـرائح أخـرى، ودون أ ن يشـو

  تكتيك سياسي تفوز بثماره طائفة دون أخرى داخل هذا اجملتمع.
ـــما كانــت هــذه الرعايــة ال تتحقــق إال بتحصــني غــري املســلمني، ويف مقــدمتهم املســيحيون، ضــّد املكائــد والرعونــات  ول

م، كمـا أوضـحنا وذكرنـا منـاذج مـن ذلـك، فقـ د كـان عقـد الذمـة هـذا، السياسية اليت طاملا استغلتهم فاستعملتهم فأدرت 
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انطالقاً من أسسـه الّنديـة املتسـاوية املشـرتكة، هـو املظلـة الواقيـة الـيت ال بـّد منهـا حلمايـة كـل مـن املسـلمني واملسـيحيني ضـّد 
  أي عدوان أو استغالل متوقع. وقد تأكد لنا هذا من أحداث الواقع التارخيي املمتد إىل يومنا هذا.

ابــت مــن أن هــذا العقــد إمنــا هــو عقــد رضــائي ال يــتم إال برغبــة حقيقيــة مــن األطــراف  بقــي أن نتــذكر مــا هــو معلــوم وث
كلها. أي فالدولة اإلسالمية ال متلك أن جترب رعايا أو دولة غري إسالمية جماورة علـى مـا ال يريـدون، ولكـن بشـرط واحـد، 

 يكـون سـنداً ألي دولـة تضـمر الكيـد هو أن يأمن كل من اجملتمعـني أو الـدولتني جـاره، حبيـث ال يضـمر كيـداً لصـاحبه وال
  له.

كما أن علينا أن ال ننسى أن هذه األسس اليت أمجلنا احلديث عنهـا للفهـم املشـرتك، ليسـت صـادرة مـن فكـر علمـاين 
ـا. أي أن معـىن الدولـة اإلسـالمية  متربّم بالدين متحرر من مبادئه وقيمه، بل هي صـادرة مـن جـوهر التعـاليم اإلسـالمية ذا

رره اإلســالم، جمتمــع يتمتــع بنظــام ســلطوي قــائم علــى أرض مســتقلة، يتــألف مــن شــرائح متســاوية عــدة تتمثــل يف فيمــا يقــ
  املسلمني وغري املسلمني.

  :أخيرًا: هل تدخل أصول هذا الفهم المشترك فيما يسمونه (التسامح)؟
  ينعت بعض الناس العالقة اليت يرمسها اإلسالم بني املسلمني وغريهم التسامح.

  قيقة أن هذه الكلمة ال تنصف اإلسالم وال تكرم غري املسلمني ال سيما الكتابيني.واحل
لك ألن كلمة (التسامح) تعين التجاوز عن احلق على سبيل التفضل والصفح.. ومن املعلوم أن األحكام اليت ترسـم ذ 

إال اضــطراب ميــزان العدالــة بــني  حقــوق العبــاد وتقــيم مــوازين العــدل فيمــا بيــنهم، ال معــىن الفــرتاض وجــود التســامح فيهــا
األطراف. ذلك ألنه إذا وجد التسامح (التجاوز) يف أحد اجلانبني فال بّد أن يوجد من جراء ذلك اإلجحاف والظلم مـن 
اجلانــــب اآلخــــر يف حــــني أن األحكــــام الــــيت شــــرعها اإلســــالم لعالقــــة مــــا بــــني املســــلمني والكتــــابيني، إمنــــا جــــاءت ترســــيخاً 

  املسلمني يف ظل اجملتمع اإلسالمي. التعامل بينهم وبنيلضمانات العدل يف 
  أي فكـــــــــــل حكـــــــــــم مـــــــــــن هـــــــــــذه األحكـــــــــــام روعـــــــــــي فيـــــــــــه حتقيـــــــــــق العدالـــــــــــة لكـــــــــــل مـــــــــــن املســـــــــــلمني والكتـــــــــــابيني.
فإن أدخلت فيه تساحماً لصـاحل املسـلمني كـان فيـه إجحـاف بالكتـابيني، وإن راعيـت فيـه تسـاحماً لصـاحل الكتـابيني كـان فيـه 

  إجحاف باملسلمني.
ــا لــو كانــت كــذلك، لكانــت قائمــة علــى الظلــم يف الوقــت إ ذن فمــن اخلطــأ أن توصــف هــذه األحكــام بالتســامح، أل

  ذاته، ألن التسامح القسري يف حقوق بعض الناس لن يكون إال عن طريق إهدار حقوق اآلخرين.
  فهذا هو مصداق قولنا: إن وصف هذه األحكام بالتسامح ال ينصف اإلسالم.

ـا  وأمـا أنـه ال إذا مـا  -مهمـا كانـت كرميـة  -يكّرم الكتابيني، فألن مـن حقهـم أن يشـمئزوا مـن املعاملـة الـيت يعـاملون 
  ألبست ثوب اإلحسان وصبغت بصبغة التجاوز واملنة.

ـذه الفطـرة عنـدما قـال عنـه:   ولقـد  ﴿إن اإلنسان أياً كان مفطور على أن يكون كرمياً على نفسه، وقد زاده اهللا يقيناً 
  .)18(﴾منا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيالً كر 

ومــن أهــم مســتلزمات الكرامــة اإلنســانية أن يربــأ اإلنســان بنفســه عــن الوقــوع حتــت مشــاعر مــن اإلحســان والتفضــل مــن 
  اآلخرين.
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(التسـامح) هـذه يف نطـاق احلـديث عـن أحكـام اإلسـالم  ولكم حبثت ونقبت يف بطون كتب الفقه والرتاث، عن كلمـة
وشرائعه يف هذا اجملال فلم أجد مـن اسـتعملها يف ذلـك قـط... نعـم يتكـرر احلـديث الـذي يـدعو إىل التسـامح الطـوعي يف 
جمـــال احلـــديث عـــن األخـــالق الشخصـــية مـــع اآلخـــرين... غـــري أن الكلمـــة ال معـــىن هلـــا يف جمـــال احلـــديث الـــذي يتضـــمن 

  ترسم نظام العالقات اليت تتبناها الدولة اإلسالمية بني املسلمني والكتابيني.أحكاماً 
فإن قلنا: فبم نصف هذه األحكام اليت تتجلى فيها شدة اهتمـام الشـارع بإنسـانية اإلنسـان وعظـيم تكرميـه لـه؟ أجبنـا: 

ــا توصــف بالعدالــة ينبغــي أن تشــيع مــا بــني أفــراد اجملتمــع الــذي حتتضــنه الدولــة اإلســ المية. فــذلك هــو الوصــف املطــابق إ
حلقيقتها وواقعها. والعدالة حق ينـاله اجلميع على درجة واحدة، دون أن تسري خالل ذلك منة أو تفضل من طرف على 

  آخر.
وإن وجــه العدالــة يف كــل مــا قــد أوضــحناه مــن أصــول الفهــم فالتعــايش املشــرتك، يــزداد جــالء إذا وضــعنا أمــام أبصــارنا 

  لدولة اإلسالمية اليت قامت يف األندلس قلب العامل الغريب آنذاك.وبصائرنا منوذج ا
********************  

  الهوامش:
  مفكر وأكادميي من سورية. *)
  ..70سورة اإلسراء، آية  -1
  املطبعة البهية مبصر. 253 /3انظر: أحكام القرآن للجصاص  -2
  ..61سورة األنفال، آية  -3
  ..190سورة البقرة، آية  -4
  ..6سورة التوبة، آية  -5
  ..61سورة هود، آية  -6
  ..9-7سورة الرمحن، آية  -7
اية احملتاج للرملي:  -8   ..246 /3، ومغين احملتاج للشربيين: 365 /6انظر: 
  ..355 /1، ومغين احملتاج للشربيين: 254 /1انظر: النهاية لويل الدين البصري:  -9

  ..24سورة سبأ، آية  -10
  ..25آية سورة سبأ،  -11
  ..64سورة آل عمران، آية  -12
  ..14و  13، صانظر: (من حيمي املسيحيني العرب) لفكتيور سحاب -13
  ..20و  19، صاملرجع السابق -14
 ،، ومســـند اإلمـــام أمحـــد بشـــرح البنـــا198/ 1انظـــر: بنـــود هـــذه الوثيقـــة كاملـــة يف عيـــون األثـــر البـــن ســـيد النـــاس:  -15

21/10..  
، واملغـــــين البـــــن قدامـــــة: 119، ص، والقـــــوانني الفقهيـــــة البـــــن جـــــزي:285 /2تـــــاج للشـــــربيين: انظـــــر: مغـــــين احمل -16

5/249..  
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  ..70سورة اإلسراء، آية  -18
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  يات المشتركةاإلنسان وحقوقه لدى المسلمين والغربيين والمسؤول
  *رضوان السيد

I  
رأى الباحــث املعــروف الراحــل جــورج مقدســي، األســتاذ الســابق للدراســات اإلســالمية جبامعــة بنســلفانيا أّن التقليــدي 
اإلنســاين والكالســيكي (التعليمــي) ظهــرا يف عــامل اإلســالم، مث تســرباَ إىل الغــرب مــن طريــق إيطاليــا واألنــدلس. لكــّن الفــرق 

، والعامل األورويب أّن العاَمل اإلسالميَّ عرف احلركة اإلنسانية أوًال مث النظام التعليمي (السكوالئي)، بينمـا بني عامل اإلسالم
  ).1عرفت أوروبا النظام التعليمي الكالسيكي أوًال مث األنسنة(

عـن التشـابُه الشـديد  إّن املقصوَد من وراء هذا التقـدمي الـذهاب إىل أنـه رمبـا كانـت مشـكالتنا الثقافيـة مـع الغـرب نامجـةً 
  يف األصل، وليس االختالف؛ مبعىن أنه رمبا كنا نتزاحُم على مساحٍة واحدة.

ا مـن  وعلى أي حال؛ فإّن مبحث (اإلنسان) قدٌمي يف اإلسـالم، الـذي اعتـرب كتابُـُه املنـزَّل (اإلنسـان) مقولـًة قائمـًة بـذا
عجميون واللغويون حبيث ما استطاعوا االتفاق على جذٍر هلا. وراقـب جـورج الناحيتني الوجودية واللَُّغوية. وقد َحيريَّ فيها امل

اياتــه. فقــد ذهــب إمــام  ــرين. بيــد أّن الفقهــاء كــانوا هــم الــذين قــادوا األمــر إىل  مقدســي آثــار ذلــك لــدى الفالســفة واملفسِّ
ٍة لبـين البشـر هـي: الـنفس (حـق هـ) إىل أّن الشريعة إمنا أُنزلت من أجل قوى مخس مصـاحل ضـروري478-احلرمني اجلويين (

هــــ) تلميـــذ اجلـــويين، 505-). وهـــذه الفقـــرة املـــوجزُة تكـــررت لـــدى الغـــزايل (2احليـــاة)، والعقـــل، والـــدين، والنْســـل، واملِْلـــك(
اٌت لـــدى عـــز الـــدين ابـــن عبـــد الســـالم ( -هــــ), وابـــن قـــّيم اجلوزيـــة (728-هــــ)، وابـــن تيميـــة (665-وجـــاءت هلـــا مشـــا

هـــــ), الــــذي عقــــد عليهــــا كتابــــاً ضــــخماً حتــــت اســــم 790-غــــت ذروة ُنضــــجها لــــدى الشــــاطيب (). إىل أن بل3هـــــ)(751
(املوافقات يف أصول الشريعة). وقد رأى الشاطيب أّن هذه الضروريات أو املقاصد تتدرج كـلُّ واحـدٍة منهـا مـن حـاالت أو 

ألصــلية تتشــّقُق إىل فــروٍع أو فرعيــاٍت  ). وهــذا يعــين أّن احلقــوق اإلنســانية ا4أصــول الضــرورة إىل احلاجيــات والتحســينيات(
كثــرية يف شــبكٍة تتوسَّــع بقــدر توسُّــع إنســانية اإلنســان. ولــذا كــان البــد مــن الوصــول إىل النتيجــة املنطقيــة وهــي اعتبــاُر هــذه 

ــا احلقــوق أو املقاصــد أمــراً إنســانياً عامــاً، ولــيس خاصــاًّ بالشــريعة اإلســالمية إدراكــاً واعتبــاراً؛ فقــال الشــاطيب: (وقــ د قيــل إ
  ).5ُمراعاٌة يف كّل مّلة)(

ولسُت هنا يف معرض استعراض قواعد ونصوص استمرار هذه املنظومة لدى اُألصوليني والفقهـاء يف العصـور املتـأّخرة. 
م) يف كتابيــه: املرشــد األمــني، ومنــاهج األلبــاب، وقــد بــدأ بكتابتهمــا 1883-لكنــين أُالحــُظ مــع رفاعــة رافــع الطهطــاوي (

ت القرن التاسع عشر، أنه يلتقي عنده يف مسألة (اإلنسان) خطّان: اخلـّط الفقهـي العريـق، واخلـّط الـذي أرسـْته يف مخسينا
الثــورة الفرنســية، كمــا عرفــه مــن خــالل الدســتور الفرنســي الــذي خلَّصــه يف (تلخــيص اإلبريــز) مطلــع الثالثينــات مــن القــرن 

لدولــة واملؤسســة والقـــوانني مــن العصـــور اإلســالمية الوســـيطة أّن فكـــرة ا مالتاســع عشــر. يـــذكر الطهطــاوي يف جمـــاىل اســتلها
ــُدماً فيــذهب إىل أّن (املمالــك) إمنــا ُأسِّســت 6شــرائع اإلســالم ُعنيــت بصــون الــنفس والِعــرض واملــال( ). مث يطــّور الفكــرة ُق

شــرعية، وُأصــوٍل  (حلفــظ حقــوق الرعايــا بالتســوية يف األحكــام واحلريــة وصــيانة الــنفس واملــال والعــرض علــى موجــب أحكــامٍ 
ـا، وأهـمُّ تلـك املبـادئ 7مضبوطٍة مرعية)( ).  وتقوُم مسألة احلقوق هذه على مبادئ فطرية اليـرتدد الطهطـاوي يف القـول 

أو األصول أصالن: العقل واحلرية. فـ(احلرية منطبعٌة يف قلب اإلنسان مـن أصـل الفطـرة). وهـو يقّسـمها إىل مخسـة أقسـام: 
). وهـــذه (احلريـــات) هـــي الـــيت تضـــمن التـــواُزَن 8وكية وحريـــة دينيـــة وحريـــة مدنيـــة وحريـــة سياســـية(حريـــة طبيعيـــة وحريـــة ســـل
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واالســـتمرار واالســـتقرار للهيئـــة االجتماعيـــة. وقـــد كنـــُت أظـــنُّ أّن الطهطـــاوي رمبـــا أخـــذ اجلانـــب اإلســـالميَّ مـــن نظرتـــه مـــن 
وطـاً. لكـْن مـن املمكـن أن يكـوَن قـد عـرف م) الـذي كـان قـد طُبـع أو أنـه عرفـه خمط1111هـ/505-املستصفى للغزايل (

  فكرة (املصاحل الضرورية) من ابن القّيم أو بعض رسائل السياسة الشرعية.
م) الـــوزير األول بتـــونس، والصـــدر األعظـــم بالقســـطنطينية؛ فـــال شـــكَّ أنـــه عـــرف 1888-أّمـــا خـــري الـــدين التونســـي (

عية) حملمـد بـريم األول، والـذي رمبـا أّلفهـا لـه، وطُبعــْت يف نصـوص املصـاحل والضـرورات واملقاصـد مـن رسـالة (السياسـة الشــر 
). ويف الســنة نفِســها أو بعــد ذلــك بقليــل زار الشــيخ حممــد عبــده تــونس زيارتَــه 9م)(1884مطبعــة الدولــة التونســية عــام (

افقـات) أثّـر فيـه األوىل، وعرف كتاَب املوافقات للشاطيب، وقرأ رسالة (السياسـة الشـرعية) وحتـدث إىل صـاحبها. لكـّن (املو 
تــأثرياً كبــرياً، فعــرَّف بــه يف كــل مكــان، وعمــل علــى إعــادة طبعــه مبصــر فيمــا بعــد، وقــد أفــاد منــه هــو وتالمذتُــه يف مباحــث 
اإلنســـان وحقوقـــه، ويف إمنَـــاء آليـــات القيـــاس القدميـــة لصـــاحل املقاصـــد العامـــة للتشـــريع األعلـــى ســـقفاً، والـــيت تســـمُح باســـم 

). وقد بلـغ مـن تـأثري فكـرة املقاصـد أن 10شاء املؤسسات احلديثة العسكرية والسياسية والرتبوية(ضرورات املصاحل بتبّين إن
م) تلميــذ حممــد عبــده أساســاً صــاحلاً لالســتناد يف تســويغ النظــام الدســتوري باعتبــاره نظــاَم 1935-اعتربهــا رشــيد رضــا (

(ال تقـــل أيهـــا املســـلم إّن هـــذا احلكـــم املقيَّـــد ): م1907شـــورى. يقـــول رشـــيد رضـــا رداً علـــى ســـائٍل لـــه مبجلّـــِة املنـــار عـــام (
بــني، ومــن ســرية اخللفــاء الراشــدين، ال مــن معاشــرة ب

ُ
الشــورى أصــٌل مــن أصــول الــدين، وحنــن قــد اســتفدناه مــن الكتــاب امل

ـــرَت أنـــت وأمثالـــك أّن هـــذا مـــن  األوروبيـــني، والوقـــوف علـــى حـــال الغـــربيني. فإنـــه لـــوال االعتبـــاُر جمـــال هـــؤالء النـــاس ملـــا فكَّ
). فالنظــــام الدســــتوري، نظــــام احلريــــات يف أوروبــــا، ال ميكــــن االســــتناُد فيــــه فقــــط إىل التشــــابُه مــــع نظــــام 11اإلســــالم...)(

الشـــورى؛ بـــل ميكـــن اســـتناداً إىل الســـقف العـــايل لفطـــرة (مقاصـــد الشـــريعة) الـــذهاب أيضـــاً إىل أّن كـــلَّ مـــا حيّقـــق مصـــلحة 
  دره، وهو يف هذه احلالة املصدر الغريب.اجلماعة ميكن اَألْخُذ به بفّض النظر عن مص

ــّر ميثــاق األمــم املتحــدة عــام ( م)؛ كانــت 1948م)، واإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنســان عــام (1945لكــْن عنــدما أُق
األجــواء الثقافيــة والنفســية والسياســية فقــد تغــريت كثــرياً لــدى املســلمني ويف العــاَمل. يف العــاملني العــريب واإلســالمي اشــتعلت 

م)، واليت كانت عبارًة عن صراٍع بني القوى األوروبية على منـاطق النفـوذ، ومشلـت 1918-1914ُب العامليُة األوىل (احلر 
  العاَمل كلَّه. وكانت نتائجها يف الشرق العريب واإلسالمي كارثية.

عد اهلزمية يف احلرب، فقد اُحتّلت سائر ديار املسلمني، وجرى إلغاء اخلالفة اإلسالمية من جانب حكام تركيا اجلدد ب 
  وتوزّع املنتصرون األقطار العربية فيما بينهم، وبدأ ظهور الدول الوطنية اليت كانت إّما ُمعاديًة لإلسالم أو ُحمايدًة إزاءه.

وُسرعان ما ظهرت التالؤماُت الثقافيُة هلذه املتغريات فقيل بالفصـل بـني السـلطنة واخلالفـة (أطروحـة العلمـانيني األتـراك 
م)، وقــال اإليــراين حســن تقــي زاده مثــل مصــطفى كمــال بالتغريــب الكامــل، 1924م قبــل إلغــاء اخلالفــة عــام 1922 عــام

وقــال علــي عبــد الــرازق مبصــر بفصــل الــدين عــن الدولــة (يف اإلســالم وأصــول احلكــم)، ودعــا طــه حســني إلعــادة النظــر يف 
هـذه املتغـريات يف اإلطـار السياسـي، أو يف  –يني مـنهم حـىت اإلصـالح –املوروث الديين. وما حتّمل املثقفـون اإلسـالميون 

الســياق الثقــايف. وهنــاك مــا يــدلُّ علــى أنَّ احلساســيات اجلديــدة نالــت أوًال مــن وعــي الُنَخــب اإلســالمية، ولــيس مــن وعــي 
ا دخل بعُضها يف التجربة اجلديدة للدولة الوطنية. بيد أّن قسماً معتـرباً مـ َ ن تلـك النخبـة داخلتـه العامة. بل إّن الُنَخب ذا

الشــكوك واهلــواجس بشــأن األبعــاد الدينيــة والثقافيــة لالســتعمار الغــريب. وانقســم هــؤالء إىل قســمني: قســم أراد اســتخدام 
ــــا. وهــــذه فكــــرُةٌ◌ قدميــــٌة تعــــوُد إىل زَمــــين  الوســــائل واإلجنــــازات الغربيــــة للوصــــول إىل النديــــة مــــع الغــــرب واالســــتقالل عنــــه 
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سي. وقسم جديد رمى لرفض الغرب كلِّه، وليس بالطريقة التقليدية الـيت تكـره الغريـب وختافُـه؛ بـل الطهطاوي وعبده والتون
بطريقٍة جديدٍة هدُفها احلفاُظ على اهلوية أو َحنُْت هويٍة طهوريٍة تتكسَُّر عليها سـيوف الغـرب ورماُحـُه، كمـا يتكسَّـُر عليهـا 

  ).12تبشُريُه واستشراقُه(
II 

م يقومـون 1943ليون، من املختصني بالشؤون العامة أو بالفلسفة أو بالقانون، منذ العام (اعترب العاملون الدو  م)، أ
ــا. ويف العــام ( ا وآليا م)، وبعــد 1948بعمــٍل تــارخيٍي كبــٍري أدَّعــى يف النهايــة إىل صــياغة ميثــاق األمــم املتحــدة ومؤسَّســا

نســان. بيــد أّن اآلمــاَل الــيت ُعلَِّقــْت علــى األمــرين ُســرعان مــا عمــٍل ُمضــٍن وطويــل صــدر أيضــاً اإلعــالن العــامليُّ حلقــوق اإل
تضــاءلت بســبب اضــطراب العالقــات بــني الواليــات املتحــدة واالحتــاد الســوفيايت، ونشــوب احلــرب الكوريــة، وبــدء احلــرب 

ظــام الــدويلَّ الــذي  م). وقــد عنــت احلــرُب البــاردُة أّن الن1990البــاردة الــيت مــا انتهــت إالّ بســقوط االحتــاد الســوفيايت عــام (
كان عماداه: ميثـاق األمـم املتحـدة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان، فقـد أكثـر فعاليتـه، ومـا عـاد اختـاذ القـرار يف بيئاتـه 
الرئيسية ممكناً إّال إذا توافق على ذلك األمريكيـون والسـوفيات. لكـّن هـذا التوافُـق مـا كـان كثـري احلـدوث، مث إنـه إْن حـدث 

  آليات األُمم املتحدة. فيكون خارج
ُلُهم  ُلُهم ملشـاركٍة فّعالـٍة يف إقامـة املؤسسـات الدوليـة اجلديـدة، كمـا ال تـؤهِّ وكانت ظروف العرب واملسلمني أيضاً ال تـؤهِّ
ــا األوىل عشــية نشــوب احلــرب البــاردة غــري واعــدٍة أو مشــجِّعٍة بالنســبة للعــرب واملســلمني؛  ُ ــا. وجــاءت قرارا للتــأثري يف قرارا
يف الوقــت الــذي كانــت فيــه الســوداوية الثقافيــة، وثقافــة اخلصوصــية تتصــاعُد يف َأوســاطهم، حبيــث بــادلوا العــاَمل التشــكَُّك، 

م) أقـرت األمـم املتحـدة انفصـال باكسـتان عـن 1947وسوء االعتبار، واإلحساس بـالظلم واالحنيـاز ضـدَّهم. ففـي العـام (
م) أقــرت 1948اه التهجــري والقتــل بــاملاليني بــني الطــرفني. ويف العــام (اهلنــد، وعّلقــت مســألة كشــمري، ووقفــت عــاجزًة ُجتــ

األمم املتحـدة تقسـيم فلسـطني بـني العـرب واليهـود، وعجـزت عـن إنقـاذ القـرار اجلـائر هـذا حبيـث سـيطر اإلسـرائيليون علـى 
  ضعف املساحات اليت أعطاهم إياها القرار الدويل الذي وقف معه السوفيات واألمريكيون.

ـا تكيـُل مبكيـالني، وبازدواجيـة ولذل ك كان النقد األول املوجَّه للمؤسسات الدولية اجلديدة من جانب العـرب القـول إ
املعــايري, وتفتقــر للعدالــة مقياســاً وإنفــاذاً. فــالقراراُت جــائرة، وهــي أيضــاً ال تنفَّــذ حبيــث يصــبح األمــر ظلمــاً خالصــاً. مث جــاء 

لعــاملي حلقــوق اإلنســان، بــالقول بالقطيعــة أو أنــه ليســت هنــاك قــيٌم إنســانيٌة مشــرتكٌة أو الوجــُه اآلخــُر للنقــد، نقــد اإلعــالن ا
عامليـٌة بـني املســلمني وبـني العـاّمل. إذ قــال هـؤالء النقِّــاد إّن اإلعـالَن العـامليَّ يؤسِّــس مبادئـه علـى (احلــّق الطبيعـي) لإلنســان، 

وتكليٌف، وال عالقة هلـا بطبيعـة  -َعزَّ وَجلَّ -إمنا هي تفضٌُّل من اهللا واإلسالم يعتُرب ذلك تأليهاً له، ويرى أّن تلك احلقوَق 
  ).13اإلنسان(

وصحيٌح أّن الدول العربية واإلسالمية دخلت منظمة األمـم املتحـدة، وتكـاثرت عـدداً يف اخلمسـينات والسـتينات. بيـد 
ووقـــف الـــبعض اآلخـــُر مـــع االحتـــاد أّن احلـــرب البـــاردة، أحـــدثت اصـــطفافات حبيـــث وقـــف الـــبعض مـــع الواليـــات املتحـــدة، 

الســـوفيايت. ومـــا أَمكـــن للتـــأثري أن يـــزداد رغـــم كثـــرة األعـــداد، والتصـــويت الكثيـــف يف اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة، ألّن 
القــرارات الفّعالــة كــان مقرهــا ومــا يــزال جملــس األمــن، وجملــس األمــن تســوُدُه قيتــوات الــدول العظمــى وعلــى رأســها الواليــات 

واالحتــاد الســوفيايت (واآلن االحتــاد الروســي). والواليــاُت املتحــدة كانــت دائمــاً مــع إســرائيل وال توافــق علــى أّي قــراٍر املتحــدة 
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ضدَّها. وإذا وافق جملس األمـن علـى شـيٍء مهمـا بلغـت ِخّفتُـُه؛ فإنـه ال يـُنّـفَّـُذ بسـبب قـوة املنظومـة الغربيـة الداعمـة للكيـان 
  الصهيوين.

االحتجــاج علــى الظلــم وازدواجيــة املعــايري، ســار الفكــر اإلســالمي منــذ اخلمســينات، وكمــا ســبق  وبــدًال مــن البقــاء عنــد
ذكـرُه، يف مســاٍر آَخــر: اإلعــالن عــن عــدم وجــود (قــيم إنســانية مشــرتكة) بــني املســلمني وبــني العــاَمل. يف حــني مل تلتــزم أكثــر 

ـذه احلجـة  افُـت الدول العربية باإلعالن العاملي حلقوق اإلنَسان، ليس  طبعـاً، بـل لالجتاهـات اُألخـرى ألنظمـة احلكـم، وَ
  ).14اجملتمعات املدنية، واجتاهها اجتاهات ثورية ُتسيُء إىل اإلنسان وحرياته من حيث ادعاؤها اإلحسان(

وهكذا ففي حني ظّل املثقفون الثوريون والليرباليون العرب يشكون من قصور منظومـة حقـوق اإلنسـان، وظلـم املنظمـة 
ية؛ أقبل املفكرون اإلسالميون على اشرتاع منظوماٍت إسالميٍة حلقوق اإلنسان، ظلّـت تتـواىل بأشـكال فرديـة ومجاعيـة الدول

  ).15حىت مشارف القرن الواحد والعشرين(
III 

ع أرْدُت إبّان ازدهار البيانات اإلسالمية بشأن حقوق اإلنسان، أن أجلأ للتأويل احلسن للظـاهرة بالـذهاب إىل أّن النـزو 
). بيـد أّن األقـرب للحقيقـة كـان مـا ذكـره 16اخلصوصي اإلسالمي يريد التالؤم أيضاً ببعض الشـروط مـع األجـواء العامليـة(

الباحث املسلم األمريكي من أصـل كيـين (املزروعـي) مـن أّن الوضـع بـني املفكـرين اإلسـالميني والعـامل هـو مـن السـوء حبيـث 
ال يعرتضــوا علــى القــيم العامليــة غــري املنصــوص عليهــا يف القــرآن والســنة، وال يســتدعي األمــر أن نطلــب مــن اإلســالميني أن 

ما! والواقــُع أّن تســعينات القــرن املاضــي شــهدت صــعود أطروحــة (صــدام احلضــارات) وصــوًال إىل (احلــرب  تعــارُض مقتضــيا
ب والواليـات املتحـدة لـيس على اإلرهاب اإلسالمي)، وقابلتها احلمالت العشواء من جانب املفكـرين املسـلمني علـى الغـر 

من الناحية السياسية وحْسب؛ بل ومن النـواحي الثقافيـة واحلضـارية. ويف النزاعـات بـني األُمـم والـدول، يسـُهُل التمييـز بـني 
املســائل والقضــايا االقتصــادية والسياســية واالســرتاتيجية، أّمــا يف النزاعــات األيديولوجيــة فيصــُعُب التمييــز والتفســري إذ تتســع 

ا احلساسيات الدينية واخلصوصيات الثقافية ومسائل أخرى محيمة تتعلق بأحاسيس الناس  تلك النزاعات لتضّم بني جنبا
م) إىل أّن 2001ســـبتمرب 11ومشـــاعرهم, ومـــا يعتربونـــه خاصـــاً وعزيـــزاً. فقـــد ذهـــب كثـــٌري مـــن األمريكيـــني بعـــد هجمـــات (

ريكية، بـل بسـبب طـرائقهم يف التفكـري والتصـرف والعـيش. وكمـا (القاعدة) إمنا هامجتهم ليس بسبب سياسات اهليمنة األم
م وحْســب؛ بــل وعــن  ــم بالــدعوة إىل مقاتلــة هــؤالء إمنــا يــدافعون لــيس عــن حيــا م (مــن أجــل مــاذا حنــارب) أ قــالوا يف بيــا

هامـات واالنطباعــات قـيم احلريـة اإلنسـانية والدينيـة واالختيـار األخالقـي الكبـري. ومـا قّصـرت (القاعـدة) يف تغذيـة هـذه اإلي
  )!17باحلديث عن جماهدة الصليبيني واليهود، وعن فسطاطي الكفر واإلميان(

بيــد أّن هــذا اجلانــَب مــن الصــراع أو الِصــدام، ال ينبغــي أن يلفَتنــا عــن جوانــب االشــرتاك والتقــاُرب يف املســائل القيميــة، 
لقــاءات (احلــوار العــاملي) بــني الــديانات الكــربى، رغــم النزاعــات الناشــبة علــى األرض. ففــي التســعينات بالــذات ازدهــرت 

وأظهــرت املؤسســات الدوليــُة يقظــًة مــن نــوٍع مــا بعــد انتهــاء احلــرب البــاردة. وكــان يف نضــال الفكــر اإلســالمي ضــدَّ أطروحــة 
ات، صــراع احلضــارات جانــٌب إجيــايب، متثّــل يف اعتبــار اإلســالم ديــن ُموادعــٍة وســالٍم وتعــاُيش، ولــيس داعيــة حــروٍب وصــراع

  وأّن العدوانية إمنا جاءت من األطراف اُألخرى.
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وفيما يتصل حبقوق اإلنسان بالذات، فقد تكاثرت اجلمعيات املدنية والرمسية للدفاع عـن حقـوق اإلنسـان أو محايتهـا. 
وعــاد املفكــرون اإلســالميون للتـــأليف يف (مقاصــد الشــريعة)، والرتكيـــز علــى أطروحــة الضـــرورات اخلمــس، واســتيحاء ذلـــك 

  ).18واستلهامه يف أعماهلم على البيانات واإلعالنات والدساتري املعنية باإلنسان وحقوقه من وجهة نظٍر إسالمية(
ـا ظلّـت مليئـًة بالشـروط  على أّن تلك اجلهوَد الفكرية والرمسية ما استطاعت إزالة القطيعة متاماً وذلك لعدة أسـباب: أ

واخلصوصـية. وألّن االنتهاكـات الفظيعـة اجلاريـة علـى اإلنسـان وحقوقـه يف ديـار والتحفظات النامجة عن تْعمُلق فكر اهلويـة 
العرب واملسلمني ال تشّجُع على رفع الصوت يف ُنصرة القيم العاملية حلقوق اإلنسان. وألّن اجلاليات اإلسالمية يف البلدان 

ا، مبــا يتجــاوُز مبــدأ املســاواة  يف املواطنــة، واحلريــات الدينيــة واألساســية؛ األوروبيــة تعرضــت لضــغوٍط شــديدٍة يف خصوصــيا
  حبيث ما كان من السهل أن ينشط ُدعاُة اإلعالن العاملي على أرضنا.

ـــة (ورْمُزهـــا اإلعـــالن العـــاملي حلقـــوق اإلنســـان)  ـــُة تكمـــُن يف النظـــر إىل القـــيم اإلنســـانية العاملي وهكـــذا فاملشـــكلُة احلقيقي
هي يف أحسن احلاالت (نْسبية)، وخاضعة إلعادة النظر يف كل مـرٍة اسـتناداً إىل باعتبارها قيم اآلَخر املسيحي أو الغريب. و 

ســلوك املؤسســات الدوليــة، وســلوك القــوى الكــربى الغربيــة، جتــاه قضــايا العــرب واملســلمني. وهــذه مشــكلٌة ال حــلَّ هلــا إالّ 
  ع قيم العامل املعاصر الثقافية، وسياساته.بالوصول إىل حالٍة حيسُّ فيها العريبُّ واملسلُم أنه ِندٌّ وأنه ُمْسهٌم يف صن

هناك تقدٌم جلهة االحتكام إىل القيم العاملية يف التعاُمل مع العامل. وهناك تقدٌم جلهة حماولة استنبات قيم ُمناظرة أو 
ة يف موروثنا احلضاري. وهناك (بداياُت إرادٍة) لتحمل املسؤولية مع العاَمل عن األمن واالستقرار وال تقدم، لكنها ما ُمشا

تزال حافلًة بالتحفظات والشكوك. ولذلك فهناك رأٌي يقول إّن القطيعَة جرى جتاُوُزها بالفعل، لكننا مل نصل بعد إىل 
  اآلفاق اليت طلبها منا الشاطيب يف القرن اخلامس عشر عندما اعترب أّن تلك القيم اإلنسانية (ُمراعاة يف كل ملة).
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  خالق العالمية؟لماذا األ
  كسبيل مشترك بين اإلنسانية؟

  *كينغ  سهان

ـم كـذلك. لكـّن الواقـع أّن كـًال مـنهم يـركض وراء اآلخـر بـدون هـدٍف،  فلنتصوَّْر أُناساً يشاركون يف لعبة، أو يُفـرتُض أ
اح ومــا هــو غــري ويصــطدم بزمالئــه أو باجلــدران. وذلــك ألّن اللعبــة ليســت واضــحة املقصــد، ولــيس معروفــاً فيهــا مــا هــو املبــ

املبــاح. البــد مــن قواعــد لكــي تكــوَن اللعبــة منصــفًة وواضــحًة ويتــوافُر فيهــا االســتمتاع. وهــذه القواعــد أيضــاً مطلوبــة حيــث 
  إلجناز أُموٍر معينة.  ويسَعونيعيش الناس معاً، 

ممكنـاً لكـٍل مـنهم  حىت الصف يف املدرسة ميكن أن يزدهر إذا امتلك الطالب إحساساً بالعدالـة واإلنصـاف، وإذا كـان
أن يثــق بــاآلخر، وال خيــاف مــن اللصوصــية أو قســوة الــزمالء أو التمييــز أو العنــف. بــل ومهــمٌُّ◌ يف هــذا الســياق أن يشــعر 
الطلبة بإنصاف األساتذة. ولكي يكون ذلك كلُّه ممكناً، البد أن تتوافر بعض القواعد واألعراف، اليت يكون علـى اجلميـع 

  م حياة املدرسة والدارسني فيها.التالؤم معها لكي تستقي
والــربح مهــمٌّ يف عــاَمل األعمــال. لكــْن لكــي حيصــل الــربح وتزدهــر األعمــال، البــد مــن تــوافر جــو مــن الثقــة والراحــة بــني 
صــاحب العمــل والعــاملني معــه، وبــني العــاملني أنفســهم مث بــني املســتهلكني والشــركة. األمانــة يف الشــركة ضــرورية وذلــك يف 

ية والوفاء بالوعد والتعهد. ولذلك فإّن القواعـد ضـروريٌة يف سـائر أجـزاء العمـل، ويكـون علـى قوقعات والصداحلسابات والت
ا.   اجلميع دعمها والعمل 
ٍ مكــوٍَّن مــن قــوانني وأعــراف وترتيبــات. وذلــك ضــروري حلــّل  نوال تســتطيع مجاعــٌة أ تعــيش وتســتمّر بــدون نظــاٍم معــنيَّ

ن األفــراد يتعــاملون فيمــا بيــنهم بثقــٍة وإنصــاف. والبــد مــن إجيــاد تــواُزٍن بــني مصــاحل الفــرد النزاعــات بــدون عنــف، إالّ إذا كــا
  ومصاحل اجملتمع. ولذا البد من إمجاٍع على بعض القواعد يف احلياة االجتماعية، لكي تبقى اجلماعُة معاً.

ا وأ ـا. وال ميكـن بلـوغ التـواُزن، ميتلك الناس طبائع ومصاحل خمتلفـة، وكـذلك األمـر بشـأن األمـم والـدول خبصـوما ولويا
  واحلفاظ على السالم، إالّ بالتزام جانب التفاوض غري العنيف.

وذلك بـاحلوار والتعـاُون، وجتنـب االعتـداء واملواجهـة. فالسياسـة والدبلوماسـية يف القضـايا الصـغرية والكبـرية حتتـاج أيضـاً 
  إىل قواعد للسلوك.

رت أفكــاٌر وممارســاٌت بشــأن كيفيــات الوصــول إىل تــأمني احليــاة الطيبــة واملزدهــرة ومنــذ كانــت اجملتمعــات اإلنســانية، طُــوّ 
للمجتمـــع ولألفـــراد. وقـــد طُـــّورت مقـــاييس أخالقيـــة أساســـية يف كـــل الثقافـــات. وقـــد ظهـــرت تلـــك املقـــاييس يف الـــديانات 

مبفرده أو فلسفة أو أيديولوجيا أن والفلسفات، وتكونْت هلا أنظمٌة وترتيبات. لكْن يف زمان التعددية هذا ال يستطيع ديٌن 
يشرتع أخالقاً أو نظاماً أخالقياً لكل اجملتمعات. ولذا يكون من املهم أن نكتشف املشرتكات واألمور العامة يف الديانات 
اد املختلفة والفلسفات املتعددة، وأن ندفع الناس للـوْعي بـذلك: بالنسـبة لألفـراد لتحديـد االجتـاه، وبالنسـبة للمجتمـع إلجيـ

أوامر التماسك، وبالنسبة لألمم واجلماعات الدينية من أجل تأصـيل الفهـم والتعـاون والسـالم. وعلـى أسـاس هـذه املبـادئ 
األخالقيــة العامــة، الــيت نّســميها أخالقــاً عامليــًة إجيــازاً، يســتطيع النــاس واألمــم والثقافــات العــيش معــاً والعمــل معــاً مــن أجــل 

  عاٍمل أكثر عدالًة وأمناً.
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  تعني األخالق العالمية؟ ماذا
 بشـأن األخـالق العامليـة، للجمهـور العـام. ويف ذلـك يتم) قـدمت يف كتـايب: املسـؤولية العامليـة، تـأمال1990يف العام (

الكتاب قلُت إّن األديان يف العامل تستطيع تقدمي إسهاٍم لسالم اإلنسانية إذا أمكن لكٍل منها أن تتأمل يف املشرتك بينها، 
ْلزِمـة، واملقـاييس احملكَّمـة، وأمنـاط السـلوك األساسـية. مث تقـدمنا خطـوًة  وأن تصل من

ُ
خالل ذلك إىل إمجاٍع بشـأن القـيم امل

م)، وقـــد شـــارك فيـــه مخســـة آالف عضـــو. ويف 1993واســـعًة مـــن طريـــق برملـــان الـــديانات العامليـــة اجملتمـــع بشـــيكاغو عـــام (
ثقافــات املختلفــة بيانــاً أو إعالنــاً لألخــالق العامليــة. وكنــُت قــد صــغت ع أكثــر مــن مــائتني مــن أتبــاع الــديانات والاملــؤمتر وقَّــ

  مسوَّدته يف مشاوراٍت مكثفة. ومنذ ذلك املؤمتر صار اإلعالن هو األساس يف تطوير فطرة األخالق العاملية:
  ال سالم بني األُمم

  بدون سالٍم بني األديان
  وال سالم بني األديان

  بدون حواٍر بني األديان
  ار بني األديانوال حو 

  بدون مقاييس أخالقية عاملية
  وال إنقاذ للكرة األرضية بدون أخالق عاملية

  أخالق عالمية: مدعومة من المتدينين وغير المتدينين
  ثنني: القد صاغ مؤمتر شيكاغو املعامل العامة لألخالق واألديان يف مبدأين 

 نية.فكل كائٍن بشري جيب أن يُعاَمَل بإنسا :مبدأ اإلنسانية -1

أخــرى هــي القاعــدة الذهبيــة للتعــايش بــني النــاس, وهــي  يف كــل ديــٍن وثقافــٍة مبــدأٌ آَخــُر أو قاعــدةٌ  وفــي التطبيــق: -2
  عليك أن ال ُحتاوَلُه مع اآلخرين.، على التكافؤ أو التباُدل: فما ال ترغب أن يعاملك به اآلخرون تقوم

  ووجوه احلياة والعيش: جماالت املبدآن يفضيان إىل توجهاٍت أربعة يف شىت وهذان
  االلتزام بثقافة الالعنف واحرتام احلياة. -
 وااللتزام بثقافة التضاُمن والنظام االقتصادي العادل. -

 وااللتزام بثقافة التساُمح وحياة احلقيقية والثقة. -

 وااللتزام بثقافة احلقوق املتساوية والشراكة بني الرجال والنساء. -

فكـــرة األخـــالق العامليـــة يف اجتاهـــاٍت خمتلفـــة. وميكـــن يف هـــذا الصـــدد ذْكـــُر  حتديـــد, جـــرى وبنـــاًء علـــى إعـــالن شـــيكاغو
  الوثائق التالية على اخلصوص:

  للمسؤوليات اإلنسانية. عامليم مقرتح من جانب رؤساء الدول السابقني من أجل إعالٍن 1997 -
  ات العاملية يف كيب تاون.م نداء إىل املؤسسات القائدة من جانب الربملان الثالث للديان1999 -
الثقافــات بعنــوان: (َجْســُد االنقســام), وقــد أجنزتــه (جمموعــة الشخصــيات الســامية) الــيت  بــني م بيــان احلــوار2001 -

  ني احلضارات.ب م)، وهي السنة العاملية للحوار2001اجتمعت بدعوٍة من األمني العام لألمم املتحدة كويف أنان للعام (
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يف الــوعي الفــردي واجلمــاعي مــن أجــل  للتغيــريكاغو ومشــروع األخــالق العامليــة، كالمهــا يســعى والواقــع أّن إعــالن شــي
م) بقـوٍة ونشـاٍط مـن أجـل املسـاعدة 1995العامليـة املنشـأة بتـوبنغن عـام ( األخـالقاستمرار الكـون. وقـد عملـت مؤسسـة 

ني األديــان والرتبيــة واللقــاءات، وعلــى بــ واريف خمتلــف اجملــاالت؛ وذلــك مــن طريــق التثــاُقف واحلــ التغيــرييف الوصــول إىل ذاك 
  الوطين والعاملي. املستويني

  األخالق العالمية في العمل: مؤسسة األخالق العالمية
ا إىل الكونــت ك.ك. فــون در غــروبن ( الــذي قــرأ (املســؤولية  )Groebenتــديُن مؤسســة األخــالق العامليــة يف نشــأ

لديــه انطباعــاً قويــاً. حبيــث تــربع مببلــٍغ مــاٍيل كبــري لنشــر الفكــرة. ومــن طريــق  ، وأحــدثم)1995العامليــة) أو الكونيــة عــام (
أنشأنا مؤسسًة يعمل فيها فريٌق صغٌري برئاسيت خلدمة فكرة األخالق العاملية. والنصُّ الربناجمي الذي عملنا عليه هـو  ةاملنح

  وتعمل املؤسسة يف ثالثة جماالت:برملان األديان العاملية.  ه(اإلعالن من أجل أخالق عاملية) والذي أصدر 
  تشجيع احلوار والتواصل الثقايف والديين، والسري يف تنفيذه. -1
مــن طريــق البحــث يف األصــول الدينيــة والالهوتيــة والدراســات الدينيــة؛ وخباصــٍة مــن خــالل تشــجيع البحــوث الدينيــة  -

  اإلنساين.(كتب، ومقاالت) املتعلقة بالتثاقف والتالقي الديين، والتواصل العميق و 
  تشجيع التثاقف والرتبية الدينية املشرتكة، والسري يف مشروعاٍت إلنقاذ ذلك: -2
التعلــيم واحملاضــرة لنشــر نتــائج البحــوث وخباصــٍة أفكــار األصــول األخالقيــة املشــرتكة لــدى ســائر البشــر، واألخــالق  -

  باألمر، على املستويني الوطين والدويل. املهتمة والِفرقالعاملية، باملدارس، واألكادمييات، والكليات, واجلمعيات, 
مـــن طريـــق املـــؤمترات واحملاضـــرات واللقـــاءات وُورش العمـــل،  املهتمـــةنشـــر الرتبيـــة والتعلـــيم هلـــذه األمـــور يف األوســـاط  -

 لتعميق االمتناع باألخالق العاملية.

حف, واملقـــابالت, والراديـــو, العمـــل العلـــين واإلعالمـــي يف الـــدعوة لألخـــالق العامليـــة بواســـطة وســـائل اإلعـــالم (الصـــ -
 والتلفزيون).

  دعم وتشجيع اللقاءات الثقافية والدينية املتنوعة والضرورية للبحث والرتبية. -3
تشجيع ودعم املبادرات يف اجملال االجتماعي والسياسي والثقايف من أجل التفاُهم بني الناس (اختـاذ إجـراءات لبنـاء  -

  الثقة بني أهل األديان).
اءات بــــني األشــــخاص املختلفــــني يف الثقافــــة والــــدين (مــــن طريــــق االجتماعــــات، ورحــــالت الدراســــة، تشــــجيع اللقــــ -

 واملؤمترات).

 تطوير شبكات التالقي الثقايف والدين لتشجيع فكرة األخالق العاملية. -

ئل االتصـــال مـــن طريـــق وســـا وار الثقـــايف والـــديينفـــتح اجملـــال للوصـــول إىل الوثـــائق الرئيســـية واألدبيـــات املتصـــلة بـــاحل -
 احلديثة.

ا إىل حقــــوٍل وجمــــاالٍت خمتلفــــة مثــــل املــــدارس 1995س الوقــــف أو املؤسســــة عــــام(يومنــــذ تأســــ م)، امتــــدت نشــــاطا
واألعمال والدوائر السياسية، وحظيت باهتماٍم الفت، وصارت إحدى املؤسسات الدولية. وقـد أمكـن مـن طريـق النشـاط 

م يف تشــيخيا)، 1999م يف سويســرا)، (و1996ق العامليــة كمــا يلــي: (والفعاليــة إنشــاء مجعيــات وجمــالس أخــرى لألخــال
مؤسسـات األخـالق  ام أنشـأن2006م أقمنا مبادرة األخالق العاملية يف النمسـا), (و2001م يف هولندا), (و2000(و
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كـان وضـع العوملـة العاملية يف كولومبيا ومكسيكو). وال شـكَّ أّن االسـتجابة البـارزة الـيت لقيتهـا نشـاطات املؤسسـة ُتظهـر إم
  على أساٍس أخالقي، وأّن ذلك صار ضرورياً وبدون تأخري.         

************  
  فيلسوف ومفكر سويسري، جامعة توبنجن، أملانيا.*) 
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  خطاب المسؤولية ومسؤولية الخطاب
  رؤية في المسؤوليات اإلنسانية المشتركة

  *سيف الدين عبد الفتاح إمساعيل
 االختالف والتعارف

هليـة كونيــة، إيبـدو أن التأسـيس الفلســفي ملثـل هـذه اخلطابــات يتـأتى مـن االعتبــار الـذي يشـري إىل االخــتالف كسـنة    
وما يتبعه ذلـك مـن أن التعـدد حقيقـة ال مـراء فيهـا ومـا يرتتـب علـى ذلـك مـن أن التعـايش ضـرورة ال حميـد عنهـا، وهـو أمـر 

ــــا األطــــراف املتنوعــــون واملختلفــــون يشــــري ومــــن كــــل طريــــق إىل التعــــارف كعمليــــة بــــل عمليــــات م رتاكمــــة جيــــب أن يقــــوم 
واملتمــايزون، وأن أهــم آليــات إدارة هــذا االخــتالف والتعــدد وبلــوغ التعــايش املنشــود والتعــارف املطلــوب هــو احلــوار كآليــة  
ف كربى جيب أن تغطي مساحات االختالف وتقوم بالعمل املطلوب حياهلا، حبيث حترص على أن يكـون ذلـك االخـتال

اخــتالف تنــوع ال اخــتالف تضــاد، اخــتالف تكامــل وتقســيم وظيفــي للعمــل ال اخــتالف تنــازع، إدارة االخــتالف والتعــدد 
  ملصلحة التعايش والتعارف واحلوار يؤصل معاين اخلروج من االختالف لالئتالف.

عمليـة التعـارف مبـا تقدمـه  ويف هذا السياق البد وأن نتوقف عند عملية التعارف باعتبارها جوهر هذه املنظومة، إذ أن
ليؤكــد بــدوره علــى عناصــر هــذا املثلــث احلضــاري  )عــرف(مــن مثلــث العمــران احلضــاري الــذي يســتقى مــن اجلــذر اللغــوي 

  املعرفة والتعريف، واالعرتاف والعرفان، واملعروف املستند إىل الفطرة اإلنسانية املشرتكة.
ـــذا يبـــين واحـــد مـــن أهـــم املـــداخل ل لتعامـــل مـــع اخلطـــاب التجديـــدي اإلســـالمي خطـــاب املعرفـــة إن خطـــاب التعـــارف 

والتعريــف كـــوعي بالـــذات وبـــاألخر وبـــاملوقف، وخطـــاب االعــرتاف كـــوعي بـــالواقع وأصـــول التعـــايش وضـــرورات االئـــتالف، 
كـد علـى عناصـر منظومـة ؤ وخطاب املعـروف الـذي حيمـل أصـول القـيم اإلنسـانية الكليـة ضـمن اخلطـاب اإلسـالمي الـذي ي

ضاري والسلوكي والعمراين مبا يرتبط من أصول للقيم، ميكن أن حتقق االستخالف، وتعترب عناصـر االخـتالف املعروف احل
  املفضي إىل حقائق االستخالف والقاصد إىل ضرورات التعارف واالئتالف.

 ليات اخلطاب السفين والسنين على حد سواء إذ يقدم على ذلـك خطـاب عمـراين يتعلـق بسـفينةاخطاب حيرك كل فع
نســانية املشــرتك وخطــاب املعــروف احلضــاري كمــا يقــول مصــطفى صــادق األرض واحلفــاظ عليهــا يف ضــوء أفــق مســتقبل اإل

. ضــمن هــذا املثلــث التعــاريف )يف األرض كفايــة كــل مــا عليهــا ومــن عليهــا ولكــن بطريقتهــا هــي ال بطريقــة النــاس( :الرافعــي
  جيب أن يستند هذا التشكيل خلطاب جتديدي.

إطار مفهوم املسئوليات اإلنسانية املشرتكة فإنه جيـب تفحـص مفـاهيم شـاعت مثـل القريـة العامليـة تأكيـدا ومن هنا ويف 
على عناصر التواصل يف األحداث واملعلومات وهي تطـورات وتغـريات ومتغـريات غـري منكـورة علـى املسـتوى الـدويل كانـت 

ـا العامليـة علـى كافـة املسـتويات احلضـارية إال أن ذ لـك مت يف سـياقات مل متلـك معهـا هـذه العناصـر أن حتقـق حـىت هلا تأثريا
ا الكامنة أو يف الكلمـات أو الرتكيبـات اللغويـة فقـد حققـت هـذه التطـورات وبفعـل منتـدى مـالكي القـوة سـيطرة  مضمونا

ة والقيميـة. بـدأ وهيمنة على عاملي االتصال واملعلومات باعتبارمهـا مـن أهـم العـوامل لصـناعة الصـورة وتـدويل النمـاذج احلياتيـ
البعض يتحدث عن ضرورات االخنراط اخلالق ضمن أطر الفلسفة الكونية وسياقات اجملتمع الكوين مـن دون أن يتحـدث 
هؤالء عن قشرية االتصال والتحكم املعلومايت على األقل ضمن نطاقـات حمـدودة، وبـدت هـذه العـوامل تؤسـس أدوارا تقـوم 

ولويات والربامج وأمناط التفكري وأمناط العمل وتنمـيط االسـتهالك، وتشـييع عناصـر على صناعة األفكار واالهتمامات واأل
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 ),التلـوث البيئـي املقصـود), (اجملاعـات(قيمية مرتبطـة بكـل ذلـك. ومـع ذلـك فـإن قـدرا مـن اإلشـكاالت الكامنـة والظـاهرة 
الــيت تشــري لــيس  ،)ارة الســالم أو املــوتجتــ(، )نظــم التبــادل غــري العادلــة يف اجملتمــع االقتصــادي الــدويل(، )احلــروب األهليــة(

فقــط إىل إشــكاالت بــل إىل تشــوهات كامنــة، هــذه التشــوهات اســتطاعت أن حتجبهــا مقــوالت القريــة العامليــة الــيت مل تكــن 
تعـــين ســــوى قشـــرة اتصــــالية ومعلوماتيــــة تغلـــف هــــذه التشـــوهات حاجبــــة هلــــا، مـــن دون أن تــــرى أو تتحـــرك ضــــمن منطــــق 

والذي يقتضي منطقا اتصاليا ولكنه تكافلي أو منطقا معلومايت ولكنه حقيقـي وجـوهري، حبيـث وسفينة األرض  ,التعارف
أن العالقــات الدوليــة هــي فــن (: )دويــتش( حيقــق عناصــر العــدل العــاملي ضــمن البحــث عــىن القــيم احلافظــة علــى مــا يقــول

يقية ال قرية عاملية هي أشبه ما تكون ، ولكنه فن يرتبط بسياقات قيمية وسياسات فعلية وحق)بقاء على اجلنس البشرياإل
  ببيت العنكبوت يف وهن عالقاته وشبكته.

ومن هنا فإن خطاب التعارف هذا ميكن أن يرشد ويقـوم اخلطـاب السـائد حـول حـوار احلضـارات واألديـان والثقافـات 
لتعـارف هـو اخلطـاب وذلك اخلطاب الذي يشعل الصدام فيما بينها حيرك كل عناصر الفتنـة احلضـارية، ذلـك أن خطـاب ا

القاصد إىل العدل يف صياغة هذا اخلطاب عدل جيعـل مـن حـوار احلضـارات والثقافـات حـوارا مثمـرا ويصـد ذلـك اخلطـاب 
  الطغياين املستند إىل مقوالت من مثل صدام احلضارات والثقافات.

ضمن احلفـاظ علـى سـفينة  ومن هنا يقوم هذا اخلطاب بدور تأسيس يف حتديد اإلشكاالت والقضايا األجدر بالتناول
ا.   األرض وعمرا

وطبيعة هذا اخلطاب البنائي إمنا يؤكد على دوره الكاشف والفـارق والناقـد واملقـوم حبيـث يشـكل هـذا اخلطـاب رؤيـة   -
كلية للتعامل مع اسـتجابات اخلطـاب النـابع املعـربِّ عـن الـذات جتـاه اخلطـاب املقـتحم، وجتـاه اخلطـاب التـابع، لينفـتح علـى 

  .اخلطاب اإلنساينأفق 
  .من هنا نأيت إىل السؤال الشامل لألطر الثالثة (البنائي/ الدفاعي/ النقدي) وهو: على أي أرض نقف؟

إن األمر يف حقيقته ال ميكن إال أن يستحث الوعي والسعي الستحداث خطاب ديـين يقـوم علـى قاعـدة مـن املمانعـة 
رية أخرى، فإن ذلـك ممـا ال يعـد جتديـًدا بـل تبديـًدا ونكوًصـا؛ فننتقـل واملواجهة واملقاومة من دون الذوبان يف هويات حضا

رئة اخلمائر دئة اخلواطر و يئة األرضية الستقبال القادم. ,بذلك من خطاب إحياء األمة وبعثها إىل خطاب    أو 
ة العاملية احمليقة اليوم هو األزم )اخلطاب الديين وجتديده(لطرح مسألة  -وبصراحة ووضوح-وحيث إن الدافع األساس 

، فإنـه قـد يتبـدى أن مـن الواجـب )م2001سـبتمرب (بعامل املسلمني جرّاء اهلجمة الغربية األمريكية منذ احلادي عشر مـن 
  علمًيا وعملًيا الرتكيز على عدد من األسئلة: 

م الـ ,ما دور السياق اإلقليمي والعاملي - ديين، ويف تطـورات ووعي املفكرين املسـلمني بـه، يف حتديـد خصـائص خطـا
م حول جتديد الفكر أو إصالحه؟   .سجاالت تيارا

-ما هي أمناط هذه السياقات؟ وأمناط االستجابة هلا عرب هذين القرنني؟؛ مبعىن كيـف كـان لالقـرتاب الغـريب املطّـرد  -
ته؟ وكيــف كــان مــن عــامل املســلمني: مــن االلتفــاف إىل االحــتالل، آثــاره يف خصــائص هــذا اخلطــاب وســجاال -عــرب القــرنني

واملسلم كذلك من الغرب: انتباًها (احلملـة الفرنسـية)، مث مشـاهدًة (البعثـات) مث التقـاًء واصـطداًما (املوجـة  لالقرتاب العريب
  ستخرابية) آثاره؟اال
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عـرب القـرن؟ ومـا املرجعيـات الـيت تسـاجلت حوهلـا؟ ومـا منـاهج  )اخلطـاب الـديين(ما أهم القضـايا الـيت أثـريت ضـمن  -
  .اج اخلطاب يف كل مرجعية؟ وكيف تطورت كل هذه احملددات للخطاب؟إنت

ــا أســئلة كثــرية، لكــن مــا ينبغــي التوكيــُد عليــه هــو أن املنــاط التــارخيي واملوضــوعي اجلــامع واملعلِّــل  هــذه أســئلة رئيســية دو
التجديـــد جـــاء متـــأثرًا للتطـــور الـــذي حـــاق باملســـألة التجديديـــة عامـــة وبالتجديـــد يف اخلطـــاب الـــديين خباصـــة، هـــو أن هـــذا 

باالحتكـــاك احلضـــاري الـــذي وقـــع بـــني عـــامل املســـلمني والغـــرب؛ حيـــث صـــار مثـــة حتـــدٍّ حضـــاريُُّ◌ مفـــروض وماثـــل للعيـــان 
وترهـل يف الـذات احلضـارية، مل تكـن عناصـر  ةنكسـار إومتصاعد الوطأة مع الزمن، خاصة أن هذا االلتقاء جاء على حـِني 

ا  املعتادة، كانت مفاتيح التجدد واملواجهة قد عالها صدأٌ ثقيل، وخصائص الذات غري التجدد الذايت تعمل بنفس كفاء
م.   متميزة بوضوح، اللهم إال عند نفر قليل عزَّ ظهورهم، وُكّبل سعيهم بوطأة احلال وتفشي الوهن يف القوم وسرا

  :خطاب المسؤوليات اإلنسانية المشتركة ييناف خطاب الهوية ال
يف هـذا اإلطـار: ضـرورة وضـوح رؤيـة  -بـل كـذلك القضـايا الـيت سـتجدُّ مـن بعـد-قضـايا القـرنني من هنا ميكن تضمني 

إسالمية (حضارية ذاتية) شاملة لعناصر التجدُّد احلضاري الذايت ومرجعيته والسنن احلاكمة له، وضرورة اجلمـع بـني الـوعي 
ــا، والســعي ســعًيا غــري قاصــر وال جزئيًــا وال ذا علــة مبــا يتبــ ــذا العميــق  دى يف البنيــة التقومييــة للخطــاب الــديين وأطــره. إننــا 

نقف بـني جتديـد حقيقـي قوامـه الـذات احلضـارية ومكنـات التجـدد فيهـا، وجتديـد زائـف علـى قاعـدة مـن اسـتبدال األسـس 
  ية جتاه اآلخر (الغرب).يلاحلضارية لألمة، والرضاء مبوقف الذ

هي القضية احلاكمة ملسـار وتطـور التجديـد والتجـدد يف الفكـر  -زالوال ت-قضية اهلوية كانت (ومن هنا فإن فكرة أن 
، أمرا ال ميكن إنكاره أو جتاوزه، ذلك أن مستويات الوعي احلضاري إمنـا تـرتبط حبزمـة مـن )ويف اخلطاب الديين عرب القرنني

الـــوعي باإلشـــكال العمليـــات لتجديـــد هـــذا الـــوعي (الـــوعي بالـــذات، الـــوعي بـــاآلخر، الـــوعي بـــاملوقف)، حيـــث بـــدأ ســـؤال 
  من: احلضاري مبتسلسلة سؤال اهلوية املركب

  من حنن؟ -
  ماذا منلك؟ -
  ومغالب؟ وبعلى أي أرض نقف: احلضارة بني غالب ومغل -
  وماذا نرفض أن نأخذ من الغرب؟ ؟ماذا نأخذ -
  إىل أين املسري؟ -

ـا آل  مـن اخللـل والعطـل والعطـب، خاصـة ىل حالـة إإن اعوجاج سؤال النهضة وتسممه بـنقص الـوعي بالـذات ومكنا
  فيما تبناه التيار التابع املنفصم عن ذاته.

أمـا التيــار النـابع فهــو مل يكمـل متسلســلة أســئلته مـن جهــة، ومل يواجـه واقعــه بالوســائل املكافئـة مــن جهـة أخــرى، فظــل 
المية األســاس إمنــا هــي يف منظوميتهــا يتعامــل مــع القضــايا إمــا جتزيئًيــا أو كــردِّ فعــل، ومل يلتفــت إىل أن فضــيلة املنظومــة اإلســ

ا كنســـيج ال يـــنقض غزلـــه وهـــو علـــى حالـــه؛ ومـــن مث مل يكـــن ممكًنـــا تنـــاول القضـــايا املنبثقـــة عـــرب املســـري بعيـــًدا عـــن  ووحـــد
كـان جمـاًال للخطـاب التـابع ليعيـد تسـكني القضـايا يف أطـر   -أو هـذه الغفلـة-نسيجها احلضاري املتماسـك. هـذا اإلغفـال 

ا عن الذات. إن سؤال النهضة املسـموم وضـع التيـار النـابع مـن الـذات أمـام خيـارات غـري موائمـة: بـني العـودة اآلخر وبعيدً 
إىل الذات والبحث فيها عن إمكانيات التجدد واملمانعة واملقاومة والنهوض ولكـن مـع الوقـوع يف فـخ االنغـالق واالنكفـاء 
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بــة الــوعي بأصــول املواجهــة احلضــارية اجلامعــة بــني الــوعي بالــذات بعيــًدا عــن العصــر، وبــني االختيــار املضــاد؛ كــل ذلــك لغي
  واستبانة سبيل اآلخرين.

لقد عربت مسرية القرنني عن حالة من االشتباك على مائدة قضايا واحدة، لكن بني صفني أو شبكتني مـن املفـاهيم: 
ومن أراد أن يصنع أدوية الواقع املعتـل مـن بني من أراد أن يداوي أزمة الواقع لكن من صيدلية الغرب واهلجرة عرب املكان، 

الفقـه فقهـان: (للجمـع بـني نـوعي الـوعي أو الفقـه:  )البن القـيم(خالل اهلجرة عرب الزمان. إن هذا يذكرنا باملقولة الذهبية 
. وهـذا )فقه يف األمور الكلية وفقه يف احلوادث اجلزئية، والبد أن نعطي الواجب حقه من الواقع والواقع حقـه مـن الواجـب

لتغتصـــب األمــرين معـــاً: الواقــع والواجـــب أو اغتصـــاب   جـــاءت حلظــة مــا مل يفعلـــه الفريقــان إمـــا كليــاً وإمـــا جزئيــاً... حـــىت
  التطبيق.

خطـاب اهلويــة وهويــة اخلطــاب مــن األمــور الــيت جيــب أن نتوقــف عنــدها حينمــا نتحــدث عــن ضــرورات تأصــيل خطــاب 
تبار كفيض متجـدد، ال مينعـه ثباتـه يف نواتـه الصـلبة مـن إمكاناتـه للتفاعـل مـع ذا االع )اهلوية(إسالمي جتديدي ينظر إىل 

ذا االعتبار تظل مشروًعا حتت التأسيس، وليست هناك نقطـة مـا يكتمـل عنـدها إجنازهـا، كمـا أن  )اهلوية(الواقع املتغري. 
حباجـة  )اهلويـة(عليـه. ومـن هنـا نـرى أن  حتققها على حنو تام، ليس ممكًنا، والكمال هنا شيء نناهزه ونقاربه، وال نستحوذ

ــا، ويــدفعها حنــو التجســيد والتحقــق مبــا يضــفي عليهــا مــن خصوصــية مشــاعر األمــة الدافعــة  إىل جتديــد مســتمر يبلــور مفردا
ا الرمزيــة وأنســاق القــيم وحركــة الــوعي والســعي الــدائبني؛ للتمكــني  احلاضــرة وجهــاز مفاهيمهــا وفعاليــة أنشــطتها، وتشــكيال

ا يف الزمان واملكان واإلنسان. )اهلوية( ألصول   وجتليا
وبعثهـا وإعـادة  )اهلويـة(ومن وجه آخر، فإن دخول األمة يف مرحلة الرتاجـع احلضـاري، سـوف يعـين الكـف عـن جتديـد 

حـول إىل إنتاجها، مما حيوهلا إىل أشياء يتم تلقينها للناس دون أن تعين هلم الكثري (ال تدفع وال ترفع وال جتمع)؛ وبـذلك تت
  عبء على الذاكرة.

غالـب هـذه القضـايا نتجـت عـن ذلـك  طالـت قضـايا متعـددة؛ هذا املقام أن نؤكد أن شبكة اخلطاب اليت من املهم يف
بـــدا مييـــل بشـــدة للحضـــارة الغربيـــة مـــابني  يظـــل ميـــزان القـــوى الـــذ ســـالمية والغربيـــة وذلـــك يفاالحتكـــاك بـــني مـــرجعيتني اإل
وبـدت  ,مريكية هذا اخلط أو املتصل كان يشري إىل اخـتالل امليـزان أكثـر فـأكثر ملصـلحة الغـرباحلملة الفرنسية واحلملة األ

ـا مـا إىلقضية اهلوية حتت مطارق متصـل احلمـالت مـن الفرنسـية   أمسـى باخلطـاب الـديين األمريكيـة تفـرز مـن مجلـة خطابا
وقبــل كــل ذلــك الشــريعة  ,لقانونيــة ونظــام احلكــماجتــذب بــدوره كثــري مــن القضــايا االجتماعيــة والثقافيــة والفكريــة وا يوالــذ

  .صالحات وعمليات التحديثمتت حتت عنوان اإل وكل العمليات اليت ,واخلالفة واللغة
  :مكانات: المنظومة المقاصديةخطاب المسؤوليات اإلنسانية المشتركة: القدرات واإل

لية والتفعيليـــة يا تكمـــن يف قدراتـــه التأصـــويف هـــذا الســـياق فـــإن حتديـــد مهمـــة هـــذا اخلطـــاب اإلســـالمي التجديـــدي إمنـــ
والتشغيلية حبيث تؤصل لرؤية بنائية فيما يتعلق بالقضايا احملورية والقضايا اإلنسانية املشرتكة وهو أمر يـؤدي بنـا إىل وصـف 

  هذا اخلطاب املنهجي ضمن مكونات مخسة:
مســـتندة هـــذه الرؤيـــة يف أصـــوهلا إىل األصـــول  إمنـــا يـــرتبط بالقـــدرة التأصـــيلية للرؤيـــة اإلســـالمية للعـــامل :المكـــون األول

التوحيدية ورؤية شاملة كاملـة وبصـرية لإلنسـان والكـون واحليـاة مبـا يؤكـد عناصـر الفعـل والفاعليـة لإلنسـان املسـلم يف العـامل 
  تواجهه. اليتاملعاصر ووعيه جتاه قضاياه وقدرته على التعامل مع التحديات 
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عــامل املســلمني علــى أن يشــكل خطابــا مفاهيميــا واعيــا يتعــرف علــى أصــول حركــة فريتــبط بقــدرة  :أمــا المكــون الثــاني
ــا ومعهــا حبيــث تشــكل هــذه القبلــة  ــا وتــدافعها والتمكــني هلــا وحتقيــق أقصــى درجــات االتصــال والتواصــل  املفــاهيم ودورا

تعلقـــت ببنـــاء جمتمعـــه املفاهيميـــة عناصـــر وعـــي وســـعي يف حركـــة اإلنســـان املســـلم ووعيـــه بعـــامل العالقـــات مـــن حولـــه ســـواء 
  الداخلي أو بالتواصل مع اجملتمع اخلارجي على قاعدة من أصول التعارف احلضاري املرعية واملعتربة.

تتحقـق يف سـياق يتعـرف علـى احلضـارة   أنميكـن  الـيتفإنه يتعلق بأصول الرؤيـة املنهاجيـة الواعيـة  :أما المكون الثالث
ضـــة لتشـــكيل وعـــي األمـــة، هـــذا الـــوعي كمســـتوى للتحليـــل والفكـــواألمـــة  كوحـــدة حتليـــل  رة باعتبارهـــا رافعـــة حضـــارية و

مكانات هـذا اخلطـاب اإلسـالمي التجديـدي، منهاجيـة هـذا اخلطـاب البـد وأن تصـري جـزءا مـن إاملنهاجي ليس بعيدا عن 
  حجية هذا اخلطاب وفاعليته.

 الــيتفــة القضــايا املعرفيــة والفكريــة والعمليــة فإمنــا يتعلــق بقــدرة هــذا اخلطــاب التفســريية بالنســبة لكا :أمــا المكــون الرابــع
 وطــاغ، هــذا اخلطــاب التفســريي قــادر علــى بنــاء احلجــج الكليــة ضــمن وملحتــيط بعــامل املســلمني خاصــة يف ظــل خطــاب معــ

قـــدرات متنوعـــة وفاعلـــة حبيـــث يؤصـــل معـــىن اخلطـــاب احلضـــاري االســـرتاتيجي، ويف هـــذا املقـــام فإنـــه يقفـــز إىل الـــذهن قـــدرة 
وأصوهلا الكلية العامة (مقاصـد الشـريعة العامـة) وهـو مـا ميكـن أن يفيـدنا يف  اصدي املستند إىل حقيقة الشريعةاملدخل املق

سالمية لتشكيل خطاب اسرتاتيجي وجتديدي وحضاري يسـتند يف أصـوله إىل أفـق املرجعيـة اإلسـالمية يف إبناء اسرتاتيجية 
  تقبل وفقه التفعيل والتنزيل.إطار تكامل بني فقه النظر واحلكم وفقه الواقع واملس

ضوء تلك األولويات الكلية فيجعل قبلته الضروري من  سالميا يتحدد يفإينطلق هذا اخلطاب ليؤسس خطابا  :وثانيا
احلــــاجي منـــه ويرتقــــي إىل مــــدارج اخلطـــاب التحســــيين ضـــمن منظومــــة تعـــي للقضــــايا واجملــــاالت  هـــذه القضــــايا ويتوجـــه إىل

  اجلوهرية.عناصرها الكلية واملفصلية و 
ســالمي التجديــدي إمنــا يتحــدد يف ضــوء النظــر األولــوي القــائم علــى هــذه املعــايري الــيت حتــدد عناصــر أولويــة اخلطــاب اإل

  .نخر فال يفرتقاأصول نظر حضاري ممتد وشامل يتعامل مع الواقع والواجب فيعطي كل منهما لآل
تتعلـق حبفـظ هـذه اجملـاالت  الـيتمكانـات لى تعظيم هـذه اإلفإنه يتعلق باحلفظ ومستوياته الكلية اليت تؤكد ع :أما ثالثا

ا يسـتوعب كـل معـاين احلفـظ وكـل مسـتوياته وكـل أدواتـه إذ تتحقـق وتلك األولويـات فتحـرك بـذلك خطابـا إسـالميا جديـدً 
وحفــظ  وارتقـاء لتجعــل مــن هــذه املنظومـة حفظــا للــوعي وإمنــاءعناصـر احلفــظ احلضــاري والعمــراين ابتـداء وبقــاء وبنــاء وأداء 

  للسعي مبكا تؤسسان حلركة واعية داعية فاعلة.
فــإن األمــر يــرتبط بأحــد أهــم مكونــات املنظومــة املقاصــدية والــذي يــرتبط بــاملوازين القســط تلــك املــوازين الــيت  :أمــا رابعــا

ــا عــامل األفكــار ــا العــوامل املتعــددة واملتنوعــة واملتفاعلــة، فنــزن  وعــامل  ,األشــياءوعــامل  ,وعــامل األشــخاص ,ميكــن أن نــزن 
األحــداث، وتفــاعالت هــذه العــوامل املنتجــة بعــوامل أخــرى مــن عــامل الرمــوز والــنظم واملؤسســات لتحقــق بــذلك مــوازين كليــة 

ضة.   شرعية وحضارية وعمرانية، فتقدم بذلك خطابا إسالميا منضبطا قادر على أن حييي أمة ويقيم 
 ,ومناهجــه الكليــة ملراعــاة التعــرف علــى هــذا الواقــع مبفاصــله وأطــره ,يتعلــق بفهــم الواقــع واملســتقبل فــاألمر :أمــا خامســا

  وسياقاته الكلية اإلنسانية واملكانية والزمانية وكذلك املستقبلية.
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سالميا واقعيا مبا يعين اعتبار الواقع ال حتكيمه ومبا يؤكد أن واقع املسلمني بل واقع النظام الدويل إوهو ما يقدم خطابا 
ىل تــدبر ضــمن منهاجيــة تعــي أصــول فقــه الواقــع وهــو أمــر حييلنــا إىل واحــد مــن أهــم مكونــات املنظومــة ال يــزال يف حاجــة إ

ضمن هذه املنظومة، ذلك أن اخلطاب إذا مل يتوقف عند املناطات الكلية  سادساالذي يعد مكونا  املناطاملقاصدية وهو 
ي يصــوغ خطابــا إســالميا يتســم بــأعلى درجــات أمــر منهــاج واجلزئيــة فقــد اضــطربت يف يــده الكليــات واجلزئيــات معــا وهــو

حكـام الكليـة واجلزئيـة والوقـائع واحلادثـات وعمليـات التنزيـل فتؤكـد بـذلك باإلضـافة إىل واقعيـة املنهاجية الـيت تنـدرج فيـه األ
 اخلطـــاب علـــى قدرتـــه املنهاجيـــة يف إدراج وتســـكني الكلـــي يف اجلزئـــي ضـــمن عمليـــات حتقيـــق املنـــاط وختـــريج املنـــاط وحتريـــر

هــذا التفكــري باملناطــات يرشــد العقــل املســلم إىل نوعيــة مــن اخلطــاب مــن الواجــب أن يؤصــل هلــا ويتــدرب  وتنقــيح املنــاط،
  عليها.

ـذا اخلطـاب والبحـث يف مآالتـه الكليـة فإنه يتعلق بذلك بالضرورة اليت :أما سابعا وهـو أمـر حييلنـا إىل ضـرورة  ,يتعلق 
والرافعيــة واجلامعيــة والفاعليــة، وهــو مــا يؤكــد علــى تــأثري هــذا اخلطــاب يف الواقــع أن يكــون هــذا اخلطــاب متســما بالدافعيــة 

  ومن الناحية العملية واحلركية. ,ليكون ناجعا وفعاال من الناحية النظرية والتأصلية
وينضـــم إىل ذلـــك يف البحـــث عـــن فاعليـــة اخلطـــاب والرؤيـــة اإلســـالمية يف ســـياق ضـــرورات تأســـيس خطـــاب حضـــاري 

ي، مســـتقبلية هــذا اخلطـــاب اإلســالمي البـــد وأن تتحــرك صــوب الرؤيـــة حلــال املســـلمني يف عــامل متغـــري مث إســالمي مســتقبل
احلضــارية وكــذلك ضــرورة أن نستشــرف أصــول التمكــني احلضــاري  املكامنــةاالنتقــال مــن البحــث يف احلالــة إىل البحــث يف 

السـلوكية علـى الرمحـة ويف  أنسـاقهاي علـى العـدل ويف لرؤية إسالمية تنطلـق يف بنائهـا املعـريف علـى احلكمـة ويف بنائهـا القيمـ
ا على مايؤكد اإلمام  منظومتها ا ويف تأثريا ابـن (الغائية على املقاصد والقيم الكلية احلاكمة فالشريعة يف مبناها ويف مسري

ا، مسـتقبال ومـآال (حكمة كلها، عدل كلها، رمحة كلها، مصلحة كلها)، إن خطابا يتحرى هذه األمور حاال وواقع )القيم
إمنا يشكل ضرورة جتديده ضمن اتصاف هذا اخلطاب بأفقه وبقدرته على الدراسـة املسـتقبلية وضـمن إنشـاء علـوم للحركـة 

  وعلوم للرتبية والتدبر.
وتكتمل هذه املنظومة بعنصر ثامن يتعلق خبطاب إسالمي حضاري جيعل حمور اهتمامه البحث يف الوسـائل واألدوات 

ــا ومبادئهــا وقيمهــا إىل واقــع والقواعــد واآل ليــات فيقــدم بــذلك رؤيــة إجرائيــة قــادرة وفاعلــة علــى ترمجــة أصــول الشــريعة وكليا
  حي معيش يف إطار اعتصام ووصل حببل من اهللا وحبل من الناس.

فقه الوسائل من األمور الذي جيب أن يتجه إليها اخلطاب اإلسالمي لتكتمـل عناصـر هـذه املنظومـة خلطـاب إسـالمي 
  جتديدي إسرتاتيجي عمراين وحضاري.

يتعلـق باإلشـكاالت األجـدر بالتنـاول، إمنـا يشـكل أصـول قواعـد  الـذي المكـون الخـامس يـأيتوضمن هذه اخلماسية 
منهاجيــة تتحــرك صــوب هــذه القضــايا ضــمن منــاهج كليــة ورؤيــة عمرانيــة وحقــائق اســرتاتيجية، تلــك القضــايا ليســت بعيــدة 

لى قاعدة من الندية واملسؤولية والفاعلية حبيث تشكل مدخال حقيقـا للتعـارف حـول هـذه بأي حال عن منظومة احلوار ع
  القضايا اليت تؤصل وتؤسس لعمران حضاري قومي.

ومنهـــا مـــا جيـــب أن يؤصـــل معـــاين الرؤيـــة املشـــرتكة  ,ومـــن اجلـــدير بالـــذكر أن هـــذه القضـــايا منهـــا مـــا هـــو دائـــم يتجـــدد
واعــد منظومــة الفطــرة ونظــام القــيم، ومــن هنــا حيســن أال حنــدد هــذه القضــايا ضــمن واملســئوليات اإلنســانية املشــرتكة ضــمن ق

أجندة تابعة ولكن األمر يتطلب تأسيس هذه األجندة على أسس نابعة من حقائق العمران احلضاري وأصول ذلك الفقـه 
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متييــزا وتــدقيقا بــني تلــك احلضــاري، ومــن هنــا فــإن النظــر املنظــومي واالســرتاتيجي لربنــامج عمــل هــذه القضــايا إمنــا يتطلــب 
تتعلق بعامل الغرب وكـذلك عناصـر قضـايا الـيت تشـري إىل العالقـة بـني  القضايا اليت تتعلق بعامل املسلمني وتلك القضايا اليت

نســـانيا مشـــرتكا مبـــا يوضـــح املوقـــف إعـــامل املســـلمني والغـــرب، والعـــامل املتعلـــق حبزمـــة القضـــايا النوعيـــة والـــيت تشـــكل اهتمامـــا 
الكلــي والرصــني والبصــري، دون أن ننفــي أن هــذه القضــايا علــى تلــك املســتويات األربعــة البــد وأن تتــأثر طرحــا اإلســالمي 

  وسياقا ببعضها البعض، وهو أمر كما أشرنا ال ميكن إال أن نعتربه ضمن رؤية كلية اسرتاتيجية حضارية ممتدة.
دارة اخلــالف واالخــتالف وحتقيــق أصــول الفاعليــة غايــة األمــر مبــا يؤكــده اخلطــاب التعــاريف أنــه يقــوم علــى قاعــدة مــن إ

باخليــار يف مســتقبل اإلنســانية   اإلنسـانية ضــمن حــوار بــني الثقافــات تتأكـد فيــه عناصــر املســئولية والفاعليــة وهـو أمــر يــرتبط
  .ي)جارود(بني خيارين (حفارو القبور أم عمران احلياة) على ما يؤكد 

بيعة مشكالتنا حضارية: فرد فقد ذاته وأمـة ضـيعت رسـالتها، ويف النهايـة ولست أتردد حينما أقرر مع من يؤكد بأن ط
، وإن )1(﴾ولــو أرادوا اخلــروج ألعــدوا لــه عــدة﴿ ,تأســيس اإلرادة وإعــداد العــدة يومــن منطلــق املســؤولية فإنــه مــن الضــرور 

والكلمـة مـن قائلهـا هـي  أن تلبس كلماتنا معانيها من أنفسنا..(من عناصر املسؤولية كما يقول مصطفى صادق الرافعي: 
، مـن حقـائق املسـؤولية كـذلك )2(﴾وإنه لـذكر لـك ولقومـك وسـوف تسـألون﴿ ),مبعناها من نفسه، ال مبعناها يف نفسها

ـذا يكـون كـل النـاس شـركاء متعـاونني،  أن يقوم العزم يف وجه التعاون، والشدة يف وجه الرتاخي، والقـدرة يف وجـه العجـز و
م اإلنســانية  ــرة مادامــت معانيهــا الســامية تــأمر وتعــود صــفا ــا جــيش عامــل يناصــر بعضــه بعضــا، وتكــون احليــاة مفسَّ وكأ

أمرهــا، وتلهــم إهلامهــا، ومــا دامــت ممثلــة يف الواجــب النافــذ علــى الكــل، والنــاس أحــرار مــىت حكمــتهم هــذه املعــاين، فلــيس 
دفع وترفـع، وبـذلك ال بغـريه يتصـل النـاس مجيعـا تـ حقيقة احلرية اإلنسانية إال اخلضوع للواجب الذي حيكم واملسـئولية الـيت

  .شيءاتصال الرمحة والتعارف يف كل 
وغاية أمرنا يف هذا املقام أن نؤكد أن عناصر املسؤولية املشرتكة إمنا حتـدد اخليـار بـني أمـرين ال ثالـث هلمـا، بـني زبـد ال  

ـــه وبـــني نفـــع مقـــيم ومســـتقيم ال غـــىن عنـــه للبشـــرية،  ب جفـــاء وأمـــا مـــا ينفـــع النـــاس فيمكـــث يف فأمـــا الزبـــد فيـــذه﴿أثـــر ل
  .)3(﴾األرض

***********************  
  الهوامش:

  باحث وأكادميي من مصر.*) 
  .46ية اآلسورة التوبة،  -1
  .44ية اآلسورة الزخرف،  -2
 . 17سورة الرعد, اآلية  -3
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  القيم  اإلنســانية
  يةاالسالمفي مرتكزات الشريعة  

  جاسم حممد زكريا*
أن البعد اإلنساين يف منظومة القيم اإلسالمية؛ يقع يف موضع القلب من رسالة اإلسالم؛ وأن اإلنسان املسلم غرو  ال

- ليبلغ من إسالمه مبقدار ما يتمثل تلك القيم يف حياته، حىت يغدو اإلسالم سلوكًا ومنهاجاً، فتكون وحدانية اهللا 
ا، إذا ما تعارضت )1(إميانًا يستقر يف القلب ويصدقه العمل -سبحانه وتعاىل ، مث تنتظم القيم يف ترتيٍب حيدد أولويا

رقيبًا يهديه إىل جادة الصواب، بل تضمن له أال تتعدد  -إذا ما رسخت يف قلبه- يف موقف ما، وتصبح عقيدة املسلم 
  .)2(معايريه اخللقية، فمعيار أمام السلطان، وآخر أمام الناس، وثالث حينما خيلو بنفسه

  :التوحيد  دةفرا :أوالً 
هو املصدر األول لتحرير اإلنسان من ربقة القيود اليت اصطنعها، وهو منطلق  - سبحانه وتعاىل–إن توحيد اهللا  -1

، وحرر اإلنسان من أزمة الصدام بني )3(املسؤولية وااللتزام بالقيم؛ فاإلسالم حسم اخلصومة املصطنعة بني الدين والعقل
ألخالق عن السياسة، ألن السياسة يف اإلسالم هي األخالق، لذلك فمكانة األمة بني ، بل مل يفصل ا)4(الدين والعلم

  ، ألن إغفاله جيرح صحة االعتقاد.)السببية(، وإعماهلا ملبدأ )5(األمم حتددها سالمة أخالقها
كل صفة يتصف   ، وشرط التوحيد اإلميان باهللا وحده ال شريك له، وتنزيهه عن)6(والتوحيد هو ركن األركان يف اإلسالم

. أي أن اإلنسان، من )8(هو مبدع هذا العامل وموجده وخالقه من العدم -سبحانه–واإلميان بأن اهللا  ),7(ا خلقه
، عبد مملوك له ملكية حقيقية تامة، ومن مث فهو مكلف بأن يأيت ما أمره، وينأى عما - عز وجل-حيث عالقته باهللا 
نسان قسرًا إىل تنفيذ أحكامه، بل جهزه بالعقل املميز بني كل من اخلري والشر، مل يدفع اإل -عز وجل-اه؛ إال أن اهللا

  .)9(، يف األمر الصادر إليه منهتعاىلمث متعه بالقدرة على االختيار يف أن يستجيب هللا 
عته، أوىل حرية اإلنسان رعايته، بادئ ذي بدٍء، يف عالقته معه وهو اخلالق، فلم يرغمه على طا - سبحانه–إن اهللا 

فأوىل باإلنسان مث أوىل به، أن ميحص مليًا يف طاعة اخللق، فقوام احلرية احلقيقية لإلنسان هو القيام مبقتضيات العبودية 
  يف حديثه إىل أحد امللوك حني قال: )ربعي بن عامر(هللا، وقد أشار إىل هذا املعىن 

ور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل إمنا جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إىل عبادة اهللا، ومن ج(
املسلم مل خيلق ليندفع مع التيار ويساير الركب، بل خلق ليوجه العامل (، وإىل هذا يشري حممد إقبال يف قوله: )سعتها

  .)10)(واجملتمع واملدنية
أقام عليه اإلسالم جناح  بأن التوحيد هو األساس الذي -حىت من املستشرقني-قر املنصفون يف كل ملة ألقد  -2

يف  - صلى اهللا عليه وسلم–إن التوحيد..كان السبب األول يف جناح دعوة حممد (دعوته واستمرارها؛ إذ يقول مسمر: 
مل يقرر اإلسالم وساطة بني اهللا والناس، وأرجع (، ويقول رينيه ميليه: )عصٍر ملت فيه األمم خرافات علم الالهوت

. أما )11)(ال إله إال اهللا(، ومل يأت بشيٍء من تلك العقائد الفلسفية، بل قال بكل وضوح : الدين إىل حالته الطبيعية
روم الندو، فريى أن املسلم يستطيع التزام أحكام دينه، وهكذا ينعم باألمن وطمأنينة النفس، ويبلغ مثل دينه األعلى هنا 

، وما نكسوا إىل ما هم )13(اليت فطر الناس عليهاإىل أن التوحيد فطرة اهللا  - مما تقدم- . وخنلص )12)(على األرض
  فيه، إال عندما تنكروا هلا.
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  العدل  ضرورة :ثانياً 
إن العدل قيمة من القيم اإلسالمية العليا، وإمنا يتحقق العدل بإيصال كل حق إىل مستحقه واحلكم مبقتضى ما  -1

ذا األم تباعهم إ، إال )14(ر وإنفاذه، وما ينبغي على أتباعهمشرع اهللا من أحكام، وما كانت مهمة الرسل إال القيام 
، بل إن )25: (احلديد ﴾لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط﴿: تعاىللقوله 

واإليثار، ما  اإلسالم يوجب العدل وحيرم الظلم، وجيعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة من املودة والرمحة والتعاون
ذا املبدأ فحسب، وإمنا جعل  يلطف احلياة ويؤاخي بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، واإلسالم ال يقف عند حد اإلشادة 
العالقة بني األفراد، وبني اجلماعات، وبني الدول عالقة سالم وأمان، يستوي يف ذلك عالقة املسلمني بعضهم ببعض، 

بالعدل قامت السموات واألرض تنبيهاً؛ أنه لو كان ركن من األركان األربعة (روي  وعالقة املسلمني بغريهم، وعلى هذا
  .)15(يف العامل زائداً على اآلخر أو ناقصاً عنه على مقتضى احلكمة، مل يكن العامل منتظماً 

واحد، فالعدل ليس شيئًا زائدًا على اإلسالم، إمنا اإلسالم هو العدل: تطبيق اإلسالم وإقامة العدل شيء  -2
لذلك فإن حتديد ما هو العدل وما هو الظلم واجلور، إمنا هو من شأن خالق اإلنسان، وال حق ملن سواه يف أن يضع (

للناس مقياسًا للعدل والظلم؛ إذ ليس من املمكن أن يضع اإلنسان لنفسه نظامًا يتجرد فيه عن نقائصه البشرية وحيقق 
  .)16(العدل
ا أمر اهللا اجللل، فقد مسا على اإلحسان إذ  لقد قامت كل عالقة إنسانية -3 يف اإلسالم على أساس العدالة، إذ أ
، لذا ينبغي هلا النفاذ مع األولياء، بل حىت مع األعداء، )النحل :90( ﴾إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان﴿: تعاىليقول 

جيرمّنكم شنآن قوٍم على أال تعدلوا اعدلوا هو يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هللا شهداء بالقسط وال ﴿: تعاىلإذ يقول 
يا عبادي إين قد  ﴿: -صلى اهللا عليه وسلم–يف احلديث القدسي عن النيب  تعاىل. وقوله )املائدة :8(﴾أقرب للتقوى

. كما تضافرت األحاديث النبوية على وجوب العدل، إذ يقول الرسول )17(﴾كتبت العدل على نفسي فال تظاملوا
  .)من مشى مع ظامل فقد خرج من اإلسالم(: - اهللا عليه وسلمصلى –الكرمي 
فاإلسالم أمر بالعدل أمراً عاماً، دومنا ختصيص بنوع معني، وال بطائفة دون أخرى، ألن العدل نظام اهللا وشرعه،  -4

م و )18(والناس عباده وخلقه م، وال ، وما يراد منهم أن يقرروا بإرادة حرة واعية، سبيل العدل سلوكًا يف حيا تصرفا
حتملهم كثرة الظلم على اليأس، وال خترجهم قلة العدل عن اعتقاده والعمل على نصرته، فأصحاب السلوك العادل، 

، واإلقتداء هو السبيل؛ إلقامة القسط وحفظ تعاىلغرض للمحن يف كل زمن، فالعدل هو الغاية من رساالت اهللا 
  .)19(و السبيل إىل ذلكه - كما حدده اإلسالم-فالقضاء   احلقوق، وإال

أرسى ركائز العدل يف النفوس سلوكًا وأفعاًال، تركت عميق  -صلى اهللا عليه وسلم–الشك فيه؛ أن رسول اهللا  ومما
ضت الدولة الناشئة  ا أمة راشدة - األثر لدى اهلداة من هذه األمة، و حتمل للعامل رسالتها اخلالدة؛ لتقيم  -ويكأ

  ، ونورد قبساً من النماذج اخلالدة للسلوك العادل:)20(لراقية بني األممصرحاً شاخماً للعالقات ا
  )قصـة سـمرقنـد(  ـ في العالقات الدولية

بشكوى إليه مفادها: أن  )مسرقند(عندما ويل عمر بن عبد العزيز أمر اخلالفة، وأنس الناس عدله، تقدم نفر من أهل 
، كما )اإلسالم واملعاهدة والقتال(لي فاتح تلك البالد مل خيّريهم بني بالدهم فتحت ظلماً، إذ أن قتيبة بن مسلم الباه

إن (جرى العرف اإلسالمي بذلك، فاستمع عمر إليهم وأشكاهم، ومل يكتف بذلك، بل كتب إىل واليه هناك قائًال: 
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إليهم القاضي، أهل مسرقند شكوا ظلما وحتامًال من قتيبة عليهم، حىت أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاك كتايب فأجلس 
 فلينظر يف أمرهم فإن قضى هلم. فأخرج العرب إىل معسكرهم، قبل أن يظهر عليهم قتيبة فأجلس الوايل هلم القاضي

. فقضى أن خيرج العرب إىل معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحًا جديداً، أو ظفراً )مجيع بن حاضٍر البادي(
  .)21(آثروه مبا قد كان -على الرغم من قوته-عدل اإلسالم عن عنوة، ولكن أهل مسرقند، وقد أكرمهم 

أن لعنة اهللا ﴿: تعاىلوحينما أرسى اإلسالم دعائم العدل، فإنه دك قواعد الظلم، واستعظم وزر الظاملني فلعنهم قال 
م وهلم ا﴿: تعاىل، وتوعدهم بسوء العاقبة قال ):األعراف44(﴾على الظاملني للعنة وهلم سوء يوم ال ينفع الظاملني معذر

وقرى حبسب التعبري القرآين، أو دوًال حبسب االصطالح املعاصر. إذ  ,، أفرادًا كانوا أم شعوبًا وقبائل):غافر52(﴾الدار
  . ):الكهف59(﴾وتلك القرى أهلكناهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعداً ﴿: تعاىلقال 

دم الركون والتهاون مع الظلم، ألن إقامة العدل من أجل ذلك؛ فإن حترمي الظلم، يفرض السعي إىل العدل، وع
إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على (من ذلك، حينما قال:  - صلى اهللا عليه وسلم–واجب، إذ حذرنا رسول اهللا 

  .)22)(يديه يوشك أن يعمهم اهللا بعذاٍب من عنده
  كرامة اإلنسان  :ثالثاً 

فرد أو أسرة، ومل تقرره طبقة أو يفرضه حزب، وإمنا جاء إلرادة اهللا الذي  من املسلم به، أن اإلسالم مل يأت إلرادة
أراد به هداية البشر، فاإلنسان ليس ندًا هللا، بل خلقه الذي كرمه وفضله على كثٍري من خلقه، والقرآن الكرمي حفل 

  مبظاهر احلفاوة اإلهلية باإلنسان؛ ولعل أهم هذه املواضع:
  .):التني4(﴾لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي﴿: تعاىلأحسن تقومي، إذ يقول  متييزه بالعقل وخلقه يف -1
وإذا قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض ﴿: تعاىلاستخالفه يف األرض، إذ يقول اهللا  -2
  .):البقرة30(﴾خليفةً 
ات واألرض وأنزل من اهللا الذي خلق السمو ﴿: تعاىلتسخري األرض، بل الكون بكل مفرداته له، إذ يقول اهللا  -3

ار وسّخر لكم  السماِء ماء فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسّخر لكم الفلك لتجري يف البحر بأمره وسّخر لكم األ
الشمس والقمر دائبني وسّخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسان 

  .)اهيم:إبر 34-32(﴾لظلوم كفار
؛ وأوىل احلياة، )24(، منذ أن كان جنيناً يف بطن أمه إىل ما بعد املوت)23(سنَّ له تشريعاً، ينظم شؤون حياته -4

من قتل نفساً ﴿: تعاىلوحق اإلنسان يف احلياة منتهى الرعاية، واعترب العدوان عليه عدوانًا على البشرية مجعاء، إذ يقول 
، وقول ):املائدة32(﴾كأمنا قتل الناس مجيعًا ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً بغِري نفٍس أو فساٍد يف األرض ف

. )25)(الشرك باهللا، وقتل النفس، وعقوق الوالدين(حني سئل عن الكبائر فقال:  -صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 
ا وهلا اإلنسان، واملسماة وشرع اإلسالم القصاص من املعتدين، بل أباح احلق يف الدفاع عن كافة احلرمات، اليت  يعيش 

  .)26(تسمية جامعة مانعة بالكليات اخلمس
إعالء اإلسالم لشأن اإلنسان فرداً، ال يضارعه سوى ما أواله من عناية بوحدة اإلنسانية، وحرصه على إعالء  إن

يا أيها الناس ﴿تعاىل: –اهللا ، إذ يقول )27(مبدأ اإلخاء واملساواة بني البشر مجيعاً، الذي جتلى يف خطاب النص القرآين
  ).:النساء1(﴾اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفٍس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثرياً ونساءً 
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وال مراء يف أن تكرمي اإلسالم لإلنسان رافقه حيًا وميتاً، فنهى عن سب األموات ونبش قبورهم، وأمر بالقيام باجلنائز 
ا جنازة يهودي؛ فقال: - صلى اهللا عليه وسلم–ت جنازة يهودي، فوقف هلا النيب إذا مرت، إذ يروى أنه مر  ، فقيل له: إ

يف هذا الباب، وأسهم االقتداء به يف صنع الصحف  -صلى اهللا عليه وسلم–أو ليست نفساً؛ وتكّرس منهاج الرسول 
أنه قد استأذن  - رضي اهللا عنه–روق عمر عن الفا-؛ ومما يروى يف هذا املقام )28(البيضاء يف التاريخ العاملي بأسره

عليه بالل احلبشي وأبو سفيان، فدخل من يقول له: بالباب أبو سفيان وبالل، فغضب عمر لتقدمي اسم أيب سفيان 
م.   على بالل..وأذن لبالل، لسبقه باإلسالم على املتأخرين عنه، وإن علت أنسا

  نهائية اإلسالم :رابعاً 
وحيد يف العامل، الذي يتسم مبصدرية إهلية مباشرة غري حمرفة وال مبدلة، ألنه رسالة السماء إن اإلسالم هو النظام ال

، )29(النهائية، اليت سعت إليصال البشرية كلها إىل مرحلة الرشد، ومتيزت بربانية املصدر واملنهج، وربانية الغاية والوجهة
يا أيها اإلنسان إّنك كادح إىل ربك كدحاً ﴿: تعاىل، وقوله ):النجم42(﴾وأّن إىل ربك املنتهى﴿: تعاىلإذ يقول 
  .):االنشقاق6(﴾فمالقيه

ائية رسالة اإلسالم فيما يلي:   وتتجلى 
آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون  ﴿: تعاىلإقرار اإلسالم بالنبوات والرساالت السابقة عليه، إذ يقول  -1

، بل اعترب ذلك من أركان اإلميان به، ):البقرة285(﴾ق بني أحٍد من رسلهكل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله ال نفر 
ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر ﴿: تعاىلفكفل بذلك احلرية الدينية لغري املسلمني يف قوله 
  .):البقرة256(﴾بالطاغوت ويؤمن باهللا فقد استمسك بالعروة الوثقى

األلوهية، املصري، (مية لكل القضايا الكربى، اليت شغلت الفكر اإلنساين وما زالت مثل: مشولية العقيدة اإلسال -2
  .ن)النبوة، الكو 

ائية الرسالة اإلسالمية  -3 خصوصية املصطلحات اإلسالمية لكل الظواهر اإلنسانية والكونية، ال تقدح يف 
ا  وعلى نيبٍّ منهم، وجاء القرآن الكرمي بلساٍن عريبٍّ  جاءت يف مبتداها للعرب -وإن كانت للناس أمجعني- ومشوهلا، أل

وكذلك أوحينا إليك قرآناً ﴿: تعاىلمبني، وهذه احلقيقة أعلنها القرآن الكرمي يف مواضع كثرية منها قوله 
  .):الزمر28(﴾قرآناً عربياً غري ذي عوج﴿، وقوله أيضا: ):الشورى7(﴾عربياً 

- هلدي إىل الناس أمجعني، ليغدو ضمري البشرية اجلديد، ونظن أن اهللا فعالية اإلسالم وقدرته على أن يقدم ا -4
  أدخر لرسالته خرياً كثرياً يف الغد اآليت. -سبحانه وتعاىل

************************  
  الهوامش:

  *) أكادميي من لبنان
  .):فصلت53( ﴾سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتنب هلم أنه احلق﴿يقول تعاىل:  -1
  وما بعدها. 103م، ص1999انظر: زكي جنيب حممود، قيم من الرتاث، دار الشروق،  -2
: عبـــد احللـــيم عـــويس، اإلســـالم حســـم اخلصـــومة املصـــطنعة بـــني الـــدين والعقـــل، جملـــة الـــوعي اإلســـالمي، العـــدد نظـــرا -3

  .34، صه1420، مجادى اآلخر406
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 ﴾فـــاعلم أنـــه ال إلـــه إال اهللا﴿: تعـــاىل:فـــاطر. وكـــذلك قولـــه 28﴾مـــن عبـــاده العلمـــاء  إمنـــا خيشـــى اهللا﴿: تعـــاىليقـــول  -4
  .ُمـَحمَّد):19(

جيئــة  -حبثــاً عــن األســباب-وإذا كنــا نأســى حلــال اهلــوان الــذي أضــحت عليــه األمــة؛ وإذا كــان الــبعض يــذرع العــامل  -5
أصـاب األمـة يف أخــالقها، وهللا نعـزو األمـر خللـٍل  -وبكلمـٍة واحـدة -وذهاباً؛ دومنا تعــريٍج علـى املــأزق احلقيقـي، فإننـا 

  فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا  إمنا األمم األخالق ما بقيت  در أمحد شــوقي يف قوله:
  :البقرة.163 ﴾وإهلكم إله واحد ال إله إال هو الرمحن الرحيم﴿: تعاىلقال  -6
  : اإلخالص.4-1﴾أحدقل هو اهللا أحد، اهللا الصمد، مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كفواً ﴿: تعاىلقال  -7
  .24م، ص1977انظر: أنور اجلندي، عاملية اإلسالم، دار املعارف،  -8
ومـا  29م، ص1995انظر: حممد سـعيد رمضـان البـوطي، اجلهـاد يف اإلسـالم، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الثانيـة،  -9

  بعدها.
  .24، صو28انظر: أنور اجلندي، املرجع السابق، ص -10
  .26دي، املرجع السابق، صانظر: أنور اجلن -11
  .52م، ص1962انظر: روم الندو، العرب واإلسالم، ترمجة: منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت،  -12
  .13م، ص1977انظر: يوسف القرضاوي، اخلصائص العامة لإلســالم، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة،  -13
م، 1997، 20جمللــــد الثالــــث، الفــــتح لإلعــــالم العــــريب، الطبعــــة الشــــرعية رقــــمانظــــر: الســــيد ســـــابق، فقــــه الســــنة، ا -14

  .273ص
انظـــر: معجـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن الكـــرمي، للعالمـــة الراغـــب األصـــفهاين، حتقيـــق: نـــدمي مرعشـــلي، دار الكاتـــب  -15

  .336م، ص1972العريب، 
  .131-130مرجع سابق، ص انظر: أبو األعلى املودودي، مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة، -16
م، 1995-1415: الشـــيخ حممـــد أبـــو زهـــرة، العالقـــات الدوليـــة يف اإلســـالم، دار الفكـــر العـــريب، القـــاهرة، نظـــرا -17

  .36ص
  .445م، ص1992، 16: الشيخ حممد شلتوت، اإلسالم عقيدة و شريعة، دار الشروق، الطبعةنظرا -18
، مــــع األســــوة احلســــنة، الطبعــــة األوىل، دار القلــــم، الكويــــت، انظــــر: القصــــييب حممــــود زلــــط و مصــــلح ســــيد بيــــومي -19

  م. 1981
ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـاً لكـل ﴿: تعـاىلفالشريعة الغراء تضمنت كـل مـا يتعلـق بأصـول احليـاة وفروعهـا، إذ يقـول  -20

لـذكر لتبـني وأنزلنـا إليـك ا﴿:األنعام، ويقول أيضـا: 38﴾ما فرطنا يف الكتاب من شيء﴿:النحل، ويقول: 89﴾شيء
أرسى العلماء املسلمون دعائم نظرية اإلسالم يف  -وعلى هدي التشريع  -لذلك  : النحل،44﴾للناس ما نزل إليهم

: أمحد أبو الوفا، أثر أئمة الفقه اإلسالمي يف تطوير نظراتنظيم العالقات بني األمم والشعوب. لتفصيٍل أدق وأعمق، 
  .20م، ص1997ية، مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، قواعد القانون الدويل والعالقات الدول

: اإلمــام الــبالذري (أمحــد بــن حيــي بــن جــابر)، فتــوح البلــدان، حققــه عبــد اهللا أنــيس الطبــاع وأخــوه عمــر، دار نظــرا -21
ــــريوت،  ــــاريخ الغــــريب قصــــة غــــزو 592م، ص1957النشــــر للجــــامعيني، ب ــــا كتــــب الت ــــذكر لن ــــة؛ ت . وعلــــى غــــري مقارن
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مــن قبــل أحــد ملــوك بروســيا خالفــاً ملعاهــدة بيــنهم، وقــد ذّكــره أحــد أفــراد حاشــيته بعــدم مشــروعية الغــزو، ؛ )ســيليزيا(
  فأجابه: بعد االنتصار، لن نعدم متحذلقاً مثلك يثبت مشروعية فعلنا. 

  .53م، ص1977انظر: يوسف القرضاوي، اخلصائص العامة لإلسالم، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة، القاهرة،  -22
بــأن  -كمـا هــو شــأن كــل مســلم-فمــن كــان موقنــاً (الــدكتور حممــد سـعيد رمضــان البــوطي:  -يف ذلــك-يقـول حمقــاً  -23

لإلســالم مصــادره الثابتــة املتفــق عليهــا، وأن هلــذه املصــادر مثــرات علميــة يانعــة، تتمثــل يف األحكــام الفقهية..فلســوف 
  .4سابق، ص: كتابه اجلهاد يف اإلسالم، مرجع نظرا، )يذعن هلذه األحكام

  .286: السيد سابق، مرجع سابق، صنظراملزيٍد من التفصيل يف هذا الباب،  -24
  .359انظر: صحيح مسلم، بشرح النووي، اجمللد األول، مرجع سابق، ص -25
  .7انظر: السيد سابق، مرجع سابق، ص -26
مـرة، كيمـا يكـون هـذا  240الناس وكلمة ,مرة 63ومن مظاهر التكرمي يف النص القرآين، أن وردت كلمة اإلنسان  -27

برهانـــاً لإلســـالم بأنـــه ديـــن اإلنســـان يف كـــل أطـــوار حياتـــه، وديـــن اإلنســـانية. انظـــر: يوســـف القرضـــاوي، مرجـــع ســـابق، 
  .53ص

     .23انظر: حممد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -28
  .35و9انظر: يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص -29
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  صراآلخر واألنا في الوعي العربّي المعا
  عبد اإلله بلقزيز*

 وعُي اآلخر -1

غالباً ما كانت الرِّْحلة يف الثقافة العربية الوسيطة املناسبة األهّم الكتشاف اآلخر والتعرُّف إىل منظومة أفكاره وعوائده 
لمني أن يتعرفوا هو املختِلُف يف املِّلة. ومع أنه كان يف وسع املس - يف األعّم األغلب-وتقاليده ونظرته إىل العامل. واآلخُر 

اعتقدوُه إليه يف ديارهم الزاخرة بامللل والّنحل، وأن يدّونوا بدقٍة عالية عقائَدُه وآراَءُه، ويـََتَميـَُّزوا فيها الفوارق والفواصل عمَّا 
ث ُهم وأخذوا به...، إال أن ذلك ما كان يكفي ليعوِّضهم عن احلاجة إىل اكتشافه بعيدًا عن َحْوَمِة اإلسالم، أي حي

يقيم يف ُعقر داره كصاحب سيادٍة ال كجماعٍة ِمّلية صغرى داخلٍة يف ذمَّة اإلسالم. ولقد كان من الطبيعي أن يـَْبُدَو 
رغم - اآلخر أكثر اختالفًا كّلما بـَُعَد عن جغرافيا اإلسالم، ألن اآلخر الذي يعيش يف كنف اجملتمع اإلسالمّي يظل 

لك اجملتمع الذي رَسَخْت فيه مع الزمن تقاليُد التعّدد والتنوع. ولذلك اكتسبت جزءًا من منظومة ذ -االختالف املِّليّ 
نصوص الرِّحلة يف التاريخ الثقايف العريب طعمًا خاّصاً، وكانت مرآًة قرأ فيها املسلمون مالمح جمتمعاٍت أخرى خارج دار 

  اإلسالم، لِتُـْنِتَج يف وعيهم مفهوم اآلخر.
لثقافة العربية احلديثة واملعاصرة: ظلت الّرحلة وسيلًة الكتشاف اآلخر (غري العرّيب أو غري  خيتلف األمر كثريًا يف امل

املسلم)، ومادًة يُِطلُّ منها اجملتمع والثقافة على العامل املختِلف لذلك اآلخر. ومثل األوىل، مل تكن معاينُة العرب يف 
م لعساكر اآلخر (األورويب) ومستوطنيه، وأمناط سل وكهم، وطرائقهم يف التفكري أو يف العمل، لتعوِّض عن جمتمعا

احلاجة إىل اكتشاف هذا اآلخر يف موطنه. وليس يغريِّ من األمر يف شيء أن اآلخر املقيم يف ديار العرب واملسلمني َملْ 
وأن اكتشافه يف  -كما كان حال مجاعات امللل والنَِّحل يف املاضي- )اجلماعة الوطنية(ميثِّل مجاعة ِمّلية صغرى داخل 

موطنه أْدعى إىل متييزه، عن تلك اجلماعات الداخلية، ذلك أن قوة األوروبيني يف جمتمعات العرب احملدثني كانت وحدها 
تكفي لَِتْحِمل األخريين على التعرُّف إىل تلك اجملتمعات والدول اليت أتى منها العساكر واملستوطنون وفرضوا أنفَسهم 

  لى املسلمني.وشرائَعهم يف احلياة ع
ختلف األمر هنا قليًال يف اكتشاف ذلك اآلخر ووعِيه. كان الّرحالُة العرب واملسلمون الُقَدامى أقلَّ شعورًا بالدُّونية ا

لكن هذا  -) مثالً 1كما نلحظ ذلك عند البريوين(-جتاه اآلخر من رحالة القرن التاسع عشر. مل ُخيْفوا انبهارهم به 
ًا حدَّ الشعور بتفوُّق حضارته أو ثقافته على حضارة أو ثقافة املسلمني، وال قادهم إىل االعتقاد االنبهار ما بـََلَغ يوم

بوجوب اقتدائه وتقليده. أما رّحالُة القرن التاسع عشر، ومثقفو هذه الفرتة عموماً، فكانوا أكثر شعورًا بالنقص جتاهه، 
التعبري عن احلاجة إىل األخذ مبا أخذ به من مبادئ ووسائل كي وأكثر انبهارًا بنموذجه احلضارّي والثقاّيف، وأبعد يف 

  ينتهض وَحيُْصل له السَّْبُق والتفوُّق.
وليس من شك يف أن قيمة اكتشاف اآلخر من خالل معاينته يف موطنه، وتدوين معطيات تلك املعاينة، تتبدَّى على 

ا العرّيب عن ذلك اآلخر: حنٍو أوضح حني ندرك أن من نتائج تلك املعاينة (أو املشاهدة)  تبديد الصَُّور النمطّية اليت كوَّ
قدميًا وحديثاً. وهو تبديٌد ال يصحِّح نظرًة فحسب، بل ينـُْقل املعرفة العربية باآلخر إىل مستًوى نوعيٍّ يتضاءل فيه ثِْقُل 

ِممَّا َخيْرُج عن دائرة االستغراب أو القْبليات واألحكام املسبقة، ويرتفع فيه معدَّل االنتباه ألدق التفاصيل. وإذا كان 
االستفهام أن درجة التحرُّر من أحكام الصُّور النمطية املكوَّنَة عن غري املسلم يف العهد الوسيط، وأن مستوى االنتقال 
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 بوعيه بعيدًا عن ثِْقِل تلك القْبليات واملسبقات، َكانَا دون ما أصبحا عليه اليوم (= بسبب شعور مثقف ذلك العهد
مبركزية اإلسالم يف العامل وتفوُّقه على سائر األديان واحلضارات)، فإن مستوى حترُّر املعرفة العربية احلديثة باآلخر من ثقل 
الصَُّور النمطية واألحكام اجلاهزة املكرورة ليس يعلو كثريًا عن سابقه: ليس ألن املثقف احلديث ما زال مسكونًا بفكرة 

وإمنا ألنه ما بَرَِح يعتقد بإمكانية استعادة جمد املاضي يف  - مثلما كان َسَلُفُه يف املاضي-ضارية تفوُّق اإلسالم واألنا احل
  املستقبل، وبإمكانية ممارسِة ممانعٍة ناجحة ضّد االعرتاف باهلزمية احلضارية أمام اآلخر.

حيث التفاُوُت بينهم يف من حتصيل احلاصل القول إن هذا االستنتاج ال َيْصُدق على أصناف املثقفني كافة، 
التمسك مبوارد التاريخ واملوروث احلضارّي كبري؛ لكن القارئ يف خطاب أكثِر املنفتحَني منهم على الثقافة األوروبية يـَْعُثر 

بينهم وبني األصاليني َجيَْمُعهم على رأٍي واحد: حاجة العرب إىل استئناف دورهم  - صريٍح أو ُمْضَمرٍ - على ُمْشتَـَرٍك 
م أمام اآلخر ليست مدعاًة إىل التسليم احلضا رّي واخلروج من غياهب التأخُّر واالحنطاط، وشعورهم بأن هزمية جمتمعا

يرفع  -على اختالٍف يف فهمها-ا، بل دافعٌة إىل نْقضها. وغينٌّ عن البيان أن جمرَّد التمسك بفكرة االستمرارية التارخيية 
  ها بآخٍر َتِعيِه بوصفه كذلك: أي من حيث هو آخر.من درجة االنتباه إىل األنا يف عالقت

تبدو فرضية االستمرارية التارخيية يف خطاب األصاليني أشبه ما تكون بالعقيدة يف احلّد األقصى من التعبري عنها: ال 
ا معايَنُة الفارق احلضارّي بني أحوال املسلمني وبني ما هي عليه مدنيَُّة الغربيني )، ألن هذا الفارَق 2(تـَُزْحزُِح اإلمياَن 

ُمْدَرٌك بوصفه تعبريًا أمينًا عن فداحِة ما يقود إليه احنراُف املسلمني عن جادَّة العقيدة اليت صنعْت هلم يف التاريخ مركزيًة 
ج التزامهم خبّط الع قيدِة حضارية يف املاضي. يتحوَّل تفوُّق اآلخر، هنا، إىل مربٍِّر إضايف للدعوة إىل استعادة املسلمني 

والتاريخ الستدراك ما أضاَعُه عليهم احنراُفهم عن جادَّته واللَُّحوق بذلك اآلخر. وما كان ُمْستَـْغرباً، إذن، أن يذهب قسٌم 
ذه املقالة إىل حسبان تفوُّق اآلخر ممَّا َحَصَل لُه وحتقَّق بنهجه سبيل اإلسالم من دون أن يكون مسلماً.  من اآلخذين 

يُْدَرك التقدُّم األورويب، لدى قسٍم من دعاِة األصالة، حبسبانه تطبيقًا ملبادئ اإلسالم اليت َذَهل عنها  وكم كان داالًّ أن
ا األوروبيون!   املسلمون وأخذ 

د تبدو الفرضيُة إياها، يف اخلطاب (األصايل) نفِسه، جمرَّد ميكانيزٍم دفاعّي يُبديه احلاملون هلذا اخلطاب يف وجه قو 
إىل ممانعة (فكرية ونفسية) ضّد االعرتاف باهلزمية احلضارية أمام  -هنا-يتحول القول باالستمرارية التارخيية  تفوُّق اآلخر.

مدنيَّة ذلك اآلخر وثقافته. لكن هذه املمانعة نفسها ليست دائمًا بعيدة عن أن تكون حمَض مكابرٍة تنطوي على وعٍي 
بتفوُّق اآلخر وغلبته. وكم هو زاخٌر تراُث الفكر العريب احلديث  الشعورُ  - نفسّياً - شقّي أو موقٍف جريح يستنزفُه 

  واملعاصر باملقاالت الذاهبة هذا املذهب من املمانعة املنكسرة من الداخل!
أما الفرضيُة عيُنها يف خطاب احلداثيني، فكانت أقرب إىل الفكرة االستنهاضية من أية فكرٍة أخرى. فاملعَظُم منهم 

الغربية أحدثت قطيعًة يف التاريخ مع ما قبلها، وأَنـَْهْت أيَة فكرٍة عن استمراريٍة تارخيية أو حضارية جملتمٍع  يدرك أن املدنيَّة
ا إّال  أو ثقافٍة خارج حظرية الغرب (= أوروبا آنذاك). لكن مقالتهم يف التقدم ما كانت لتربّر نفسها جلمهور املخاطَِبني 

رتَّب-ميق بالسابقة احلضارية للقول من مثة من طريق دغدغة الشعور اجلْمعّي الع
ُ
إنَّ يف وسع العرب  -وباالستنتاج امل

ضويٍة يف املاضي. وال تكاد تكشف هذه املقالة االستنهاضية عن حدود اعتقادها  اليوم أن يستأنفوا ما بدأوه من مغامرٍة 
وع التقدم سبيًال وحيدًا هو عيُنه السبيل الذي بفكرة االستمرارية التارخيية، وصدق ذلك االعتقاد، إّال حني ترُسم ملشر 

  قَطَعُه اآلخر على طريق النهضة.
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يف كل حال، أتِت الصلُة باآلخر من خالل الرحلة واملعاينة واملقارنة تؤّسس فكرة (هذا) اآلخر يف الوعي العرّيب، 
م لديه، فتنزِّلُه منزلَة امليزان الذي يكيُل به وتُنبُِّه إىل الفجوة اليت تفصل جمتمعات اإلسالم عن مدنيَّته وعن منسوب التقدُّ 

م من أسباب الكينونة التارخيية واحلضارية. لكن قراءة اآلخر تتحوَّل  يف الوقت - املسلمون ليعرفوا مقدار ما يف حوز
 - أو مغايرةِ -يَِّة إىل مناسبٍة لقراءة النفس والذات يف مرآته، أو ُقل إىل مناسبٍة تكتشف فيها الذات نفَسها يف َغريِْ  -نفِسه

  ذلك اآلخر هلا.
  الوعي الذاتي -2

ُد األشياء، وبني موضوعٍة هيغلية تقرِّر أن  ليس من كبِري مسافٍة بني مأثوٍر شعريٍّ عريبٍّ يذهب إىل أنه: بضدِّها تتحدَّ
ُد األنا، أو أن الوعَي الذايتَّ (= الوعي بالذات) يـَْنُجم عن  وعي اآلخر. جتتمع  -من ويتحصَّل- اآلخر هو الذي حيدِّ

ا األنا. ليس مهّمًا أن يكون  العبارتان على القول جبدليٍة تؤسِّس اَحلدَّ (= التعريف) واملاهية، أو ُقْل جبدليٍة تتعنيَّ 
بني فطنة أيب الطيب املتنّيب وبني ديالكتيكية هيغل يف تعيني األشياء والذوات والصالَّت بينها،  - هنا-التطابق ناجزًا 

ر ما يـَُهمُّ التشديد على أن تعريف الذات والوعي الذايت ليس فعًال بسيطًا جيري بالبداهة، بل فْعٌل مركَّب وحاصُل بقد
عالقٍة جدلية بني حدَّْين متغايرْين. أو ُقْل إن من الطبائع يف حركة الواقع والوعي أن الذات ال تنتبه إىل نفسها، أو ال 

رٍة، إال مىت اصطدَمْت بغرييتها، أي بآخٍر يدفعها إىل الشعور بإنـَِّيِتَها أو باختالفها تكاد تعي نفَسها كتغايٍُر أو مغاي
  ومتايُزها.

ذا املعىن، وخالفًا للمأثور من االعتقاد يف هذا الباب، ليست معًطى قْبلّيًا ناجزًا َحيُْصل مبحض التأمُّل الذايت  اهلوية 
ا مثرُة جدليٍة َتَضُعَها يف مقابل ما خيالفها، أو ُقل تضعها يف أو التأّمل يف الذات، أو مبحض االستذكار واال سرتجاع. إ

خمتلفة. وهكذا ال يكون  -أو هويةٍ - مقابل ما َتِعي أنه خيالُفها، فيْحُصل من وعيها مبخالفته إياها وعُيها بنفسها كماهية 
ا تعي نفَسها كذلك (أي أنا) من خالل آخٍر ينبـُِّهها اآلخر آخرًا ألن األنا تراه كذلك (آخراً)، وإمنا تكون األنا أنًا أل

إىل نفسها وإىل ِإنـَّيِتها، أو ُقل إن هذا اآلخر يبدو هلا كذلك (آخراً) ألنه يستثري فيها ماهيًة كانت ُمْضَمَرًة، وكانت يف 
  حاجٍة إىل مهماٍز يوِقظُها كي تنتصب كينونة مقابلًة لكينونة ذلك اآلخر.

  ه األنا عن نفسها يف حركة وعيها اآلخر؟ما الذي تتعرَّف في
ا  تتعرف على مجلِة أبعاٍد َيِصُل بينها ويـَْفِصل أكثُر من وْجِه صلٍة أو عالقة فثمة، على األقل، أربع كيفيات َحيُْصل 

عور وعُي األنا لنفسها يف تلك العالقة: وعي االختالف يف املاهية، ووعي صالت التشابه أو االشرتاك مع اآلخر، والش
ْفرط بالتفوق، مث الشعور الّشقّي بالنقص.

ُ
  امل

إىل وعي الذات يف اختالفها املاهوّي عنه. يرتفع  -للدقة  -قد يدفع الوعُي باآلخر إىل إدراكه خمتِلفًا وبرّانّياً، أو 
. ينصرف الوعُي عن حّس املقارنِة، يف هذه احلال، ويرتفع معه معّدل االنتباه إىل الفواصل والتمايزات بني املاهيَّتَـْني 

ا األنا ككينونٍة مستقلٍة ومغاِيرة عن آَخرِها الذي ال ترى فيه إّال ما  البحث عن أية صلٍة أخرى غري تلك اليت تـََتَظهَُّر 
ة. يـُْغرِي هذا النمط من الوعي باالختالِف واملغايرِة بلعبٍة ايديولوجيٍة مأثورة يف مثل ه ذه َيُدلُّ عليها كذاتيٍة غِري مشاِ

احلاالت: االستدعاُء الكثيف للقرائن واألسانيد من املاضي، وتنزيُلها منزلَة الشاهِد على ذلك االختالف. وهكذا ال 
يصبح اختالف األنا عن اآلخر حالًة حديثًة أو معاصرًة َمحََل عليها وعُي التبايُِن بني احلدَّين (= املاهيتني) حتت وطأِة 

تتكرَّر حقائُقُه ومفاعيُله يف التاريخ، أو ُقْل  )قانونٍ (عي، بل يتحوَّل ذلك االختالف إىل ميالِد فكرِة اآلخر يف ذلك الو 
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يصبح (اختالفاً) له تاريخ! من يقرأ خطاب األصالة يف الفكر العريب، يَِقُف على ذلك بالبيـَِّنات: الغرب املختِلُف اليوم 
ْشَتَبُك معه يف السياسة واالجتماع والثقافِة ومياد

ُ
الذي نازله العرب واملسلمون يف  )الصلييبّ (ين القتال، هو نفسه وامل

دون أن نذكُر علماء األزهر والزيتونة  -القدس واألندلس والبلقان! هل كان اإلصالحيُّ مجال الدين األفغاين مثًال 
  بعيداً عن مثل هذا االعتقاد؟! -والقرويني والفقهاء املسلمني يف كل مكان 

ْنِقَفاُل الوعي على نفسه وإقامُته البْني مع ما يقوم مقام املقاِبل لألنا. إجوه الوعي الذايت يقع فيه ذلك وْجٌه أّول من و 
سرعان ما يظهر يف صورِة َمْيٍل إىل البحث عن اجلوامع  -مقابًال لألول-لكن وجهًا ثانيًا من ذلك الوعي الذايت 

شتَـرَكات بني األنا واآلخر. ينتبه الوعي العريب يف
ُ
إىل ما يف هذا اآلخر ممّا يشبه ما  - من إدراك اآلخر-هذه احلال  وامل

عندنا. يلحظ، مثًال، مقدار تشبُّع هذا اآلخر باإلميان بقوة العلم واملعرفة والتنظيم االجتماعي والعدل...، فيتذكر أن 
ا حضارُة العرب واملسلمني وقامت عليها يف ما مضى من ا.  هذه مجيَعها من القيم اليت متسكت  زمن صعودها وسياد

باآلخر كميكانيزم نفسّي للتعبري عن اإلعجاب باألنا (احلضارية). وتلك حال مقالة اإلصالحيني  - هنا-يزداد اإلعجاب 
إىل االعتقاد بأن أوروبا ال تفعل أكثر من التزام النهج الذي  -أحياناً -): اليت ذهبت 3اإلسالميني يف القرن التاسع عشر(

لدى دعاة -اإلسالم وَذَهَل عنه املسلمون. مث ال يلبث هذا الوعي باملشابـََهِة واالشرتاك أن يعّرب عن نفسه  رمسْتُه تعاليم
يف صورة دفاع عن كونية القيم اليت ْحيملها اآلخر وْحيملها معه قسٌم من  -األخذ عن أوروبا من املثقفني واملفكرين العرب

برَّانيًا عنه أو جمافيًا لقيم شخصيته. يف هذا النمط الثاين من الوعي  -سببهلذا ال-اجملتمع العريب ال حيسب ذلك اآلخر 
  لِتُـْفِسَح اجملال أمام إدراٍك أكثر توازناً للذات وللعامل. - أو ختَِفُّ على األقل-الذايت، تتضاءل إنِّيُة األنا 

أو الديين أو الثقايف أو إىل تنميِة شعوٍر لدى األنا بالتفوق (احلضاري  - ثالثا- وقد يدفع الوعي باآلخر 
األخالقي...). يـَْنجم ذلك عن ِفْعِل مقارنٍة ُجيريه ذلك الوعي بني األنا واآلخر. لكنها، يف األعّم األغلب منها، تأيت يف 

جًا ينقِّب عّما حيَسُبه ذلك الوعي عالماِت نقيصٍة أو َخَصاصٍ  يف  صورة مقارنٍة انتقائية وايديولوجية. إذ َتْسُلك املقارنة 
اآلخر لتظهري ما يف حوزة األنا من عناصر االمتياز أو السَّبق: ويف هذا انتقائيٌَّة واضحة. يف الوقت نفِسه تصمت املقارنة 

ا- عّما يف األنا من نقٍص أو فراغ، أو عمَّا لدى اآلخر من عناصر تفوٍُّق وامتياز. ويف هذا مسلك  -والوعي املتوّسل 
يه. وإذا كان من النافل القول إن هذه الكيفية من الوعي الذايت ال تؤّسس مقالًة ذاَت ايديولوجي صريح ال غبار عل

ا ال تعّرب   - يف الوقت نفسه-اعتبار: يف ميزان املعرفة ويف مضمار وعي جدلية األنا واآلخر وعيًا تارخيّيًا وموضوعّياً، فإ
بني األنا واآلخر من خالل ممارسة فعل املكابرة وتقمُّص سوى عن آلية دفاعية ضد االعرتاف باختالل التوازن يف العالقة 

  غري املتكافئة. - أو املقارنة-) املنازلة(دور املتفوق يف هذه 
وأخرياً، قد ينتهي ذلك الوعي الذايت إىل منٍط رابٍع من إدراك األنا يف عالقتها بآَخرِها مييل إىل التعبري عن نفسه يف 

ص). يف هذا الضَّْرب من اإلدراك، ال يبدو اآلخر قويّاً فحسب، ومتفوقا فحسب، بل صورِة وعٍي شقّي (= الشعور بالنق
تبدو األنا على درجٍة من اهلوان والقصور إىل احلّد الذي يتكوَّن معه شعوٌر بالنقص والدونية جتاهه. يـَْنُجُم هذا الوعي، 

ا، بل مثل سابقه، عن فعل املقارنة. لكنها املقارنة اليت ال تكاد تنتبه كثري  ًا إىل ما يف الذات من عناصر القوة وأسبا
مدعاًة إىل التشييع  -أكثر فأكثر- تنصرف إىل إحصاء مواطن القوة لدى اآلخر، وإىل تظهريها يف مقابل أنًا تبدو 

جينح والرثاء. وعلى الرغم من أن هذا النمط من الوعي الذايت جيانب السقوط يف فعل املكابرة الذي ينغمس فيه سابُقه، و 
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حنو إدراٍك للذات أكثر تشبُّعا بالنسبية واحلَْيدة واملوضوعية، إّال أن شحنته االيديولوجية املتَّقدة ال ختمد سريعًا حني مييل 
  )!4باطِّراد إىل َجْلد الذات وتقريعها ووْضع مرياثها الثقايف واحلضاري بني أصفاِد معيارية تبدو وحيدة هي معيارية اآلخر(

*  *  *  
ل من تقرير كلِّ بعٍد من أبعاد التعريف (= تعريف الذات)، ويؤسُِّسُه يف الوقت نفِسه، خطاٌب ثقاّيف وفكرّي: يـََتَحصَّ 

ُد على التفوق احلضاري والثقايف لألنا، خطاَب النرجسية والتبجيل  يـُْنِتُج الوعُي الذايتُّ باالختالف يف املاهية، املشدِّ
- يف َغَناٍء عنه. إنه  -يف حسبانه- إىل املوروث مستكفيًا به عن أّي انفتاح هو  الذايت، املنغلَق على النفس واملنكفئَ 

ة واالشرتاك، املرتاجُع إىل فكرة القصور الذايت، خطاَب  -بالتعريف خطاب األصالة. ويـُْنِتُج الوعُي الذايت باملشا
  إنه خطاب التقدم واحلداثة.االستدراك والتماهي مع اآلخر، اجلانَح حنو أوسع أشكال االنفتاح والتثاقف. 

بعيداً عن معايري القياس املعريف لوجاهِة أيٍّ من اخلطابني املومأ إليهما، مثة وْجٌه ايديولوجي (أو وظيفي هلما) ال جيوز 
 إمهالُه، ألنه صميميٌّ يف تكوينهما، بل لعلَّه األسُّ يف ذلك التكوين. يؤدي األول وظيفة املمانعة واالستنهاض: املمانعة
زمية األنا، واستنهاض قواها لرّد زحف مدنيَّة اآلخر وقيمه. أّما الثاين، فيؤدي وظيفة التنوير إذ حيمل على  ضّد الشعور 
عاتقه التعريف بقيم املدنيَّة اجلديدة وثقافتها سعياً وراء توطينها يف نسيج اجملتمع والثقافة العربيـَّْني. ويف هذه الوظيفة أيضا 

  ي خياطب فكرة النهضة الثاوية يف الوجدان الثقاّيف.َمْلَمٌح استنهاض
  من جدليٍة من الخارج إلى جدليٍة من الداخل -3

ا جدليٌة  - يف مجلة ما ميكنه أن يلحظ- القارُئ يف جدلية األنا واآلخر يف الوعي العريب قراءَة متحيٍص ونقٍد يـَْلَحُظ  أ
ا تقّدم نفَسها يف صورِة  جدليٍة تؤسُِّس العالقة بني حدَّْين أو طرفـَْني مستقلَّْني أو متمايزْين (مها: مبعًىن وحيد، أي مبعىن أ

ذا املعىن، فهي جدليٌة  األنا واآلخر). ِإِذ الوعُي بطرٍف منها حيُصل من خالل، وبواسطة، الوعي بالطرف اآلخر. و
خلية اليت تؤسِّس كلَّ حدٍّ من حدَّْي بسيطة أو غري مرّكبة. وهي كذلك، ألن الغائب فيها هو الوعي بتلك اجلدلية الدا

العالقة بني األنا واآلخر. ِإِذ الواحد من احلَّدين ليس بسيطاً، أي ليس وحدًة متجانسًة ُمْقَفَلًة على معًىن وحيٍد ومطلقة، 
بني  ذلك التناقض الذي يؤسِّس العالقةَ  - أو قل هو مثيلُ -بل ينطوي يف ذاته على تناقٍض داخلّي يؤسِّسه: هو نفُس 

هو أن هذا التناقض (اجلديد) ليس بني حدَّْين  )بسيط(األنا واآلخر فيضعها يف صورِة جدليٍة بني حّدْين، مع فارق 
ائية، بل يتحوَّل  - ذا املعىن-منفصلني. وهكذا ال يصبح أيُّ حدٍّ من حدَّْي العالقة  وحدًة عضوية تنطوي على داللٍة 

بني معَنيْني وداللتْني منه تقوم بينهما ِصَلُة تقابٍُل  -للدقة-أكثر من معًىن وداللة، أو  إىل عالقٍة جديدة بني - هو نفُسه-
  وتوتُّر.

ا بوصفها كذلك، أي أناً. واألمُر  ا واحدًا لدى مجيِع من يدركو ليسِت األنا هنا متجانسًة إذن، أو ليس الوعُي 
ذا ليس واحدًا لدى من  حيسبونه كذلك، أي آخراً. ومعىن ذلك أن الذين سلَّموا من نفُسه يقال عن اآلخر. فالوعُي 

ا العالقة بني األنا واآلخر، وخاضوا فيها من هذا املوقع الفكرّي أو ذاك، مل  ُ املثقفني العرب بوجود إشكاليٍة فكريٍة عنوا
ا إشكاليًة بني حدَّْين، بل من حيث هي تنطوي على تناقٍض داخلّي يف النَّظَ  ر إىل كلِّ من األنا واآلخر يعيشوها حبسبا

  معاً. لنطالع، إذن، صورة هذه اجلدلية الضمنية أو الداخلية اليت تؤسِّس كل طرٍف من طرْيف عالقة األنا واآلخر.
  اآلخُر المتعدد أو جدلية المدنيَّة والسيطرة -أ
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ت عنه صورٌة منطية متكررُة املالمح يكِن اآلخُر واحدًا لدى تيارات الفكر العريب وحلظاته املعرفية كافة، وال ُرِمسَ  مل
متعّدداً، بل متقابَل الصور إىل حدِّ التناقض. لكنه مل  -باألحرى- والقسمات يف املقاالت العربية احلديثة واملعاصرة. كان 

داً. فالغالب على مقاالت الفكر العريب أن متيل  الواحدُة يكن دارجًا يف الوعي العريب أن يُْدَرَك بوصفه كذلك، أي متعدِّ
ائية، تقودها إىل إنتاج أحكاٍم  -أو ماهياته- منها إىل إدراكه يف ُصَورِهِ  الواحدية، فتكوَِّن حوله نظرًة متجانسة: قْطعية و

معيارية حوله. ومعىن ذلك أن التعدُّد الذي ينطوي عليه ذلك اآلخر يف ذاته، أي التعدُّد فيه بوصفه واقعًا موضوعّياً، مل 
من التيارات كافة بوصفه وعياً  - الذين شغلهم سؤال اآلخر- الوعي به من ِقَبل املثقفني واملفكرين العرب يرتجم نفَسه يف

  متعّدداً أو جدلّياً.
َوَقَع تعيُني اآلخر بصفاٍت متعددة ومتضافرة يف املعىن والداللة لدى كل تيار من تيارات الوعي العريب. فهو الغرب 

 الذي يقابل اإلسالم؛ وهو االستعمار الذي يستبيح ديار العرب واملسلمني ويذيق الذي يقابل الشرق؛ وهو الصلييبّ 
ُد عقيدة املسلمني باهلدم ونظاَم القيم لديهم باملسخ والَفْتك؛ وهو عنوان  أهلها اهلوان؛ وهو عاملَُ الكفر الذي يـَتَـَهدَّ

اتية... إخل. إنه كل هذا وأكثر يف خطاب األصاليني أو السيطرة واهليمنة والبطش واالستعالء ونزعات التفوُّق واملركزية الذ
دعاة األصالة، ممَّن أبدوا ممانعة ضّد االعرتاف به ككينونٍة متفوقة ُمتْلي على املهزوم شروط املنتصر. يف املقابل، أطلق عليه 

ما ُدونـََها؛ وهو فكر األنوار احلداثيون، أو دعاة احلداثة واملعاصرة، صفاٍت نقيضاً. فهو املدنيَّة املتحضرة اليت تفضح 
ومبادئ الثورة الفرنسية؛ وهو العقل والعلم والقوة والتنظيم؛ وهو الصناعة واإلنتاج؛ وهو احلرية والتسامح؛ وهو الدولة 

وق الوطنية احلديثة؛ وهو الفرد املتحرر من اخلوف واخلرافة والتقليد وثقل القيم البائدة واملواريث؛ وهو كل ما يرمز إىل التف
  والشفوف واقتحام اآلفاق. إنه العامل املثال الذي ينبغي أن يـُْقَتدى.

من الثابت لدينا أن أمناط التعيني هذه، يف تناقضها واختالفها، مل تكن شاملًة أو مشوليًة يف وعيها ما تُِعيّـُنه وُتَسمِّيه. 
َجَد نفَسه منساقًا إىل املبالغة يف التشديد إن الواحد منها يـَْلَحُظ جوانب يف ذلك اآلخر من دون أخرى. وإن َحَصل وو 

إىل  -على األقل- على جوانَب بعينها مع حصول وعيه بغريها أو بنقيضها، مال إىل السكوت عن الثانية وطْمسها، أو 
ا وعدِّها يف باب االستثناء الذي ال تـَْنَتِقُض به قاعدة. وعندي أن ذيْنك النمطني من  التهوين منها واستصغار شأ

إلدراك األحادي لآلخر جيافيان حقيقته املوضوعية وَيْذهالن عن إدراكها يف تعدُّدها، أو قل يف ازدواجها، وتناقضها. ا
ومن النافِل القوُل إن نقد تـَْينك النظرتْني املتنابذتني إىل اآلخر هو املدخل املعريف الضروري إىل إعادة بناء وعٍي موضوعّي 

  به.
االستعمار، والغزو، والسيطرة، وحّب امتالك العامل، والتفوق،  -حصراً - خر) هو ليس صحيحًا أن الغرب (اآل

واالستعالء، والعنصرية، والعداء للدين ولإلسالم بوجٍه خاص...؛ كما َترُِد أوصافُه يف مفردات خطاب األصالة، بل هو 
فلسفة األنوار، والثورة  -فقط- ليس الغرب هو العلم، والعقل، واحلرية، واملدنية، والتنظيم، واإلنتاج. يف املقابل،  - أيضاً -

الصناعية، ومبادئ الثورة الفرنسية، والنظام السياسي احلديث القائم على الدستور واحلريات...، على ما يلحظ خطاُب 
 ؛)ما وراء البحار(تلك الرأمسالية املتوحشة الزاحفة جبيوشها إىل أسواق عامل  - كذلك-احلداثة ذلك حصراً، وإمنا هو 

َزْتُه روايات )الرجل األبيض) (تفوق(وتلك الفكرة العنصرية (املركزية األوروبية) عن  ؛ وذلك املخيال اَجلْمعّي، الذي َجهَّ
احلروب الصليبية والصدام املسيحّي اإلسالمّي يف األندلس والبلقان، واآليت إىل ديار املسلمني للثأر والِقَصاص؛ وذلك 

  رات الذي بـََلَغ حدود اإلبادة اجلماعية!القمع الرببرّي لشعوب املستعم
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وباجلملة، إن اآلخر هو هذا وذاك يف اآلن نفِسه، وال يـَْقَبل التجزئة على إدراكْني أحاديـَّْني. إن الذين َأْغَلظُوا يف 
غلب من يف األعّم األ-السباب والشتم والنَّكري وُهْم يصفونَه، مل يقولوا إّال نصف احلقيقة: مل يقولوا إنه كان كذلك 

يف ديارهم فقط، ومل يكن أمرُه كذلك يف ُعقر داره. والذين أغدقوا عليه آيات املديح وزفُّوُه يف نصوصهم   - سلوكه
كالعروس العذراء مل يقولوا إّال نصف احلقيقة: مل يقولوا إنه كان كذلك يف َحْوَمِته فقط، ومل يكن أمرُُه على النحِو نفِسه 

العرب واملسلمني. ومعىن ذلك يف احلالْني أن الوعَي به ما كان موضوعّيًا وال متكامًال ألنه يف املستعمرات: ومنها ديار 
  َحَصل من زاويْيت رؤيٍة متقابلتني.

  األنا المنقسمة على نفسها أو جدلية النهضة والتأخر - ب
ما حول اآلخر. ولقد طبعهما، أنتج الفكر العريب املعاصر نظرتْني إىل األنا على مثال تينك النظرتني اللتني عربَّ عنه

مثل سابقتيهما، التقاطب والتنابذ فمالت كلٌّ منهما إىل بناء صورة لألنا شديدِة التباين واالختالف عن األخرى. أغرقِت 
املتكرر يف كل األزمنة.  )جوهرها(ا عرب التاريخ، وبيان  )َتفرَّدت(النظرُة األوىل يف مديح الذات وتظهري خصائصها اليت 

أسباُب التفوُّق  -يقول أصحاب هذه النظرة-لذاُت هذه (املسلمة) ذاٌت حضاريٌة عظيمُة األثر، ألنه اجتمعت هلا فا
واالمتياز عّما عداها من ذوات حضارية: عقيدة اإلسالم وشوكة العرب الفاحتني وثراء مرياثهم الثقايف. واحلضارُة اليت 

ا اندثرت وزال اُمسها أنتجْتها هي األعلى واألجّل يف تاريخ احلضارا ت. وهي ليست من املاضي فقط، وال جيوز الظّن بأ
م ضّلوا عن سبيلها  م ليس إّال أل م من عادياِت الدهر مما أصا ورُمسها، بل هي مستقبل العرب واملسلمني. وما أصا

عن تعيٍني دقيٍق هلذه األنا، سنجد وعن سبيل العقيدة اليت أجنَبْتها. وإن حنن تأمَّلنا يف معطيات خطاب األصالة باحثني 
ا ترادف يف معناها معىن اإلسالم: عقيدًة وثقافًة وحضارًة.   أ

يف مقابل هذا اخلطاب النرجسّي األصايل حول األنا، ينتصب خطاب احلداثة الذاهب يف نقد األنا اإلسالمية إىل 
ها اليت ميارسها خطاب األصالة: خيتزل األنا يف احلدود القصوى. لكن خطاب احلداثة يف هذا النقد ميارس اللعبَة عينَ 

عصره (القرن التاسع عشر)، فتبدو له يف غاية التأخر واالحنطاط ليْسُهل نقُدها، متامًا كما خيتزهلا خطاب األصالة يف 
الضياع حني للعصر الوسيط ليسُهل مدُحيها. هكذا تصبح األنا عند احلداثيني مرادفًا للهزمية واالندثار و  )العهد الذهيب(

توضع يف ميزان املقايسة مع اآلخر املتفوق الزاحف. من احلداثيني من َعزَا تأخُّرها واحنطاطها وَهَوانـََها إىل االستبداد 
ام إىل  (وذلك أيضًا كان موقف اإلصالحية اإلسالمية من الطهطاوي إىل الكواكيب). ولكن منهم َمْن أشار بإصبع اال

من شبلي الشمّيل إىل سالمة موسى). ويف األحوال مجيعاً، اجتمع قول احلداثيني يف أن الدين (وذلك حال حداثيني 
ا إال على ما يدعو إىل نقدها من أجل إعادة صوغها على مثال اآلخر.   األنا اإلسالمية ال تنطوي يف ذا

ا، بينما النرجسية األصالية والَعَدِميَّة احلداثية ضاعت فرصة إعادة متثُّل األنا يف تعدُّ  بني دها وتناقضها الذايت ومفارقا
سيق حديُث الفريقني إىل النظر بعٍني واحدٍة إىل زاوية واحدة من زوايا األنا. فلم يكن صحيحًا أن األنا هي احلضارة، 
والنهضة، والعلم، والفلسفة، واآلداب والصنائع؛ وهي بيت احلكمة، والتدوين، وإشعاع بغداد واألندلس، وجيوش عمر 

وِغْلَظُة جنودهم يف األمصار املفتوحة؛ وهي سْيب النساء  )اخللفاء( بطش- أيضا- وية واملوّحدين... فقط، بل هي ومعا
والذَّرَاري وشّدة سلطان الُعمال والوالة على األقاليم؛ وهي جتارُة الرقيق والتََّسّري باحلرمي؛ وهي َوْأُد العقل ومالحقة 

الف. ذلك وجٌه من وجوهها يف املاضي. أما يف حاضرها، فهي خارج التاريخ: املتصوفة ونصب املشانق لكل ذي رأٍي خم
ا  ما طمسه  -أيضا-ذاٌت مهزومٌة متأخرة أمام زحف املدنيَّة الغربية ال متلك لنفسها نفعًا إن مل متلك ضرَّا. وباجلملة، إ
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ا التأخر خطاب األصالة وهو يدّبج مقاالته يف تقريظ األنا حىت ال يفتضح أمُرها... وأ مرُه! كما مل يكن صحيحًا أ
ا الوهن يف العصر احلديث.  واالحنطاط فحسب، فلقد كانت مسامهُتها يف التاريخ اإلنساينِّ رائدًة وإن توقفْت وأصا
ا  ا، فتوسَّلوا  ا يف حلظٍة من التاريخ كونيًة، وعلى ألواح علومها تتلمذ آخرون من غري بين جلد وكانت حضارُ

  . وليس طمس هذه احلقائق إال رديفاً ايديولوجّياً حداثّياً لطمس األصاليني ِهلََنات أَنَاُهم.لنهضتهم
ال تـَْقَبل التجزئة على  -مثل اآلخر-وباجلملة، تنطوي األنا على ذينك البُـْعَدين املوصوفني فيها يف اآلن نفسه. وهي 

من خالل وعي ذلك التناقض التكويّين فيها الذي يؤّسسها   إدراكني أحاديـَّْني. وال سبيل إىل وعيها وعيًا صحيحًا إالّ 
  .كأناً متعددة أو مزدوجة. وهو ما َذَهَل عنه خطاب األصالة وخطاب احلداثة يف الفكر العريب

  على سبيل االستنتاج
املتواضعة لتلك  يقدم التفكري يف إشكالة العالقة بني األنا واآلخر يف الفكر العريب املعاصر فرصًة لوعي احلدود املعرفية

ولصيغ مقاربتها لدى تيارات ذلك الفكر، بل وملعاينة األْوُجِه املختلفة للتعبري االيديولوجي عنها. لِنَـْعِرض يف  ,اإلشكالية
ا القارُئ يف النصوص املشدودة إىل هذه اإلشكالية:   هذا السياق ثالثة من االستنتاجات اليت يكّو

خر ليست، كما متثَّلها خطاب األصالة وخطاب احلداثة على السواء، عالقًة بسيطة أن العالقة بني األنا واآل أولها 
بني حدَّْين متباعدْين ومنفصلْني، أو بني وحدتني عضويتني مغلقتْني، وإمنا هي عالقة مركَّبة تقوم اجلدلية بني حّدْيها على 

إىل فهم اجلدلية اخلارجية إال من خالل وعي  جدليٍة تأسيسّية داخل كلِّ حدٍّ منهما إىل حيث ال يكون مثة من سبيلٍ 
  تلك اجلدلية الداخلية التأسيسية أو املؤسِّسة. ذلك أن يف كل أناً آخراً، ويف كل آخٍر أنا أو صًدى لألنا.

 أن العالقة بني اَحلدَّين أُْدرِكت إدراكًا ايديولوجّيًا صرحيًا من موقع اخلطابني معاً. انصرف خطاب النرجسية وثانيها
األصالية إىل طمس وجهْني من وجوه األنا واآلخر: ما يف األنا من عالماِت ِعّلٍة وَضْعٍف يف املاضي واحلاضر، وما يف 

دًا فقط  على ما ُيْسِنُد دعواه حول أنًا لديه منظوٍر إليها   -وفقط-اآلخر من عالماٍت تفوٍُّق ومن أسباب قوة، مشدِّ
خطاب احلداثة غَري الشيء نفِسه: انصرف إىل طمس كل وجٍه من وجوه  كمبعث إعجاٍب وموطِن فرادة! وما فـََعلَ 

البشاعة يف ثقافة اآلخر وقيمه، وكل شكٍل من أشكال العافية واحليوية يف األنا، مدفوعًا إىل تلميع صورة اآلخر. وهكذا 
ول املوضوع وإىل إنتاج أحكاٍم حتالَف اخلطابان يف إهدار الرؤية املوضوعية إىل املوضوع لينصرفان إىل مضاربٍة لفظية ح

  معيارية ذات أغراض أخرى خارج نطاق املعرفة والتحليل.
أن التوتُّر اإلشكايلَّ احلاّد الذي يبدو على الوعي العريب يف مقاربته ملسألة األنا واآلخر إذ يقوم على تناقٍض  هاثوثال

اله الشديد بتناقٍض ذايتٍّ يف األنا واآلخر يرتمجه يف تكويينٍّ صارٍخ يؤسِّس األنا واآلخر على السواء، أي يكشف عن اتص
صورة انقساٍم معريف بني خطابني وقراءتْني، ميتنع عن الفهم (أي التوتُّر اإلشكاّيل) مبعزٍل عن الشروط التارخيية والفكرية 

ا. والشروُط تلك ليست شيئًا آخر غري الصدمة احلادة ا ليت خلََّفها يف الوعي اليت أتى يعّرب عن نفسه يف سياق معطيا
  العريب اكتشاف الغرب، واكتشاف الفجوة اليت تفصلنا عنه ثقافّياً وحضاريّاً.

*****************************  
  الهوامش:

  *) مفكر من تونس.
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  حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة. :البريوين -1
يف البــــدء كانــــت  ،ســــهيل القــــش ,د اإلصــــالحيني اإلســــالميني احملــــدثنيحــــول فكــــرة االســــتمرارية التارخييــــة عنــــ :راجــــع -2

  املمانعة، بريوت، دار احلداثة.
  وإن سبقه إليها خري الدين التونسي. ,أكرب املمثلني هلذه القراءة :حممد عبده -3
  د. ت).( و كيف نرى أنفسنا، القاهرة، مطبعة التقدم،أيف هذا سالمة موسى، التثقيف الذايت  :راجع مثال -4
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  اإلسالم والغرب
  التواصل بين ثقافة الحرية وتجسيد قيم

  حممد قاضي*
اية التاريخ، هذه املقولة اية اإليديولوجيات و اليت طرحها  كثر احلديث يف السنوات األخرية من القرن العشرين عن 

ية يف االحتاد السوفيايت ودول واليت حاول من خالهلا أن يستثمر سقوط الشيوع ,األمريكي من أصل ياباين (فوكوياما)
اية التاريخ) مث سقوط حائط برلني  يار منوذج معني للبناء االشرتاكي لكي يؤكد بذلك أننا نشهد ( أوربا الشرقية، وا

وبداية التحول الكبري يف مسار حركة التاريخ سياسيا واجتماعيا وعسكريا واقتصاديا، وبالتزامن  الذي يعد عالمة العصر
م, والقائم على 1993الذي أطلقه (هنتنغون) سنة  )وصراع احلضارات(ت ومقوالت النظام العاملي اجلديد: مع طروحا

وليس على  ,أن النزاعات الدولية سواء منها اإلقليمية أو العاملية ستكون يف املستقبل على شكل (صدام حضارات)
رة أن يتخذ الغرب مجيع التدابري على املستوى والتأكيد واإلحلاح يف اخلامتة على ضرو  ,شكل (صراع إيديولوجيات)

  .)1(القريب كما على املستوى البعيد للدفاع عن مركزه ومصاحله
كل هذا فجر سلسلة من األزمات والقضايا اجلديدة لتضاف إىل الكم املرتاكم من األزمات وبؤر التوتر اليت كان 

ا (عصر األزمة)يعاين منها العامل وال يزال ودخل العامل يف دوامة من األ أو  ,حداث وصلت إىل مرحلة وصفها البعض بأ
  عصر الصراع اخلطري.

  اإلسالم في الواجهة
ويشغل كل  ,و (النتيجة) ,يرى الدكتور حممد عابد اجلابري أن خطورة مقالة هنتغتون تكمن فيما بني (املقدمة)

  بالدرجة األوىل. )اإلسالم(فهو  -بالتعبري األمريكي-منهما بضعة أسطر ال غري، أما (بؤرة) املوضوع 
. واإلسالم اآلن )2(ذلك أن صاحب املقالة يركز على اإلسالم سواء يف حتليله (التارخيي) أو يف عرضه لوقائع احلاضر

الشغل الشاغل يف الغرب. فلماذا اخلوف من اإلسالم؟ وهل أصبح  ومنذ عقدين من السنني أصبح يف الواجهة، فهو
 .ث؟ يعلل الدكتور املهدي املنجزة ذلك بانعدام الثقة يف الذات الغربية، وزعزعة الثقة يف النفساخلوف مسة العصر احلدي

ويف رأيي لفهم هذا العنف الغريب وإصراره على حماولة غزوه احلضاري ( .فانتاب من جراء ذلك الغرب خوف وارتباك بّني 
، ينبغي علينا أن نأخذ بعني االعتبار هذا   بداخله لباقي بلدان العامل، ولكي نفهم جيدا إعالمه باعتباره يكشف عما

يسيطر عليه. ففي هذا السياق لدي حجج حول املوضوع... لقد ظهرت يف الغرب عشرات من   الشعور باخلوف الذي
الكتب بعناوين فيها اخلوف، لدرجة أن الكلمة انتقلت إىل الصحف واجملالت وشاشات التليفزيون وأمواج اإلذاعات، 

صادفنا كلمة اخلوف... اخلوف مماذا؟ اخلوف من الدميقراطية، من اإلسالم، من اليابان، من احلضارات دائما ت
ذا اهلوس الشديد، واملبين  األخرى... لقد صارت احلضارة الغربية حضارة خوف، واحلضارة اليت يدخلها اخلوف 

على اآلخرين أن يؤدوا مثن هذا االندفاع حىت باخلصوص على انعدام الثقة يف النفس، تدخل يف مراحل اندفاعية ويبقى 
. إن قوة اإلعالم الفاعلة اليت حيسن الغرب استخدامها للتأثري والتوجيه يف األفكار )3()وجود توازن جديد يف العامل

واألحداث. وأصبحت الصورة املعاصرة عن (اإلسالم) ترتسم يف أذهان الغربيني من عدة مكونات أعمقها العوامل 
  ف عام.ية، بينهما املتشابكة ألكثر من ألالتارخي

  جذور الصراع بين الشرق والغرب
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م اليت ازدهرت  كان بزوغ فجر اإلسالم اخلاطف، وقيام إمرباطورية العرب الواسعة بني اسبانيا واهلند، مع حضار
تسلك وأي عمل ازدهارا عجيبا مشكلة عويصة حارت أوربا يف القرون الوسطى يف فهمها كما احتارت يف أي سبيل 

حتاج الوصول احروب صليبية، أم تبشري، أم معايشة أم تبادل جتاري؟ وقد   حاسم تقوم به لتقرير موقفها من الشرق:
إىل قرار بشأن هذا إىل معرفة صحيحة وإىل حكم عادل. وحبكم قانون التطور ومنو احلاجات العلمية، توثقت العالقات، 

الشرق والغرب احتكاكا مباشرا يف اسبانيا وصقلية. مث حدثت حتوالت يف وحصلت اتصاالت مباشرة واحتك عاملا 
االجتاه املعاكس: احلروب الصليبية مث اهليمنة اإلمربيالية واستعمار أوربا لبعض الدول اإلسالمية. وأصبح الغرب ميتلك 

، ولكنه ميتلك القليل من  الكثري من املعلومات حول اإلسالم، وهي معلومات متنوعة يف مصدرها وخمتلفة يف منابعها
 )مشكلة الشرق(اإلدراك الواعي اجليد بأمر هذا الدين. ويرى املفكر االسباين خوان غويتسولو (أنه منذ بداية 

م، فقد كانوا عبارة عن طليعة أو واملستعمرون األ جنلو فرنسيون يضعون أنفسهم رهن إشارة األطماع اإلمربيالية لبلدا
م وآر -قنطرة  لتدخل اجليش بعد ذلك. وإن طموح رجل النهضة ليجمع بني السالح والقلم جعله  - ائهمبتحقيقا

يتحول إىل عامل أو رحالة أو دارس اللغات أو من املتعاطني لدراسة الشرق األدىن ومشال إفريقيا قصد إخضاع القلم إىل 
ا األهداف التوسعية للسيف. وغين عن كل بيان بأن معرفتهم عوض أن تظهر حقيقة ا لتصورات املضادة لإلسالم فإ

غالبا ما كانت تستعمل لتدعيمها. فالتصورات والعقائد واألفكار املسبقة واألساطري والنوادر وبعض التفاصيل تأخذ يف  
ا) م طابع قرارات ال رجعة فيها وتصبح ذات صالحية مسلم    .)4(كتا

د بشكل خاص إىل حمركات دينية وتارخيية ونفسية أما أسباب عدم تفهم الغرب لإلسالم فهي عديدة ومعقدة وتستن
ا شرعت تستند مؤخرا إىل اعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية. فقد ظل اإلسالم يثري اهتمام  وثقافية وتربوية كما أ

ع يعتقد  الكثريين وخماوفهم، وتنظر إليه نظرة عداوة نظرا إىل أن التاريخ كان يف معظمه تاريخ صراع متواصل ويف كل صرا 
كل طرف أن الشر يف الطرف اخلصم. وقد تولد احتكاك الغرب بالشرق ردود فعل عربية وإسالمية متعددة وذات 
مستويات خمتلفة. ولقد كان لعامل التنافس احلاد بني الربجوازيتني املتطورتني االجنليزية والفرنسية على منطقة الشرق، دور 

املواقف املعلنة والصرحية من   سالمية على تعميق ردود فعلها ورفعها إىل مستوىهام يف محل الفئات املثقفة العربية واإل
األجنيب الدخيل الذي داهم البالد العربية اإلسالمية بقوة جيوشه وتنوع أسلحته وشدة مكره، وخاصة بعد احتالل مصر 

ا االحتالل . لقد كان رد الفعل اإلسالمي هو أول ردود الفعل الم)1882سنة (من طرف االجنليز  يت أدى إىل بلور
األجنيب ملصر والشام. فبعد االحتالل االجنليزي ملصر قام هناك تيار ديين إسالمي أعلن موقف املعارضة والرفض للوجود 
األجنيب على أرض مصر، وعمل دعاة هذا التيار على محل اجلماهري العربية واإلسالمية على مقاومة األجنيب الغازي، 

  كل حتدياته احلضارية واالجتماعية.  والوقوف يف وجه
قام على أثر ذلك التيار السلفي بكل فصائله والذي مل ير يف الغرب احلديث إال ذلك اخلصم العنيد والقدمي للشرق  

اإلسالمي املؤمن، فهو مصدر الكفر واإلحلاد وهو املرتبص الدائم باإلسالم واملسلمني. إذن فالتقابل هنا هو بني ما هو 
  و ذاك.وما هو مسيحي بقطع النظر عن أي حتديد تارخيي هلذا أإسالمي 

لقد كانت الرغبة يف احلفاظ على أصالة الذات العربية وصيانة األنا اإلسالمي املستقر يف عمق هذه الذات، والذي  
لعالقة بني تنطوي ا( تقوم على أساسه هويتها التارخيية اليت اكتسبتها مع جميء اإلسالم، يقول الدكتور صربي حافظ:

ا عالقة حركية مشروطة و وأ ,العرب (الشرق) روبا (الغرب) على قدر كبري من الكثافة والتوتر والتعقيد، ليس فقط أل



 46

ا عالقة تارخيية متتد من األغوار إىل قرون وقرون وتبتدئ عرب   بقدر كبري من احلتمية والقدرية اليت ال فكاك منها، أو أل
صورة متميزة ورداء جديد، وان مل ختل هذه الصورة مجيعا من مسيت التوتر والتعقيد. ولكن  كل مرحلة تارخيية معينة يف

ا بني قطيب حضارتني متباينني، بل متنافرين، ومن هنا فإمنا تنهض على جدلية اجلذب والتنافر واستهواء الضد  أيضا أل
وي عرب مراحلها التارخيية على قدر كبري من تبادل لنقيضه ورغبته يف االستحواذ عليه والصراع معه وأحيانا تدمريه، وتنط

ا،  األدوار واملراكز، بل ختضع احلضارة   حبيث ختضع حضارة ألخرى مرة مث تعود هذه احلضارة اخلاضعة فتنهض من كبو
ا   .)5()الكاملة  اليت هزمتها من قبل لنفوذها وأحيانا لسيطر

رق وبني الغرب، مبا فيه من أخذ وعطاء متعاقبني، يثبت لنا أن هذا النمط املتكرر من االتصال احلضاري بني الش
للعالقة بني هذين اإلقليمني طابعا فريدا يندر أن جند له نظريا يف حاالت االتصال احلضاري األخرى. ذلك ألن هناك 

ضارات الشرق أدلة ال شك فيها على أن ما وصل إليه الغرب يف مرحلته الراهنة من تقدم، إمنا كانت نتيجة لتضافر ح
معه يف العصور القدمية والوسطى وأوائل العصور احلديثة. ففي مراحل متعددة كان الشرق يقدم إىل الغرب املادة اخلام 
حلضارته، فيصوغها هذا يف أشكال حمددة منظمة: قدم إليه معلومات عملية تطبيقية مستمدة من خربته احلرفية والزراعية 

ونان على شكل نظريات هندسية ورياضية أيام فيتاغورس و إقليدس. وقدم إليه مبادئ القدمية، فصاغها الغرب يف الي
روحية يف العقيدة املسيحية جعلها الغرب الهوتا منظما يف العصور الوسطى، وصورها تبعا ملقتضيات حياته اخلاصة يف 

حا هلا، ومناهج جتريبية للبحث حركات اإلصالح الديين يف عصر النهضة. وقدم إليه ترمجات للفلسفة اليونانية وشرو 
العلمي الذي ازدهر يف العصر الذهيب للحضارة اإلسالمية، فاختذ الغرب من هذا كله أساسا لنهضة علمية وفكرية 
ضخمة تتسع آفاقها حىت اليوم على حنو متزايد. وعلى ذلك، فإذا كان الغرب يف املرحلة الراهنة من تاريخ العامل متفوقا 

ارات تفوقا ال شك فيه، وإذا كان املثقفون املنتمون إىل حضارات متعددة جيدون حرجا يف األخذ عن على غريه من احلض
حضارة غربية متاما عنهم كاحلضارة الغربية، فينبغي كما يرى الدكتور فؤاد زكريا أن خيف هذا احلرج إىل حد بعيد عند 

م حني يأخذون اليوم عن الغرب فهم إمنا  املثقفني املنتمني إىل احلضارة العربية، وحضارة الشرق األوسط بوجه عام، إذ أ
يهتدون من جديد إىل كثري من العناصر اليت سبق لبالدهم أن قدمتها للغرب وإن تكن مصوغة يف شكل جديد. وإذا  

كون كان األمر كذلك، فمن واجبنا أن نتخلى متاما عن ذلك املوقف الذي نعتقد فيه بوجود ثنائية حضارية قاطعة، ال ي
لنا فيها مفرد من االختيار بني أحد أمرين ال ثالث هلما: إما التمسك برتاثنا القومي، وإما مسايرة احلضارة الغربية. ذلك 
ألن تراثنا متداخل مع تارخيهم، وماضينا قد أثر يف حاضرهم، والدور الذي قمنا به لكي تبلغ حضارة الغرب مستواها 

جاز لنا أن نضع عقولنا أمام هذا االختيار املزدوج ونرغمها على أن ننحاز إىل أحد  احلايل حقيقة ال ميكن إنكارها، ولو
ا ذات  الطرفني دون اآلخر، جلاز للغرب بدوره أن يدعو إىل التخلي عن كل ما يتصل باملسيحية من قريب أو بعيد أل

ا غزو ح ا ذات أصل أصل شرقي وجلاز أن ينظر إىل حركة إحياء العلوم يف عصر النهضة على أ ضاري أجنيب, أل
ا غزو حضاري أجنيب ، ألن القوة الدافعة ال كانت  شرقي وجلاز أن ينظر إىل حركة إحياء العلوم يف عصر النهضة على أ

م إنه رغم التقدم (ولكن احلقيقة املؤملة كما جسدها األمري تشارلز ويل عهد بريطانيا هي:  ).6(علوم العرب وفلسفا
ئل االتصاالت اجلماعية اليت حققناها يف النصف الثاين من القرن العشرين ورغما عن سهولة السفر التكنولوجي ووسا

يف أسرار وغرائب عاملنا، فان سوء  -أو هكذا نعتقد- والتنقل اجلماعي واختالط األجناس البشرية فان اهلبوط املتزايد
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فإن سوء الفهم هذا هو يف ازدياد. وال ميكن أن يكون هذا  الفهم بني العاملني اإلسالمي والغريب ما زال قائما ويف الواقع
  سببه اجلهل يف العامل الغريب.

فهناك بليون مسلم موزعون يف أحناء العامل، عدة ماليني منهم يعيشون يف دول رابطة الكومنولث منهم مليون مسلم 
اجملتمع اإلسالمي يف بريطانيا هو يف ازدياد  يف بريطانيا وحوايل عشرة ماليني موزعني يف خمتلف أحناء العامل الغريب، إن

ومنو منذ عشرات السنني وهناك حوايل مخسمائة جامع يف بريطانيا، كما أن االهتمام الشعيب بالرتاث اإلسالمي يزداد 
 ويف أعقاب انتهاء احلرب بسرعة يف بريطانيا... اإلسالم هو بيننا وحوالينا، ومع ذلك ما زال الشك بل اخلوف مستمرا،

الباردة يف مطلع التسعينات فإن إمكانيات السالم جيب أن تكون أقوى وأكثر منها يف أي وقت يف هذا القرن... إنه من 
الغريب أن يستمر سوء الفهم قائما بني العاملني اإلسالمي واملسيحي، إذ أن الروابط اليت جتمع بني عاملينا هي أقوى 

فاإلسالم واملسيحية  ,سلمني واملسيحيني واليهود هم كلهم (أصحاب كتاب)بكثري من العوامل اليت تفرق بيننا. فإن امل
من ناحية يشرتكان يف فكرة التوحيد، اإلميان بإله قدسي واحد، وزوال حياتنا الدنيوية يوما ما وحماسبتنا على ما اقرتفناه 

قيما مشرتكة رئيسية كاحرتامنا للمعرفة  من أعمال يف هذا العامل، وكذلك يف اعتقادنا يف حياة ثانية. كما أننا جند لدينا
   ).7والعدل والعطف على الفقري واملستضعفني واهتمامنا باحلياة العائلية واحرتام الوالدين(

من املهم التسليم بأن التقاليد اإلسالمية تطمح حنو رؤية العامل كوحدة متكاملة ميتزج فيها الدين بالسياسة، ويكون 
، وباملقابل متيل التقاليد الدينية املسيحية يف الغرب إىل اعتبار الدين أمرا منفصال عن اجملتمع الواحد جزء من كل

واالقتصاد أداتني خلدمة املصاحل الشخصية. وهذا االختالف األساسي يف الرؤية هو  السياسة، واىل اعتبار السياسة
قعية من جهة أخرى، أضف إىل ذلك ميل أساس اخلالف بني التوجه السياسي النفعي يف الغرب من جهة، والسياسة الوا

  الغرب إىل الوقوف ضد كل ما هو أجنيب، دون اعتبار القيم األخالقية، كما هو احلال يف أوساط األمة اإلسالمية. 
  تنامي التيار العنصري في الغرب

ســالمي يف الغــرب, شــهد العقــد األخــري مــن القــرن العشــرين تنــامي التيــارات اليمينيــة يف أوروبــا بســبب تزايــد احلضــور اإل
وسجلت هـذه التيـارات اليمينيـة حضـورا يبعـث علـى القلـق، فظهـر علـى سـبيل املثـال: فالمـيش بلـوك يف بلجيكـا، واحلـزب 
القــــومي الربيطــــاين، وحــــزب الشــــعب الــــدامنركي، واجلبهــــة الوطنيــــة الفرنســــية، ورابطــــة الشــــمال االيطــــايل، وحــــزب الشــــعب 

وربية اليوم تضـم تيـارات ميينيـة ضـمانا لألغلبيـة الربملانيـة علـى الـرغم مـن العـداء السويسري. ولعل العديد من احلكومات األ
  ت لإلسالم واملسلمني.العلين الذي تبديه هذه التيارا

ـا املنـاوئ للجهـد اإلسـالمي،  وقـد ارتفعـت العديـد مـن األصـوات يف أوربـا تطالـب حبمايـة املصـاحل األوربيـة لتمـرر خطا
جــرة، واملطالبــة بســن قــوانني حتضــر احلجــاب يف املــدارس واملؤسســات العامــة وتشــديد قــوانني فبــدأت احلملــة للحــد مــن اهل

روبــا ســتكون جــزءا مــن املغــرب العــريب. و أ(اللجــوء. وقــد صــرح املستشــرق برنــارد لــويس لصــحيفة (دي فيلــت) األملانيــة بــأن 
ايـة القـرن الواحـد والعشـرين علـى با ستشهد أغلبية مسلو وليس العكس، ملاذا? ألن التوجهات احلالية تظهر أن أور  مة يف 

أقصى تقدير، إذ فضال عن األعداد املتزايدة مـن املهـاجرين العـرب واملسـلمني، فـإن األوروبيـني يتـأخرون يف سـن الـزواج وال 
روبــا الــذين يتزوجــون يف ســن مبكــرة وينجبــون عــددا أكــرب مــن و ينجبــون ســوى عــدد قليــل مــن األطفــال بعكــس مســلمي أ

  .)8()األطفال
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ضــم جمموعــة مــن  )م13/10/1994(فقــد أجنــزت ملحقــا خاصــا عــن اإلســالم يف:  ,أمــا جريــدة (لومونــد) الفرنســية
املقــاالت ألمســاء فرنســية إضــافة إىل اســتطالع للــرأي نشــرت نتائجــه بــنفس امللحــق. ورد يف االســتطالع أن اإلســالم يعتــرب 

للفرنسـيني. ألنـه يـرفض كـل مـا هـو غـريب، ومييـل بشـكل كبـري  الدين الثاين يف فرنسا، لكنه دين غري حمبوب وحمتقـر بالنسـبة
إىل التعصـــب.. وقـــد ركـــزت الصـــحيفة يف كـــل املقـــاالت الـــيت ضـــمنها امللحـــق اإلســـالمي علـــى العناصـــر الـــيت تضـــاعف مـــن  

يـد كراهية اإلنسان الغريب لإلسالم واملسلم. فقد حتدثت عـن القهـر الـذي تعـاين منـه املـرأة يف بعـض بلـدان الشـرق، وقطـع 
السارق واالنتصار لتعـدد الزوجـات واسـتفراد الرجـل بالعصـمة، وجلـد الـزاين... ألنـه ال يوجـد يف اإلسـالم إال هـذه األمـور، 
 بينما أغفلت كل حديث عن النبل والتسامح واإلخاء والعدالة. وهو ما أكدته املستشرقة الفرنسية (آنـا مـاري ديـل كـامرب)

إن الغــرب يكــره اإلســالم ألنــه جيهلــه، باعتبــار أن اإلنســان عــدو مــا جيهــل. (تقــول:   اإلســالمي الــيت  املتخصصــة يف الفقــه
  سوى اجلهل والصحراء وحياة البداوة. -لألسف الشديد-ال تستدعي يف ذهن الغرب  )مسلم(فكلمة 

ا مغلوطة من أساسـ ها، أما صورة نيب اإلسالم فقد أشبعها الغربيون إساءة. وجيب تصحيح هذه الصورة ليس فقط أل
ولكــن أيضــا ألن الــدين اإلســالمي هــو ديــن التســامح وعقيدتــه إنســانية شــاملة كمــا أنــه خياطــب يف اإلنســان أقــدس حاســة 

  الكتاب. وهي: العقل.... فهو دين العقل واحلرية وحيرتم أهل
  في الكتابات الغربية -صلى اهللا عليه وسلم- النبي محمد 

العديــد مــن املستشــرقني والبــاحثني يف الغــرب منــذ القــرن العاشــر  -مصــلى اهللا عليــه وســل-ســتهوت شخصــية النــيب حممــد إ 
وحظيت بتقدير كبري عند بعضهم، فدرسوها وأجنزوا عنها دراسـات عديـدة يصـعب حرصـها وإحصـاؤها، تنـاولوا  ,امليالدي

الشــرق  ، كمــا عقــدت نــدوات حوهلــا شــارك فيهــا بــاحثون مــن-صــلى اهللا عليــه وســلم-فيهــا جوانــب كثــرية مــن حيــاة الرســول 
هتمــام بشخصــية الرســول حممــد والغــرب. بــالرغم ممــا تكلفــه مثــل هــذه اللقــاءات مــن جمهــود مــادي ومعنــوي. فلمــاذا هــذا اال

صــلى اهللا عليـــه وســـلم وحياتـــه؟ وإىل أي مـــدى ميكـــن التعامـــل مـــع هــذه املنجـــزات؟ الـــدكتور عبـــد الغـــين أبـــو العـــزم يـــرى أن 
ـــا رجـــال الـــدين، واحتكروهـــا لســـنوات بـــا املســـيحية كانـــت تـــو الدراســـات اإلســـالمية بأور  تم حتـــت إشـــراف الكنيســـة،ويقوم 

طوال، وغدوا بذلك املرجع واملبادر يف ميدان الرتمجة، حيث احنصرت رؤيتهم لألشياء يف العقيدة املسيحية باعتبارها ديانـة 
ائع القــــران والفلســــفة احلــــق والعدالــــة, وأن كــــل الــــديانات األخــــرى مــــا هــــي إال تشــــويه للحقيقــــة، مــــع العلــــم أن دراســــة شــــر 

يف خلــق وعـــي ديــين باهلويـــة األوربيــة، وعلــى حســـاب اإلســالم، ممـــا  )مــونتغمري واط( :اإلســالمية قــد ســـامهت كمــا يقـــول
نظــام فلســفي منطقــي ورؤيــة فلســفية جديــدة للعــامل. وكــان ينبغــي انتظــار عــدة قــرون لكشــف هــذا   أعطـى إمكانيــة تأســيس

ة اخليالية اليت تكونت يف أوربا عن النيب حممد صلى اهللا عليـه وسـلم، ال ميكـن فصـلها الواقع. ومما يالحظ أن الصورة الومهي
عن الرؤية الفكرية األوربية الالهوتية للقران. وترمجة القران مل تكن يف الواقع إال مـدخال ملعرفـة السـرية النبويـة، وهـذا مـا عـرب 

يف ضــوئها شــاعت كــل خرافــات القــرون الوســطى الــيت يف دراســتهما.. إذ  ,و(نيقــوال دو كــوس) ,عنــه(جان دي ســر كــويف)
ظلت مهيمنة، وقـد تغلغلـت يف الوسـط الشـعيب األوريب، ومـن بـني هـذه اخلرافـات اعتبـار النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم رجـال 
مســيحيا ضـــاال وهرطقيـــا ادعـــى النبـــوة، ألنـــه ال يســـتطيع حتقيــق طموحـــه األديب يف أن يصـــبح بابـــا بعـــد أن وصـــل إىل مرتبـــة  

وضـــمن هـــذا الســـياق ظهـــرت جمموعـــة مـــن املقـــاالت والروايـــات الـــيت ال حصـــر هلـــا تتعـــرض إىل شخصـــية  ).10(دينـــالكار 
عـــن فـــولتري  ,)18و17ص -الرســول صـــلى اهللا عليـــه وســلم. ولنقـــرأ مـــا كتبـــه توفيــق احلكـــيم يف كتابـــه (حتـــت مشــس الفكـــر

  ):وقصته التمثيلية (حممد
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تري) التمثيليــة (حممــد) فخجلــت أن يكــون كاتبهــا معــدودا مــن ) قصــة (فــول1925قــرأت لــثالث عشــرة ســنة خلــت ((
أصــحاب الفكــر احلــر، فقــد ســب فيهــا النــيب العــريب ســبا قبيحــا عجبــت لــه، ومــا أدركــت لــه علــة!... لكــن عجــيب مل يطــل، 

ـذه العبـارات:  عجابــا فلتسـتغفر قداسـتك لعبــد خاضـع، مـن أشـد النـاس إ(فقـد رأيتـه يهـديها إىل البابـا (بنـوا الرابــع عشـر) 
بالفضيلة إذ جترأ فقدم إىل رئيس الديانة احلقيقية ما كتبـه ضـد مؤسـس ديانـة كاذبـة بربريـة، وإىل مـن غـري وكيـل رب السـالم 
واحلقيقـــة أســـتطيع أن أتوجـــه بنقـــد قســـوة نـــيب كـــاذب وأغالطـــه! فلتـــأذن يل قداســـتك مـــن أن أضـــع عنـــد قـــدميك الكتـــاب 

فـــولتري (. )وإين مـــع اإلجـــالل العميـــق أجثـــو وأقبـــل قـــدميك القديســـتني ,ومؤلفـــه، وأن أجـــرأ علـــى ســـؤالك احلمايـــة والربكـــة
  م). 1745غشت /17
اية القرن الثـامن عشـر وبدايـة القـرن التاسـع عشـر املـيالدي    ومن املفيد أن نشري هنا إىل االنعطاف الذي حصل يف 

الذهنيــــة الشــــرقية والعقيــــدة ستشــــراق مرحلــــة جديــــدة يف حماولــــة جديــــدة لفهــــم عــــامل الشــــرق، وفهــــم حيــــث دخــــل علــــم اال
. وتعتـرب -صلى اهللا عليه وسـلم-ويف هذا اإلطار ترمجت أمهات الكتب اليت تتناول اإلسالم وحياة الرسول حممد  اإلسالمية،

ونشـاطه وأصـحابه  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-سرية ابن هشـام املصـدر األول واألهـم الـذي حفـظ لنـا املعلومـات اخلاصـة بـالنيب 
للطــربي الــذي تــرجم ) تــاريخ األمــم وامللــوك(, تــاله كتــاب )م1958ســنة (رجم يف البدايــة إىل اللغــة األملانيــة وزمانــه، وقــد تــ

وانتهــت هــذه املرحلــة  )م1883ســنة (. وتــاريخ اليعقــويب )م1882ســنة (للواقــدي  )املغــازي(، وكتــاب )م1879ســنة (
  م).1895 سنة( )البخاري(برتمجة كتاب 

منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشـر  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-الغربيني حول سرية الرسول  ويقسم حسني أمحد أمني كتابات
وخـرية ممثليـه  والذي يهمنا هـو االجتـاه الثـاين،… إىل اجتاهات ثالثة: هذه االجتاهات واضحة وتكاد تكون متعاقبة االجتاه

تشــاردبيل) و(نودلكــه) و(فلهــاوزن) هــو: (جولــدزيهر) و(لــني بــول) و (فــرانتس بــول) و(تــور أنــدري) و(مــارجوليوت) و(ري
و(هــاملتون جيــب). فقــد كــان ألصــحاب هــذا االجتــاه فضــل الكثــري ممــا كــان غامضــا يف تــاريخ اإلســالم والســرية، وتســهيل 
فهم التاريخ العريب يف اجلاهلية واإلسالم. وكان موقف هؤالء من السرية موضـوعيا قـدر مـا يف وسـعهم مـن املوضـوعية، رأوا 

مؤثرة، استطاعت أن توفر احلل ملشكلة بالغة الصـعوبة والتعقيـد، أال وهـي بنـاء دولـة وإمرباطوريـة عظيمـة  فيه شخصية قوية
القبائل العربية املتفرقة املتنازعة، وإجياد املنفذ للعبقرية العربية اخلالقة حىت تساهم مسامهة إجيابيـة يف تـاريخ العـامل  تمن لبنا

  ).11عقله ( ورجاحة  -صلى اهللا عليه وسلم-ظمة النيب وحضارته. وقد أنصفوا يف بيان جوانب ع
ايــة احلــرب العامليــة الثانيــة بــدأ الدارســون يفضــلون دراســة شخصــية النــيب  ، وذلــك بظهــور -صــلى اهللا عليــه وســلم-وبعــد 

صــلى اهللا  العديــد مــن األعمــال اهلامــة. فالدراســة الوافيــة الــيت قــدمها املستشــرق االجنليــزي (مــونتغمري واط) عــن حيــاة النــيب
 وأوضــحت ذكــاء عالقتــه بالقبائــل. كمــا أبــرزت نشــاطه. عليــه وســلم، قــد أبــرزت األبعــاد االجتماعيــة واالقتصــادية وخلفيــة

السؤال املعقد عن جدارة املواد اليت تعترب مرجعا لدراسة حياة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وجمراهـا. ودافـع يف دراسـته عـن 
  تقليدية للمعلومات املتعلقة بذلك، بأكثر مما رآه اجليل السابق للدارسني.زيادة االعتماد على املصادر ال

هـــو حساســـيته للمســـائل األخالقيـــة الـــيت يواجههـــا بالضـــرورة أي شـــخص غـــري  ),مـــونتغمري واط(وأهـــم مســـات مؤلـــف 
ا،  -صــلى اهللا عليــه وســلم-مســلم يــدرس النــيب حممــد  أن  ,ولــو ضــميناوأراد أن يتفــادى أيــة مبالغــات وحــىت أيــة لغــة مــن شــأ

. وقـد غطـت دراسـته كـل حيـاة -صـلى اهللا عليـه وسـلم-تصدر حكما على املعىن الـديين الـذي يـراه املسـلمون يف النـيب حممـد 



 50

وملسـت معظـم املشـاكل املطروحـة. وهلـذا اعتـربت أهـم دراسـة كتبـت عـن النـيب منـذ السـرية الـيت   -صلى اهللا عليـه وسـلم-النيب 
  ).12(انت املعيار السابق يف الوسط العلمي الغريبواليت ك ,كتبها (فرانتز بول)

فــريى أن الكثــري مــن كتــب املستشــرقني حــول النــيب حممــد صــلى اهللا عليــه  ),مكســيم رودنســون(أمــا املستشــرق الفرنســي 
ــا   وســلم قــد قومــت شخصــية الرســول بشــكل اجيــايب وفيهــا الكثــري مــن التمجيــد لــه ، ولكنهــا بــالطبع ليســت كتبــا دينيــة أل

ن طرف مستشرقني غربيني. وقام باجناز دراسـة قـدم فيهـا جـردا بالدراسـات احملمديـة وقـد نشـرها يف اجمللـة التارخييـة كتبت م
: -صــلى اهللا عليــه وســلم-  ). وأعلــن بأنــه كــان مولعــا كثـريا حبيــاة الرســول220–169ص /م1963مــارس  –(عـدد: ينــاير 

الرســول وعبقريتــه، لكــين عنــدما أدرســه، أدرس حياتــه  فضــمنت ولعــي يف كتــاب عنــه، وأعلنــت بــأنين معجــب بعظمــة هــذا(
وفــق منظـــور حتليلــي مـــادي أعتــربه املنظـــور الصــائب الـــذي ميكــن عـــربه فهــم حيـــاة الرســول ودوره التـــارخيي اهلــام أو إنســـانية 

ــا... الكتــاب حيمــل الكثــري مــن التمجيــد لشخصــية الرســول  دة مــن باعتبارهــا واحــ -صــلى اهللا عليــه وســلم-الرســالة الــيت أثــر 
  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-تلك الشخصيات اهلامة اليت غريت تاريخ العامل... ويضيف قـائال: منـذ البدايـة ظهـر الرسـول حممـد 

والـــذي  كـــزعيم ديـــين وسياســـي ومشـــرع يف نفـــس الوقـــت معطيـــا قواعـــد الســـلوك واحليـــاة للمجتمـــع الصـــغري الـــذي حيكمـــه،
  .)13)(سيصبح فيما بعد ذا أبعاد عاملية

  داة اإلسالم والمسلمينحمى معا 
علـى إيقاعـات الغضـب العـارم جـراء الرسـومات املسـيئة  )م2006(عاش العامل اإلسـالمي خـالل شـهري ينـاير وفربايـر 

ا الصـــحيفة الدامنركيـــة (يولنـــد بوســـطن) بعـــدما طلـــب حمررهـــا الثقـــايف مـــن  للرســـول حممـــد صـــلى اهللا عليـــه وســـلم والـــيت نشـــر
لصــــور. وبقــــدر مــــا كانــــت اإلســــاءة للنــــيب شــــديدة، بقــــدر مــــا كانــــت االحتجاجــــات جمموعــــة مــــن الرســــامني إجنــــاز هــــذه ا

إن الرسـومات بكـل مـا تعكسـه مـن كراهيـة وحقـد   واملظاهرات قوية وبليغة، بلغت يف معظمها إحراق السـفارتني الدامنركيـة
 مؤيـدي حتقيقـه كثـري مـن وحتقري وافرتاء تثري الكثري من األسـئلة حـول حـوار احلضـارات أو (صـدام احلضـارات) الـذي يتمـىن

املؤسس احلقيقي  ,ي ال يصدمهم يف الواقع إال فيلسوف أكثر رزانة وحكمة هو (وليام جيمس)ذ(صمويل هنتنغتون). وال
للفلســـفة الرباغماتيـــة الـــيت تنبـــين علـــى أنـــه ال وجـــود حلقـــائق مطلقـــة وأن املســـتقبل مفتـــوح أمـــام اإلبـــداع، واإلنســـان ميتلـــك 

طاملـا أن الـدين حيقـق الراحـة (أما الدين فقد استخدمه استخداما براغماتيا حيث اعترب أنـه  أفضل.اإلمكانيات خللق عامل 
الرباغمــاتيون طــالبوا باعتــذار الصــحيفة والصــحف الــيت التحقــت بركبهــا واحلكومــة  )لإلنســان وال يــؤذي اآلخــرين فهــو نــافع

ــم يعلمــون أن الــدينو الدامنركيــة ومــن ســار علــى طريقهــا يف أور  جتمــاعي داخــل قــد يكــون صــمام أمــان للتماســك اال بــا. إ
كمـا ميكـن أن يكـون جـذوة تـذهب بالقليـل مـن (حـوار احلضـارات) الـذي   اجملتمعات األوربية وأيضا على املستوى العاملي،

قــد تنبــأ (بــأن القــرن الواحــد  م)1976(جــرى إىل اليــوم. وكــان املفكــر الفرنســي أنــدري مــالرو الــذي تــويف يف شــهر نــوفمرب 
  .)14(ولكن النبوءة حتققت شيءشرين سيكون قرن تدين أوال يكون) ومنذ ذلك احلني تغري كل والع

 11(صــحيح إن عالقــة العــامل اإلســالمي مــع العــامل الغــريب تتميــز بــالتوتر واالضــطراب والالثقــة منــذ مــا قبــل أحــداث 
ام اإلسالم باإلرهاب واملسلمني )م2001سبتمرب   باإلرهابيني. وبدا للمسـلمني أن هـذه إال أن هذا التوتر تصاعد بعد ا

التهمة مل تعد ختص فئة قليلة فهمت دينها خطأ، بل إن الغرب أصبح ينظر إىل اإلسالم يف حـد ذاتـه باعتبـاره إيديولوجيـة 
كـأس األمـة اإلسـالمية مـن    غريمها. فجاءت القطرة اليت أفاضـت يءدموية إرهابية هدفها الوحيد هو القتل والتدمري وال ش

  دامنرك لينفجر بعد ذلك غضب املسلمني ويكرب شيئا فشيئا إىل أن انفلتت األمور ببعض الدول العربية واإلسالمية.ال
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ظهـر احلـديث عـن ضـرورة التمييـز الـدقيق بـني (أنـه قـد ويف محاة احلدث يرى الـدكتور الطيـب تيـزيين   ويف ذلك السياق
وخطــاب يف اإلنســان واإلنســانية ويف ضــرورة احــرتام مقدســاته،   خطــابني اثنــني، خطــاب يف حريــة الــرأي النقــدي العقــالين،

كما يف النظر إليها مبثابة خطا أمحر ال جيوز اخرتاقه هجاء أو هـزال أو قـدحا أو غمـزا، وقـد لقـي هـذا التمييـز إقـرارا ضـمنيا 
ويف صـراع  ,لتـاريخ البشـريومعلنا من قبل جل الناس، وجدير باإلشارة أن املسألة املطروحة هنا جتد جـذورا عميقـة هلـا يف ا

البشر فكريا ودينيا وسياسيا، ولعلنا جند هذه اجلذور ماثلة يف تاريخ العامل كلـه، ومـن ضـمنه التـاريخ العـريب واآلخـر األوريب 
يف معضـلة العالقـة بـني اخلطـابني الـديين والعلمـي، الشـرعي والفلسـفي، وتعـاظم  الوسيط واحلديث، وظهر ذلـك، خصوصـا

ني انتقلــت إىل مســتوى احليــاة السياســية، حبيــث أخــذت تســهم يف إشــعال العواطــف الدينيــة وحتويلهــا إىل هــذه املعضــلة، حــ
  .)1()مطالب ومبادئ واستحقاقات سياسية تتصارع حوهلا اخلناجر
   أهمية الحوار والتفاعل بين الثقافات و الحضارات

تتعـاون معـا لنقـل احلـوار حـول تلـك النوعيـة مــن لقـد أضـحى واجبـا اليـوم علـى خمتلـف دول العـامل ومنظماتـه املدنيـة أن 
األزمــات الــيت تعكــس ومتــس اخــتالف الثقافــات واألديــان والقــيم بــني شــعوب العــامل إىل املســتوى العــاملي ومــا يعــرب عنــه مــن 
ــا املتخصصــة  منظمــات وخباصــة منظمــة األمــم املتحــدة. إن التوافــق علــى فــتح حــوار موســع بــداخل األمــم املتحــدة ووكاال

كيفية التوفيق بني قـيم العـامل احلـديث ويف مقـدمتها حريـة الـرأي والتعبـري وبـني احـرتام تعـدد الثقافـات واألديـان والقـيم حول  
واحرتامها سيكون البداية اجلادة حلل األزمة احلالية ووضع أساس صلب ملنع تكرارها بشأن أي دين أو ثقافة أو شـعب يف 

  األرض. أي مكان من
م.ومما جـاء ونظرا ملا للحوار من  مكانة يف التثقيف والتواصل اإلنساين املعريف، فقد أواله املسلمون قسطا من اهتماما

وبـالعودة إىل املاضـي جنـد (. )تعلم حسن االستماع قبل أن تتعلم حسن احلديث(عن املسلمني، أن رجال نصح ابنه قائال 
راهيمية موحدا بذلك بني األديان السماوية الثالثة، فقد جـاء أن دعوة اإلسالم إىل احلوار تتمثل يف العودة إىل األرومة اإلب

ا من أساطري وطقوس رهبانية يف الـديانتني السـابقتني وال عالقـة هلـا بـدعوة التوحيـد البسـيطة  حمددا احلنيفية مزيال ما علق 
ا إبراهيم اخلليل. وتواصـل احلـوار يف املسـتوى احلضـاري والتعـايش بـني خمتلـف األ ديـان والطوائـف داخـل اجملتمـع اليت بشر 

أما ما ظهر هنا وهنـاك مـن موجـات تعصـب ورفـض لآلخـر فقـد كانـت أسـبابه سياسـية، كمـا هـو الشـأن اليـوم  اإلسالمي،
عالقـــة لـــه باإلســـالم. إن كتـــب الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي زاخـــرة مبظـــاهر التعـــايش الســـلمي بـــني املســـلمني وأصـــحاب  وال

حــىت مــع مــن مل يكــن مــن أهــل الكتــاب كــاجملوس مــثال ،فقــد عوملــوا يف فــرتة الفتوحــات  األخــرى، بــل  الــديانات الســماوية
  .)16الكربى معاملة أهل الكتاب(

ا املسلمون منذ أمد بعيد، ولكن هذه األصـول ال  إن احلوار والتفاهم والتعاون أصول ثابتة يف اإلسالم وثقافته ويلتزم 
ة احلقيقيــة لــدى الطــرف اآلخــر، والــذي يظهــر مــن التصــرفات واملواقــف أن ميكــن أن تثمــر إال مــع وجــود حســن النيــة والرغبــ

يــدرك بعــد أن احلــوار والتفــاهم يقضــيان جتــاوز إرث األســاليب القدميــة. يقــول الــدكتور طــارق البشــري:   الطــرف اآلخــر مل
خمتلــف   قــايف، أي موقــف ث)مرجعيــة خمتلفــة(...واحلــوار احلضــاري يقــوم يف ظــين علــى اعــرتاف طــرف بــأن للطــرف اآلخر(

وأسس خمتلفة تقوم عليها أصول شرعية ومعايري االحتكام لديه، ذلـك أن الوضـع احلضـاري يف ظـين هـو يف النهايـة (وجهـة 
نظــر) حاكمــة، هو(شــرعة) بــاملعىن اللغــوي الشــرعة أو املشــرع، أي نقطــة البــدء علــى أن يــرتبط كــل ذلــك جبماعــة ممتــدة يف 
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ة التماسك اجلمعي التارخيي هلذه اجلماعـة وتشـكل هلـا لغتهـا الذهنيـة ومعـايري قيمهـا صريورة تارخيية، فتمثل هذه الوجهة قو 
م   .)17()من حيث السلوك الفردي والقيم والتعامل بني الناس وبناء هياكل نظمهم ومؤسسا

إن العـــامل الواحـــد يقـــوم علـــى حضـــارات متميـــزة عـــن بعضـــها بعضـــا تشـــرتك يف أشـــياء وختتلـــف يف أخـــرى، كمـــا أن كـــل 
رة واحـــدة تقـــوم علـــى ثقافـــات قوميـــة متميـــزة عـــن بعضـــها خبصـــائص ختتلـــف مـــن أمـــة إىل أخـــرى. فاملصـــدر الواحـــد حضـــا
هو الذي جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ومن تعددهم واختالفهم وتبـادل املعرفـة بيـنهم، يـزدادون  -اهللا تعاىل-للخلق

  .﴾ولو شاء اهللا جلعل الناس أمة واحدة﴿اخلليقة. تطورا وتقدما يف جدل اجتماعي يتميز به اإلنسان منذ بدء 
علمــا بــأن هنــاك جهــودا متواصــلة تبــدل منــذ ســنوات للتقريــب بــني الثقافــات واحلضــارات والــديانات، ولبنــاء عالقــات  

االحرتام املتبادل بينها إعالء ملصاحل الشعوب ومن أجل إزالة أي مواقف حترض على الكراهية على أسـاس ديـين وعنصـري 
دد مصاحل الشعوب مجيعا، إال أن هذه اجلهود تواجه أحيانا مبواقف وأحداث سـلبية   ومي، أو تزكيأو ق الصراعات اليت 

ديدا فعليا لعالقات اال ا إىل نقطة الصفر، وهو ما ميثل    حرتام املتبادل بني الثقافات واألديان املختلفة.فتعود 
*********************  

  الهوامش:
  دميي من املغرب.*) باحث وأكا

تعرضت املقولة لردود ومناقشات يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة وخارجهـا، انظـر دراسـة الـدكتور حممـد عابـد اجلـابري  -1
  .4م، ص1997 /2 /3يف جريدة االحتاد االشرتاكي، عدد: 

رتاكي، عـــــدد = ، صـــــحيفة االحتـــــاد االشـــــ9انظـــــر دراســـــته عـــــن قضـــــايا الفكـــــر املعاصـــــر (صـــــدام احلضـــــارات) احللقـــــة  -2
  .4م، ص2/2/1997

  .عيسى ، أجراه معه عبد السالم بن5م، ص15/2/1993انظر حوارا معه يف جريدة االحتاد االشرتاكي، عدد= -3
  .5م، ص 198/ 12/ 15، 722تأمالت يف االستعراب األسباين، العلم الثقايف، عدد،    -4
  .233، صم1983  ,3املصرية، عدد  )فصول(انظر جملة  -5
     .48، صم1965السابع،    بتصرف، عدد )الفكر املعاصر(نظر جملة ا -6
  .21م، ص1993 /11 /6   عدد  الشرق األوسط القسم األول، انظر حماضرته املنشورة يف صحيفة -7
  .19م، ص10/09/2004القدس،   نقال عن صحيفة -8
  .5، صم1993 /10 /29   عدد )امليثاق الوطين( حوارا معها يف صحيفة :انظر -9

  الرؤية الغربية لصورة النيب )م2006 /2 /17   بتصرف عن امللحق الثقايف جلريدة االحتاد االشرتاكي عدد -10
  القرون الوسطى).   يف أدبيات -صلى اهللا عليه وسلم–حممد 
يف الشـــرق والغـــرب) جملـــة (العـــريب)  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-انظـــر دراســـته عـــن (تـــأمالت يف تطـــور كتـــاب ســـرية النـــيب  -11

  .113-112، صم215/1976   الكويتية، عدد
 هانظر ما كتبه يف هذا املوضوع عبد احملمود نور الدائم الكرنكي يف صفيحة (القدس) عن فصـل اإلسـالم عـن سـياق -12

  .14م، ص1995نوفمرب  26، 25الديين واحلضاري للشرق القدمي، عدد 
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، وامللحــق الثقــايف لصــحيفة (األنبــاء) الكويتيــة، 61، ص70انظــر حــوارا معــه يف جملــة (رســالة اجلهــاد) الليبيــة، عــدد -13
  .5م، ص10/3/1982عدد

     .15م، ص19/2/2006انظر صحيفة الصحراء املغربية، عدد  -14
  .14، ص12/2/2006نظر صحيفة الصحراء املغربية عدد -15
ن :عقبتنـا السياسـية والالهوتيـة) اجلنحاين يف صحيفة (احلياة) عـن (احلـوار بـني األديـا  انظر ما كتبه الدكتور احلبيب -16

  .11م، ص26/1/1988عدد:
  (مالحظات حول احلوار بني اإلسالم والغرب).17م، ص30/4/1996عدد انظر صحيفة (الشرق األوسط) -17
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  وشروط االستفاقة مأزق النهوض العربي،
  علي عبد احلفيظ*

 )1(  
  أزمة النهوض

  الحضور الطاغي للمعضل السياسّي؟ -أ
نني وحنن نعاجل يف شـرقنا العـريب املسـلم مـا ّمت االصـطالح علـى تسـميته بالنهضـة املعاصـرة، واحلـّق أّن مـا نـراه حنواً من قر 

م يبني أّن هناك شيئاً ما نقل هـذه املسـرية إىل حيـث  اليوم يف الواقع الذي يعيشه العرب واملسلمون يف كل مستويات حيا
ضة حقيقّية كـان عليهـا أن تنطلـق مـن مقـدمات اآلبـاء املؤسسـني،  مل تكن حقيقية، وأّن هناك ما شغل هذه املنطقة عن 

  وأن تتجه وجهة جّد خمتلفة عن ما نراه اليوم.
ــا متتعــت برســوٍخ شــامٍل واســتعداٍد جــامٍع لــدى الــرواد األوائــل  ّ املالحــظ لبــدايات مرحلــة االســتيقاظ أو النهــوض جيــد أ

اآلخـر احلضــاري وإحــداث انسـجام بينــه وبــني األسـس الفكريـّـة والثقافيّــة الـذين مل جيــدوا مشــكلة حقيقيّـة يف اســتقبال طــرح 
م املســلمة، فبــدت تلــك اجلديلــة بــني القــدمي واحلــديث، بــني املــوروث، واملســتقَدم، أمــراً جــديراً بالتقــدير عــرب  الرتاثيّــة حلضــار

  وعبده ومن عاصرهم.تلك الطريقة الناجعة والفريدة اليت قادها اآلباء اجملددون: الطهطاوي واألفغاين 
م بـالنموذج   واضح أّن املستقَدم احلضاري الذي رغب اآلباء يف استقدامه من الغرب كان متمّثًال باألسـاس يف إعجـا

السياســــي للحركــــة احلضــــاريّة الغربيّــــة الــــيت كانــــت التجربــــة الدميقراطيّــــة قــــد بــــدأت ترتّســــخ فيهــــا علــــى حنــــو ظــــاهر، كمــــا أّن 
  علمي كانت قد آتت أكلها عندها على النحو املعروف.متحصالت النهوض التقين وال

ال شّك أّن مظاهر النهوض احلضاري الغريب علمّياً وتقنّياً وسياسّياً قد حازت على إعجـاب اآلبـاء املؤسسـني، كمـا ال 
يعـــزب أن تكـــون منظومـــة القـــيم الـــيت أفـــرزت هـــذا النمـــوذج قـــد لفتـــت هـــي األخـــرى انتبـــاه آبـــاء النهضـــة، وحظيـــت علـــى 

م، وهو ال شـّك إعجـاب مسـَتحّق مـع معلوميّـة أّن اآلبـاء كـانوا جـديرين مبعرفـة مـا يـتالءم مـن هـذه القـيم مـع اهلويّـة إعج ا
ـــا متالقيـــة مـــع قـــيم اإلســـالم  ّ ـــا، واعتـــربوا أ الوطنيّـــة ومـــا ال يـــتالءم معهـــا، وعليـــه رجحـــوا قـــيم الثقافـــة الدميقراطيّـــة، ورّحبـــوا 

  السياسّية.
ّية إذن واجهــة الصــدارة يف اجلهــد النهضــوي العــريب، كمــا أخــذت اجلانــب األبــرز مــن إحــداث أخــذت املســألة السياســ

العصـــف الـــذهين واحلركـــي؛ وهـــو أمـــر مـــتفهَّم نظـــراً ملـــا مثلتـــه املســـألة علـــى طـــول التـــاريخ العـــريب (اإلســـالمي) مـــن مشـــكل 
  حضاري رمبا كان هو املتسبب األساس حلالة التدهور اليت أصابت حضارة املسلمني.

واملالحــٌظ أّن آبــاء النهضــة وجــدوا يف املمارســة الدميقراطيــة حــال ســحرياً ملشــكل االجتمــاع السياســي اإلنســاين بعمــوم،   
كمـــا وجـــدوا فيهـــا ضـــاّلة حكـــيم يبحـــث عـــن حـــّل ألْزَمتِـــه اخلاصـــة؛ إذ كـــانوا يـــدركون أنـّــه باســـتثناء صـــدر اإلســـالم مل يـــرتح 

م، كما مل يستطع فالسفتهم أن يقّدموا طروحـاً يف السياسـة  املسلمون بشكل معترب على أسلوب سياسي يديرون به حيا
تســاوي أو تقـــارب مــا تقـــدموا بــه مـــن طـــروح حضــارية يف غريهـــا مــن امليـــادين، مـــع أنّــه يســـهل القــول إّن السياســـة (النظـــام 

  الدولة) هي أّم احلركة احلضارية لألمم، واحلاضن األساس هلا.-االجتماعي
ري بـأّن مـا أقصـد إليـه هنـا مـن تـدين حالـة البحـث السياسـي عنـد املسـلمني لـيس مقصـوداً بـه ت يف حاجة إىل التـذكسل

عــدم وجــود حمــاوالت للتنظــري السياســي؛ فمعــروف أنّــه كانــت هنــاك حمــاوالت لبحــث الشــأن السياســي والتنظــري الجتمــاع 
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ي أقصد إليه هـو أنّـه مل يتـوفر منـاخ، وال وإّمنا الذ -وما جهود ابن خلدون عّنا ببعيد-سياسي مميز حيمل اهلويّة اإلسالمية 
ترتبت مدرسة يف هذا الشأن تقوم عليه تنظرياً وتفكرياً ودراسة كما توفر لغريه مـن حقـول البحـث كالتشـريع واألدب واللغـة 
، والتفسري...اخل كما ينبغي أن نعرتف بأّن ما واجه هؤالء املفكرين من عقبات كان من شأنه أن يسـبب مثـل هـذه العرقلـة

  فليس األمر هنا أمر إشارة لقصور بقدر ما هو إشارة لواقع كان موجوداً بغض النظر عن مسبباته.
وقــــد وجــــدنا اآلبــــاء حيــــاولون بلــــون مــــن التبســــط دومنــــا تعقيــــد أو تقعُّــــر إثبــــات وجــــود تشــــابه بــــني الدميقراطيــــة واملفهــــوم 

سـاد والسـلوك املسـتبد للحكـام يف العـامل اإلسـالمي إىل اإلسالمي للشورى، كما َسَعْوا يف مواجهة أزمـة احلكـم اخلانقـة والف
ا علــى إخــراج اجملتمعــات العربيــة مــن أزمتهــا  تربيــر اقتبــاس جوانــب مــن النمــوذج الغــريب اعتقــدوا بتوافقهــا مــع اإلســالم وقــدر

  السياسية.
الـدين التونسـي وانتهـاء برشـيد ألن نقرر أّن هؤالء الرواد ابتداء من الطهطاوي مـروراً خبـري  -للمرة الثانية-ولسنا حباجة 

ـام أو شـبهة أو يسـتهدف تغيـريه أو تبديلـه، وإمنـا   رضا مل يكن أحد منهم ليفكر قط يف وضِع الديِن أو جزٍء منه موضع ا
كان سعيهم يستهدف جتديداً يف فهم الدين وطرائق تطبيقه واالستناد إىل علماء جمـددين قـدامى وحمـدثني لتربيـر االقتبـاس 

إمنا جاء لتحقيـق مصـاحل العبـاد، وأنـه حيـث كانـت املصـلحة  )الدين(لى اعتبار أن احلكمة ضالة املؤمن، وأن من الغرب ع
  .)1(فثم شرع اهللا

)، م1873-1801ولعل أول من أثار حواراً حول الفكرة الدميقراطية يف العامل العريب هو الشيخ رفاعـة الطهطـاوي (
عـام (، والـذي مـا إن عـاد إىل القـاهرة حـىت ألّـف يف )2(قراطيـة املصـريةالـذي كـان لـويس عـوض يطلـق عليـه لقـب أبـو الدمي

، )3(الــذي دّون فيــه مشــاهداته حــول عــاداِت ومســالك أهــل فرنســا )ختلــيص اإلبريــز إىل تلخــيص بــاريز(كتابــه   )م1834
اع عــن الدميقراطيــة وكــال فيــه املــديح للنظــام الــدميقراطي الــذي نشــأ فيهــا ووصــف مشــاعره جتــاه انتفــاض األمــة الفرنســية للــدف

  .)4(ضد امللك تشارل العاشر )م1830(من خالل ثورة 
حرص الطهطاوي يف كتابـه هـذا علـى إثبـات أن النظـام الـدميقراطي الـذي كـان شـهده يف فرنسـا ينسـجم انسـجاما تامـاً 

وبــني مبــادئ القــانون  مــع تعــاليم اإلســالمي ومبادئــه. كمــا التفــت إىل أنّــه لــيس مثـّـة كبــري فــرق بــني مبــادئ الشَّــرع اإلســالمي
بـدأه اليونـانيون تأسيسـاً  -صّلى اهللا عليه وسـّلم-الطبيعي اليت كانت نتاجا أوروبيا سابقاً على اإلسالم وعلى بعثة النيب حمّمد 

علــى أّن هنــاك خالقــاً للكــون وضــع لــه نظامــاً قائمــاً علــى العــدل وأّن كــّل مــا وافــق العــدل أو روحــه فإّمنــا هــو موافــق للطبيعــة 
فطر اهللا عليها الكون واملخلوقات، وعلـى كـّل الشـعوب أن تتبعـه يف قوانينهـا وقضـائها. وهـو كـالم حنـن اليـوم يف أمـس  اليت

  .)5(احلاجة لاللتفات إليه
تأسيسا على هذا االكتشاف الذي اكتشفه الطهطاوي, فإن رؤية الرجل كانت حتـتم دراسـة كافّـة العلـوم الـيت انتهجهـا 

ومــن االقــرتاب مــن القــيم املشــرتكة ورّمبــا طريقــاً أيســر  ,مرياثــاً رائــداً ميّكــن النّــاس مــن العــيش املشــرتك العقــل البشــري باعتبارهــا
للتعرف إىل معتقد مشرتك، ومل يكن من املمكن أن يقبل الطهطاوي بعد هذا فكرَة املصادرة األوليـة علـى اإلنتـاج الفكـري 

  .)ال يتعارض مع علوم العقل( رأيه: البشري من قاعدة أنّه إنتاج غري مسلم؛ ألن اإلسالم يف
 )م1827(م) يضـع عـام 1899-1810خـري الـدين التونسـي (يف التوقيت تقريباً وعلى ذات الّنسـق الفكـري، كـان 

. منبهــاً إىل خطــورة رفــض جتــارب األمــم األخــرى )أقــوم املســالك يف تقــومي املمالــك(خطــًة شــاملًة لإلصــالح ضــّمنها كتابــه 
طئ بأنـــه ينبغـــي نبـــذ كـــل الكتابـــات أو االخرتاعـــات أو التجـــارب أو التصـــرفات الناشـــئة عـــن غـــري انطالقـــاً مـــن الظـــن اخلـــا
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أّن كل ما يؤول إىل خري األّمة مـن توسـيع حلـدود املعرفـة (املسلمني، منطلقاً يف دعوته اإلصالحية هذه من قاعدة مفادها: 
ــاء احلكــم  وتــوفري للشــروط الكفيلــة بازدهارهــا املــدين إّمنــا هــو ممّــا يتوافــق مــع اإلســالم ومقاصــده. وقــد طالــب التونســي بإ

  .)6)(املطلق املضطهد للشعوب واملدمر للحضارات
) بعــــد تـََقــــصٍّ ألســــباب احنطــــاط املســــلمني إىل أن مرجــــع ذلــــك 1897-1838وقــــد لفــــت مجــــال الــــدين األفغــــاين (

د رفـع لـواء املطالبـة بـأن يعـاد للشـعب االحنطاط إّمنا هو غياب العدل والشورى وعدم تقيد احلكومـة بالدسـتور؛ ولـذلك فقـ
  .)7(حق ممارسة دوره السياسي واالجتماعي عرب املشاركة يف احلكم من خالل الشورى واالنتخابات

ــج األفغــاين تلميــذه حممــد عبـده ( ) الــذي رأى أّن أهــم حتــد يواجــه األمــة اإلســالمية 1905-1849وقـد ســار علــى 
ا إىل العالقة بني اإلسـالم وال عصـر. وقـد وجـد الشـيخ حممـد عبـده أن الطريـق لبلـوغ اجملتمـع اإلسـالمي هدفـه هـو: هو نظر

، ولـذلك كانـت )عدم الرجوع إىل املاضي وتوقيف جمرى التطور، بل االعرتاض باحلاجة إىل التغيري ورْبطـه مببـادئ اإلسـالم(
تنقلـــب املصـــلحة إىل املنطـــق، إحـــدى غائيـــات الشـــيخ، أن يظهـــر التوافـــق بـــني اإلســـالم والفكـــر احلـــديث وأن يُظهـــر كيـــف 

  .)8(والشورى إىل الدميقراطية الربملانية، وان يؤكد على أن اإلسالم كنظام هو أمر مرادف للمدنّية احلديثة
م) الذي ألف كتـابني حـول هـذه القضـايا، 1903-1849يف ذات حقبة العظماء، تألق جنم عبد الرمحن الكواكيب (

، متصوراً يف األخري حواراً بـني عـدٍد مـن املفكـرين املسـلمني مـن )أم القرى(خر بعنوان واآل )طبائع االستبداد(األول بعنوان 
خمتلف الدول مجعهم يف موسم احلج مؤمتٌر ُعقد لتبادل الرأي حول أسباب احنطاط األمة، وقد كان من أبـرز األفكـار الـيت 

ّيــل إيلَّ أن ســبب الفتــور هــو حتــول نــوع حــرص الكــواكيب علــى طرحهــا مــا جــاء علــى لســان البليــغ القدســي، مــن قولــه: (خيَُ 
السياسة اإلسالمية، حيث كانـت نيابيـة اشـرتاكية، فصـارت بعـد الراشـدين بسـبب متـادي احملاربـات الداخليـة َمَلِكيّـة مقيـدة 

، ومــا جــاء علــى لســان الرومــي (الرتكــي): (إن البليــة أننــا فقــدنا )بقواعــد الشــرع األساســية، مث صــارت أشــبه بعــُد باملطلقــة
  .)9(. وخيلص الكواكيب يف النهاية إىل أن التقدم مرتبط باحملاسبة بينما التخلف مرتبط باالستبداد)احلرية

وقد اعترب رضا أن احلكام املستبدين حاولوا محل املسلمني على نسـيان األمـر الشـورى (سـيادة األّمـة) مؤكـداً أن أعظـم 
  .)10(فة ما جيب أن تكون عليه احلكومةدرس ميكن أن يستفيده أهل الشرق من األوروبيني هو معر 

ــا يف املشــروع النهضـوي، وترتــب علــى  فـرتى أنـّـه وعلـى هــذه القاعــدة مـن الفهــم الــدقيق أخـذت املســألة السياسـية مكا
ضـة الغـربيني  هذا ثورة أخرى لإلصالحيني متثلت يف إرادة التأسيس للنهوض العريب من ذات الباب الذي تأسست عليه 

  ؟.)صالح الديينوهو: (ثورة إل
  ب) اإلصالح الديني

هــو  )الفــرق اجلــامع املــانع بــني اإلصــالح الــديين الــذي قصــد إليــه آبــاء النهــوض وبــني ذلــك الــذي دعــا إليــه (مــارتن لــوثر
الفـــرق القـــائم واملعـــروف بـــني طبيعـــة كـــّل مـــن الـــدين واملؤسســـة الدينيـــة يف كـــّل مـــن العـــاملني اإلســـالمي والغـــريب، ومـــن دون 

طبيعـــة كـــّل مـــن الشـــأنني عنـــدنا طبيعـــة التكـــوين الفكـــري الـــديين لـــدى اجملتمـــع اإلســـالمي الـــذي ال يعـــرتف تفاصـــيل فـــإّن 
بالكهانــة (وجــود وســيط بــني اهللا وبــني خلقــه) مل تكــن لتســمح بــربوز حالــة كنســّية عنــدنا، وإن كانــت مسحــت بفعــل القهــر 

ة أو بـــاألحرى الطَُّغـــم العســـكريّة احلاكمـــة عنـــدنا واالســـتبداد السياســـي والتخّلـــف احلضـــاري إىل أن جتـــد املؤسســـة السياســـيّ 
سبيًال للتوّصل إىل لون من استغالل املؤسستني الدينية واألكادميية أو الضغط عليهمـا إن بالسـيف أو الـذهب باجتـاه عـدم 

الــدفع اعتمــاد حبــوث وإرشــادات ومنــاهج نظــر تــؤثر اجتماعّيــاً وفكريّــاً علــى األوضــاع السياســّية القائمــة، ومــن ضــمن ذلــك 
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ـــاس بـــالفروع واألحكـــام القانونيـــة للـــدين علـــى أبســـط أفعـــاهلم، بـــدًال مـــن انشـــغاهلم مبحاســـبة احلّكـــام عـــن  باجتـــاه شـــغل الّن
  فظائعهم؟

وقــد بــدا يف أوائــل النهــوض أّن أصــحاب نظــرة األصــالة اإلســالمية مــن آبــاء النهــوض وقــد تبّنــوا الكثــري مــن الطروحــات 
إلنسان والتعددية السياسية والدستورية، وغريهـا مـن الطروحـات املتداخلـة مـع مفـاهيم املعاصرة حول الدميقراطية، وحقوق ا

ــا ال تتعــارض مــع أساســيات الــدين، إّمنــا كــانوا يعيــدون قــراءة النصــوص  اجملتمــع املــدين واحلريــات السياســية العامــة واعتــربوا أ
  ال بطريقة عصور االحنطاط احلضاري. )بالطريقة (الُعمريّة

أصحاب هذا االجتاه مل يكونوا ليستطيعوا احلصول على دعم كبري من املدرسة التقليدية اليت كانت تتأسـس طبيعّي أّن 
ــا علــى قواعــد النظــر الــيت كانــت ترّكــز علــى موضــوع الواجبــات الدينيــة علــى اإلنســان، فيمــا كــان هــذا االجتــاه يركــز  مفهوما

واقـــع الوجـــود يف هـــذه احليـــاة، وأّن تفســـري الـــدين إّمنـــا ينبغـــي أن علـــى موضـــوع احلقـــوق واملنـــافع األساســـية املرتتبـــة لإلنســـان ب
يكون باعتبارات حقـوق اإلنسـان ال باعتبـارات حقـوق اهللا، إذ يف احلقيقـة أنّـه ال ميكـن وضـع هـذه يف قبالـة تلـك، كمـا أّن 

ســائل الــيت ّمت التعــارف عليهــا مــن غــري اجلــائز اعتبــار أّن اإلرشــادات الدينيــة الــيت َلَفــت اهللا اإلنســان إليهــا مبــا فيهــا تلــك امل
ــا  ّ باعتبارهــا تكليفــات أو عبــادات ال ميكــن أن تقــرأ علــى هــذه قاعــدة اجلــرب واإللــزام بقــدر مــا ينبغــي أن تُقــرأ علــى قاعــدة أ
إرشادات روعيت فيها منافع اإلنسان ومصاحله باألصالة، فليس هنـاك تكليـف ال علّـة لـه، كمـا أنّـه ال تكليـف معلّـل بغـري 

اإلنسانّية اليت ال يسوغ ابتداع مصلحة هللا يف قبالتها! وقـد كـان األفغـاين يلفـت إىل أن: (أعمـال اإلنسـان ليسـت  املصلحة
. وقــد كــان اإلسـالم بــرأي األفغــاين إميــاٌن )يف خدمـة اهللا وحســب، بــل يف خلـق مدنيــة إنســانية مزدهـرة يف كــل نــواحي احليـاة

  .عاقل، جوهره العقالنية احلديثة
ــذا اإلطــار كــانوا يقرتبــون كثــرياً مــن الطروحــات السياســية والعلميّــة الغربيــة املناديــة بســيادة والواقــع أّن د عــاة النهــوض 

املــنهج العلمــي، وحبقــوق اإلنســان، واعتبــار ذلــك نقطــة مركزيــة ينبغــي أن تتمحــور حوهلــا الــنظم والتشــريعات يف االجتمــاع 
لدعاية أن انتشرت خارج سياق قلب العامل اإلسالمي(مصـر)، السياسي احلديث ذي الطابع الدميقراطي، وما لبثت هذه ا

ــا أعــداد مــن القيــادات اإلســالمية واملراجــع الفقهيــة الســنّـّية  فقــد امتــدت إىل غريهــا مــن األقطــار العربيــة، كمــا كمــا آمــن 
احلكـم، واإلميـان بـاحلقوق والشيعية يف كل من إيران وتركيا تبنَّت كّلها أطروحات التمثيل النيايب، والتقييد الدسـتوري لنظـام 

  األساسية لألفراد واجملتمعات؟.
ـا (مـارتن لـوثر )كان (األفغاين ا إّمنا بدأت حبركة اإلصالح الـديين الـيت قـام  ، )درس النهضة األوروبية، ورأى أّن شرار

فهــم الــدين ولعمليــة  وثبــت لــدى الرجــل أّن القــّوة الســحريّة الــيت ســببت انطالقــة كافّــة احلضــارات إّمنــا هــي إصــالح لعمليــة
التعــاطي معــه، ذلــك اإلصــالح الــذي مــا إن يبــدأ يف جمتمــع مــن اجملتمعــات حــّىت يؤســس حلركــة حضــاريّة واعــدة. وقــد اعتــرب 
األفغـــاين أن مجلـــة مظـــاهر القـــوة والتقـــدم املوجـــودة يف الغـــرب إمنـــا هـــي أثـــر مـــن آثـــار حركـــة اإلصـــالح الـــيت قادهـــا (مـــارتن 

.. وكــان األفغــاين يعتقــد أن الشــرق حباجــة إىل )11(رت حريــة العقــل مــن سـطوة اجلمــود الــديينواليت أمثــرت أول مــا أمثــ(لـوثر
حركة دينية هو اآلخر حتّرره من ذات سطوة اجلمود اليت عاىن منها الغرب دينّياً، كما أنّه حباجة إىل حركة إصالح سياسـّية 

. ويف حــوار لألفغــاين مــع (عبــد )12(ضــاريّة األوربّيــةتعــاجل ذات العبــث السياســي الــذي فارقــه الغربيــون تفيــد مــن القــيم احل
حبركـة  )بـاو أجـاب بأنّـه كمـا اسـتفادت أمـم (أور  )سأله فيه (عبد القادر عن معىن ما يقصده (باحلركة الدينية )القادر املغريب

مـن حركـة دينيـة  الدينية، وإصالحه تعاليم الديانة املسيحية، كذلك حنن معشر املسلمني جيب علينا أن نستفيد )(لوثريوس
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ا، ويكون من أثرها إصالح تعاليمنا، وحتسـني حالـة اجتماعنـا.. . والظـاهر بشـكل جلـّي أّن الرجـل رمبـا رأى )13)(نقوم 
  الشرق. )يف نفسه (لوثر

وقــد ذهبــت مدرســة األفغــاين شــوطاً بعيــداً يف هجومهــا علــى األمنــاط التقليديــة للمؤسســة الدينيــة عنــدنا والــيت اعتربوهــا 
ل األساس عن حالة االحنطاط الفكري العام الذي أصاب املسـلمني عاّمـة، ويلفـت حممـد عبـده (يف سـجاله الشـهري املسئو 

ممثلني لإلسالم الصحيح، اإلسـالم الـذي هـو  -مبؤسستهم الدينية التقليدية-إىل أّن املسلمني مل يعودوا  )14)(مع هانوتو
بق وصـدم بـه األفغـاين املؤسسـة التقليديـة بقولـه: (إن عقـالء اإلفـرنج مـا سـ )دين العلم والعقل، ويكرر حممـد عبـده (هلـانوتو

يتــدبرون آداب القــرآن وتعاليمــه العاليــة، وحيكمــون بأنــه خــري قــانون إلصــالح البشــر، ويهّمــون أن يســلموا، مث ينظــرون مــن 
ا من أحط األمم شـأنا،  وأشـدها ابتعـاداً عـن روح الـدين خالل القرآن إىل األمم اإلسالمية املنتشرة يف آسيا وإفريقيا، فريو

واملدنيــة، وممارســة الفضــيلة، فينفــرون مــن اإلســالم، وينظــرون إىل القــرآن كاملرتــابني فيــه.. وهكــذا يــدعوهم القــرآن لإلســالم، 
ذه الصورة، ميكننـا أن  وينهاهم املسلمون عنه؟ فالواجب علينا إذاً قبل كل شيء، أن نثبت لألوربيني أننا غري مسلمني، و

  ؟)15)(م إىل اإلسالم، وحنّسن اعتقادهم فيهجنذ
ال شـــّك أّن هـــذا التوّجـــه مـــن األفغـــاين ومدرســـته وهـــذا اللـــون مـــن القـــراءة لإلســـالم مل يكـــن لـــريوق التقليـــديني ورّمبـــا   

هـذا مـا يف قبالة ذلك اإلغواء العقالين الـذي متارسـه املدرسـة التجديديـة؟ ولعـّل  )استنهض لديهم دافعّية الذود عن (الدين
  دفع باملؤسسة التقليدية ال إىل عدم الوقوف وراء ما كان يدعو إليه األفغاين وعبده، بل إىل معاداة الرجلني.

ولعل هذا ما دفعهـا بعـدمها ألخـذ مواقـف صـارمة جـداً مـن كـل طـرح يقـرتب مـن هـذه الناحيـة مـن القـراءة ممّـا أّدى إىل 
ستحدث، وتدعيم سوء الفهم بني دعاة احلداثة وبني أصوهلم ممّا مّكـن إحداث حالة من الشرخ يف العالقة بني األصل وامل

لوجود املشكلة الكربى يف تاريخ حركة النهضة العربية املعاصرة؛ حيث مل تتمكن من أن جتد بعد الشيخني مـن يقـوم علـى 
ما على عهد امل ذا القدر من االتساع وعلى هذا القدر من األصالة الّلذين بدأت  ؤسسـني، وممـا يؤسـف لـه أنّـه رعايتها 

جوم أصحاب الفكر املنغلـق، تطّرفـوا هـم أنفسـهم وأوغلـوا  ويف الوقت الذي ُووجه فيه تالمذة املدرسة من دعاة النهوض 
يف التعاطي مع االستغراب احلضاري بعيداً عن املوروث احملدِّد للشخصـّية القوميّـة، وبغـري مـا قـدرة علـى مواجهـة اسـتحقاق 

ضـــوي، ممّـــا جعلهـــم يقعـــون يف فـــّخ التغريـــد خـــارج الســـرب، وفقـــدان الثقـــة مـــن العاّمـــة، وبالتـــايل خطيئـــة تـــرك التأصـــيل النه
األخريين بيد املنغلقني؟ ومن غري املستبعد أن يكون تطّرف األجيال الالحقة من هذه املدرسة وإيغاهلا يف االسـتغراب كـان 

 هـذا التطـّرف، فتطّرفـت هــي األخـرى يف معـاداة كـّل مظــاهر وجدت بغيتهــا يف(السـبب األصـيل يف اسـتنهاض رّدة (أصـولّية
  التحضري السياسي والنهضوي، ومعاندة كّل مظاهر القابلّية للتواصل مع اآلخر احلضاري.

)2(  
  شروط االستفاقة

  حسم القراءة -أ
النهوض كمـا لـو أّن  أشد ما هو مطلوب منا اليوم أن نقف موقَف جزٍم قاطع ما بني قراءتني لإلسالم، َبَدتَا يف مطالع

أوالمها كانت قراءة الراسخ املؤسس، وظهـرت الثانيـة مبظهـر املعيـق املـدّمر، لنقـول بقطـع: أّن هـاتني القـراءتني اللتـني أشـرف 
إّمنـا مهـا قراءتـان تقضـي ضـرورة الظـرف القـائم  -ومها قراءتان قدميتان جداً يف التعـاطي مـع اإلسـالم-عليهما عصر النهضة 

لنهوض، وجتربة التاريخ العريب اإلسـالمي الطويـل بعـدم إمكانيّـة تعايشـهما معـاً، وأنّـه إذا كـان معامـل التفرقـة وتقضي جتربة ا
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القــدمي، يف جمــال النظــر العقلــي ومــدى ســعته، هــو بــني أصــحاب العقــل وأصــحاب الــنّص، وإذا كانــت النظــرة املالزمــة هلــذا 
ظرة يتقـارب فيهـا العقـل والنقـل؟! فعامـل تفرقـة اليـوم ينبغـي أن يكـون العامل هي دوماً يف حماولة التوفيق النظري للخروج بن

 )مرادفــاً أو داّالً علــى (الــنص )جازمــاً وحامســا بــني العقــالء وبــني اجملــانني، وحنــن ال نقبــل أبــداً أن يكــون مصــطلح (اجملــانني
ن عليــه اآلبــاء املؤسســون فــالنّص خطــاب للعقــالء فقــط. وحــّىت يكــون طرحنــا واضــحاً فــإّن ضــابط العقــل عنــدنا هــو مــا كــا

  للنهضة.
ونعتقــد بيقــني أّن نظــرة اآلبــاء لإلســالم إّمنــا تأسســت علــى نظــرة األصــحاب رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم الــذين توافقــوا مــع  
كاّفة معطيات التطور والتزموا إعمال العقل، واملنطق، بل إىل حتكيمهما واالستناد إليهمـا، أمل جيمعـوا القـرآن حتـت دعـوى 

ـــذا اجلمـــع؟ أمل يقـــاتلوا مـــانعي الزكـــاة تأسيســـاً علـــى  )16(؟)و واهللا خـــريأنـّــه (هـــ أي: أّن املصـــلحة وقواعـــد املنطـــق قاضـــية 
  أّي أّن مجلة ما توفر من معطيات قاضية بدعم القرار الذي اطمأّن إليه واختذه؟ )17)((شرح صدر الصديق

ال يفهمـــون  -لدينيـــة منـــذ بـــدأت عصـــور االحنطـــاطوبفعـــل اخلطـــاب غـــري املؤهـــل للنخبـــة ا-إّن الغالبيـــة مـــن املســـلمني 
اإلســالم وال يتعــاطون معــه إال علــى قاعــدة أنـّـه قــانون يلــزم علــى املــؤمنني االنصــياع إىل بنــوده وتطبيقــه حبــذافريه الدقيقــة، وال 

ى هـذا ال يصـبح يعتربون التدين إّال ذلـك النـوع مـن التسـليم بـاألوامر واالمتنـاع عـن النـواهي، وااللتـزام حبكـم الشـريعة. وعلـ
ـــا اســـتلهام الـــوحي مـــن معانيهـــا العامـــة، وإمنـــا منظومـــة مـــن األوامـــر والنـــواهي علـــى  اإلســـالم رســـالة جيـــب علـــى املـــؤمنني 
ا تنفيذها وحسب، وعليه فلم يعد حمّل اهتمام النخبة مسألة حسن وسوء فهـم الـدين، بقـدر مـا عـاد املطـروح  املخاطبني 

ــا مزحيــة العقــل مســألة مــا إذا كنــت مقّصــراً يف أد اء الواجــب مــن عدمــه؟ وهــو مــا أتــاح للرســوم والشــكليات أن تأخــذ مكا
  والروح من حسابات التدّين؟

إّن اإلجناز األكرب آلباء النهضة هو إعـادة الفاعليّـة للقـراءة األصـيلة للـدين، واعتمـاد منظومـة فكريّـة مضـادة هلـذا الفهـم 
مــل، إّن أخطــر مســات اإلســالم الــذي آمــن بــه اآلبــاء، وكانــت الــدعوة إليــه الــذي يواجــه اإلســالم ويلغيــه مــن التــاريخ بالكا

املستعِبد املستِذل، الذي ال كبري فـرق يف  -وما هو بدين- )والرتكيز عليه، مسة الدين الثائر احملرِّر، يف مواجهة فكرة (الدين
ري الطاعــة العميــاء. لقــد ركــز أصــحاب وبــني أّي متكــرب أرضــي ال يريــد مــن حمكوميــه غــ )تصــّورات الــداعني إليــه بــني (اإللــه

معــىن الســالم، الــذي ال ميكــن لإلنســان أن  -عــن عمــد أو جهــل-القــراءة الفاســدة للــدين علــى معــىن االستســالم ُمْغِفلــني 
حييــاه وهــو حييــا حيــاة الفصــام بــني عقلــه الــذي هــو املكــّون األســاس لذاتــه، واملعلــل األســاس لوجــوده ولــدوره علــى األرض، 

معنـاه أنّـه  ﴾وما خلقت اجلّن واإلنس إال ليعبدون﴿من أجل طمس هذا العقل؟ ولئن كان تأويل اآلية:  وبني جهد دائب
ليس مطلوب من اإلنسان سوى أن يكون حمض التعبد، أي إحداث الطاعة للمعبود فيما أمـر بـه إميانـاً وإسـالماً مـن دون 

راك العلــل، فلعمــري مل كــّرم اهللا اإلنســان بالعقــل، ومل احلاجــة إىل ســند عقلــّي، وال التوقــف يف تنفيــذ هــذه الطاعــة علــى إد
م  ّ امتألت آيات كتابه مبطالبة هذا األخري بإعمال هذه اللطيفة واتباع هداها؟ لقد احـتج املالئكـة علـى خلـق اإلنسـان بـأ

. وقـد ذكـر -لـه عق –فحاّجهم اهللا تعاىل بعلـم اإلنسـان  -وهم يف كّل ذلك حمّقون  -أكثر منه إسالماً، وعبادة، وطاعة 
اهللا يف كتابــه العزيــز تلــك األمانــة الــيت أبــت الســماوات واألرض واجلبــال أن حيملنهــا. فهــل أبـَــْني محــل الطاعــة واالستســالم 

  وهن ال يفعلن سواها؟ هذا لون من القراءة ينبغي حسمه، وإال فلن خنلص من أزمتنا حبال.
  حسم التوّجه -ب
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من قبل الناهضني والتقليديني حالة غريبة متثّلت يف بـروز تيـارات أخـذت علـى أوجدت حالة التطّرف والتطّرف املضاد 
عـن  -املتصـّور–عاتقها مهّمة الدفاع عن الصالحية السياسّية واحلضاريّة لإلسالم، وألسباب كثرية وقع عبء هـذا الـدفاع 

الـدفاعات أحـد أبـرز مقّومـات علـى عـاتق مجاعـات خـارج حـدود احلـوزة األزهريـة، ممـا أفقـد هـذه  )هذه (صـالحية اإلسـالم
سالمتها وهو قيام فقيه مستبصر بشأن رعايتها، كما أّن حتّول هـذه احلركـات إىل اإلطـار احلـزّيب يف حركتهـا منعهـا بعـُد مـن 
أن تســتجيب لضــرورة االلتصــاق بفقيــه مرشــد، مث أّن هــذه احلركــات قنعــت بــأّن مــن مهامهــا الســعي حنــو اســتعادة الوحــدة 

ني، وهــي الــيت مل تكــن أبــداً مؤهلــة ال علــى القيــام علــى شــأن اإلرشــاد الــديين، وال علــى القيــام بالعــبء السياســّية للمســلم
ا، ومدرســة حركيّـة ذات صــبغة دينيّــة ال  ضــويّة ال تــؤمن برتاثهـا وال بشــعو السياسـي؟ وصــار احلـال إىل أنّنــا منتلــك مدرسـة 

ا، ولــيس مســتغرباً وا حلــال هــذه أن يضــيع زهــاء القــرن يف عبــث يف التوّجــه كــان مــن تعــرتف حبــدودها، وال تلتــزم بتخصصــا
  الواجب االلتفات ألسبابه منذ بدايته؟!!.

لقد كانت األزمة وما تزال حضاريّة باملعىن احلرّيف للكلمة، ومل يكن هناك مثّة غياب لإلسالم وال حاجة لـرتف إعادتـه، 
م فهــو حــيٌّ فاعــل دومــاً يف ضــمري اجلماعــة اإلســالمّية، ومل يكــن إّن املســألة برّمتهــا أزمــة فكــر، ومــأزق حضــارة. إّمــا اإلســال

  أو على استعادته من غيبته؟!! هحباجة يوماً جلماعات تعمل كي تؤّكد على صالحيت
كما ال أراين حباجة أن ألفت النظر إىل أّن النهوض إّمنا هـو مشـروع خـاّص متلـك األّمـة مجيـع حقـوق إنتاجـه، فجديلـة 

تمل علــى الكثــري مــن اإلفــادات مــن الغــرب وجتاربــه، لــيس مــن املستســاغ وال مــن املقبــول أن توســم رجــال النهــوض الــيت تشــ
ـــا (علمانيّـــة عربيّـــة ّ ، إذ العلمانيّـــة يف احلقيقـــة هـــي أصـــل املشـــروع الغـــريب الـــذي وضـــع حـــّداً لـــذلك )أو (علمانيّـــة مؤمنـــة )بأ

بيني من االنطالق حنو صناعة احلضارة املعاصرة، إال أّن العبث السياسي والديين الذي كان موجوداً يف الغرب، ومّكن للغر 
العلمانّيــة تبقــى مشــروعاً غربيــاً، أمــا ذلــك النســج الــذي ابتدعــه اآلبــاء ممّــا منلكــه وممّــا أبدعــه غرينــا، فــإّن األمانــة تلزمنــا بــأّن 

  .)18(نسّمي مشروعهم بامسه اخلاص واملستحقّ 
***********************  

  الهوامش:
  ي من مصر.*) أكادمي

هــذه الفقــرة ومــا يليهــا مــن اقتباســات مــن مقــوالت اجملــددين، يراجــع فيهــا: املقدمــة النظريّــة ملوقــع املعهــد العــاملي للفكــر  -1
ــــــpt.com/web/introduction.htm-http://www.iiبلنــــــدن  السياســــــي اإلســــــالمي د . ومقالــــــة مهّن

  م.25/11/2005مبيضني، ملاذا أخفقت التوفيقّية اإلسالمّية، موقع صحيفة الغد األردنّية، 
 http://www.alghad.jo/?news=58718.  

زمــة الدميقراطيــة يف ورقــة ضــمن كتــاب أ )(تطــور مفــاهيم الدميقراطيــة يف الفكــر العــريب احلــديث :أمحــد صــدقي الــدجاين -2
  .121م، ص1987الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 

  م.1991، كامربدج، 70(النسخة اإلجنليزية) ص ),(الفكر العريب يف العصر الليربايل :ألربت حوراين -3
(قيــد  ),كتابنــا (عوملــة الشــريعةتراجــع كتــب تــاريخ القــانون، ومقدمــة جســتنيان ملدونتــه يف القــانون الرومــاين. ويراجــع:   -4

ـاء). واحلـّق أّن العالقـة بـني الشـرع اإلســالمي والقـانون الطبيعـي قـد شـكلت حمــور جـدل طويـل ضـاعت مثـاره حــني  اإل
حتـــّول بعيـــداً عـــن قواعـــد البحـــث، وأدوات النظـــر احملرتمـــة، وقـــد بّينـــت يف رســـاليت للـــدكتوراه عـــن (الســـلطة التشـــريعية يف 
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دراســــات الــــيت كــــان ينبغــــي عليهــــا أن تّتجــــه ناحيــــة البحــــث يف مهّمــــة إجيــــاد تصــــّور إســــالمّي أو كيــــف أّن ال  )اإلســــالم
ملســألة توصــيف التشــريع السياســي وحتديــد العالقــة بينــه وبــني الفقــه، ومســألة حتديــد ماهيــة الســلطة  )بــاألحرى (مســلم

مــا لــو أّن املثــري األســاس للموضــوع التشــريعية، وتوزيــع الســلطات قــد ارتــّدت إىل البحــث يف اخلالفــة وشــروط اجملتهــد، ك
وهــو التحامنــا باحلضــارة والــدميقراطيات الغربيــة مل يكــن لــه أّي وجــود، ولســت أعــرف كيــف ميكــن قبــول هــذا أو حــّىت 

  تربيره؟. 
م. ويراجــع كتابنــا 1991، كــامربدج، 70(النســخة اإلجنليزيــة) ص((الفكــر العــريب يف العصــر الليربايل :ألــربت حــوراين -5

  .)ملدنّية يف اإلسالم(السلطة ا
ورقــة ضــمن كتــاب أزمــة الدميقراطيــة يف  )(تطــور مفــاهيم الدميقراطيــة يف الفكــر العــريب احلــديث :أمحــد صــدقي الــدجاين -6

  .123-121م، ص1987الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 
  .47-44م، ص1989هرة، ، الدار الشرقية، القا)(الدين والدولة والثورة :رفعت سيد أمحد -7
   م.25/11/2005ملاذا أخفقت التوفيقّية اإلسالمّية، موقع صحيفة الغد األردنّية، بتاريخ  :مهّند مبيضني -8

http://www.alghad.jo/?news=58718.  
  م.1991لعريب، بريوت،، دار الشروق ا)عبد الرمحن الكواكيب (أم القرى ينظر: -9

ورقـة ضـمن كتـاب أزمـة الدميقراطيـة يف  )(تطور مفاهيم الدميقراطية يف الفكـر العـريب احلـديث :أمحد صدقي الدجاين -10
  .125-124م، ص1987الوطن العريب، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط 

ـــة يف الوســـط  -االجتاهـــات السياســـية  يراجـــع يف هـــذه الفقـــرة ويف الفقـــرتني بعـــدها: مقـــال منصـــور اجلمـــري، -11 الفكري
  موقع بالغ. -اإلسالمي

 http://www.balagh.com/mosoa/fekr/071cl68g.htm  
ه الـبعض نتيجـة مـن ، الـذي اعتـرب )يبو وقد استفاد دعاة اإلصالح الديين املسلمون من مقوالت عصـر األنـوار (األور  -12

ن هنــاك عالقــة وطيــدة بــني فلســفة التنــوير وبــني اإلســالم، وأن اإلســالم  أنتــائج تــأثري اإلســالم يف الغــرب: (ميكــن القــول 
ا، وشــكل أحـد روافــدها التارخييــة. يــدل علـى ذلــك كثــرة إحالـة فالســفة عصــر األنــوار إىل  كـان ســبباً مــن أسـباب نشــأ

. (يراجــــع: حســــن حنفــــي، مقدمــــة كتــــاب ليســــنج: تربيــــة اجلــــنس البشــــري، )ملســــتنرياإلســــالم، باعتبــــاره منــــوذج الــــدين ا
  ).56، د.ت، ص1(التنوير، بريوت، ط

، والــنص موجــود يف: حممــد كامــل اخلطيــب: )عبــد القــادر املغــريب: (البينــات يف الــدين واألدب واالجتمــاع والتــاريخ -13
  .371، ص1اإلصالح والنهضة، ج

  .وزير خارجية فرنسا حينها -14
، والــنص موجــود يف: حممــد كامــل اخلطيــب: )(البينــات يف الــدين واألدب واالجتمــاع والتــاريخ :عبــد القــادر املغــريب -15

  ..372ص 1اإلصالح والنهضة، ج
  مع الفتح، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن. :البخاري -16
خلطّــايب، معــامل الســنن، وهــو شــرح ســنن ومــا بعــدها. وينظــر: ا 1/200يُراجــع: حمــي الــدين النــووي، شــرح مســلم،  -17

ومــــا بعــــدها. وينظــــر: الشــــوكاين، نيــــل  2/3م) 1981هـــــ=1401( 2اإلمــــام أيب داود، املكتبــــة العلميّــــة، بــــريوت، ط
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. ويراجـــــع: 121-4/119، 2األوطــــار، مـــــن أحاديــــث ســـــّيد األخيـــــار، دار الكتــــب العلميـــــة، بــــريوت، د.ت، مـــــج
  .58-57املاوردي، األحكام السلطانية، ص

يف كتابـه: يف نقــد  -لعـل االسـتنتاج الـذي توصــل إليـه حمّمـد عابـد اجلــابري حـول االقتبـاس اخلـاطئ ملســألة العلمانيـة  -18
من شأنه أن يشكل مدخًال منهجياً إىل قراءة هذه املسألة. يراجع مقال: (يف نقد احلاجـة إىل  -احلاجة إىل اإلصالح 

منشــور علــى موقــع احلركــة املصــريّة مــن أجــل  )عقالنيــة بــدًال مــن العلمانيــةاإلصــالح حملمــد عابــد اجلابري..الدميقراطيــة وال
  م.01/11/2005، بتاريخ )التغيري (كفاية
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  التصوف اإلسالمي ومراحله
  الدكتور مجيل محداوي*
يعد مبحث التصوف من أهم املباحث اليت يستند إليها الفكر اإلسالمي إىل جانب علم الكالم والفلسـفة. وقـد أثـار 

ف اإلســــالمي جــــدال كبــــريا بــــني املستشــــرقني والبــــاحثني العــــرب واملســــلمني حــــول مفهومــــه ومواضــــيعه ومصــــطلحاته التصــــو 
  ومصادره وأبعاده املنهجية واملرجعية.

صــطالح ويرتكــز التصــوف اإلســالمي علــى ثــالث مكونــات أساســية وهــي: الكتابــة الصــوفية، واملمارســة الروحيــة، واال
  الصويف.

وانتشـــرت األهـــواء  ,ملـــادة علـــى اإلنســـان املعاصـــر واحنطـــت القـــيم األخالقيـــة يف هـــذا العـــاملوعليـــه، فبعـــد أن هيمنـــت ا
افت الناس حول املكاسب الدنيويـة بشـكل غريـب  ,والنحل والصراعات اإليديولوجية حول السلطة مل جيـد اإلنسـان  -و

نيـــة قصـــد احلصـــول علـــى الســـعادة اليـــوم أمامـــه مـــن حـــل ســـوى االرمتـــاء يف أحضـــان التصـــوف والـــدخول يف املمارســـة العرفا
  ين واالحتماء باحلضرة الربانية وصاال ولقاء.االوجدانية والراحة النفسية واالستمتاع بالصفاء النور 

هــي املواضــيع الــيت يتمحــور حوهلــا التصــوف اإلســالمي؟ ومــا مراحــل هــذا  ، مــا هــو التصــوف لغــة واصــطالحا؟ ومــا؟اإذً 
هـي أبعـاده املنهجيـة ؟ هـذه هـي األسـئلة الـيت سـوف حنـاول اإلجابـة  رجيـة؟ ومـاهـي مصـادره الداخليـة واخلا التصوف؟ ومـا

  عنها يف دراستنا.
  مفهوم التصوف  -1
  لغـــــة: -أ

صـــار صـــوفيا، أي ختلـــق بـــأخالق الصـــوفية.  )تصـــّوف(جعلـــه صـــوفيا، وأي  )فصـــوَّ (تشـــتق كلمـــة التصـــوف مـــن فعـــل 
قــال القشــريي رمحــه اهللا وال (ابــن خلــدون يف كتابــه (املقدمــة) :  وقــال ).1(والصــوفية فئــة مــن املتعبــدين، واحــدهم الصــويف

يشهد هلذا االسم اشتقاق من جهة العربية وال قياس والظاهر أنـه لقـب ومـن قـال اشـتقاقه مـن الصـفا أو مـن الصـفة فبعيـد 
يف  مــن جهـــة القيـــاس اللغـــوي. قـــال: وكـــذلك مـــن الصـــوف... قلـــت: واألظهـــر إن قيـــل باالشـــتقاق إنـــه مـــن الصـــوف وهـــم

  .)2)(الغالب خمتصون بلبسه ملا كانوا عليه من خمالفة الناس يف لبس فاخر الثياب إىل لبس الصوف
  وحتيل الدالالت االشتقاقية لكلمة التصوف على صوفيا، والصوفة، وأهل الصفة، والصوف، والصفاء أو الصفو.

لمـة صـوفيا الـيت حتيـل علـى العقـل واملنطـق لمة صوفيا الدالة على احلكمة مستبعدة يف هذا النطاق املعجمي؛ ألن كفك
تتناقض مـع العرفـان الروحـاين والـذوق الوجـداين، كمـا أن التصـوف بعيـد عـن كـل اشـتغال حسـي وعقلـي وذهـين وأميـل إىل 

  احلدس العرفاين والتجربة الباطنية.
عبــادة والطــواف حــول وهنــاك مــن يــربط التصــوف بصــوفة كــابن اجلــوزي، إذ كــان هنــاك قــوم مــن اجلاهليــة انقطعــوا إىل ال

ـا مل يكـن يعـيش هلـا أوالد،   الكعبة، ويعود نسبهم إىل الغوث بن مر الذي كـان يعـرف باسـم صـوفة أطلقتـه أمـه عليـه؛ أل
بــه للكعبــة فولــدت الغــوث، وعــرف باســم صــوفة وظلــت الصــفة عالقــة  فنــذرت لــئن رزقــت بولــد لــتجعلن برأســه صــوفة و

  ف ومتحل وتصنع، وال ميكن األخذ به دليال على اشتقاق التصوف من الصوفة.بأوالده من بعده. وهذا الرأي فيه تكل
النــيب   ، إذ كــان-رضــوان اهللا علــيهم-وورع أصــحابه  -صــلى اهللا عليــه وســلم–وهنــاك مــن ربــط التســمية بزهــد الرســول 

نا ولـــبس أكـــل خشـــ(: -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم–يلـــبس الصـــوف كمـــا ورد يف قـــول أنـــس فيمـــا رواه ابـــن ماجـــة أن الرســـول 
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صـلى اهللا –. بيـد أن هـذا لـيس دلـيال قاطعـا علـى ارتبـاط التصـوف حبيـاة النـيب )خشنا، لـبس الصـوف واحتـذى املخصـوف
كـان يلـبس الصـوف وغـري الصـوف،   -صـلى اهللا عليـه وسـلم–وتقشفه يف احلياة وزهد صحابته؛ ألن الرسول  -عليه وسلم

ل مـــا حيقـــق اجلمـــال لإلنســـان ويرحيـــه نفســـانيا وعضـــويا ويـــوفر لـــه وكـــان يـــدعو كـــذلك إىل اإلقبـــال علـــى احليـــاة والتـــزين بكـــ
السعادة الدنيوية واألخروية، وحيث الناس كذلك على التمتع بالدنيا والتلذذ مبباهجها والتنعم بنعمها ولكن بـدون إسـراف 

  احلكم ينطبق على حياة صحابته العدول على حد سواء.  وال تبذير وال خيالء، وهذا
املهــاجرين الــذين كــانوا يســكنون صــفة املســجد يف   ة مــن الفقــراء الزهــادفَّ التصــوف تشــري إىل أهــل الصُّــوقيــل: إن كلمــة 

املدينة، وكانوا يقلون تارة ويكثرون تارة أخرى، فمن اسـتغىن مـنهم تـرك املسـجد وذهـب حلـال سـبيله ليكـد يف احليـاة، ومـن 
  .مل جيد التزم بالصفة حىت تتحسن أحواله املادية

م يقرنــون التصــوف باملهــاجرين األنصــار، فهــذا رأي غــري صــحيح ال منطقيــا والــذين ير  بطــون التصــوف بأهــل الصــفة فــإ
  .)ويفّ وليس (صُ  )فيِّ صُ (وال واقعيا وال لغويا، ألن املنسوب إىل الصفة يف علم الصرف 

انيــة والتزهــد يف وهنــاك مــن يقــرن التصــوف بلــبس الصــوف الــذي كــان عالمــة أيقونيــة بصــرية حتيــل علــى املمارســة العرف
  احلياة والتقشف يف الدنيا واالعتكاف على العبادة والصالة والدعاء.

، )وكثــري مــن الصــحابة كــانوا يلبســون الصــوف، فاحلســن البصــري يقــول: (أدركــت ســبعني بــدريا كــان لباســهم الصــوف
الصــوف دائمــا يــدل علــى   يف معركــة بــدر. ولكــن لــيس -صــلى اهللا عليــه وســلم–والبــدريون هــم الــذين شــاركوا مــع الرســول 

م أتقياء ورعـون،   التقوى والصالح يف الثقافة العربية اإلسالمية، فقد كان الكثري من الناس يلبسون الصوف ليقال هلم بأ
بيتـني قاهلمـا الشـاعر حممـود الـوراق يف  )عالقة هلم بذلك. ويورد ابن عبد ربـه صـاحب (العقـد الفريـد ولكنهم يف اجلوهر ال

  ة:هؤالء املتصوف
  وما يعين التصوف واألمانـــة     تصوف كي يقال له أمني

  أراد به الطريق إىل اخليانـــة          نــومل يرد اإلله به ولك
ويبــدو لنــا أن ربــط التصــوف بالصــوف ربــط مقبــول يستســـيغه العقــل واملنطــق وتقبلــه القــرائن التارخييــة واللغويــة، فحـــىت 

ـم الشـيعة وأهـل البـاطن يف لباسـهم الرهبان النصرانيون الصوفيون كانوا يلب م وكنائسـهم، وقـد تـأثر  سـون الصـوف يف أديـر
  وشيعة لبنان. ,وشيعة إيران ,ذاك إىل يومنا هذا وخاصة شيعة العراق

م  وهناك من قال بأن التصوف يرتبط أشد االرتباط بالصفاء والصفو، فاملتصوفة ليس هلم من شغل سوى تصفية قلـو
وليس  )ات احلياة قصد حتقيق الصفو الروحاين، ولكن كلمة الصفاء أو الصفو تنسب إىل (صفويّ من أدران اجلسد وشهو 

  .)إىل (صويف
من الصـوف وهـي أقـرب داللـة اشـتقاقية يقبلهـا العقـل واملنطـق. ويقـول  )وعلى أي حال، لقد اشتقت كلمة (التصوف

لمــة هــل هــي مــن الصــفة، أو مــن الصــفاء، أو مــن : (وقــد اختلــف النــاس يف نســبة الك)أمحــد أمــني يف كتابــه (ظهــر اإلســالم
ـم يف أول أمـرهم كانـت هـذه  ,صوفيا وهي باليونانية مبعىن احلكمة. أو من الصوف ـا نسـبة إىل الصـوف أل وحنن نرجح أ

ا كانت ترتكن يف أول أمرها على أساس إسالمياخشيشانا الفرقة تلبس الصوف    .)3)(وزهادة، كما نرجح أ
اط التصوف بالصـوف قصـة حممـد بـن واسـع مـع قتيبـة بـن مسـلم البـاهلي عامـل خراسـان، فقـد دخـل والدليل على ارتب

حممد على قتيبة وعليه مدرعة صوف خشنة ورمبا بالية فقال له قتيبة: (ما يدعوك على لباس هذه؟ فسكت مل حير جوابا، 
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دوء: أكــره أن أقــول زهــدا فــأزكي فقــال لــه قتيبــة فيمــا يشــبه الغضــب: أكلمــك فــال جتيبــين؟ فأجــاب حممــد يف خشــوع وهــ
  .)4)(نفسي، أو أقول فقرا فأشكو ريب

وهــذا يبــني لنــا مــدة ارتبــاط التصــوف بالصــوف، وهــذا هــو نفــس رأي ابــن خلــدون الــذي قــال: (قلــت واألظهــر إن قيــل 
اب علــى باالشــتقاق أنــه مــن الصــوف وهــم يف الغالــب خمتصــون بلبســه ملــا كــانوا عليــه مــن خمالفــة النــاس يف لــبس فــاخر الثيــ

  .)5)(لبس الصوف
وذهب بعض املستشرقني كنكلسون وجيوم ونولدكه إىل أن النساك املسـلمني الـذين أخـذوا لفـظ املتصـوفة امسـا هلـم إمنـا 

  لبسوا الصوف حماكاة لرهبان املسيحيني.
 هــ، فقـد كـان يعـرف بـأيب هاشـم الصـويف وكـان105هـو أبـو هاشـم فقـد تـويف سـنة  )وأول صويف استحق لقب (صويف

ذلـــك يف القـــرن الثـــاين اهلجـــري، بيـــد أن املستشـــرق ماســـينيون يعتـــرب عبـــدك الصـــويف أول مـــن لقـــب بلفـــظ صـــويف وقـــد تـــويف 
  هـ.210يف

  اصطالحا: -ب
التصـــوف اصـــطالحا رحلـــة روحانيـــة تعتمـــد علـــى التحليـــة واخللـــوة والتجلـــي الربـــاين أو اللقـــاء العرفـــاين املتـــوج بالوصـــال 

ملريـد السـالك كـي حيقـق مـراده أال وهـو الوصـول إىل احلضـرة الربانيـة، عليـه أن يتجـرد مـن والكشف اإلهلي. ويعـين هـذا أن ا
 ,ويــرتك جانبـا شــهوات احليــاة ,ويبتعــد عـن ملــذات الـدنيا ,وأن يتطهــر مـن كــل أدران اجلسـد ,أوسـاخ الــدنيا ويتـوب إىل اهللا

ء واجملاهدات الرياضية الوجدانية ينكشف لـه الوجـه ومتعها الزائفة الوامهة. وبعد ذلك خيتلي باهللا مدة طويلة، وبعد االختال
الربــاين. ويعــين هــذا أن املريــد لكــي يصــبح قطبــا أو شــيخا أو يصــل إىل املعشــوق الربــاين البــد أن يســافر يف معراجــه النــوراين 

  عرب جمموعة من املقامات املتدرجة واألحوال املوهوبة لكي يتحقق له الوصال والتجلي الرباين.
  نزعـة مـن النزعـات الوجدانيـة  أن التصوف ليس فرقة مستقلة كما يقول أمحد أمـني، بـل هـو عبـارة عـن ويالحظ أيضا

ورغبــة روحانيــة مــن جمموعــة مــن امليــوالت اإلنســانية جتــاه حــدث أو فعــل أو شــيء مــا. ومــن مث، ميكــن احلــديث عــن معتــزيل 
  .)6(ومسيحي صويف... ,ونصراين صويف ,وفقيه صويف ,وأشعري صويف ,صويف

واإلعراض عن زخـرف الـدنيا  تعاىلواالنقطاع إىل اهللا  ,ويعرف ابن خلدون التصوف بقوله هو: (العكوف على العبادة
  .)7)(واالنفراد عن اخللق يف اخللوة للعبادة ,وزينتها والزهد فيما يقبل عليه اجلمهور من لذة ومال وجاه

تقوم على الزهد يف احلياة وترك الدنيا الوامهة. ويعـرف  ومن هنا، فالتصوف عرفان وجداين وشوق ذوقي وجماهدة ربانية
رومي البغدادي التصوف بقولـه: (التصـوف مبـين علـى خصـال: التمسـك بـالفقر واالفتقـار، والتحقـق بالبـذل، وتـرك الغـرض 

ون مــع ، وقــال اجلنيــد: (أن تكــ)، وقــال الكرخــي: (التصــوف هــو األخــذ باحلقــائق، واليــأس ممــا يف أيــدي اخلالئــق)واالختيـار
، وقيـل للحصـري: (مـن الصـويف عنـدك...؟ )، وقال ذو النون املصري: (أن ال متلك شـيئا وال ميلكـك شـيء)اهللا بال عالقة

  .)8)(فقال: الذي التقله األرض وال تظلله السماء
  فمواضيع التصو   -2

  تنحصر مواضيع التصوف حسب ابن خلدون يف أربعة أغراض أساسية:
األذواق وحماسـبة الـنفس علـى األعمـال لتحصـل تلـك األذواق الـيت تصـري مقامـا ويرتقـى  اجملاهدات وما حيصل من -1

  منه إىل غريه.
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والنبــوة  ,واملالئكــة والــوحي ,والعــرش والكرســي ,الكشــف واحلقيقــة املدركــة مــن عــامل الغيــب مثــل: الصــفات الربانيــة -2
ا. وتركيب األكوان يف صدورها ,وحقائق كل موجود غائب أو شاهد ,والروح   عن موجودها وتكو
  التصرفات يف العوامل واألكوان بأنواع الكرامات. -3
ألفـــاظ مومهـــة الظـــاهر صـــدرت مـــن الكثـــري مـــن أئمـــة القـــوم يعـــربون عنهـــا يف اصـــطالحهم بالشـــطحات تستشـــكل  -4

  .)9)(ظواهرها فمنكر وحمسن ومتأول
ات، والتجليــــات الغيبيــــة، والكرامــــات، ويعــــين هــــذا أن التصــــوف ينبــــين علــــى أربعــــة مقومــــات جوهريــــة، وهــــي: اجملاهــــد

والشــطحات. وقــد دافــع ابــن خلــدون عــن أصــحاب اجملاهــدات والتجليــات الغيبيــة والكرامــات اخلاصــة باملتصــوفة واألوليــاء 
الصـــاحلني وميَّزهـــا عـــن املعجـــزات اخلاصـــة باألنبيـــاء، كمـــا اعتـــرب صـــاحب الشـــطحات معـــذورا؛ ألنـــه يكـــون يف حالـــة ســـكٍر 

  .)10)(يقوله أو ما يردده من أقوال أو ألفاظ أو مرويات عي ماي وانتشاء ذوقي ال
ايــة ووســط، فالبدايــة هــي التطهــري  وميكــن القــول بــأن التصــوف عبــارة عــن رحلــة روحانيــة أو ســفر معراجــي لــه بدايــة و

للقـــاء والوصـــال واهلـــروب مـــن الـــدنيا الزائفـــة، والوســـط هـــي اخللـــوة والرياضـــة الروحيـــة واجملاهـــدة الصـــوفية، أمـــا النهايـــة فهـــي ا
  اللدين.
  مراحل التصوف اإلسالمي  -3
  مرحلة الزهــد: -أ

ظهــر الزهــد مــع بدايــة الــدعوة اإلســالمية يف القــرن اهلجــري األول، وكــان هــذا الســلوك يقــوم علــى دعــامتني أساســيتني، 
لباقيــة اخلالــدة. والدعامــة الثانيــة ومهــا: الزهــادة يف الــدنيا واالبتعــاد عــن ملــذات احليــاة الزائفــة الوامهــة، واإلقبــال علــى اآلخــرة ا

  تتمثل يف حب اهللا بدون واسطة بشرية.
وهنـــاك العديـــد مـــن نصـــوص القـــرآن واحلـــديث النبـــوي الـــيت كانـــت حتـــث علـــى الزهـــد والتقشـــف يف احليـــاة واالســـتعداد 

ا دار غرور وزينة وخداع وخيالء. يقول  ، ويقول أيضا: ﴾ملقابرأهلاكم التكاثر حىت زرمت ا﴿: تعاىلللموت وترك الدنيا؛ أل
واضــرب هلــم مثــل احليــاة الــدنيا كمــاء أنزلنــاه مــن الســماء فــاختلط بــه ﴿، ويقــول أيضــا: ﴾واملــال والبنــون زينــة احليــاة الــدنيا﴿

  .﴾نبات األرض
، ويف احلــديث النبــوي الشــريف: ﴾والــذين آمنــوا أشــد حبــا هللا﴿: تعــاىلومــن اآليــات الدالــة علــى احلــب اإلهلــي مــا قالــه 

  .)، (فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه)بد صهيب! لو مل خيف اهللا مل يعصه(نعم الع
صـلى اهللا عليـه –ومن أهم الزهاد يف القـرن األول اهلجـري اخللفـاء الراشـدون األربعـة الـذين كـانوا يقتـدون حبيـاة الرسـول 

ورجال  ,وصهيب وأبا الدرداء ,يوسلمان الفارس ,وخاصة أبا ذر الغفاري ,، فضال عن الصحابة العدول والتابعني-وسلم
  الصفة وغريهم.

  ني:مرحلة التصوف السُّ  -ب
يقصــد بالتصــوف الســين ذلــك التصــوف الــذي كــان ميارســه جمموعــة مــن الزهــاد الســنيني والــذين كــانوا حيرتمــون قواعــد 
ن الشــرع اإلســالمي مــن قــرآن وســنة وإمجــاع، وهــم أهــل وجــدان وكشــف عــن صــدق وإخــالص يبتعــدون قــدر اإلمكــان عــ

  والقصص والكرامات الفانطاستيكية البعيدة عن نطاق احلس والعقل والغيب. ,الشطحات الغريبة واهللوسات اخلارقة
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ومل يظهــر التصــوف الســين يف العــامل اإلســالمي إال يف القــرن الثــاين اهلجــري وخاصــة بعــد الفتوحــات اإلســالمية وانتشــار 
ثـــر فيـــه التمـــدين العمـــراين واحلضـــاري، وشـــيدت فيهـــا القصـــور والبســـاتني، الرخـــاء والغـــىن واجلـــاه يف البيئـــة اإلســـالمية الـــيت ك

وأقبلــوا علــى متــع الــدنيا وزينتهــا. فظهــر كثــري مــن  ,وانتشــر اللهــو وكثــر الطــرب وازدهــر شــعر الغــزل، فــاختلط النــاس باحليــاة
 ,ها الفاتنة فاختاروا اخللـوة الربانيـةوابتعدوا عن إغراءت الدنيا ومباهج ,العلماء، فرتكوا الدنيا وانعزلوا عن الناس والسالطني

ج اهلدي النبوي وجعلوه مسلكا هلم يف التعبد   واحملاسبة والعبادة واالعتكاف. ,ومتثلوا طريق الشرع الرباين وساروا على 
ومــن أهــم كتــاب التجربــة الصــوفية وجــامع نصوصــها يف هــذه املرحلــة نستحضــر القشــريي يف رســالته وفريــد العطــار يف 

... ويبقـى احلـارث احملاسـيب هـو العميـد األول للتصـوف السـين حسـب حممـد )والطوسي يف كتابه (اللمع ),أللباب(تذكرة ا
عابــد اجلــابري؛ لكونــه مل ينحــرف يف عمليــة التأويــل ومل يغــال فيهــا كمــا فعــل املتصــوفة الســنيون، زد علــى ذلــك أنــه وقــف 

  .)11(صامدا يف وجه التشيع الباطين
يني الذين يذكرهم التاريخ نلفي: احملاسيب والقشريي والغزايل والسرَّاج واجلنيـد وابـن املبـارك وعبـد ومن أهم املتصوفة السن

  القادر اجليالين وأمحد البدوي وأمحد الرفاعي وربيعة العدوية اليت تقول يف احلب اإلهلي:
  اـــل لذاكـوحباً ألنك أه     أحبك حبيـن: حب اهلوى

  ـاـبذكرك عمن سواكفشغل      ب اهلوىـفأما الذي هو ح
  فكشفك يل احلجب حىت أراكا     وأما الذي أنــت أهل له

  اـولكن لك احلمد يف ذا وذاك     فال احلمد يف ذا وال ذاك يل
، فـإن )12)(وإذا كان احلسن البصري معروفا بنزعة اخلوف حـىت قـال معاصـروه: (إنـه كـان دائمـا كأنـه عائـد مـن جنـازة

ب. فلم تكره ربيعة العدوية إبليس لكي الترتك الكراهية يف قلبها يف موازاة مع صفة احلـب، ربيعة العدوية معروفة بنزعة احل
فمن أجل احلفاظ على حبها هللا أحبت إبليس لكي تصفي قلبها من احلقد والكراهيـة علـى السـواء. وقالـت شـعرا كثـريا يف 

  منه هذان البيتان:  احلب الرباين
  جسمي من أراد جلوســـيوأحبت      دثيحم  إين جعلتك يف الفؤاد

  وحبيــــب قليب يف الفؤاد أنيسي     فاجلسم مين للجليس مؤانس
ـا: (إهلـي حتـرق بالنـار قلبـا حيبـك؟ ـا هـاتف )وقد روى القشريي يف رسالته أن ربيعة العدويـة قالـت يف مناجا ، فهتـف 

  .)13)(كنا نفعل هذا، فال تظين بنا ظن السوء  يقول: (ما
م العرفانيــة نــذكر: إبــراهيم بــن األدهــمن أهــم املتصــوفة المــو    ســنيني اآلخــرين الــذين استحضــروا الشــرع الربــاين يف جتــار

وكلهــــم توفــــوا يف القــــرن الثــــاين اهلجــــري، ومعــــروف الكرخــــي املتــــوىف  ,وداود الطــــائي والفضــــيل بــــن عيــــاض وشــــقيق البلخــــي
) صـــاحب فكـــرة احلقـــائق اإلهليـــة ـهـــ253وســـري الســـقطي( هــــ،215هــــ، وابـــن ســـليمان الـــداراين املتـــوىف ســـنة 200ســـنة

هــــ الـــذي يعـــد أول مـــن صـــاغ املعـــاين الصـــوفية وكتـــب يف شـــرحها، والغـــزايل يف القـــرن 297والتوحيـــد، واجلنيـــد املتـــوىف ســـنة 
اخلــامس اهلجــري الــذي حــاول التوفيــق بــني الشــرع والتصــوف وقــام بعقــد الصــلة بــني اخلطــاب الفقهــي الــذي كــان حيــارب 

، )ين الــذي كــان يــؤمن بالبــاطن. وقــد جتلــى هــذا التوفيــق واضــحا يف كتابيــه: (املنقــذ مــن الضــاللاملتصــوفة واخلطــاب العرفــا
  .)وكتابه: (إحياء يف علوم الدين

  مرحلة التصوف الفلسفي: -ج
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جمموعـة   مل يظهر التصوف الفلسفي يف العامل اإلسالمي إال يف القرن الثاين اهلجري إبان الدولـة العباسـية مـع اخـتالط
ب واألجنـاس مـع العـرب املسـلمني (الفـرس واهلنـود والـروم...)، وازدهـار حركـة الرتمجـة بتأسـيس بيـت احلكمـة يف من الشعو 

والفلسفية يف معظم أرجاء اإلمرباطورية اإلسالمية، فساعد كل  ,عهد املأمون لنقل الفكر اليوناين، وانتشار املدارس الدينية
وجعلتــه فكــرا منحرفــا متــأثرا باألفكــار األجنبيــة  ,أبعدتــه عــن الصــوابهــذا يف تلقــيح التصــوف اإلســالمي مبالمــح خارجيــة 

الضـــالة كالغنوصـــية واهلرمســـية وأفكـــار الشـــيعة والرافضـــة املبتـــدعني. ويف هـــذا يقـــول أمحـــد أمـــني: (ولكـــن ملـــا فتحـــت الفتـــوح 
وخاصـة األفالطونيـة احلديثـة اإلسالمية واختلطت الثقافات املختلفة وكانت متوج يف اململكـة اإلسـالمية الفلسـفة اليونانيـة، 

والنصرانية والبوذية والزرادشتية، وجدنا أن هذا الزهد وهذا احلب اإلهلي يتفلسفان، وتتسرب إىل التصوف بعـض تعليمـات 
  من كل هذا.

فالفلسفة كانت منتشرة يف الشرق منذ فتوح اإلسكندر. وكانت هلا مدرسة يف حران وهي اليت تسـمت بالصـائبة. وقـد 
  با يونانية كثرية إىل السريانية مث إىل العربية.ترمجوا كت

كما كانت هناك فلسفة هندية وفارسية، وإن كانت فلسفتهم أقل انتشارا من الفلسفة اليونانية. وكانت للهند مدرسـة 
  ء.يسابور كانت تدرس فيها علوم اليونان واهلند على السوا يف جند

  .)14)(عصره األول كل هذه كانت تتسرب منها تعاليم إىل التصوف بعد
ـــة أيب يزيـــد البســـطامي وحتيـــل علـــى فكـــرة  ـــاء يف اهللا وهـــي نظري ـــة الفن ومـــن أهـــم النظريـــات يف التصـــوف الفلســـفي نظري

  .)15(االتصال باهللا والتفكري فيه، وهذه الفكرة معروفة يف الديانة البوذية باسم نرڤانا
بتغــري أخالقــي تبتعــد فيــه  األول الفنــاء يتخــذ مظهــرين:وقــوام هــذه النظريــة الــيت انتشــرت بــني الفالســفة املتصــوفني أن 

ينصرف الفكر فيهـا عـن كـل املوجـودات إىل  الثانيالروح عن أدران اجلسد واالبتعاد عن الشهوات ولذات احلياة، واملظهر 
ري التفكــــري يف خالقهــــا وموجــــدها واالتصــــال بــــه عرفانــــا. ومــــن مث، فــــاملظهر األول نفســــاين والثــــاين عقــــالين. ويصــــف الســــ

  .)السقطي من وصل به األمر إىل حالة الفناء بقوله: (إنه لو ضرب بسيف على وجهه ملا شعر به
الــذي  )أو (الربوبيــة )وإذا انتقلنــا إىل تصــور ذي النــون املصــري فقــد تــأثر بأفكــار أفلــوطني صــاحب كتــاب (التســوعات

ـذا الكتـاب نقله عبد املسيح بن ناعمة احلمصي وأصـلحه ألمحـد بـن املعتصـم بـاهللا أبـو  يوسـف يعقـوب الكنـدي، وانتفـع 
  .)16(ابن سينا وشرحه فنسبه خطأ ألرسطو

ــا أفلــوطني وهــو صــاحب املدرســة األفلوطينيــة احلديثــة مبصــر ذات املنــابع اليونانيــة  ومــن أهــم األفكــار الــيت كــان يقــول 
ض وانبثاق النور والتجلي وغري ذلـك... يقـول والغنوصية واهلرمسية والزرادشتية واليهودية والبوذية واملسيحية جند نظرية الفي

أفلــوطني: (إين رمبــا خلــوت بنفســي؛ وخلعــت بــدين جانيــا وصــرت كــأين جــوهر متجــرد بــال بــدن، فــأكون داخــال يف ذايت، 
راجعا إليها، خارجا من سائر األشياء، فـأكون العلـم والعـامل واملعلـوم مجيعـا، فـأرى يف ذايت مـن احلسـن والبهـاء والضـياء مـا 

تا...أبق   .)17)(ى له متعجبا 
ـا . أي إن املريـد )18(ويعرف لذي النون كرامات خارقة وله كالم طويل يف املقامـات واألحـوال ويقـال إنـه وضـع فكر

أو الســالك أو العــارف الفقــري عنـــد ذي النــون املصــري البـــد أن ميــر مبجموعــة مــن األحـــوال واملقامــات يف ســفره الروحـــاين 
إىل احلقيقـة الربانيـة العرفانيـة القائمـة علـى التجلـي وانبثـاق النـور الربـاين واالنكشـاف األلـوهي.  وتعراجه الصويف لكـي يصـل

ويســمى الــذي يعــرب هــذه املراحــل بالســالك وعمليــة الســلوك تســمى ســفرا أو حجــا، ومسيــت املراحــل باملقامــات والصــفات 
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يسـلم ملقـام آخـر بشـكل متتـابع، وهـذه املقامـات  سـبعا، كـل مقـام )املوهوبة أحواال. وقـد جعلهـا الطوسـي يف كتابـه (اللمـع
  .)19(هي: مقام التوبة، ومقام الورع، ومقام الزهد، ومقام الفقر، ومقام الصرب، ومقام التوكل، ومقام الرضى

أمــا األحــوال فمنهــا: التأمــل والقــرب واحملبــة واخلــوف والرجــاء والشــوق واألنــس والطمأنينــة واملشــاهدة والتعــني. وبالتــايل، 
  حوال مواهب واملقامات مكاسب.فاأل

ومــن أهــم النظريــات الصــوفية وحــدة الوجــود البــن عــريب األندلســي، ومفادهــا أن احملــب يفــىن يف حمبوبــه وحيبــه بكــل قلبــه 
يكون هناك فرق بـني حمـب وحمبـوب. كمـا أن هـذه النظريـة الصـوفية تـرفض نظـرة الفالسـفة يف رؤيـتهم األنطولوجيـة  حىت ال

د قسمني: اهللا والعامل املوجود، أي إن هناك ثنائيـة وجوديـة: واجـب الوجـود وممكـن الوجـود، ويـرتجم عندما يقسمون الوجو 
تـرى إال علـى  هذا أن الواحد تصدر عنه الكثرة، أي كثرة املخلوقات واملصنوعات، بينما ابن عـريب يـرى أن هـذه الكثـرة ال

ر فهـا املخلوقـات مـع اخلـالق األزيل. أي إن هنـاك مستوى الظاهر، ولكن على مستوى الباطن هنـاك وحـدة وجوديـة تنصـه
وجـودا واحــدا يلــتحم فيــه العاشـق الصــويف مــع املعشــوق الربـاين يف وحــدة مــن االحتــاد والشـوق الروحــاين. ومــىت كانــت هنــاك  

هـي كثرة فتعود يف األصل إىل هذه الوحدة الصوفية. وتشبه هذه النظرية فكرة أيب يزيد البسطامي صاحب نظريـة الفنـاء، و 
  أن العاشق يفىن يف حبه للمحبوب.

يقول ابن العريب معربا عن إميانه الكبري بكل املعتقدات وأديان الناس، مبينا أن التعدد يف العقائـد يـدل يف جـوهره علـى 
  وحدة احلب واالتصال والوجود:
  وأنا اعتقدت مجيع ما اعتقدوه     عقـد اخلالئق يف اإلله عقائدا
  ديين واحلب اإلهلي:ويقول أيضا يف التسامح ال

  فمرعى لغــزالن ودير لرهبان     لقد صار قليب قابال كل صورة
  وألواح توراة ومصحـف قرآن    ِفي وبيت ألوثان وكعبة طائـ

  ركائبـه فاحلـب ديين وإمياين     أدين بدين احلب أىن توجهت
اربون املتصــوفة الغــالة بكــل وجتعلهــم حيــ ,وتــدخل هــذه األبيــات الشــعرية ضــمن الشــطحات الــيت كــان يرفضــها الفقهــاء

ـذه  م يتفوهـون  صرامة وقسوة، وإن كان ابن خلدون قد دافع عـن أصـحاب الشـطحات وأوجـد هلـم عـذرا وخمرجـا يف كـو
  األقوال الغريبة حينما يكونون يف حالة سكر واشتياق وغياب للوعي وانبثاق النور الرباين.

  ني والعفيف التلمساين وغريمها.ومن الذين توسعوا يف وحدة الوجود نستحضر ابن سبع
قـــد حـــل يف روح اإلنســـان،  -جـــل جاللـــه-وإذا انتقلنـــا إىل احلـــالج فهـــو صـــاحب نظريـــة احللـــول الـــيت قوامهـــا أن اهللا 

فأصبحا ذاتا واحدة متحدة على غرار الفكرة النصرانية املسيحية اليت تؤمن بـامتزاج الطبيعـة اإلهليـة بالطبيعـة الناسـوتية، أي 
. وهـذا )حل يف الناسوت فاختلطا كما اختلط املاء باخلمرة، وقد قـال احلـالج: (أنـا اهللا، ومـا يف اجلبـة إال اهللاإن الالهوت 

  االعرتاف الظاهري هو الذي أودى حبياته ليصلب أمام الناس باعتباره شهيد التأويل والتصريح.
  ئيته الشعرية املعروفة:ويفضل بدال منها نظرية االحتاد يف تا ,ويرفض ابن الفارض حلولية احلالج
ا ّيف حلـت     مىت حلت عن قـويل أنا هي أو قل   وحاشا ملثلي أ

  وذايت بذايت إذ حتلت جتلـت     ريهاـويف الصحو بعد احملو مل أك غ



 70

أن وحدة الوجـود ظهـرت يف القـرن السـادس والسـابع اهلجـريني مـع ابـن الفـارض وابـن عـريب كـرد فعـل  ,ويرى أمحد أمني
ثنينية اليت تقسم الوجود إىل واجب الوجود وهو اهللا وممكن الوجود وهـو العـامل. وبالتـايل، فــــ(ليست مظـاهر على الفكرة اال

العــامل املختلفــة إال مظــاهر هللا تعــاىل، أي لــيس هللا وجــود إال الوجــود القــائم باملخلوقــات ولــيس هنــاك غــريه وال ســواه، وأن 
شف احلجاب رأى أنه ال أثر للغريية وال للكثـرة، وعـاين الرائـي عـني املرئـي العبد إمنا يشهد السوي مادام حمجوبان فإذا انك

  .)20)(واملشاهد عني املشهود. وهلم يف ذلك كالم كثري وشطحات بعيدة املدى
ونظريـــة اإلنســـان الكامـــل ونظريـــة احلقيقـــة احملمديـــة  ,وهنـــاك نظريـــات صـــوفية أخـــرى كنظريـــة اإلشـــراق عنـــد الســـهروردي

  .ونظرية القطب الصويف
  التصوف المذهب أو الطرقي: -د

بعـد أن كــان التصـوف ســلوكا فرديـا انتقــل ليكـون مســلكا مجاعيـا، وســيكون للمريـد العــارف قطبـا يهديــه ويرشـده؛ ألنــه 
مــن الصــعب أن يــتعلم املريــد يف غيــاب الشــيخ والقطــب أو يســافر بعيــدا يف حضــرته الصــوفية وتعراجــه الــذوقي دون مرافــق 

السفر أو احلج. ومن هنا، ظهرت طرق ومذاهب صوفية كثرية تنسب إىل شيخ بعينه أو قطـب يساعده على حتمل مشقة 
بــارز لــه أتبــاع كثــريون يتبعــون مســلكه يف املعرفــة اللدنيــة، وبعــد ذلــك، ينتقــل مشــعل الوراثــة الصــوفية أو ســبحة الواليــة مــن 

  شيخ إىل آخر بعد اإلجازة والتوصية.
مـن الطرائـق الصــوفية قـدميا وحــديثا واقرتنـت بالزوايـا والــروابط واملسـاجد، فهنــاك  وقـد انتشـرت يف العــامل اإلسـالمي كثــري

وانتشرت يف مصر إبان الظاهر بيربس، وهناك طريقة صوفية أخرى تنسـب  ,الطريقة األمحدية اليت تنسب إىل أمحد البدوي
ر. كمـا توجـد عـدة طرائـق صـوفية باألنـدلس، وهـي بـدورها انتشـرت مبصـ  إىل أيب العباس أمحد بـن عمـر املرسـي مـن مرسـية

والطريقــــة  ,والطريقــــة البودشيشـــية ,والطريقــــة القادريـــة ,والطريقـــة العلويـــة ,والطريقـــة الشــــاذلية ,مشـــهورة كالطريقـــة التيجانيــــة
  والطريقة احلراقية. ,والطريقة الناصرية ,والطريقة العيسوية ,والطريقة اجليالنية ,الدالئية
  أبعاد التصوف المنهجية -4
وعلماء الكالم يستندون إىل اجلدل االفرتاضي والفالسفة يعتمـدون علـى  ,كان الفقهاء يعتمدون على ظاهر النص  إذا

العقل واملنطق أو الربهان االسـتداليل، فـإن املتصـوفة يعتمـدون علـى الـذوق واحلـدس والوجـدان والقلـب. أي إن لغـتهم لغـة 
هــو غيــيب وجــداين وذوقــي. ومــن مث، فاللغــة  حلــس والعقــل إىل مــاوتتجــاوز نطــاق ا ,باطنيــة تنفــي الوســاطة وتــرفض احلســية

قاصرة يف ترمجـة التجربـة الصـوفية، لـذلك يلتجـئ املتصـوفة إىل مصـطلحات رمزيـة هلـا سـياقات خاصـة، وهـذه املصـطلحات  
كثرية يصعب حصرها استقيت من جماالت عدة، ومن هنا ميكن احلديث عن اللفـظ املشـرتك داخـل احلقـل الصـويف. ومـن 
لــت منهــا الكتابــة أو املمارســة الصــوفية نــذكر: علــوم الشــريعة، وعلــوم العقيــدة، واآلداب، وعلــوم اللغــة،  هــذه العلــوم الــيت 

  وعلم احلروف والكيمياء. ,والفلسفة، وعلوم اآللة فضال عن القرآن والسنة
الصــوفية يف معـىن مفهــوم مــا، ومـن مشــاكل االصـطالح الصــويف التعـدد يف األلفــاظ والتعــدد يف املعـاين واالخــتالف بـني 

  .)21(وهذا راجع الختالف التجربة الصوفية من جتربة إىل أخرى
ـــه، فهنـــاك جمموعـــة مـــن القضـــايا واإلشـــكاليات الـــيت جيـــب الوقـــوف إليهـــا وهـــي: قضـــية العرفـــان وثنائيـــة الظـــاهر  ,وعلي

ا هـي الـيت سـتميز اخلطـاب الصـويف عـن اخلطـاب الف ,والباطن واخلطـاب  ,واخلطـاب الفقهـي ,لسـفيوإشكالية التأويل؛ أل
الكالمــي. فهــذا أبــو نصــر الســراج الطوســي، وهــو مــن أوائــل املــؤلفني يف تــاريخ التصــوف يف اإلســالم، يعتــرب املتصــوفة مــن 
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: (إن )علمــاء البــاطن وبالتــايل، فالتصــوف هــو علــم البــاطن، بينمــا الفقــه هــو علــم الظــاهر، ويف هــذا يقــول يف كتابــه (اللمــع
اطن. وهـــو علـــم الشـــريعة الـــذي يـــدل ويـــدعو إىل األعمـــال الظـــاهرة والباطنـــة. واألعمـــال الظـــاهرة كأعمـــال العلـــم ظـــاهر وبـــ

اجلــوارح وهــي العبــادات واألحكــام... وأمــا األعمــال الباطنــة فكأمنــا القلــوب وهــي املقامــات واألحــوال... ولكــل عمــل مــن 
فــإذا قلنــا: علــم البــاطن أردنــا بــذلك علــم أعمــال  هــذه األعمــال الظــاهرة والباطنــة علــم وفقــه وبيــان وفهــم وحقيقــة ووجــد.

الباطن اليت هي اجلارحة الباطنة وهي القلب، وأما إذا قلنا: علـم الظـاهر أشـرنا إىل علـم األعمـال الظـاهرة الـيت هـو اجلـوارح 
نعـم اهللا ). فالنعمـة الظـاهرة مـا أ20(لقمان﴾وأسبغ عليكم نعمـه ظـاهرة وباطنـة﴿: تعاىلالظاهرة وهي األعضاء، وقد قال 

ـا علـى القلـب مـن هـذه احلـاالت.  ا على اجلوارح الظـاهرة مـن فعـل الطاعـات، والنعمـة الباطنـة مـا أنعـم اهللا تعـاىل  تعاىل 
ولـو ردوه إىل الرسـول وإىل أويل األمـر ﴿ -عـز وجـل-وال يستغين الظاهر عن الباطن وال الباطن عن الظاهر، وقـد قـال اهللا 

)، فــالعلم املســتنبط هــو العلــم البــاطن وهــو علــم أهــل التصــوف ألن هلــم 83(النســاء﴾منهممــنهم لعلمــه الــذين يســتنبطونه 
صـلى اهللا عليـه –مستنبطات من القرآن واحلديث وغري ذلك. فالعلم ظاهر وباطن والقرآن ظـاهر وبـاطن، وحـديث رسـول 

  .)22)((ظاهر وباطن واإلسالم ظاهر وباطن -وسلم
والظـــاهر إىل اســـتكناه القلـــب واســـتنطاق مقاماتـــه وأحوالـــه لتأســـيس جتربـــة  ومـــن هنـــا، فـــإن املتصـــوفة يتجـــاوزون احلـــس

روحانية وتأصـيل حضـرة ربانيـة قوامهـا العشـق واحملبـة والزهـادة وتأويلهـا عرفانيـا ولـدنيا، بينمـا يكتفـي الفقهـاء وعمـوم النـاس 
ا السطحية خمافة من التأويل وإثارة الفتنة يف اجملتمع.   بظاهر النصوص وسياقا

  مصادر التصوف -5
ميكــن احلــديث عــن نــوعني مــن املصــادر الــيت كانــت وراء نشــوء التصــوف اإلســالمي: مصــادر داخليــة تتمثــل يف القــرآن 

والظــروف السياســية واالجتماعيــة الــيت كانــت متــر منهــا األمــة اإلســالمية، واملصــادر اخلارجيــة الــيت تتمثــل يف  ,الكــرمي والســنة
والفارســية واملســيحية واليهوديــة. فــإذا   ,والتيــارات اهلنديــة ,والفكــر البــاطين ,نيــة احملدثــةالفكــر الغنوصــي واهلرمســية واألفالطو 

كان الزهد والتصوف اإلسالمي السين هلما جذور داخلية بدون شك، فإن التصوف الفلسفي كما عند احلالج وأيب يزيد 
عـــه الســـين والشـــرعي يف الكثـــري مـــن البســـطامي وابـــن عـــريب وابـــن ســـبعني وابـــن الفـــارض والســـهروردي علـــى الـــرغم مـــن طاب

النصوص و املواقـف فـإن لـه جـذورا خارجيـة؛ نظـرا لتـأثره بـالفكر اهلرمسـي كمـا يقـول الـدكتور عابـد اجلـابري يف كتابـه (بنيـة 
: (وإمنا ذكرنا اإلمساعيلية هنا، ألنه كان ابـن العـريب يأخـذ مـواد عرفانيتـه عـنهم، ومـن نفـس النبـع الـذي غرفـوا )العقل العريب

  .)23)(نه كان يستسقي اهلرمسيةم
إىل أن املتصوفة املتأخرين قد تـأثروا بالشـيعة الغـالة والفكـر البـاطين، يقـول ابـن  )ويذهب ابن خلدون يف كتابه (املقدمة

خلدون يف هذا الصدد: (إن هؤالء املتأخرين من املتصوفة املتكلمني يف الكشف وفيما وراء احلس توغلوا يف ذلك فـذهب 
وله غريه وتـبعهم ابـن العـريب وابـن  ),م إىل احللول والوحدة ومألوا الصحف منه مثل: اهلروي يف كتابه (املقاماتالكثري منه

وكان سـلفهم خمـالطني لإلمساعيليـة املتـأخرين  ,سبعني وتلميذمها ابن العفيف وابن الفارض والنجم اإلسرائيلي يف قصائدهم
ئمــة مــذهبا مل يعــرف ألوهلــم فأشــرب كــل واحــد مــن الفــريقني مــذهب اآلخــر مــن الرافضــة الــدائنني أيضــا بــاحللول وإهليــة األ

ت عقائدهم   .)24)(واختلط كالمهم وتشا
وحتيــل نظريــة احللــول وحمبــة اهللا ولــبس الصــوف علــى العقيــدة املســيحية، بينمــا حتيــل فكــرة الفنــاء علــى النرڤانــا البوذيــة، 

  تلط أفكار ابن عريب بأفكار الشيعة الباطنية واهلرمسية الشرقية.وتشري أفكار ذي النون املصري إىل تصورات أفلوطني، وخت
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ا املتصوفة كثـريا مـن املستشـرقني لريبطـوا التصـوف اإلسـالمي مبـؤثرات خارجيـة  وقد دفعت الشطحات اليت كان ينطق 
 يديـه وقـال يل يـا مرة فأقامين بـني -اهللا-هندوسية وبوذية وزرادشتية مثل شطحات أيب يزيد البسطامي الذي قال: (رفعين 

ك، حـــىت إذا رآين ثلبســـين أنانيتــك، وارفعـــين إىل أحـــديأحيبــون أن يـــروك. فقلـــت: زيــين بوحـــدانيتك، و   أبــا يزيـــد: إن خلقـــي
. ومـن ذلـك أيضـا قولـه: (أول مـا صـرت إىل وحدانيتـه فصـرت )خلقك قالوا: رأيناك، فتكون أنت ذاك وال أكون أنا هنـاك

حديــة وجناحــاه مــن الدميومــة، فلــم أزل أطــري يف هــواء الكيفيــة عشــر ســنني حــىت مــن األإىل وحدانيتــه فصــرت طــرياً جســمه 
صــرت إىل هــواء مثــل ذلــك مائــة ألــف مــرة. فلــم أزل أطــري إىل أن صــرت يف ميــدان األزليــة فرأيــت فيهــا شــجرة أحديــة، مث 

   .)25)(وصفت أرضها وأصلها وفرعها وأعضاءها ومثارها. فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة
وأيب يزيــــد  ,وابــــن عــــريب ,والســــهروردي ,ذه الشــــطحات كثــــرية يف متــــون العرفــــانيني أمثــــال: جــــالل الــــدين الرومــــيفهــــ

  وابن سبعني. ,وابن الفارض ,واحلالج ,البسطامي
  تقـويم التصوف -6

نشـــب خـــالف كبـــري حـــول قيمـــة التصـــوف يف اجملتمـــع العـــريب اإلســـالمي، فهنـــاك مـــن يـــدافع عنـــه ويعتـــربه فعـــال إجيابيـــا، 
الذي اعترب الفكـر الصـويف العرفـاين فكـرا خرافيـا  ,هناك من ينظر إليه نظرة سلبية ومن هؤالء: الدكتور حممد عابد اجلابريو 

أســطوريا وســلوكا تواكليــا، فاحلقيقــة عنــد الصــوفية (ليســت احلقيقــة الدينيــة وال احلقيقــة الفلســفية وال احلقيقــة العلميــة، بــل 
  .)26)(للعامل اليت تكرسها األسطورةاحلقيقة عندهم هي الرؤية السحرية 

ولكـــن هنـــاك مـــن يشـــيد بـــالفكر الصـــويف ويعتـــربه مســـلكا للنجـــاة واخلـــروج مـــن أزمـــات احليـــاة املعاصـــرة، ألن مشـــكالتنا 
مشكالت أخالقية وأزمات روحية، كما أن الكثـري مـن الطـرق الصـوفية قامـت بـدور هـام يف ميـدان اجلهـاد وطـرد املسـتعمر 

وســامهت يف خدمــة اجملتمــع عــن طريــق اإلنفــاق واإلحســان. زد علــى ذلــك أن التصــوف أصــبح اليــوم  ومحايــة ثغــور الــوطن،
عالجــا ســيكولوجيا؛ ألنــه حيــرر اإلنســان مــن شــرنقة أمراضــه العضــوية والنفســية وخيرجــه مــن عزلتــه االجتماعيــة ويداويــه مــن 

  القلق والكآبة والوحدة واالغرتاب الذايت واملكاين.
***********************  
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  البعد الّروحي لنظام حلقة العّزابة
  حممد ناصر بوحجام*

م، الــــيت كانــــت متثّــــل اإلمامــــة الكــــربى عنــــد اإلباضــــّية يف املغــــرب 908 /هـــــ296بعــــد ســــقوط الّدولــــة الّرســــتمّية ســــنة 
م، وإقامــة شــرع اهللا وتنفيــذ احلــدود، احتــاج أصــحاب هــذا املــذهب إىل تنظــيم يعــّوُض اإلســالمي، ا لــيت تُعــَىن بالقيــام بشــؤوِ

ـــادئهم  ـــاة؛ طبقـــا ملب الّدولـــة، ويقـــوم بـــديال عـــن اإلمامـــة الكـــربى، يرعـــى الّشـــؤون، ويقـــيم املصـــاحل، ويقـــف علـــى تنظـــيم احلي
علــى ملّ مشلهــم بعــد زوال مــا كــان جيمعهــم وهــم حتــت ظــّل وأصــوهلم، الــيت هــي أصــول إســالمّية، ومــن جهــة أخــرى يعمــل 

  دولة.
فّكــروا أيًضــا فيمــا حيفــظ جمــتمعهم مــن الّضــياع والّتفّكــك فوّفقــوا بعــد جهــود، وبعــد ســنوات عــّدة مــن العمــل والّتجــارب 

ذه املهّمات الكبرية، اليت هي مسؤولية دينّية يف الّدرجة األوىل، أو هـي  واحملاوالت، واهتدوا إىل إجياد تنظيم يكفل القيام 
األرِض؛ بِالبحث عن الوسيلة املمكنـة لتحقيـق ذلـك،   منبثقة من هذه املسؤولية الّدينّية، اليت تفرض الّتمكني لدين اهللا يف

والوســيلة جيــب أن يراعــى فيهــا مــا يضــمن مشوليتهــا لكــّل الّنــواحي املطلوبــة يف حيــاة املســلم، مــن هنــا جــاءت حلقــة العزّابــة 
م حــّىت ينفــوا اجلهــل عــن أنفســهم لتلــيبِّ هــ ذا الطّلــب، وحتّقــق هــذا الغــرض، فبــَدأت حلقــة علــم وتربيــة، تعّلــم الطّلبــة وتكــّو

أّوًال، ّمث يتقّدموا إىل اجملتمـع ليقومـوا بـواجبهم الـّديين بعـد ذلـك، وهـو مـا حـدث فعـال فـإّن احللقـة بَـَدأت تعليميّـة تربويّـة، مثّ 
نظيمـا اجتماعيّـا كبـريا، يشـرف علـى حيـاة اجملتمـع اإلباضـي املغـريب، يـنّظم ويسـّري جماالتـه تَطّورت وتوّسع جماهلا فأصـبحت ت

الّدينيّــة واالجتماعّيــة والّرتبويّــة واالقتصــاديّة والّسياســّية، أي أصــبح نظامــا شــامال لكــّل القطاعــات، لــه هياكــل ومؤّسســات، 
ا؛ انطالقـا مـن املسـجد إىل املؤّسسـات واهليئـات إىل العشـرية تتحّكم يف حيـاة اجملتمـع، تنّظمهـا وتسـّريها وتوّجههـا، وتطّورهـ

وبــذلك ميثّــل هــذا الّتنظــيُم اإلمامــة الّصــغرى عنــد … واألسـرة والفــرد، إىل الّشــارع والّســوق، وإىل كــّل زاويــة وركــن يف اجملتمـع
  اإلباضّية املغاربة.

ســـتمراريَّة واحملافظــة علــى خصوصــّيته، وحتقيـــق إّن هــذا الّتنظــيم هيئــًة تشـــرُف علــى تســيري هــذا اجملتمـــع مبــا يكفــل لــه اال
أهدافـــه يف ِظـــّل دينـــه اإلســـالمي، الـــذي يـــدعوه إىل القيـــام بواجبـــه الـــّدعوي والّســـهر علـــى شـــؤون املســـلمني، مبـــنهج ســـليم، 

  وختطيط حمكم، يراعي الّدقة والواقعّية َوالّشمولّية والّصرامة...
لة بني القرى واملناطق، أّسسُه املعّلُم َوالّداعّية أبو عبد اهللا حممد بن بدأ هذا الّنظام بسيطًا على شكل حلقة علم متجوّ 

احلـادي عشـر املـيالدي ألجـل تعلـيم النّـاِس أمـر  /هـ) يف بداية القرن اخلامس اهلجـري 440بكر الفرسطّائي الّنفوسي (ت 
وانـب احليـاة املتعـّددة. وهـو موجـود يف كـّل دينهم، ونشر الّدعوة بينهم، ّمث َتطّور حّىت أصـبح تنظيًمـا شـامال يتـوىل تسـيري ج

  قرية من مناطق اإلباضّية املغاربة.
إّن هذا الّنظام يستمّد روحه، ويصدُر يف سريه وتنظيمه عن الّشريعة اإلسالمّية ومقاصدها، يقول الـدّكتور حممـد صـاحل 

الّروحـي علـى اجملتمـع اإلباضـي، والّسـلطة املطلقـة  وهيئة العزّابِة هي اهليئـة العليـا يف البلـد علـى اإلطـالق، هلـا الّنفـوذ(ناصر: 
يف كــّل مــا لـــه عالقــة بالـــّديِن، أو هــي يف عبـــارة مــوجزة: اهليئــة الّشـــرعّية احلاكمــة القائمـــة مقــام اإلمامـــة العظمــى يف مرحلـــة 

  .)1)(الكتمان
تتبـّىن الّتوجيـه املوّحـد، الـذي هـو مـن إّن هذه اهليمنة على اجملتمع، والّتحّكم يف تسيريه من هيئة معّينة مسـؤولّيٌة دينيّـة، ت

روح اإلسالم، الذي يتوّخى الوحدويّة واالنسجام يف كّل شيء: يف املبادئ، يف األهداف، يف املقاصد، يف الّتصـّور...كما 
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هــو ترتيــب اســترياتيجّي ومنهجــي، يرمــي إىل ضــمان الّتعلــيم والّتكــوين الّصــحيحني، والّتوجيــه احلســن املنســجم مــع األصــول 
  ملبادئ، واملتناغم مع األهداف. من هنا يّتِضح البعد الّروحي هلذا الّتنظيم.وا

  نتساءل أّوًال عن مدلول كلمة العزّايب؟ وملاذا اّختذ هذا الّتنظيم هذا املصطلح؟
  مفهوم العّزابة

ـــّدنيا  عـــن )مصـــطلح العـــزّايب مـــأخوذ مـــْن لفـــظ: (َعـــَزَب) ومدلولـــه هـــو مـــن (يعـــزب(يقـــول األســـتاذ إبـــراهيم طـــّالي:  ال
ا، ويّتجه إىل اآلخرة والـّدعوة إىل اإلصـالح والتّـدّين؛ بِإرشـاد النّـاس وتـوجيههم . ويقـول الـدّكتور حممـد ناصـر: )2)(ومغريا

والعزّابــة مجــع عــزّاب بفــتح العــني، مــأخوذ مــن عــزب عــن أهلــه، انفــرد عــنهم، مسّــوا بــذلَك النقطــاعهم إىل اِهللا؛ باالشــتغال (
  .)3)(بأمر دينه

طلح العزّابــة يعــين االنقطــاع إىل اهللا، والعمــل لــه بـإخالص، مــن دون البحــث عــن أّي جــزاء وال شــكور، إالّ مــا إذن مصـ
عنــد اهللا مــن األجــر والثّــواب. هــذا االنقطــاع لــيس اعتــزاًال عــن الــّدنيا، والّزهــد فيهــا كليّــة، إّمنــا هــو الّتفــرّغ خلدمــة اجملتمــع مــن 

  متاع، مقابل هذا االبتياع. دون انقطاع، وعدم طلب ما يف الّدنيا من
إّن االســم الــذي تســّمت بــه هــذه اهليئــة يكشــف عــن البعــد الّروحــي الــذي تشــتمل عليــه، ويفصــح عــن العمــل الكبــري 
والّنبيــل الــذي يقــوم بــه مــن ينضــّم إىل هــذه اهليئــة، ويظهــر اجلانــب اإلجيــايب يف العمــل ضــمن هــذا الّتنظــيم، الــذي يــدعو إىل 

مسؤولّية الّسهر على شؤون املسلمني، والقيام بتوجيههم وإرشاِدهم وتوفري أسـباب الّتفّقـه يف الـّدين  حتّمل ثّلة من عباد اهللا
هلــم، واألخــذ بأيــديهم إىل مــا يصــلح ديــنهم ودنيــاهم. هــذه املهّمــة تتطلّــب بــذل جهــود كبــرية يف هــذا الّســبيل، يكــون علــى 

  ن العزوف عن الّدنيا كلّيًة.حساب بعض املتطّلبات الّشخصّية من أمور احلياة، لكن من دو 
ــا تعــين  )العزوبــة(وهــو أب مســيحي إيطــايل، أْخطَــَأ الّتأويــَل، وجانــب الّصــواب، حــني فّســَر كلمــة  )روبانيكســي(إّن  ّ بأ

تــرك الــّزواِج، وحــاول أْن يوجــد لتفســريه دلــيًال مــن كتــب ســري اإلباضــّية، ومــن مواقــف بعــض علمــاء املــذهب، َفَأشــار إىل مــا 
قاسم خملد، أحـد أئمـة اإلباضـية يف الّنصـف األّول مـن القـرن الرّابـع اهلجـري، حـني سـأل عـن أحـد تالميـذه وقـد قاله أبو ال

ألْن يبلغـين مـوُت واحـد مـن الّتالميـذ أحـّب إّيل مـن أن يَبلغـين تزوجيـه، (غاب عن حلقات الّدرِس، فقيل له: تزّوَج، فقاَل: 
َل هلـــا: لـــو علمـــُت مكـــاَن مســـألٍة ليســـت عنـــدي ملـــا رّدين بـــاُب النّـــوى إىل فقـــا  فقالـــت لـــه زوجتـــه: فَلِـــَم تزّوجـــت أنـــت إًذا؟

  .)َلشددُت إليها رحلي، وال أخاُف أن يعِذًبِين اهللا إالّ على اجلهل )سجلماسة(
ـــذا اخلـــرب ليؤيّـــَد بـــه تفســـريه للكلمـــة لـــيس يف حمّلـــه، وحماولتـــه الـــرّبط بـــني نظـــاِم احللقـــة وبـــني  فاســـتدالل (روبانيكســـي) 

انيــة املســيحّية أمــر مفضــوح؛ ألّن الّروايــة تــدّل داللــة قاطعــة علــى أبــا القاســم إّمنــا يقصــد إىل توجيــه تالميــذه لالشــتغال الّرهب
  .)4(بالعلم وهم يف مرحلة الطّلب. ولو كانت نّيُتُه عدم الّزواج لبدأ بنفسهِ 

ا ويســلب منهــا بـُْعــَدها اإلســالمي، بتقــدمي إذن ال يــذهب التأويــل بالباحــث بعيــًدا؛ فـَيَـْنــَأى بِــدوِر هــِذه اهليئــة عــن هــدِفه
ـــا يف غـــري حمطّتهـــا اإلســـالمّية، وبعـــد ذلـــك يفرغهـــا مـــن بـُْعـــِدها الّروحـــي الّصـــحيح. ومـــا يؤّكـــد هـــذه الـــّروح  تفســـري حيـــطُّ 

لـذي يرّشـح اإلسالمّية الـيت حتملهـا اهليئـة، القـراءُة الـيت نقرُؤهـا يف الّشـروط املطلوبـة يف العضـو الـذي ينخـرط يف احللقـة، أو ا
  إليها.

يشـرتُط يف العـزّايب االلتـزام مببـادئ الّشـريعة اإلسـالمّية، واالّتصـاف بـالورِع، والّتحلّـي بـاألخالِق الفاضـلة, والعنايـة حبفــظ 
القرآن الكرمي ومدارسته، وعمارة املسجد وحضور جمالس الذّكِر، واالنقطاع للعبادة... كـذلك يشـرتط يف العـزّايب أن يكـون 
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...إّن امليـــزابّيني (ال يَأخـــُذ أيّـــَة ُأْجـــَرٍة علـــى مـــا يقـــوم بـــه يف إطـــار هـــذه اهليئـــة، يقـــول الّشـــيخ حمّمـــد علـــّي دبّـــوز:  عملـــه ِهللا،
ا من أحـد؛ حـّىت  ذا الّشرط، والعزّابة يف املدن امليزابية يتمّسكون به: العمل هللا، من دون أجرة ماديّة، يأخذو يتمّسكون 

الّ كــّل كــفٍء نزيــه، يرضــاه خيــار املدينــة لــدينهم. وال يرغــب يف هــذه الوظــائف الّدينيــة إالّ ال يتقــّدم إىل وظــائف املســجد إ
م علـــى الـــّدين, لرضـــى اهللا، ورغبـــتهم يف أن يتقرّبـــوا إىل اهللا بـــأكرب  الورِعـــون األكفـــاء، الـــذين يســـيطر علـــيهم ديـــنهم، وغـــري

  .)5)(اءالعبادات، وهي خدمة اجملتمع وتثقيفه، والّنهوض فيه بأثقل األعب
ــذا الّتوّجــه، وهــذا املــنهج، وهــذه اخلطّــة يضــمن اجملتمــع الّســري احلســن لشــؤونه؛ إْذ أنّــه يبتعــد يف الّتســيري عــن املصــاحل 
ـا. هـذا  اخلاّصة، ويـَْنَأى عن االستغالل، ويـُْبِعُد عن طريق حتقيق أهدافه ومصاحله كلَّ من يسعى إىل عرقلتها، أو املسِاس ِ

اد على الّتضحّية واإلخالص والّصدق وإتقان العمل، وكّل األخالق الـيت يـدعو إليهـا اإلسـالم، ويف هـذا الّنهج يدّرب األفر 
ذه الّروح حيدث االنسجام والّتعاون والّتآزر يف أداء املهام.. فما هـي مهـاّم حلقـة  يربز البعد الّروحي يف الّتنظيم واحلركة، و

  العزّابة؟
  مهام هيئة العّزابة

نظام العزّابة نظام اجتماعّي مبِينّ على مراعاة الّدين واحملافظة عليه، والقيام مبهّمـة األمـر (إبراهيم طّالي:  يقول األستاذ
باملعروف والّنهي عن املنكِر، وإرشاد اجلهلة واألغرار، وهلذا الّنظام يرجع الفضل يف بقاء رونق اإلسـالم وطهارتـه يف ميـزاب 

جه فرتة من الّزمن طويلًة، ويف حمافظة   .)6)(غالب الّسّكان على تعاليم اإلسالم واتّباع 
مبا أّن العزّابة هـم املشـرفون علـى احليـاة العاّمـة للمجتمـع اإلباضـي يف كـّل مناحيـه وجماالتـه، فـإّن مهـاّمهم متعـّددة تعـّدَد 

إلسـالم لكـّل جوانـب احليـاة. اجلوانب املطلوبة يف احلياة، مبعىن أوضـح وأصـرح: إنَّ مهـاّمهم شـاملة لكـّل النّـواحي، مشوليـة ا
ا أم فيمـا  إّن طبيعة مهام العزّابة هي طبيعة رسالة اإلسالم نفسِه، إّال أّن املهّمة الرّئيسة للهيئة واألوىل، سواء يف طور نشـأ

لّرتبويـُة كانت املسـؤولّية ا(تال من مراحل، وما حدث من تطّور، هـي الّرتبيّـة والّتوجيـه والّتعلـيم. يقـول الـدكتور حممـد ناصـر:
ا األوىل، بل إنَّ تربية الـّنشِء والعنايـة بتحفـيظهم القـرآَن، وتعلـيمهم اللَّغـة العربيـ ة هي أهمَّ ما تقوم به احللقُة يف عهوِد نشأِ

والّشـــريعة اإلســـالمّية كانـــت املهّمـــة الوحيـــدة الـــيت كانـــت احللقـــة قـــد أنشـــئت مـــن أجلهـــا، وهـــذا إدراك مـــن علمـــاء املـــذهب 
ّرتبيــة هــي أهــّم الوســائل الــيت تنشــُئ األجيــال املســلمة عقيــدًة وعمــال، وهــي مــن الطّــرق الّتبليغيــة الــيت تضــمن وشــيوخه بــأّن ال

  .)7)(االستمرار للمجتمع احملّمدي مذهبا وسلوًكا
ن الكـرمي إّن املهّمة األوىل واألساس يف عمـل العزّابـة هـي الّرتبيـة والّتعلـيم، وتعلـيم الـّدين أّوال؛ هلـذا كانـت عنايتهـا بـالقرآ

ـا حتـرص علـى إجيـاد الوسـائل احملّققـة هلـذا  ّ والّسّنة الّنبويّة يف الّدرجة األوىل، ّمث ببقية العلوم؛ مبا تستطيع إىل ذلـك سـبيال. إ
الغـــرض، وبـــذل اجلهـــد الكبـــري يف هـــذا الّســـبيل، وابتكـــار الطّـــرق واملنـــاهج الـــيت تـــدعو إليهـــا احلاجـــة. فزيـــادة علـــى االعتنـــاء 

، تقيم جمالس لتالوته اجلماعّية يف املسجد بصفة دوريّة مسـتمرّة، يف أوقـات متعـّددة كـّل يـوٍم، تنتهـي خبتمـة بتحفيظ القرآن
بعــد أيّــام قليلــة. باإلضــافة إىل اإلشــراف علــى احملاضــر أو الكتاتيــب املالصــقة للمســجد، الــيت تُعــَىن أساًســا بتحفــيظ القــرآن 

يــوٍم، بــني أوقــات الّصــلوات: بــني صــاليت الّظهــر والعصــر، املغــرب والعشــاء، الكــرمي، وتالوتــه يف أوقــات معروفــة معلومــة كــّل 
ـــَنهم مبـــادئ   يـــني األذان األّول وأذان الّصـــبح...هذا الـــذي مّكنهـــا مـــن حتفـــيظ الّصـــبيان أجـــزاَء مـــن القـــرآن الكـــرمي، وتلقي

م باالشـتغال بالـذّكر من فسـح اجملـال للكبـار كـي يتدارسـوا القـ  العقيدة والفقه والّلغة العربّية...ومسح هلا رآن، ويعمـروا أوقـا
  وقراءة القرآن...
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ـا فرًضـا علـيهم؛ بكونـه واجبـا دينيّـا مهّمـُة الـوعظ واإلرشـاد الـيت ال خيلـو  من املهاّم اليت يوليهـا العزّابـة عنايـة كبـرية، ويروَ
-ركــز إشــعاع، منــه يَأخــُذ الّنــاس منهــا أّي مســجد لإلباضــّية، يف كــّل يــوم مــن أيّــام الّســنة، فهــم يعــّدون املســجد مدرســة وم

ممبِ  م وختّصصــا م ومســتويا ديــَنهم بصــفة دوريّــة ودائمــة، هلــذا كــانوا يهتّمــون بــالوعظ واإلرشــاد اهتماًمــا   -ختلــف طبقــا
كبريًا، فال يقتصرون يف املسجد على الّصالة وقراءة القرآن فحسب، بل يوّسعون مـن دائـرة العبـادة إىل مـا حيّقـق فهـم ديـن 

 -عــز وجــل–فهمــا جيّــًدا، وتطبيقــه تطبيقــا صــحيحا. وهــم يؤمنــون أّن هــذا ال يتــأّتى إالّ بِتوظيــف البيــت الــذي أمــر اهللا اهللا 
  أن يرفع، ويذكر فيه امسه، ويسّبح فيه حبمده، أحسن توظيف؛ مبا حيّقق تطبيق مفهوم العبادة تطبيًقا حسًنا.

ا ميّسه يف جوهره، ويناله يف سـلوكه، فـإّن مـن مهـاّمهم معاقبـة املنحـرفني مبا أّن العزّابة هم املسؤولون عن محاية اجملتمع ممّ 
عن سواء الّسبيل، والذين يقرتفون املوبقات، والذين جيـاهرون باملعاصـي، فيقومـون بتنبيـه العاصـي وإرشـاده، وحماولـة إعادتـه 

أديبـه، وقـد يصـل األمـر إىل إعـالن الـرباءة منـه إىل جاّدة الطّريق، وفق ما تدعو إليـه الّشـريعة وترشـد إليـه، فـإن أصـّر قـاموا بِت
  على املأل يف املسجد؛ جزاًء ِوفاقًا للجرم الكبري الذي أتاه؛ لريتدَع ويكون عربة لغريه.

يلجــأُ إىل هــذا األســلوب يف الــّردع حماَفظــة علــى حرمــة الــّدين، وصــونًا للمجتمــع مــن االحنرافــات والتّــدهور واالنــدحار 
ذه الطّريقة، والتزام هـذا اإلطـار، قـد يسـلم اجملتمـع  والّتسّيب. وكما قيل من بدأ يف االحندار، سرعان ما يصل إىل القرار. 

  من االحندار والوصول إىل القرار.
ـــ (التَّْربِيَــْت) إجــراٌء أو عقــاٌب شــديد علــى مــن يســتحّقُه؛ حيــُث تعلــُن حلقــة  إّن الــرباءة أو مــا يعــرف بالّلهجــة امليزابّيــة ِب

ا مـن الفـرد املتمـّرد، وتكشـف عـن خمالفتـه الّشـرعّية أو االجتماعيّـة، وتـأمُر مبقاطعتـه، ومنـع أّي العزّابِة يف  َ منرب املسجِد براء
ُم تعامل معه، إىل أن يندم، ويرجَع بإعالِن توبته العلنّيِة يف املسجد، أمام حلقة العزّابِة وعاّمـة املصـّلَني. إنَّ هـذا اإلجـراَء حيـرِ 

ذا احلكِم من حقوقِه املدنّية ما داَم على تلك احلال حّىت يعرتف ويتوَب ممّا اقرتفُه.الّشخَص احملكوَم    عليه 
ص اجملاهر باملعصية، املستهرت بـالقيم، واملتجـاوز لألعـراف االجتماعيّـة؛ خإّن الرباءة يف حقيقتها وفحواها: مقاطعة الشّ 

مكاملتـه،  :متناع عن الّتعامل معه بأّي شكل من أشـكال الّتعامـلمبا يلحق الّضرر باجملتمع باملنظور اإلسالمي. هجرانه واال
زيارته، اجللوس معه...إىل أن يتوب ويثـوب إىل رشـده، ويرجـع عـن ذنبـه. يسـتثىن مـن ذلـك حالـة واحـدة، وهـي دعوتـه إىل 

  الّتوبة وإصالح حاله.
عصـــاَة واملنحـــرفَني املنتهكـــَني ِحلرمـــات اهللا تعـــاىل، يـَُعـــّد هـــذا اإلجـــراُء أحـــَد الّضـــوابط الـــيت تقـــّوم أخـــالق النّـــاِس، وتـــْردَُع ال

  واخلارجَني عن إرادة اجلماعة وطاعتها واملستهزئَني بأعراِف البلد.
إّن هذه القسـوة يف العقـاب والتّـوبيخ، الـيت اسـتخدمها العزّابـة، والّتطبيـق الّصـارم (يقول الدّكتور عوض حمّمد خليفات: 

  .)8)(ذان حفظا وحدة اإلباضية ومتاسكهمملبدأ الرباءة من املذنب، مها اللّ 
مــن مهــاّم العزّابــة الّســهُر علــى شــؤون األيتــام واألرامــِل والفقــراء واحملتــاجَني، ومحايــة الّضــعفاء ممـّـن ال يْقــَوى علــى شــؤونِه. 

ذه املهّمة بالّتنسيق مع عشائِر البْلَدِة...كَما يقوموَن ِبضبط العالقات بني الّناِس َوالفصل  يف اَخلصومات، وإزالـة يقومون 
وقــد حكــى لنــا الّتــاريخ عــن أشــياَء ُمتَثّــُل َمْظَهــَر الّســلطِة يف (أســباب الّتــوّتر بــني األفــراد واجلماعــات. يقــول إبــراهيم طــّالي: 

َها للعزّابَِة، فهم الذيَن يتَـَوّلوَن الفْصَل بـني اَخلُصـوِم. والّرتافُـُع يـََقـُع يف َصـحْ  ِن املْسـِجِد بـَني َصـالَيتْ املدينِة، كاَن اإلشراُف َعليـْ
  .)9)(...الظُّْهِر والَعْصرِ 
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إنَّ عمــل العزّابــة كمــا َرأينــا ال يبقــى َحمُْصــورًا بــني جــدران املســجد، وال يتحرّكــون إالّ يف داخلــه، مبعــىن أنـُّهــم ال يكتفــون 
م داخلُه، بل هـم ينتقلـون إىل   كـّل مكـاٍن ليقومـوا بـواجبهم الـّديين بالوعظ واإلرشاد فيه، ويتلّقون مشاكل الّناس واستفتاءاِ

الـــذي يفـــرض علـــيهم االهتمـــام بكـــّل منـــاحي احليـــاة، ولـــن يتـــأتَّى هلـــم ذلـــك إالّ إذا كـــانوا حاضـــرين يف كـــّل هـــذه األمـــاكن، 
بالوسيلة اليت تسمُح هلم بذلك, وإن كان املنطلق يكـون مـن هنـاك مـن املسـجد روًحـا َوحترًّكـا، يقـول الـدّكتور حممـد ناصـر: 

ا، يف ْل إّن املهــاّم تـَْبــَدأُ مــْن ُهَنــا لَِتــْذَهَب إىل أبـَْعــَد، حيــُث تتَـَغلغــُل يف أعمــاِق اجملتمــِع؛ فـََتتفّقــُدُه يف نــواحي حياتــه كّلهــبــ»...
ستحّقني.

ُ
  الّسوِق واملْتَجِر واحلقِل واملصَنِع، ُتوليه الّرعايََة والّتوجيَه امل

القــات االجتماعّيــة، الــيت تــربُط بــني أفــراِد اجملتَمــِع؛ ِمبــا يقتضــيِه كتــاُب اِهللا والعزّابــُة حيِرصــون ُكــّل احلــرِص علــى تنظــيِم الع
ْسـَتمرِّة ِحلرََكـِة الّتطَـّوِر داخـَل اجملتمـِع، -صلى اهللا عليـه وسـلم–وسّنُة رسولِِه 

ُ
ـَنّظِم َواملواَكبَـِة امل

ُ
، وال يـَتَـأتَّى هـذا إالَّ بالتّـدّخِل امل

اٍت، ويرعى خطـواِت اجلماعـات واألفـراِد يف األفـراح واألتْـراِح؛ حـّىت   وهو ما جيَعُل اجمللَس يتابُع عن كثٍب ما حيدُث من تغريُّ
  .)10)(ال َجتْرِفـَُهم تّياراُت املدنّيِة الواِفَدة، وحّىت ال ينحرِفوا عن أصالِتِهْم وقيمهم ونُُظِمِهمْ 
ــا متعــّددة بت ّ عــّدد منــاحي احليــاة، وشــاملة مشــول الّشــريعة املهــام غــري حمــدودة، وغــري قاصــرة علــى جانــب دون جانــب، إ

اإلسالمّية، اليت يسطّر العزّابة وينّظمون ويوّجهون أعماَهلُْم على ضوِئها، ويصدرون عنها يف أفعاهلم وأقـواهلم، وهـي متطـّورة 
ـا علـى اجل انـب االجتمـاعي، وُمتجّددة بتغّري احلياة وجتّدِدها. فهـم يشـرفون علـى اجلانـب االقتصـادي بـالقّوة الـيت يشـرفون 

ـذا الواجــب وعظًــا يف املسـاجِد، وتوجيًهــا يف امليــداِن،  جـاّدين يف جعــل الّتعامــِل فيـِه، ال خيــرج عــن حـدود الّشــرِع. يقومــون 
  وتصحيًحا وتقوميًا لالحنرافات يف العمل ويف أشكال الّتعامل...

  من أمثلِة ما يقوم به العزّابة يف هذا اجلانب:
راء يف األسواِق وحماربة صور الغّش واخلداِع والّتحايل واالحتكار، وبصـفة عاّمـة حماربـة االحنـراف يف مراقبة البيع والشّ  -

  الّتعامل بكّل أشكاله.
  فّض الّنزاعات اليت تكون بني املتعاملني والّشركاء. -
ــة اجلــرد والّتقــومي الّســنوي للّتجــارة، يــتّم هــذا بطلــٍب مــن أصــحاب - احملــّالت الّتجاريّــة؛  قــد يشــرف العزّابــة علــى عملّي

ضـمانًا لعــدم االحنــراف عــن الــّدين يف الّتعامــل الّتجــاري؛ إذ العــزّايب الـذي يقــوم بالعمليّــة يعــرف كيــف يطبّــق الّشــرع يف هــذه 
  العملّية، ورّمبا صّحَح بعض األخطاء اليت يكون قد ارتكبها الّتاجر يف جتارته، ّمث بوّجُهُه إىل الطّريق الّصحيح.

باقتصـاد البسـاتني وواحـة الّنخيـِل، وضـبطُوا أمورهـا ضـبطًا حمكًمـا، فنّظُمـوا عالقـة النـاس املتعـاملني  -ِخباّصة-اهتّموا  -
يف احلقل الفالحي مبا ال يتعارض مع الّشريعة اإلسالمّية. وبذلَك كانت ختتفي أو تقّل بني املتعاملني والّناس مظاهر النّـزاع 

للّشــيخ أيب العبّــاس أمحــد بــن حممــد بــن  )القســمة وأصــول األراضــني( هــذا اجملــال كتــاب واخلصــام. لعــّل مــن أبــرِز مــا أُلِّــَف يف
  .)خمتصر العمارة(بكر، وقد اختصره الّشيخ احممد بن يوسف طفيش يف كتاب مسّاه 

  اإلشراف على تصريف مياه الّسيول حسب ما َتقتضيه مصلحة الواحات بوادي ميزاب. -
احل العاّمــة وتنظــيم شــؤون البلــدة علــى ضــوء الّشــريعة اإلســالمّية كاألســواِق واملســاِخل، الّســهُر علــى احملافظــة علــى املصــ -

  وسواقي املياه والّسدود...حبيث توّجه ملنفعة كّل الّناِس لضمان حّق كّل فرد مبا يأمر به الّشرُع.
ّجــه إليــه الّشــريعة واألعـــراف مراقبــة الّتخطــيط املعمــاري للمدينــة؛ مبراعــاة احلقــوق الفرديـّــة واجلماعيّــة، حســب مــا تو  - 

  احمللّية، اليت ال تتعارض مع الّدين، بعَد أن وضعوا حدود املنازل والبساتني والطّرِق.



 79

ـــّدفاع عـــن احلقـــوِق، َواإلشـــراف علـــى ســـري احلياة...بـــل  إّن مهـــاّم العزّابـــة ال تقـــف يف حـــدود تـــوفري شـــروط العـــيش، وال
ّخل أجنيب، يريد املساس بأّي ناحّية من النّـواحي الـيت ختـّص اجملتمـع؛ بصـفتهم تتعّداها إىل حتّمل تبعات الّدفاِع عن أّي تد

ــذا الــّدور اخلطــري يف كــّل املراحــل الّتارخيّيــة الــيت (: .املهيمنــني واملســؤولني علــى احليــاة العامــة للمجتمــع اإلباضــي وقــد قــاموا 
ا مْنِطَقُة وادي ميزاَب، فكانوا حارس اجملتمع يف حاالت الّسـ لم واحلـرِب، واألمـن والفـِنت، واالسـتقراِر واالضـطراب, مّرت 

وقد الحقهم االستعمار الفرنسي من أجل هذه الّسلطة الّروحّية، كما الحَق رجاَل الّدين يف كّل شٍرب من القطر اجلزائري، 
عســـكرّيَني إبّـــاَن فـــرتة ومـــارس ضـــّدُهْم كـــّل أنـــواِع العســـِف واإلرهـــاِب؛ حـــّىت أصـــَبحْت كلمـــة (الطّلبـــة) يف تقـــارير احلّكـــام ال
  .)11)(االحتالل تعين اخلارجني عن القانون، أو املشاغبني ضّد الّسلطة احمللّية احلاكمة، اليت ميثـُّلها (الُقّياد

إّن هــذه املهّمــة تنــدرج ضــمن العمــل الّسياســي الــذي هــو منــاط بأعنــاق العزّابــة، وهــو جانــب البــد مــن الّتمــّرس فيــه؛ 
جه، ويتوّجه شطر الغرب.حلماية الّدين من املمارس   ات اخلارجّية، اليت تريد للمنطقة وللبلد أن يتحّول عن 

هناك أمثلة كثرية هلذا الّدور وهذا الّتصّدي لتلك احلمالت واملؤامرات املتكّررة، ويف كّل مرّة جتد من يقـُف أمامهـا سـّدا 
  كان يؤّدي هذا الّدور كان العزّابُة.  منيًعا، وحاجزًا صلًبا، مينُعها من الوصول إىل أهدافها، على رأس من

ملــا عــرَف بالّتجنيــد العســكري اإلجبــاري، الــذي حاولــت فرنســا  -مبــؤازرة أفــراد اجملتمــع-مــن أمثلــة ذلــك حتــّدي العزّابــة، 
ة، فــإّن تطبيقــه بــالقّوة علــى ســّكان املنطقــة ظلًمــا وعــدوانًا، ونظــرًا ملــا هلــذا اإلجــراء مــن انعكاســات ســلبّية مــن الّناحيّــة الّدينيّــ

اجملتمــع حاربــه بشــخص العزّابــة ومــن لــّف حــوهلم. وقــد كــان الّصــراع شــديًدا وطــويال، دام عــّدة ســنواٍت، كــان الّنصــُر فيهــا 
  .)12)(أداَء الّضرائب الباهظة مقابل احلفاِظ على دين أبنائهم وأخالقهم»للعزّابة وامليزابّيني، الذين فّضلوا : 

ــون) الــذي فــتح ومــن تــاريخ هــذا الّصــراع نتــذّكُر م( وقــف عزّابــة القــرارة (إحــدى قــرى ميــزاب) ضــّد القائــد (كاســي بــن 
دورًا للعهر والقماِر، متحّديًا بذلك مشاعَر اجملتمع املسلم؛ بإغواِء الّشباِب وإفساِدِه وابتزاِز مالِه، فما كان من مجاعـة البلـد 

فاشــرتوا مــن القائــد تلــك الــّدور بتربّعــات احملســنني بــأموال  إالّ أن اهتــدوا إىل حيلــة بارعــة، -أمــام جــربوت القائــد-والعزّابــة 
  .)13)(باهظة، مثّ أغلقوها، وحّولوها إىل أهداف اجتماعّية نبيلة

هـذا الّتحــّدي ال يـدّل إالّ علــى وعـي العزّابــة لرسـالتهم، الــيت ال تقـف يف املفهــوم الّضـّيق للواجــب الـّديين، وال يف حتديــد 
م فهمـوا أّن الّسياسـة هـي الـّديُن نفسـه. جمال الّتحّرك، الذي جيب أن  ّ يشمَل كّل ما حيمي الّدين من الّتعّدي عليه، أي إ

فمــن أراد أن ميــارس الــّدين ممارســة صــحيحة، عليــه أالّ يـُْبعــد الّسياســة مــن عملــه؛ ولكــن يف حــدود مــا أَمــر الــّدين وشــرعه 
بــدافع العقيــدة الــيت تــدفُع إىل العمــل مــن أجــل الّتمكــني اإلســالُم؛ ألّن هــذا العمــل ينــدرج ضــمن ممارســة الّنشــا ط واحلركــة، 

  لدين اهللا يف األرِض.
إّن مهـــام العزّابـــِة متعـــّددة، تشـــمل اجلوانـــب الّدينّيـــة والّرتبويّـــة الّتعليميّـــة واالجتماعّيـــة والقضـــائّية والّسياســـية واالقتصـــاديّة 

ـــــا العزّابـــــة مضـــــبوطة ومرتبطـــــة والّدفاعّية...عـــــّدد األســـــتاذ إبـــــراهيم القـــــرادي بعـــــض هـــــذه املهـــــام وال ّتنظيمـــــات الـــــيت يقـــــوم 
ــذا يتبــّنيُ لنــا أّن عمــل العزّابــة شــامل جلميــع منــاحي احليــاة، ينــتظم ويتعــاون ويتناســق مــع اهليئــات الــيت )14(باملســجد . و

ــذه الّصــورة وهــذه اهل ــذه املهــام  يمنــة علــى يشــرفون عليهــا يف اجملتمــع الــذي هــم مســؤولون عنــه. ال شــّك أّن االضــطالع 
ذه الطّريقة قد أّدى، ويؤّدي دورًا كبريًا، فما هو هذا الّدور الذي أّداه ويؤّديه العزّابة يف اجملتمع؟   احلياة العاّمة 

  دور العّزابة
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ـا كبـري وعظـيم، ظهـر يف الّتنظـيم احملكـم الـذي  إّن الّدور الذي قام به العزّابة من خالل املهام اليت حتّملوها واضـطلعوا 
م داخل اجملتمع، وبدا يف الّتسيري اجلّيد املتمّيز لألنشطة واألعمال يف إطار املهـاّم الـيت تكّفلـوا بتحّملهـا، متيّ  زت به ختطيطا

  وبرز يف الّتنسيق والّتعاون الّلذين كانا بينها وبني اهليئات واملؤّسسات اليت يشرفون عليها...
هــو جمــاُل الّرتبّيــة والّتعلــيم، الــذي أولــوه عنايــة خاّصــة؛ وعًظــا يف املســجد،  لعــّل أبــرز جمــال ُســجَِّل فيــه للعزّابــة دوٌر كبــري

تعليًمــا يف احملاضــر (الكتاتيــب)، عقــَد حلقــات للعلــم يف رحــاب املســجد ويف دور الّتعلــيم... يقــوا األســتاذ إبــراهيم طــّالي: 
هـــو تنشـــئُة الّناشـــَئِة علـــى الّرتبيـــة الّدينيـــة، لعـــّل أكـــَرب جهـــد قامـــت بـــه حلقـــات العزّابـــة، وكـــاَن هلـــا أقـــوى األثـــِر يف اجملتمـــع »

وتعليُمها وتلقيُنها القرآن الكرمي. فلكّل مسجد يف ميزاب حمضرتان أو ثالث حماضر، تتلّقى أطفاَل القرية، تعّلمهـم مبـادئ 
  .)15)(الكتابة والّلغة، وحتّفظهم القرآن الكرمي

الّتعلــيم الــّديين الــذي ينشــئ الفــرد علــى الّنمــوذج الــذي يطلبــه  الّتعلــيم هــو الــذي يرفــع مــن مســتوى أفــراد األّمــة، وخباّصــة
اجملتمــع. هــذا مــا جنــح فيــه العزّابــة الــذين كانــت هيئــتهم قــد أنشــئت مــن أجلــه يف البدايــة، مثّ تطــّورت وتوّســعت يف مهاّمهــا 

االســتجابة للّتغـــّريات الكبــرية الـــيت بتطــّور الظّــروف الّزمانيّـــة واملكانيّــة، والعوامــل الّداخليّـــة واخلارجيّــة... الــيت فرضـــت عليهــا 
 شهدها العامل عرب الّسنوات املتعاقبة، لكّنها ظَّلت ُتَسيـُِّر هذه املهام وتدير هذه األعمال انطالقا من مهّمـة الّتعلـيم والّرتبيّـة

ه العزّابُة، قـد أسـهم كمـا والّتكوين أو اصطحابًا هلذا اهلدف الكبري واألساس؛ لذا نرى أّن نظام الّرتبية َوالّتعليم الذي ابندع
يف فتح فرص الّتعليم الّديين أمام أتباع املذهب اإلباضي، وأتاح هـذا الّنظـاُم الفرصـَة (يقول الدّكتور عوض حممد خليفات: 

ألبناء الفقراء مـن أتبـاع املـذهب لاللتحـاق مبـدارس العزّابـة، وتلّقـي العلـم واملـأوى واألكـل دون أجـر، وبـذلَك حّققـوا جمانيـة 
  .)16)(ّتعليم يف مناطقهم منذ أمد، يعود إىل القرن اخلامس اهلجري، ورّمبا قبل ذلكال

كـــذلك جنـــح العزّابـــة يف مهـــاّمهم وأّدوا أدوارًا كبـــرية يف الّنهـــوض بـــاجملتمع حنـــو األحســـن، بوســـيلة الـــوعظ واإلرشـــاد الـــيت  
ا العزّابة رسالتهم الّتبليغّية، فقد كـان درس ا لـوعظ واإلرشـاد يقـّدم بصـفة منتظمـة يف كـّل يـوم يف كانت القناة اليت يوصل 

إّن منـرب الـوعظ واإلرشـاد (املسجد، على مدار العام؛ هلذا ترك أثره الواضح يف الّتوعية الّدينّية، يقول الدّكتور حممـد ناصـر: 
ه مـن الظّلمـات إىل النّـور. الذي هو من أهّم مهاّم اجمللـس الـّديين، قـد أّدى دورًا عظيًمـا يف تطـوير اجملتمـع امليـزايب، وإخراجـ

بــدا ذلــك يف عهــد الّشــيوخ الــذين َظَهــروا علــى الّســاحة االجتماعيّــة والدينيّــة يف أواخــر القــرن الثّالــث عشــر اهلجــري، ولكــن 
  .)17)(الّتطّور احلقيقي إّمنا ظهَر على يِد الّشيخ بّيوض مع بداية الّنهضة اإلصالحّية، بعد احلرب العاملّية األوىل

ب االجتمـــاعي كـــان دور العزّابـــة فيـــه أيًضـــا واضـــًحا، متثّـــل يف صـــهر اجملتمـــع يف بوثقـــة املنظومـــة الّدينيّـــة، وصـــبغ يف اجلانـــ
ســريته بالّصــبغة اإلســالمة، وتنشــئته علــى الّتقّيــد مببــادئ الــّدين يف كــّل حترّكاتــه، وخباّصــة حــني يكــون األمــر متعّلًقــا بتأســيس 

و تشــييد مؤّسسة...بصــفة عاّمــة، إّن البنــاء العــام للمجتمــع كــان يشــرف عليــه قاعــدة، أو بنــاء هيكــٍل أو إنشــاء عالقــة، أ
فأعضـاء اجمللـس الـّديين هـم العمـود الفقـري لكـّل (العزّابة؛ ليكون على أسس صحيحة ومتينة. يقول الدّكتور حممـد ناصـر: 

يف احلفالت واملناسـبات خمّصصـة  الّتظاهرات االجتماعّية، يشاركون فيها حبضورهم اليومي، ويشرفون عليها، فرتى الّصدور
ألعضاء احللقة، ال ميكـن أن جيلـس فيـه غـريهم، مهمـا كانـت منزلتـه املاديّـة أو األدبيّـة؛ تقـديرًا مـن اجملتمـع هلـذه الّسـرية الـيت 

إّمنا يعـودان إىل َتواَرثها عن أجداده، َوحمافظة عليها، ليبّلَغها إىل أحفاده؛ ألنّه مقتنع بأّن الّتماسَك والّتضامن االجتماعيني 
  .)18)(هذا الّنظام، الذي يوّحد األّمَة يف املشاعر واملآثر
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إّن هــذه الّســرية هــي نتيجــة أوىل بــارزة لــدور العزّابــة يف تربيــة األبنــاء علــى الّتقــدير واالحــرتام، وتنشــئتهم علــى االحتفــاء 
عزّابة؛ ليشـرفوا علـى الّتظـاهرات االجتماعيّـة، وجعلهـم بالقيم الّدينّية، وحتكيمها يف احلياة، من دون ترّدد. فوضع الّثقة يف ال

  حمور الّتحّرك والّتوجيه واإلشراف هي مثار الّرتبّية الّروحّية اليت اعتمدها العزّابة يف عملهم.
العزّابــة أنفســهم يراعــون هــذا الّتقــدير واالحــرتام، فــال خيّيبــون ظــّن اجملتمــع الــذي أعطــى فــيهم الّثقــة الكاملــة، فيتحرّكــون 
ـــة. هـــم ال يكتفـــون باملشـــاركة الّشـــكلّية يف مناســـبات األفـــراح  ـــة املصـــبوغة بالّصـــبغة الّدينّي ـــة االجتماعّي للقيـــام بواجـــب الّرتبّي
واألتراح، وتسيريها تسيريًا روتنّيا مظهريّا، إّمنا يقومـون بـدور كبـري وأسـاس يف وضـع األنظمـة واللّـوائح الـيت تـنّظم وتوّجـه سـري 

للّشـريعة اإلســالمّية، وال يرتكـون األمـور تسـري حسـب األهــواء والعواطـف وامليـول، أو تـدار عـن جهــل هـذه املناسـبات طبًقـا 
ا عن صراط اهللا املستقيم، وأورثت اجملتمـع تصـّدًعا واحنـالًال وأبعدتـه عـن  ا روحها، وأبعد َوعفوية، وعدم دراية، وإالّ أفقد

مــن جتاوزهــا مبــا وضــعوه مــن  -إىل حــدٍّ بعيــد-لّســلبيات َمتَّكــن العزّابــُة التّــوازن االجتمــاعي الــذي يــدعو إليــه اإلســالُم، هــذه ا
  ضوابط، وما أشرفوا عليه من تسيري هذه الّتظاهرات.

وتكــون هــذه املناســبات (األفــراح واألتــراح) ذات الطّــابع االجتمــاعي فرصــة للعزّابــة للّتأكيــد (قــاَل الــدّكتور حممــد ناصــر: 
مِن والّتعـــاون بـــني أفـــراد اجملتمـــع، فـــال تنقضـــي هـــذه املناســـبات أْكـــًال وشـــربًا، أو جتّمًعـــا علـــى احملافظـــة علـــى الوحـــدة والّتضـــا

ـــا، ومقاومـــة كـــّل  وانفضاًضـــا، وإّمنـــا تغتـــنم يف األغلـــب األعـــّم للّتـــذكري بـــالقيم اإلســـالمّية األصـــيلة، واحلـــّث علـــى الّتشـــّبِث 
  .)19)(مظاهر االحنالل والّتهّتك واالحنراف

مني إىل الـــّدرك األســـفل يف الّتعامـــل والعالقـــات، هـــو غيـــاب هـــذا الـــّدور الـــذي كـــان علـــى العلمـــاء إّن مـــا أوصـــل املســـل
واملــوّجهني أن يقومــوا بــه، فنشــأت العالقــات املشــبوهة، وطغــت مظــاهر اإلســراف والّتبــذير، وســادت الفوضــى الــيت أبعــدت 

، وغــاب اجلانــب الّروحــي واملعنــوي منــه، وجهــل النّــاس عــن ديــنهم، وتفّشــت ظــاهرة االعتنــاء بــاملظهر املــادي يف الّتجّمعــات
الّناُس املعاين احلقيقّية للّتجّمعات الـيت سـّنها أو أرشـَد إليهـا، أو هـدى النّـاس إليهـا اإلسـالم، وهـي الّتالقـي لتوطيـد الـّروابط 

يحة، والّتنبيــه إىل مظــاهر علــى عــرى اإلســالم، والّتواصــي بــاحلّق والّتواصــي بالّصــرب، والقيــام بالــّدعوة لــدين اهللا؛ بتقــدمي الّنصــ
ــــوازن االجتماعيني...اإلجيابيــــات الــــيت تنشــــد بأمثــــال هــــذه  ــــآزر والّتكافــــل والّت اإلحنــــراف، ونشــــدان الوحــــدة والّتضــــامن والّت

  الّتظاهرات متّكن العزّابة من حتقيقها، مبا قاموا به. هنا يظهر دورهم يف اجملال االجتماعي، ويربز البعد الّروحي للحلقة.
د يتــدّخُل العــزّايب يف البحــث عــن عمــل شــريف حملتــاٍج أو يتــيم أو عاطــل عــن العمــل، كمــا يســعى حلفــظ كرامــة ...وقــ(

م املوسرين دون أن يشعروا بالّذّلة واهلوان   .)20)(ذوي العاهات واألرامل واملرضى واحملتاجني إىل مساعدة إخوا
ــا، توجيًهــا للحيــاة أن ت كــوَن إســالمّية الــّروح، مــن خــالل الّصــرامة يف محــل النّــاس دورهــا يف اجملــال االقتصــادي كــان مهمًّ

ــا اإلســالم، ومــن خــالل تشــديد العقوبــة علــى مــن خيــالُف تعــاليم الــّدين يف  علــى الّتعامــل: بيًعــا وشــراًء بالطّريقــة الــيت أمــر 
ســّجل الــدّكتور موســى الّتعامــل، ومــن خــالل مراقبــة األســواق، وشــهود عملّيــات البيــع والّشــراء، يف أثنــاء إقامــة األســواق. ي

للحيــاة االقتصــاديّة يف اجملتمــع اإلباضــي. ويقــول: هــو يف   الّرعايــَة الّصــارمة -وهــو يتحــّدث عــن نظــام حلقــة العزّابــة-لقبــال 
بعض صوره امتداد للحسبة املعروفة عند الّدول اإلسالمّية قدميًا. ويـذكر أّن نظـام احلسـبة قـد انقـرض يف العـامل اإلسـالمي، 

ا اإلباضـّية، (دنّية الغربّية بنظمها الّالدينية: أمام زحف امل ومل تبَق آثار نظام احلسبة موجودة إالّ يف واحة ميـزاب بـني سـّكا
  .)21)(وتتمّثُل فيما يعرف بني أهل املذهب بنظام الطّلبة أو (حلقات العزّابة)، يف املدن الّسبع ببالد الّشبكة
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ـــات البيـــع والّشـــراء يف األســـواق، فهـــم يـــرون أنّـــه دور العزّابـــة كـــان بـــارزًا إذن يف احملاكـــان  فظـــة علـــى نظـــام مراقبـــة عملّي
ــا؛ إذ يكــون هلــا انعكاســات إجيابّيــة علــى حيــاة الّنــاس، مــن هــذا أنّــه جيعلهــم يشــعرون  مســؤولية كبــرية، جيــب االضــطالع 

م املعاشــّية، وهــو مــا يــؤّدي إىل االســتقرار والّشــعور  بــاألمن والّطمأنينــة، وهــم ميارســون أعمــاهلم الّتجاريّــة، ويقضــون حاجــا
بالّثقة املتبادلة بني األطراف يف عملّيات البيع. وإن كانت هذه املهّمة قد تقّلصت يف املّدة األخـرية، فلـم تعـد للعزّابـة تلـك 

مــل ِمبــا الّســيطرة علــى األســواق كمــا كانــت مــن قبــل، لكــّن صــوت العزّابــة مــا يــزال لــه ذلــك التّــأثري يف محــل النّــاس علــى الّتعا
  يأمر به الّشرع. هذا جانب من اجلوانب اليت تربز البعد الّروحي حللقة العزّابة.

  المؤّسسات أو الهيئات المساعدة للعّزابة
جنـــاح العزّابـــة يف مهـــاّمهم، وقيـــامهم بـــدورهم أحســـن قيـــام كـــان نتيجـــة الّتخطـــيط والّتنظـــيم الّلـــذين يعتمـــدان اهلرمّيـــة يف 

على قّمة اهلرم يشـرف علـى احليـاة العاّمـة، ويوّجـه سـلوك األفـراد  -ممّثال يف العزّابة-ون املسجد اهليكلة والّتوجيه؛ حيث يك
واهليئـات، ومنــه تنـداح مؤّسســات وهيئـات ومجاعــات، تربطهـا بــه صــلة اإلشـراف والّتوجيــه، فتعمـل هــذه كّلهـا مــؤمترة بــأوامر 

وُيكفــُل الّتضــامن والتّــآزر والّتعــاون. فمــا هــي هــذه املؤّسســات  العزّابــة، ملتزمــة بــنهجهم؛ وبــذلك ُيضــَمُن الّتوجيــُه املوّحــد،
  واهليئات؟

حتت حلقة العزّابة توجد هيئة خاّصة حبفظة القرآن الكرمي وطلبة العلم، تسـّمى (ِإيـْرَوان)، وهـم ممّـن اسـتظهر القـرآن يف 
ؤون املســـجد ويف تأديـــة مهـــاّمهم، الكّتـــاب أو املدرســـة، ويكونـــون متفـــّرغني للعلـــم، هـــؤالء يســـاعدون العزّابـــة يف بعـــض شـــ

  ويكونون رديًفا هلم، ومن هذه اهليئة يرّشح أفراد ليضّموا إىل احللقة.
لعاّمــة النّــاس هيئــة أخــرى تتكــّون مــن الــذين يتّطوعــون يف اجملــال االجتمــاعي، تســّمى (إَمصُّــوْرَدان) تســند إليهــا أعمــال:  

يئة مرافقـه، وتوزيـع الّصـد قات، والقيـام بتعلـيم الّصـغار يف احملاضـر الّتابعـة للمسـجد، ويعرفـون كخدمة املسجد وتنظيفه، و
  أيًضا بعّمار احملضرة...

إىل جانب ذلك توجد مجاعة أخرى تكّلف ِحبراسة البلدة، والّسهر على حفظ الّنظام فيهـا، وحراسـة ممتلكـات النّـاس؛ 
لفســــاد والّتصــــدِّي لالحنــــراف. هــــذه اهليئــــة تــــدعى مبراقبــــة الّتحرّكــــات املشــــبوهة، والعمــــل علــــى تطهــــري اجملتمــــع مــــن أوكــــار ا

  .بالّتعبري املعاصر )رجال األمن((َلْمَكارِيس)، وهم عادة ما يكون ّممن يّتصف بالّشجاعة والُقّوِة واليقظة، وهم ميثّلون 
اد املنضــوين جمــالس العشــائر تنظــيم آخــر، يقــوم يف إطارهــا جملــس كــّل عشــرية يف القريــة امليزابّيــة برعايــة شــؤون كــّل األفــر 

حتتها، الذين تربطهم عالقة نسبّية، أو حلمة اجتماعّية، مباذا يقوم هـذا اجمللـس؟ يهـتّم بكفالـة األيتـام واألرامـل والعجـزة، أو 
  يتوّىل رعايتهم، َويُعَىن بشؤون الطّلبة واملتعّلمني، ويقوم بإصالح ذات البني، يفّض الّنزاعات، يتوّىل قسمة الّرتكات.

كمــا يقــوم أعضــاء (الس اهليكــل االجتمــاعي القاعــدي، الــذي يقــوم علــى رعايــة شــؤون أفــراد كــّل عشــرية. تعــّد هــذه اجملــ
العزّابة، مستعينني مبجالس العشائر على مجع الزّكاِة من األغنياء، وتوزيعها توزيًعا عادًال على مستحّقيها بطريقـة تكفـل هلـم 

ذه الطّريقة)22)(احلياة االجتماعّية املتوازنة يتكّون بـني أفـراد العشـرية الواحـدة تعـارف َوتعـاون وتضـامن وتـآزر، يـؤّدي  . و
  إىل الّتآلف والوحدة.

مــن جممــوع رؤســاء العشــائر يتشــّكُل جملــس األعيــان أو (الضُّــّمان) أو (جملــس اجلماعــة)كما يســّمى، وهــم ميثّلــون اهليئــة 
ربـة واحلكمـة. يـتّم مـن خــالل هـذا اجمللـس الّتنسـيق مـع حلقــة الّتنفيذيّـة، ويكونـون يف الغالـب مـن أهـل الــرّأي والتّـدبري والّتج
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العزّابــِة يف تســيري شــؤون البلــدة، وضــبط األمــور، وفــرض الّنظــام. مــن مظــاهر هــذا الّتنســيق وضــع لــوائح تنظيمّيــة لألعــراس، 
  عه عن ذلك.تتحّكم يف شؤون الّزواج، وتساعد الفقراء ّممن يرغب يف الّزواج وإحصان نفسه، دون أن جيد حواجز متن

هذا الّتعاون والّتنسيق الّلذان يتماّن بني اهليئات املختلفة يف البلدة حتـت إشـراف العزّابـة وتـوجيههم، مهـا اللّـذان يؤّديـان 
إىل الّتســـيري احلســـن، الـــذي يضـــمن وحـــدة املنطلـــق، ويـــوّفر وحـــدة الّتصـــّور، َويكفـــل وحـــدة املصـــري، كـــّل ذلـــك يوصـــل إىل 

  وية وختطيط.األهداف بدّقة َوإحكام ور 
ــُنهّن العزّابــة، يشــرفن علــى اجملتمــع  )الغّســاالت(أي  )ِمتِْســرِِدين(وتوجــد يف جانــب الّتجّمعــات الّنســوية هيئــة تســّمى  يعيّـ

ــــا العزّابــــة مــــع جمتمــــع الّرجــــال، ويكــــون بــــني العزّابــــة  الّنســــوي توجيهــــا ومراقبــــة وتســــيريًا ألمــــورهّن، بالطّريقــــة الــــيت يتعامــــل 
  وتنسيق، ويقمن بأعماهلّن حتت إشراف العزّابة، فاملرجعّية دائما واحدة هي املسجد، ممّثال يف العزّابة.والغّساالت تشاور 

أن يسـتقطب كـّل الّتنظيمـات االجتماعيّـة، ويطبعهـا بالطّـابع الـّديين (نسّجل أّن هذا الّنظام احملكم (العزّابة) اسـتطاع : 
رســوله فيمــا شــرعه الــّدين احلنيــف مــن آداب اِجلــواِر والّتكافــل االجتمــاعي الّصــحيح، ويغــرس يف نفــوس األفــراد الــوالَء ِهللا و 

والّتعاون على الِربِّ والّتقوى، ويتعّهـُد هـذا الّنظـاُم يقظـة الّضـمري الـّديين واحلـّس املـدين لـدى الفـرد واجلماعـة بـاألمر بـاملعروف 
  .)23)(والّنهي عن املنكِر وأحكام الوالية والرباءة

ــا؛  لكــّل هيئــة مــن هــذه اهليئــات، ضــوابط خاّصــة، ولــوائح داخلّيــة، وشــروط حمــّددة ملــن ينخــرط فيهــا، البــّد مــن مراعا
ا. ومن جهة أخرى إّن هذا الّتنظيم يكفل عدم اإلخـالل  ا، وحتقيق األهداف املعّلقة  ليضمن تنفيذ األعمال اليت تناط 

ممـّثال يف -ة، الـيت تنـزل يف شـكل هرمـي، مـن القّمـة وهـو املسـجد بالّنظام العام الذي ينتظم هذه اهليكلة االجتماعّية املتمّيز 
  إىل اهليئات اليت متّثل القاعدة فيه. فما هي مكانة املسجد ودوره يف اهتمام العزّابة وعملهم؟ -العزّابة

***************************  
  الهوامش:

  *) باحث من اجلزائر.
، ســــنة: )اجلزائــــر(، نشــــر مجعيّــــة الــــّرتاث، القــــرارة 2عنــــد اإلباضــــّية، ط مــــنهج الــــّدعوة :الــــدّكتور حممــــد صــــاحل ناصــــر -  1
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  .46الشيخ إبراهيم القرادي حياته وآثاره، ص :ينظر -14
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ة يف اجلزائــر البــارزين، الــذين أســهموا يف تطــوير اجملتمــع اجلزائــري بعاّمــة، وامليــزايب خباّصــة، وكــان لــه فضــل كبــري اإلصــالحيّ 
  يف تعليمه وتثقيفه، وتصحيح مساره يف اجملال الّديين خباّصة. 
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  جالل الدين الرومي والثقافة العربّية
  في إشعاع كونيّ 

  *فكتور الِكك
  سيره وسلوكه

م)، أمـام هجـوم 1230هــ/628(م. )ـاء ولَـد(هو جالل الدين الرومي.. أصله من بلخ. رحل مع والـده املعـروف بــ 
م. 1273هــ/672ناك إىل أن وافاه األجل سنة ، وأمضى حياته ه)املغول، إىل آسيا الّصغرى، واستقّر مع أسرته يفِ قونيه
  وقربه بتلك املدينة كان وما يزال مزاراً ملريديه وأتباعه.

صـاحب كتـاب املعـارف،  )ـاء الـدين ولـد( أي موىل الّروم. تتلمذ الرومّي على والـده )ُمّالي ُروم(و  )موالنا(يقال له 
ــاء ولــد. طلــب العلــم كــذلك مــدة، يف بــالد الشــام، وعــاد إىل برهــان الــدين احملقــق الرتمــذي أحــد تالمــذة  )الســيد(وعلــى 

قونيــة ليشــتغل بتعلــيم العلــوم الدينيــة، إىل أن التقــى العــارف الواصــل الكبــري مشــس الــدين حممــد بــن علــي التربيــزي يف قونيــة، 
لســالكني وبـــّثهم فوقــع مــن روحــه احلـــاّر يف غليــان نفســّي مل يهــدأ حـــىت آخــر رمــق مـــن حياتــه، فلــم تفــرت مهّتـــه يف إرشــاده ا

احلقائق اإلهلية. وقد وصلت إلينا من هذه املرحلـة احلافلـة باهليجـان الروحـي آثـار ال مثيـل هلـا غطّـت ثالثـني سـنة مـن حيـاة 
  بيت من الشعر. 26000شاعرنا. فاملثنوي الذي جعله موالنا يف ستة دفاتر يف حبر الرمل املسّدس املقصور حيتوي 

ا املديـــدة حنـــو كشـــف اجملهـــول، وجْهـــدها املـــرتاكم لرتبيـــة الـــنفس األّمـــارة معـــارف اإلنســـا )موالنـــا(اعتصـــر  نية يف مســـري
دائـرة املعـارف اإلسـالمية واإلنسـانية. إليهـا انتهـت جهـود املسـلمني  )املثنـوّي املعنـوي(بالسوء، فغدت رائعتـه املوسـومة حبـق 

ديث النبوّي، عبوراً إىل أحكـام أصـول الـدين والفقـه ومسـائل قبله يف التفكري والتعبري، بدءاً بتفسري القرآن، مروراً بتفّهم احل
علــم الكــالم واحلكمــة، أْخــذاً مبــا آلــت إليــه علــوم األوائــل أيضــاً يف ميــادين الرياضــّيات واهلندســة والفلــك والطــّب والتــاريخ 

إذا أدركنـا هـذا الواقـع مل واألدب وحياة اجملتمعات وسواها ممّا لـه صـلة جبسـم اإلنسـان وعقلـه ونفسـه وروحـه وبعـده الغيـّيب. 
، دعــوة إىل )املثنــوي املعنــويّ (! وال غــرو، فــإّن القــرآن هــو حمــور )قــرآن العجــم(إنــه  )املثنــوي(يصــدمنا  قــول القــادرين قــْدَر 

ــا املّتقــون. كمــا أّن القــرآن هــو حمــور غزلياتــه العرفانيــة فيمــا عــرف بـــ  اإلميــان احلــّي والعمــل الفاعــل وتنــّور العقــىب الــيت ُوعــد 
أو الـديوان الكبــري، ويف آثــاره النثريّـة. القــرآن هــو حمـور حيــاة موالنـا: أقوالــه، أفعالــه، توّجهاتـه، أشــواُق توقــه  )كليّـات َمشْــس(

  الدائم إىل ما وراء الوجود: ُسداها وحلمتها القرآن، وقبلُتها غري املنظورة هي الفرقان املعجز!
  القرآن

اهللا نــوُر الّســماوات ﴿ كها موالنــا الرومــّي مــن نقطــة الــدائرة يف القــرآن الكــرمي:هــذه املســرية الطويلــة الــيت أوجزناهــا، ســل
ـا كوكـٌب درّي يوقـد مـن شـجرة مباركـة زيتونـة ال  واألرض مثُل نوره كمشكوة فيها مصـباٌح املصـباح يف زجاجـة الزجاجـة كأ

 لنـوره مـن يشـاء ويضـرب اهللا األمثـال للنـاس شرقّية وال غربّية يكاد زيُتها ُيضيء ولو مل متسْسه ناٌر نور علـى نـور يهـدي اهللا
  !)1(﴾واهللا بكل شيء عليم

الرتبـوّي وقبلـة صـبوته إىل احلـّق،  -الفكـرّي واإلنسـاّين والروحـي نقطـة مـداره التعليمـّي  )املثنوي(شّكل القرآن يف مسار 
ــا الــربق  تعــاىل. فــاملثنوّي مفعــم باآليــات القرآنيــة، وبأنصــاف اآليــات وبأرباعهــا وبعبــارات منهــا وكلمــات خاطفــة موحيــة كأ

أحيانــاً يضــيء جوانــب مــن قصــة أو متثيــل معنــوّي فــإذا القصــد منهــا واضــح جملــّو بنــور الوضــوح. هــو، عنــده، كتــاب الــذّكر 
  .يهيمن بروحه على املثنويّ 
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ب بــني بشــكل خــاص وســائر آثــار موالنــا بشــكل عــام يتبــّني جــالل الــدين مــوزّع الشــعور والعقــل والقلــ )املثنــوي(قــارئ 
ثالثة عوامل: عـامل الكـون والشـهادة، عـامل القـرآن وتقـومي الـنفس، عـامل التسـامي إىل الكمـال. القـرآن، مبـا احتملـه يف باطنـه 

وســائر شــعره للعبــور اإلبــداعي مــن  )املثنــوي(مــن وحــي األنبيــاء واملرســلني واختزنــه مــن احلقيقــة احملمديّــة يشــّكل لــّب تعــاليم 
اً بـه العبـور الطقسـّي. لقـد مجـع يف كيانـه علـوم األوائـل والعصـر، وعجنهـا بـوحي القـرآن وعلومــه، الـدنيا إىل اآلخـرة، متجـاوز 

ومتثّلها مـن منظـار صـوّيف عرفـاين، سـاعياً إىل املالءمـة بينهـا وبـني تعـاليم أهـل التصـّوف والعرفـان. سـبقه إىل ذلـك أو بعضـه 
املقـــام الـــذي بلغـــه واألحـــوال الـــيت انتابتـــه وتفـــاوت درجـــة القـــرآن يف ضـــوء جتربتـــه العرفانيـــة حبســـب مـــنهم عـــارفون فهـــم كـــّل 

الكشف والشهود لديه. إّال أن نفاذ نظر موالنا إىل القرآن من منطلق جتربته العرفانّية الشخصّية الفّذة كان ممّيزاً من حيـث 
ري أيب الفتـوح الـرّازي اإلحاطة والعمق واإلبداع يف استحضار القصص من القرآن وتراث املفّسـرين والعـارفني، مـن مثـل تفسـ

وتفسري حممد بن جرير الطربّي وحلية األوليـاء أليب نعـيم األصـفهاين وقصـص األنبيـاء للثعـاليب وقصـص فريـد الـدين العطّـار 
التمثيليــة ومقــاالت مثالــه األعلــى مشــس التربيــزي وســواهم. هــذا يف ميــدان القصــص الــديين الــذي اســتقاه ممّــا يزيــد عــن مائــة 

رهــا أســتاذي العّالمــة املرحــوم بــديع الزمــان فروزاْنفــر الــذي قــرأت املثنــوي عليــه يف كلّيــة اآلداب جبامعــة وعشــرين مصــدراً ذك
طهــران يف ُغـــرّة العقـــد الســـادس مــن القـــرن العشـــرين. أّمـــا القصــص البـــاقي الـــذي أحصـــاه فروزانفــر الرائـــد فبلـــغ مـــع املـــذكور 

ينبوعــاً هلــا رّمبــا كــان معظمهــا ممــا شــاع بــني النــاس  264ن ) ثالمثائــة وأربعــني قّصــة تعــّرف إىل ينابيعهــا فكشــف عــ340(
  .)3(أو العاّمة شفويّاً  )2()النّقالة(وتناقله 

إال أن موالنـــا تصـــّرف  يف نقـــل هـــذه القصـــص، زيـــادة ونقصـــاناً وتبـــديًال، خدمـــة ألهدافـــه التمثيليّـــة منهـــا، معمـــًال فيهـــا 
يانـاً، ومنحهـا أبعـاداً مل تتضـّمنها يف األصـل. كمـا أنـه عمـد إىل خياله الّرحب وبراعته السرديّة حبيث خلقها من جديد، أح

  ابتداع قصص من خياله اخلّالق توضح مقاصده ومتّثل تسامي اإلنسان حنو اإلنسان الكامل، حبسب تصّوره.
تأويــل ذكرنــا أن القــرآن هــو الفلــك الــذي يــدور املثنــوّي يف مــداره، حبيــث أّن بعــض البــاحثني اعتــرب املثنــوّي ضــرباً مــن ال

. واألمثلـة علـى أّن )4(الصوّيف للقرآن، وإن اعتقد شاعره أّن تأويالته والتعبري عن مضامينه ليست من قبيل التفسري بالرأي
القــرآن شــّكل حلمــة املثنــوّي وســداه ال حتصــى. فلنمّثــل علــى هــذا الفــيض مــن اآليــات واإلشــارات املبثوثــة فيــه مبثــل واحــد 

ق لـه، فلمـا سـأل هـذا: مـن الطـارق، قـال القـارع: أنـا. قـال صـاحب املنـزل: ألنـك مستقى من قّصة صديق قرع باب صدي
  :ما أترمجه بالعربية القّصةمن تقول أنا ال أفتح الباب فلست أعرف أحداً امسه أنا. يقول موالنا يف أبيات 

ة تناسب بـني اخلـيط ال يصلح خيط برأسني لثقب اإلبرة، فكن برأس واحد تنفذ من اإلبرة. ينبغي أن يكون مثّ  واملعىن:
وثقب اإلبرة، وليس بني اجلمل وَسّم اخلياط أية نسبة. إذ كيف يضُمُر كيان اجلمل إالّ بالرياضة والعمل، أي بقهر الـنفس 

ا   .)5(وجماهد
فكالمهـــا واحـــد، وال ســـّيما أن هـــذه األحديّـــة  ،)أنـــت(و  )أنـــا(هـــذا متثيـــل علـــى نكـــران الـــذات ونفـــي االزدواجيـــة بـــني 

فناء يف الواحد األحد، بعد جماهدة النفس بالرياضـات الروحيـة واكتسـاب الكمـاالت واجملاهـدات املسـتمرّة. فلـن مرشّحة لل
يدخل اجلمل سّم اخلياط ما مل يهزل جسده ويصبح يف رهافة اخليط الذي يدخل سّم اخليـاط. وهـذه العبـارة مـأخوذة مـن 

عنهـا ال تفـتَّح هلـم أبـواب السـموات وال يـدخلون اجلنّـة حـىت يلـَج اجلمـل إّن الذين كّذبوا بآياتنا واسـتكربوا ﴿ اآلية القرآنية:
ليصعُب علـى الغـّين دخـول ملكـوت الّسـماوات. وأرّدد: إّن ولـوج مجـل (احلّق أقول لكم: (. ويف اإلجنيل: ﴾يف سّم اخلياط

  .)6()يف عني إبرة أليسُر من دخول غّين ملكوت اهللا
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  الحديث النبويّ 
الديّين نفسه، كـان احلـديث النبـوي وسـرية املسـلمني األولـني وأقـواهلم معينـاً دافقـاً رفـد املثنـوي املعنـوي يف اإلطار الثقاّيف 

  والديوان الكبري بتعاليم كثرية ومتثيالت شّىت نكتفي يف هذا املقام مبا يلي منها.
  يقول موالنا:

  )7(عيب نْبود اين بوَد كار رسول     ـومي به اندازه عقولگ  ىْست مپ
  قوايل سهلة الفهم تالئم عقول (الناس)، وليس يف ذلك عيب فهذه هي سّنة الرسول.أي: أ

مرنــــا أن نكلّــــم النــــاس علــــى قــــْدر إنّــــا، معاشــــر األنبيــــاء، أُ (ومعلــــوم أّن هــــذا الكــــالم صــــدى للحــــديث النبــــوّي القائــــل: 
  ).9(﴾مهوما أرسلنا من رسول إالّ بلسان قو ﴿؛ كما أنه إشارة إىل اآلية القرآنية: )8()عقوهلم

  ويقول موالنا يف مكان آخر:
ِر دين باش   ؛)10(نِْعَم ماٌل صاحلٌ خواْندش رسول     محول ىمال را كز 

نعـم (أي: إذا توافر لك املال يف سبيل الدين، فنعم املال الصاحل، كما قال الرسول. وهو مأخوذ مـن احلـديث النبـوّي: 
  .)11()املال الصاحل للرجل الصاحل
  سالمي.. اإلمام عليّ أحداث التاريخ اإل

إضافة إىل ذلك، يتبـّني ملطـالع املثنـوّي املعنـوّي رحابـة اطّـالع موالنـا علـى جزئيـات التـاريخ اإلسـالمي وأخبـار الّصـحابة 
والتــابعني ومــن تالهــم واألحــداث الكبــرية والصــغرية، حبيــث أنــك تــراه يستحضــر كــّل ذلــك بُيســر ويضــعه بــني يــديك، متثــيًال 

  يتسع املقام هنا لتفصيل تلك اإلشارات أو بعضها.على ما يقول. وليس 
غــري أّن مــا يســرتعي النظــر يف مؤّلفــات موالنــا، شــعراً كانــت أو نثــراً، هــو شــّدة تعلقــه بــآل البيــت وال ســّيما بشخصــّية 

 )مـلاإلنسـان الكا(اإلمام علّي بن أيب طالـب، فهـي، يف آثـاره، وخباصـة يف املثنـوي، شخصـية مركزيّـة يسـتلهم منهـا سـيماء 
حمور تعاليمه. فبعد مدائحه النابضة والعميقة الغور لنّيب اإلسالم يف املثنوي، يتّجـه كيـان موالنـا إىل شخصـية اإلمـام املميّـزة 

  كأمنا هي أثرييّة وليست من حلم ودم، وذلك على مدى الدفاتر السّتة من رائعته املثنويّة.
ايات الدفرت األول من املثنوي ميّثل موالنا ب قّصة كافر انربى إلهانة أمري املؤمنني وحتقريه. إالّ أّن اإلمـام، بعـد أن ففي 

ـت مجيـع احلاضـرين  ُ جّدله، واستّل سيفه القاطع، ومبادرة اجملدل إىل البصق يف وجهـه، رمـى بسـيفه بعيـداً ومل ُجيهـز عليـه. 
اإلمــام: إّن أســد اهللا واملقاتــل يف  وكــان أكثــرهم تعجبــاً الرجــل املعتــدي الــذي ســأل اإلمــام عــن ســبب عفــوه عنــه. فقــال لــه

سبيل احلق ال يُزهق نفساً إرواًء لغضب أو حقد. أما قصد موالنا من صياغة هذه القّصة ذات العربة الفـّذة فالتمثيـل علـى 
  أّن كل عمل نقوم به يف سبيل اهللا ينبغي أن يكون منّزهاً عن ميول النفس.

  قال موالنا يف مطلع القّصة:
  )12(شري حّق را دان مطّهر از َدَغل     ص عملاز علي آموز إخال

  تعّلم من علي اإلخالص يف العمل، واعلم أّن أسد احلّق هذا منزّه عن كل دغل وحيلة.أي: 
  ابن الفارض وابن عربي

يف وكّليات مشس وسائر آثار موالنا الرومي، وميّمنا شطر اإلبداع الصو  ,إذا غادرنا هذا اجملال الفسيح من ينابيع املثنوي
الذي هـو عمادهـا، نـدخل جمـاًال رحيـب اجلنبـات تنتصـب يف وسـطه شـجرتان باسـقتان مهـا ابـن الفـارض وابـن عـريب. فهـل 
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استقى املولوّي من معينهما الّدفاق أم أن جتربته العرفانية التقت يف قّمة االستغراق والكشف جتربتَـْيهما، وكـّل شـبيه للشـبيه 
  نسيب؟..

موالنــا ووفاتــه وابــن الفــارض، أيضــاً، أّن موالنــا جــالل الــدين عاصــر ابــن الفــارض مــّدة  يســتنتج الــدارس لتــواريخ والدة
واحد وعشرين عاماً من تاريخ والدته، وأنـه عـاش بعـد ابـن الفـارض أربعـني عامـاً. فموالنـا ولـد يف السـادس مـن ربيـع األول 

م) يف حـــني أن شـــاعرنا 1273ديســـمرب  17هــــ. (672م) وتـــويف يف مجـــادى اآلخـــرة عـــام 1207للهجـــرة ( 604عـــام 
  هـ.632هـ وفارق احلياة عام 576العرّيب أبصر النور عام 

ســنة بعــد وفــاة ابــن  26هـــ أي 658فــإذا أخــذنا يف نظــر االعتبــار أّن جــالل الــدين الرومــّي شــرع بتــأليف املثنــوي عــام 
لعــارفني وأهـل األدب يف قونيــة وبــالد الفـارض وأّن التائيّــة الكـربى الشــهرية بـنظم الســلوك، أيضــاً، كانـت متداولــة يف حمافـل ا

ا أهل الذوق األديب والصـوّيف؛ وإذا تـذّكرنا أّن سـعيد الـدين الفرغـاين شـارح التائيّـة الكـربى بالعربيّـة والفارسـّية  الشام يتغّىن 
هــو تلميــذ صــدر الــدين القونــوي وأّن هــذا كتــب علــى شــرحه مقّدمــة، وأن صــدر الــدين، كــذلك، كــان مــن مالزمــي موالنــا 
وأصدقائه املقرّبني؛ إذا عرفنا كّل هذا وسعة اطالع موالنا وظروف حياته الروحّية، أفـال يكـون مـن طبيعـة األمـور أن يكـون 

  موالنا قد اطلع عليها ومتّثل معانيها كما متثل تراث اإلسالم واألولني وعصره، ومجيعها معجون خبمرية شخصه الفّذ؟
ر احتمــال تــأثر موالنــا جبانــب مــن جوانــب طريــق الســلوك العرفــاّين الــذي يف هــذا الســياق، تنــاول باحــث إيــراين معاصــ

سـلكه ابــن الفــارض وموالنــا وعــارفون آخــرون. هــذا اجلانــب هــو مســألة غيــاب متــايز املــدركات احلســية، بــل قيــام كــل حاّســة 
ا أمـر يُفضـي بنـا إىل مقام األخرى يف اإلدراك، حبيث تقوم حاّسة السمع، مثًال، مقام حاّسـة النظـر، وهكـذا دواليـك. وهـذ

ا، فيقـــرب مـــن أفهامنـــا ســـّر املعـــاد وكيفّيـــة احليـــاة األخرويّـــة للـــنفس  فهـــم جتـــّرد املاهّيـــة وجـــوهر الـــنفس وكـــذلك جتـــّرد مـــدركا
  اإلنسانية.

  ما ترمجته بالعربية: يقول موالنا يف املثنوي
  أي، بالعربّية:

ة بالــــذهب األمحــــر (اخلــــالص) وهــــذه شــــبيهة مثـّـــة حــــواّس مخــــس ســــوى هــــذه احلــــواس اخلمــــس (الظــــاهرة)، تلــــك شــــبيه
  بالّنحاس. يف تلك السوق العامرة بأهل احلشر، من يشرتي احلّس النحاسّي مبثل ما يشرتي به احلّس الذهّيب؟

ا من الشمس. (شرح شهيدي،    .)17ص 5إّن حواّس األبدان تتغّذى بالظلمة، بينما حواّس الروح تستمّد ُقو
إذا رفـع القيـد  أي، بالعربيّـة  )614ص 6(شـرح مثنـوي شـهيدي،  :مـا ترمجتـه بالعربيـة واسّ مث يقول يف تبُدل إدراك احلـ

عــن إحــدى احلــواس تبــّدلت وظــائف احلــواّس األخــرى جمتمعــة. فعنــدما حتــوز األذن حــّد الّنفــاذ تصــبح عينــاً. (شــرح مثنــوي 
  .)614ص 6 شهيدي،

  لرؤية بالكالم!ما أكثر الكالم الذي أُلقي يف قلب موسى فأدى إىل اختالط ا
ويقــول يف جتــاوز مــدار حيــاة احلــّس إىل عــامل اجملــّردات بــاملفهوم الفلســفّي، وعــامل االســتغراق بــاملفهوم العرفــاّين الــذي ال 

  :ما ترمجته بالعربية شعراً يل ميكن ملخلوق أن يستشرفه إالّ إذا خرب التجربة الصوفّية الشاّقة املراقي
  كاا قرنا بقرن طويت الدهر ذي     من سدرة املنتهى جاوزت آفالكا

  ن اإلنس لوالكاو ال جتتليه عي     يف ذرى فلكٍ  رمانهسوُط الرحيم 
  بوركت من عضد ميناك مرماكا     قد حال ناسوتنا الهوت معرفـة
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  ال النطق يشرحها أو حدس موالكا       ةفاحلـاُل منّــَي أحواٌل جمّنح
  حيلل الباحث هذه الظاهرة اجلوانّية مبا يلي:

األزل  )اخرتاق ما بني(و  )الغيبة عن الوعي مث العودة إليه(و  )خلط ما بني الرؤية والكالم(لنا أّن هذه احلالة: يظهر (
هـــــي حالـــــة تتجـــــاوز وتعلـــــو حـــــاالت احليـــــاة احملسوســـــة ميكـــــن تســـــميتها بلغـــــة الفلســـــفة التجـــــرُّد وبلغـــــة العرفـــــان  )إىل األبـــــد

  .)13()اً ميكن إدراك قدرها وقيمتها ومقامها ومنزلتهاوما شابه، ومن سياق حديث موالنا أيض )االستغراق(
واجلــدير بالــذكر أّن ابــن الفــارض ســبق إىل تنــاول هــذه احلــال الغريبــة، أي حــال انعــدام متــايز احلــواس وانــدماج بعضــها 

أي  )ســلوكنظــم ال(أو  )الّتائيــة الكــربى(بــبعض وقيــام كــّل حاســة بــدور احلاّســة األخــرى، وذلــك يف رائعتــه الرائــدة املســّماة 
  سلوك العارف الطريق إىل احلّق واجلمال املطلق املتجّلي يف مجاالت الطبيعة واإلنسان، ومطلُعها:

  وكأسي ُحمّيا َمن عن اُحلسن جّلتِ      سقتين محّيا احلّب راحُة مقليت
  لنعرض فيها األبيات اليت صاغت وصف هذه احلال العرفانّية الفّذة:

  اجلمع حمَو الّتشّتت وأَثبت صحوَ      واحدٌ  ... حتّققُت أنّا، يف احلقيقة،
   ةـلنطٍق، وإدراك، ومسع، وبْطش       فكّلي لساٌن ناظٌر، ِمسمٌع، يدٌ 
  ...تِ غَ صْ ُع، واليُد أَ وينطق مين السم       فعيَين ناجت، واللسان مشاهٌد،

شـابه فيمـا بـني أفكارمهـا تناول باحثون موضوع تأثر البلخّي الّرومي بابن عريب، عامـدين إىل بعـض التمن جهة أخرى، 
وآرائهمـــا الصـــوفّية. واقـــع األمـــر أّن هـــذه األفكـــار واآلراء هـــي منهـــل مشـــرتك ملعظـــم الـــذين أو اللـــوايت ســـلكوا هـــذا املســـلك 

  الوعر. فهل مثّة وقائع تارخيّية أو تنافذ فكرّي واضح توضح الصلة أو تبّني عدم الصّلة بني القطبني؟
. ورغـم )14(يف طهـران )زبـان وأدب(وات باحـث إيـراين يف دراسـة ُنشـرت مبجلـة تصّدى هلذا املوضـوع منـذ ثـالث سـن

ا املنهجّي الصحيح.   أّن املوضوع ما يزال مطروحاً ومفتوحاً فإّن الباحث املذكور سعى جاهداً إىل وضع األمور يف نصا
ــا. فقــد حصــل لقــاء بــني  موالنــا ووالــده حممــد بــن حســن إّن معرفــة موالنــا بــابن عــريب تعــّزز صــّحتها ظــروف تارخييّــة هّيأ

اخلطيــيب ومرشــده مشــس التربيــزي مــن جهــة، وابــن عــريب مــن جهــة ثانيــة. زد علــى ذلــك أّن صــدر الــدين القونــوي كــان علــى 
. كان للقونـوّي الرومـّي مكانـة مرموقـة يف قونيـة، ومدرسـة وخانقـاه أي دويـرة )15(عالقة مبوالنا توثّقت يف أيامهما األخرية

يكن يف أول األمر على عالقة جّيدة مبوالنـا، بـل كـان يعـارض آراءه ومسـلكه الصـوّيف وينكـر عليـه ذلـك. إالّ للصوفّية. ومل 
أّن مســعى ألحــد تالمذتــه ومريديــه قــّرب الــرجلني واحــدمها مــن اآلخــر فغــدا صــدر الــدين يــرتّدد علــى جمــالس موالنــا أســوة 

تشّف من خالل منت املثنوي. إالّ أّن ذلك مل يـُْفِض إىل جتـانس فكـرّي مبريديه وحمّبيه. كما أّن عالقتهما الطّيبة املتأّخرة ُتس
ــج نظــرّي  أو منهجــّي يف الطريقــة بينهمــا، إذ كــان موالنــا يأخــذ مبنحــى اجلــذب والعشــق يف حــني كــان القونــوّي صــاحب 

  ومنحى فكرّي على طريقة ابن عريب زوج أّمه الذي نشأه تنشئة نظريّة.
ذكــر يف آثــاره األشــخاص الــذين كــان يــأنس إلــيهم أو يعــرفهم مــن أمثــال مشــس التربيــزي  مــا يســرتعي النظــر أن موالنــا

وحســـام الـــدين جلـــيب وصـــالح الـــدين زركـــوب وصـــدر الـــدين القونـــوي، إالّ أنـــه مل يـــذكر ابـــن عـــريب مـــرة واحـــدة. مـــن جهـــة 
ـاء الــدين أخـرى، ذكـرت املصـادر التارخييــة واألدبيـة أّن موالنـا كــان مولعـاً مبطالعـة بعـض اآلثــار مـن  بينهـا: املعــارف لوالـده 

ولد، وتفسري الّسلمي، وديوان املتنّيب. ومع ذلك، ورغم غزارة اإلنتاج الذي خّلفه ابن عريب، فلم يُذكر عنه أنـه طـالع شـيئاً 
الـب منه. كما أّن موالنا ذكر يف مؤّلفاته رسائل وصحفاً وكتباً وأحاديث متناقلة عـن الصـوفّية، مثـل: قـوت القلـوب أليب ط



 90

املّكــي، متجــاوزاً ذلــك إىل القصــص غــري الــديين والشــعري مثــل منظومــات خســرو وشــريين لنظــامي كـــنجوي، وويــس ورامــني 
ألســعد كركــاين، وكتــاب كليلــة ودمنــة البــن املقّفــع، وصــوًال إىل القصــص الشــعبية وحكايــات العــواّم، إضــافة، بطبيعــة احلــال، 

والصوفية وأتباعهم، إذ كان يُعيد قّصها بأسلوبه اخلاص ويرّكبها من جديد  إىل قصص القرآن وقصص األنبياء اإلبراهيمّيني
خدمة ملقاصده يف سبيل أهدافه الرتبوية الصوفية. وهـذا، لعمـري، مـنهج بعيـد كـّل البعـد عـن مـنهج ابـن عـريب، فقـد سـلك 

ما،  الــرجالن إىل اهلــدف األمســى الواحــد طــريقني خمتلفــني. ومهــا، وإن اشــرتكا يف أفكــار كانــت مــن القــْدر املشــرتك ألضــرا
افرتقــا يف أمــور كثــرية. فموالنــا كــان ال يأخــذ بــالعلوم العقليــة واملعــارف العقالنيــة الفلســفية، بــل هــو يــذّم الفلســفة والفالســفة 
ٌ يف املثنـوي وسـواه حيـث يتجـه إىل الّشـطح عـن طريـق القلـب، ُأسـوة  ويسّفه علمهم يف غـري مكـان مـن كتاباتـه. ذلـك  بـَـنيِّ

ج الــذي تــأثّر بشخصــيته وشــعره يف أمكنــة خمتلفــة مــن غزلّياتــه واملثنــوي كمــا هــو ظــاهر يف قّصــة األعــراّيب الــذي وضــع بــاحلالّ 
يف ســياق  )إن أصــبح مــاؤكم غــوراً (رمــًال يف كــيس ولــوم الفيلســوف لــه، وقّصــة متفلســف شــّكك يف مفهــوم اآليــة القرآنيــة 

وســوى ذلــك. يف مقابــل ذلــك كــان ابــن عــريب مــن  )16(﴾معــنيوقــل أرأيــتم إن أصــبح مــاؤكم غــوراً فمــن يــأتيكم مبــاء ﴿
موّطدي أركان التصّوف النظري والعرفان النظري يأخذ، بطبيعة احلال، بالرباهني العقلّية ويقلّبها على وجوهها، وقد جاوزه 

  يف ذلك صدر الدين القونوي. غري أّن موضوع اخلالف األكرب كان يف املقولة بوحدة الوجود.
  غزلّياته العربّيةموالنا في 

يف غزليّــات موالنــا عــدد كبــري مــن الغزليــات العربيّــة ضــّمها ديوانــه الكبــري يقــارب عــددها ألــف بيــت. جــاء بعضــها عربّيــاً 
 خالصاً، وبعضها اآلخر ملمَّعاً بأبيات فارسّية، أو تلميعاً لغزلّية بالفارسّية أو خملوطاً أحياناً بتعـابري وشـطور فارسـّية وتركيّـة.

ا تشّكل من جمموع شعر موالنا نسـبةأدىن مـن اثنـني باملئـة فقـط فـإّن ذلـك ال يضـريها  وإذا  تدخل عقل اإلحصائي قائًال إ
ــا تســّود مقــدار ديــوان لشــاعر وعشــرات الــدواوين أو اجملموعــات الشــعرية املطبوعــة بأســلوب بعــض الشــعر املســّمى  كّمــاً أل

ام. وهو إن دّل على شيء فعلى أّن موالنا مل يكن واسع االّطالع علـى حرّاً. فألف بيت من الغزل الصوّيف جدير باالهتم
ما يف تراث العربّية قدميه وحديثه وحسب، بل كان قادراً على التعبري باللغة العربية يف ميدان الشعر، وهـو أمـر، كمـا نعلـم، 

الد الشـام يف طريقـه إىل قونيـة مـع والـده ليس بالسهل امليّسر حىت ألبنـاء الضـاد املتبحـرين يف لغـتهم. ويبـدو أّن إقامتـه يف بـ
ـــبالد وال ســـيما العلمـــاء والصـــوفّية  ـــه أهـــل ال ـــة وخمالطت ـــه لإلقامـــة يف دمشـــق وحلـــب، بعـــد اســـتقراره يف قوني وأســـرته مث عودت

وهــو  والشـعراء يّسـرت لــه ذلـك. ورّمبــا قصـد املولـوّي إىل ذلــك عمـداً ســاعياً إىل إبـالغ أهـل العربيّــة رسـالته الصــوفّية الروحيّـة
املرّيب الساعي إىل حّث اجلنس اإلنساين على التسامي حنو خالقه إذ مل يكن ممكناً أن يقوم مبهمته باستعمال الفارسـّية يف 

  ديار العرب، وال سّيما يف الشام.
ن ففــاض الشــوق منــه، علــى البديهــة، بلغــة القــرآن، لغــة إميانــه، وحمــور وحيــه وتفكــريه ومــدار تطوافــه العرفــاّين يف جــواء مــ

ـا أذن وال خطـرت ببـال بشـر! وإذ كـان القـرآن مـالّذه كانـت العربيـة لسـان حـال هـذا  االجنذاب مل ترهـا عـني، وال مسعـت 
املـالّذ. ولكـم حـدث لـبعض أصـحاب القلــوب ممّـن يتقنـون لغـة غـري لغــتهم األّم أن يستحضـروا شـعراً أونـداًء أو صـالًة بغــري 

ـا لغتهم تشّكل لسان حال حالة دخلوا فيها. ويف  حـال مثـل حـال موالنـا املشوشـة كانـت العربيّـة لسـان حالـه الطبيعيّـة أل
الــيت وجــد فيهــا املتصــّوفة معراجــاً هلــم إىل عــامل  )احلقيقــة احملمّديّــة(لســان القــرآن املســتجار بــه أي لســان التنزيــل وبيــان حــال 

ا، وال يـدرك الشـبيه إالّ أرفع من عاملنا يرقون بـه إىل حيـث يُفلتـون مـن عالئـق الـدينا فتشـّف أرواحهـم ل ُتجـذب إىل شـبيها
  الشبيه، وِشْبُه الشيء منجذب إليه، كما قال الشاعر أيضاً.
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اجلدير بالذكر، أيضاً، يف هذا املقام أّن عدداً كثرياً من غزلّيات موالنا الرومي الفارسّية البيان استهّلها ببيت شـعر عـرّيب 
ايتهــا، إضــافة إىل غزليّــات كثــرية ملّمعــة حنــا فيهــا النحــو نفســه. وهــذا، لعمــري، مــن نظمــه واســتمّر بعدئــٍذ بالفارســّية حــىت 

ــا حمرّكــاً لوجــده وسـوطاً النطالقــه حنــو عــوامل الغيــب، فهــي مبثابــة النقــرة أو النوطــة  بيـان لرصــيد العربيّــة يف كيانــه الــيت غــدا بيا
ا العازف آلته لتنطلق!   املوسيقية األوىل اليت يضرب 

الشريازي على النهج نفسـه وإن مل يبـالغ فيـه مثـل موالنـا، فـافتتح ديوانـه بشـطر عـريب يـوازي بيتـاً وهـذا وقد سار حافظ 
  هو املطلع:

  كه عشق آسان منود أّول ويل أفتاد مشِكْلها!     أال يا أيُها الساقي أدْر كأساً وناوْهلا
  وترمجيت بالعربّية له على هذه الشاكلة:

  )17(فأوهام الغرام َزَهْت لتورثنا مآسيه     وما فيها أال يا أيّها الّساقي أدر كأساً 
يف هــذا الســياق، جتنبــاً لإلطالــة، نثبــت غزليّــة قصــرية بالعربيّــة مــن ســتة أبيــات إيضــاحاً لــنهج موالنــا الغــزّيل بلغــة مل تكــن 

  لغته األم. قال:
  أدر كأساً وال تنكر فإّن القوم قد ذاقوا     اقُ ـــأال يا ساقياً إين لظمآٌن ومشت

  فأسكرين وسائلين إىل من أنت مشتاقُ     إذا ما شئت أسراري أدر كاساً من النار
  ومن أنواره انشّقت على األحجار أحداقُ     أضاء العشُق مصباحاً فصار الليُل إصباحاً 
  وإين بني عّشاق أسوُق حيثما ساقوا     فداُء العشِق أدوائي، وُمرُّ  العشق حلوائي

  لنا يف العشِق جّناٌت وبلداٌن وأسواقُ      اـشق تكفينخذ الدنيا وخّلينا فدنيا الع
  )18(ومخٌر فيه مدراٌر وكأُس العشق رقراقُ      اـــوأرواح تالقينا وأرواٌح سواقين

ـــا إمنـــا صـــيغت علـــى هـــذه  الـــذي نلحظـــه يف هـــذه الغزليّـــة الـــيت تنطـــق بلســـان حلقـــات الـــذكر والتهيّـــؤ باحلركـــة للـــرقص أ
عروضّي الذي يسّهله استعمال الوزن املثّمن (مفـاعيلن، مكـّرراً) غـري املعمـول بـه يف العربيّـة و الشاكلة لتالئم بني التشطري ال

ـا أُلفـت ) احلداء( الصويف. وكثرية هي غزليات موالنا الفارسّية والعربية اليت جتري جمراها أو تلك اليت حتّس مـن موسـيقاها أ
هــا صــاحبها بعــض القواعــد اللغويّــة والعروضــّية، أحيانــاً، كــأن يســّكن خــالل الــرقص علــى الطريقــة املولويّــة. لــذلك مل يــراِع في

أواخر الكلمات يف حشو البيت أو، يف سبيل استقامة الوزن، جيربك على قراءة التاء املربوطـة هـاًء سـاكنة. كمـا أّن التباسـاً 
ا، وقــْس علــى ذلــك، حبيــث تشــعر أّن مو  النــا يصــوغ شــعره العــرّيب يقــع، مــن حــني إىل آخــر، يف عــودة الضــمائر إىل أصــحا

ــا، وهــي لغــة آريّــة تفصــيلّية تركيبّيــة بعكــس العربّيــة ذات املنحــى  وفــاق عبقريّــة اللغــة الفارســّية بأســاليب تعبريهــا ودقــائق بيا
. زد علــى ذلــك أّن موالنــا كــان يتّجــه يف غزلياتــه، بشــكل عــام، إىل املعــىن واملقصــود العرفــاّين معــّرباً Synthetic التــوليفيّ 

حالــه العرفانيّــة غـــري الطبيعيّــة مــن خالهلــا، غـــري آبــٍه للبيــان وصــقله، فلـــم يكــن ليعــود، بعــد ذلـــك، علــى غــرار ســـعدي عــن 
ذيب غزلّياته من حيث البيان، ومراجعة الصياغة   .)19(وحافظ، إىل 

  إشعاع موالنا الكونيّ 
ا، عائــدًة يف  أشــْرنا، خــالل حبثنــا، إىل جوانــب مــن ثقافــة موالنــا الواســعة الــيت اختصــرت معــارف عصــره واعتصــرت زبــد

ا عبقريّة البلخّي الرومّي إىل ارتياد آفـاق  ا مل تقف عند هذا احلّد، شأن الكثريين، بل انطلقت  أصوهلا إىل األوائل. إّال أ
إىل مــن اإلبــداع الروحــي والفكــرّي الــذي يتنــاول شــؤون اإلنســان يف جمتمعــه، ســعياً إىل الســمو بــه فــوق املســتوى اإلنســاين، 
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  .)21()يف أحسن تقومي(و  )20(املأل األعلى، تشبهاً مببدعه. أمل يذّكر اخلالق خملوقه بأنه خلقه على صورته كمثاله؟
لقــد اّختــذ موالنــا لنفســه، بعــُد إذ كــان مريــداً متــّرس باجملاهــدات، قهــراً للــّنفس، صــفة املعلّــم املرشــد لإلنســان، كــي يكــون 

لغزيــر النــادر بغزارتــه وكيفّيتــه بــني شــعراء العــامل وأدبائــه ســوى معــراج لســلوك اإلنســان لوجــوده معــًىن وغايــة. ولــيس إنتاجــه ا
املتسامي الذي أراده. وإذا كان قد حـاز، يف حياتـه وبعـدها، مكانـة مرموقـة فـّذة يف حميطـه وعلـى امتـداد العـامل اإلسـالمي، 

ــا مستشــرقون أو مفتونــون الروحــّي جتــاوز ذلــك العــامل، شــيئاً فشــيئاً إىل أ -فــإّن إشــعاعه الفكــرّي  ــض  وروبــا عــرب ترمجــات 
بالشرق وروحانّيته، وأفكار قبسها عظماء أوروبيون يف الشعر والفلسفة واألدب، من أمثال الفونتني وغوته ونيتشه وديدرو 

ـا مقتـدرو )22(ول فـور وسـواهمپـوفولتري ومونتسكيو، وصوًال إىل فكتور هوغـو و  ن مـن . ففـي أعقـاب الرتمجـات الـيت قـام 
بريطانيـــا وفرنســـا وال ســـّيما مـــن أملانيـــا الـــيت كانـــت رائـــدة يف اقتبـــاس أخيلـــة اآلداب الشـــرقّية ومضـــامينها وال ســـّيما األدب 

كان من الطبيعّي أن يتأثر أولئك األعالم باألدب الفارسّي الذي يعنينـا يف هـذا البحـث، وبوجـه أخـص بـأدب   -الفارسي 
دور كبري يف خلق حالـة مـن العـودة إىل مشـرق  )الشرقي -الديوان الغرّيب (كان لغوته يف موالنا الرومّي وتراثه الروحي. وقد  

) وغروملثيـــــاوزن بعدئـــــذ وهـــــاْرمتن وشـــــليغل وفـــــون هـــــامر 1671األنـــــوار، بعـــــد أن مّهـــــد الطريـــــق لـــــذلك أدم أوليـــــاريوس (
  .)23(وروكرت

  في ألمانيا:
كـرين الـذين كـانوا مـؤمنني بـاهللا والشـؤون الروحيـة، بـل تعـّدى والعجيب أّن هذا التأثري مل يقف عند حدود األدبـاء واملف

وإذا كــان ، . فقــد أعجــب نيتشــه حبــافظ الشــريازي إعجابــاً شــديداً تشــهفردريــك نيهــؤالء إىل مــن يُنســب إليــه اإلحلــاد وهــو 
فإننــا نقــع فيــه علــى ال ميــتُّ بصــلة واقعّيــة إىل ديانــة نــّيب إيــران العتيقــة  )24()هكــذا تكّلــم زردشــت(مؤلَّــف نيتشــه الشــهري 

أفكار منسوبة إىل الرتاث اإليراين القدمي ورمزيّات التقطها  من خالل مطالعته ما وصل إليه مـن األدب الفارسـّي. واجلـدير 
ـــــا حـــــافظ حملـــــاً وردت عنـــــد موالنـــــا الـــــذي ســـــبقه زمانـــــاً. فموالنـــــا تـــــويف عـــــام  بالـــــذكر أّن كثـــــرياً مـــــن األفكـــــار الـــــيت جـــــاء 

  هـ.709م/1389فغاب عام هـ أما حافظ 672م/1273
ـا نيتشـه  إّال أّن أهّم أثر ميكن أن يكون خّلفه موالنا يف فكر نيتشه هو نظريّة السوبرمان واإلنسان املتفّوق اليت نـادى 
ــا املتصــّوفة مــن العــرب واإليــرانيني وســواهم وشــّكلت نقطــة حموريـّـة يف تــراث  والقائمــة علــى القــّوة. وهــي النظريّــة الــيت نــادى 

ا العرفاّين، وهي القول باإلنسان احلّق أو اإلنسان الكامل. بطبيعة احلـال، مسَـُة هـذا اإلنسـان عنـد موالنـا وأضـرابه هـي موالن
الُعْلــوّي، بينمــا هــي نفســها عنــد  -القــّوة املعنويّــة الــيت تقهــر الــنْفس األّمــارة بالســوء وتــؤدي بصــاحبها إىل الكمــال اإلنســاين 

ــا ال تصــبو إالّ  إىل الكمــال الفــردّي فــوق البشــرّي، إىل اإلرادة الــيت تتجــاوز نفســها. الكمــال، هنــاك، يســّمى نيتشــه، غــري أ
ـا بـاإلرادة. )25()املريد فوق البشريّ (قّوة هنا. اجلوهر هو نفسه عند العارف الربّاين و  : حتّدي اإلنسان ذاته جتاوزاً لطاقا

ولـو لربهـة، إىل مـا ال نفتـأ حنـّن إليـه يف هـذه احليـاة الـدنيا، بينمـا نعتـاق والفـوز باالتصـال، بـالعودة، املكافأة، هنـاك، هـي اال
  هي، عند نيتشه، التحّرر من قيم اجملتمع الغريب اليت أّدت به إىل االحنطاط القَيم املسيحّية والقيم الدميقراطية.

ًال، تالياً أن يتجـاوز إّن ما يكمن يف اإلنسان من عظمة، حبسب مقولة نيتشه، هو قدرته على أن حيّقق لنفسه مستقب(
ـا  ذاته. وهي قدرة يُطلق عليها تسمية ثانية هي مفهوم اإلنسان املتجاوز نفسه، الذي تقضي عليه حمّبة اإلنسانية، علـى أ

. هــذا )حمبّــة البعيــد(حمبــة مــا يف اإلنســان؛ لــذلك ينبغــي رفــض حمبــة القريــب (وهــي مــن أهــّم التعــاليم املســيحّية) يف ســبيل 
  .)26(الذي يبعدنا عن احتقار اإلنسان )تحّول احلقيقّي للوجودال(التجاوز هو 
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أما موالنا الرومّي فقد تكّرر يف آثاره سعيه إىل التمثيل على هذا اإلنسان الكامل الذي ينبغـي أن تصـبو إليـه اإلنسـانية 
  .الغارقة يف وحل األهواء. ومن مجلة مقاالته يف هذا الّصدد هذه احلكاية (مرتمجة بقلمي)

أمــس كــان شــيخ يطــوف املدينــة مبصــباح، فقــد مــّل الشــياطني واحليوانــات الربّيّــة ليفــّتش عــن إنســان وعنــدما أخربتــه  ليــلَ 
  .)27(بأننا طلبنا ذلك اإلنسان يف كّل مكان فلم نظفر به، أجاب إنه يسعى وراء ذلك الذي ال ميكن الظّفر به!

اده مـن ذلـك املرشـد الّروحـّي للمتصـّوفني بـاملعىن املعـروف، ، ومل يكـن مـر )الُقطْـب(أطلق موالنا على هذا اإلنسان اسـم 
  بل اإلنسان املتعايل املتسامي إىل الكمال. 
  ).28(فقد قال اهللا: إن تنصروا الّله تُنَصروا -يف جندتك إياه مضاعفٌة لنجدة نفسك 

رون الــذين تلــوا نيتشــه وقبلــه غوتــه هــذه الَقَبســات واإلحيــاءات أصــبحت يف أملانيــا أمــراً شــائعاً. فالشــعراء واألدبــاء واملفّكــ
م، ســـواء يف  وقــرأوا أو ترمجـــوا مـــن اقتــبس مـــنهم هـــذان العظيمـــان جتــاوزوا تأثّرمهـــا إىل تقليـــد النمـــاذج الفارســّية وتبـــّين مقـــوال
األفكــار الــيت أخــذوها عــنهم أو الّصــور واألخيلــة شــأن روكــرت، أو يف اســتخدامهم عــروض الشــعر الفارســّي مثــل بالتــني، 

  .)29(دواليك مع بوِدْنْشِتْدت وهايِْنه وسوامها وهكذا
  في بريطانيا:

 يكن نصيب بريطانيا أقّل من نصيب أملانيا يف التأثّر بإشـعاع موالنـا األدّيب والروحـاّين، وال سـّيما أن اللغـة اإلنكليزيـة مل
ا وتراكيبها الكثري من التأويل واإلحياء وتبقى، أحياناً، غري حمّددة احلواشـي. إالّ أّن شـهرة اخليّـام،  لغة شاعريّة حتتمل مفردا

بعد اقتباس رباعياته بريشة ادوارد فيتزجرالد الّصـناع طغَـت علـى سـائر شـعراء الفارسـّية الـذين نقلهـم إىل اإلنكليزيـة بـاحثون 
م يف حلقات اخلاّصة.   أكادمييون ال شعراء، وحصر

ـض بأعبائهـا بـاملر، مـروراً بالـدفرت األول  )أُغنيـة النّـاي(اً بــ مع ذلك، نقلت إىل اإلنكليزية آثـار موالنـا تباعـاً، بـدء الـيت 
الــيت حتتــوي، كــذلك، بــني أعــدادها  )اجملموعــة الشــرقّية(ونشــره تروبنــر يف  ,مــن املثنــوي الــذي نقلــه الّســري جــيمس ردهــاوس

من الفارسّية أيضاً للشـيخ  )ْلَشن رازـگ(جملداً آخر خيتصر املنظومة كّلها يف مقتطفات نقلها، نثراً، السيد هوينفلد (مرتجم 
  حممود شبسرتي).

ـا ادوارد غراينفيـل بـراون  يف هذا السياق عكف مرتمجون بريطانيون على ترمجة آثار موالنا، بينها ترمجة مقطوعات قام 
كيمـربدج   . إّال أنـه يعـرتف بـأّن أفضـل ترمجـة هـي للمسـرت نيكلسـون الـيت نشـرها يف)تـاريخ األدب يف إيـران(صاحب كتـاب 

ــــوان  م1898ســــنة  ــــارة مــــن ديــــوان مشــــس تربيــــز(بعن مــــن أبــــدع الدراســــات وأكثرهــــا أصــــالة يف هــــذا (، فهــــي )قصــــائد خمت
  .)30()املوضوع

بطبيعـــة حـــال اإلقبـــال علـــى األدب الفارســـي يف بريطانيـــا تُـــرجم اخليـــام وطبـــع مـــرّات عديـــدة وكـــذلك ســـعدي وال ســـّيما 
خالقيـــــات يف العهـــــد الفيكتـــــوري إىل أن ترمجـــــه كـــــامًال أربوثنـــــوت الكلســـــتان مـــــع حـــــذف مقـــــاطع منـــــه كانـــــت ختـــــدش األ

)Arbuthnot( معتــرباً أن ســعدي ينســجم مــع الــنهج األورويب أكثــر مــن أي شــاعر إيــراين عبقــرّي آخــر، وذلــك عــام ،
  .م1887

  في فرنسا:
بـه بسـبب االجتـاه الفكـري  أما يف فرنسا الـيت تفّوقـت علـى سـائر البلـدان األوروبيـة يف ترمجـة سـعدي وال سـّيما يف التـأثر

  االجتماعي الواقعي الذي ساد فيها القرن الثامن عشر، قرن التنوير، وبعد ذلك أيضاً، فلم يكن نصيب موالنا زهيداً.



 94

ــا، يف بــالد  لقــد تــأثّرت بــه الكونتيســا دو نــواْي خالطــًة بــني روايــات لــه وحلــافظ وســعدي، متمّنيــة أن تُبعــث، بعــد مو
العاشـقة (عمرها اخلامسـة عشـرة، وال سـّيما يف شـرياز مدينـة سـعدي وحـافظ اللّـذين سيكتشـفان فيهـا الفرس، وأّال يتجاوز 

وحيث يطلق بلبل حافظ صداحه احلزين وتقرع ليلى، يوماً، باب اجملنـون فيسـأل: مـن الطـارق؟ فتجيـب:  ),الكربى للورود
 يـات موالنـا. وهـذا مـا أنشـدته الكونتيسـا دو نـوايأنت! وهكذا ُيشرع الباب على دفتيه! وهذه، كما أشرنا سابقاً، من روا

)31 La comtesse de Noailes.(  
جتدر اإلشارة، هنا، إىل أّن القرن التاسع عشر شهد ترمجات كثـرية عـن الفارسـية يف فرنسـا، بينهـا لفريـد الـدين العطّـار: 

جمنـون وليلـى؛ ورباعيّـات بابـا طـاهر عريـان؛ بَندنامه (كتاب الّنصيحة)، منطق الطـري، تـذكرة األوليـا؛ ولعبـد الـرمحن جـامي: 
ومقطوعات من املثنوي ملوالنا. أضف إىل ذلك، يف النصف األول من القرن العشرين: يوسف وزليخـا، سـالمان وأبسـال، 
ارستان لعبد الرمحن جـامي، مناقـب العـارفني لألفالكـي. هـذا إضـافًة إىل جمموعـة أحبـاث ظهـرت يف القـرن العشـرين حـول 

  ).32(لفارسي وتراث إيران، من أبرزها كتابات هنري ماّسه، ولويس ماسينيون وهنري كورباناألدب ا
  أرمان رنو:

ــج الــنهج نفســه أرمــان رنــو ــا مArmand Renaud( )1836-1895( وقــد  ) يف بعــض قصــائده الــيت احتو
يتجلّـى يف هـذه اجملموعـة أثـر  )Les Nuits Persanes()الليـايل الفارسـّية(جمموعته الداّلة على تأثّره بإيران املوسـومة 

، لعبـد الـرمحن جـامي؛ وكـذلك )هفت أُورنـك(حافظ الشريازي والعطّار يف منطق الطري وقّصة ليلى واجملنون كما وردت يف 
. فهـــــو، نفســـــه، أعلـــــن تقليـــــده موالنـــــا يف مقطوعتـــــه املعنونـــــة )33(اســـــتوحى املثنـــــوي ملوالنـــــا يف مطالـــــب بعـــــض قصـــــائده

)L’ivresse lumineuse( أي: الّسكر املضيء.  
فيســعى فيــه رنــو إىل تبيــان مقــدرة الشــعر  )La mosque( )املســجد(أّمــا الفصــل التاســع مــن جمموعــة رنــو املعنــون 

الصـــوّيف علـــى خلـــق أعظـــم مالحـــم التـــاريخ، فيـــنظم مطّولـــة يف شـــهادة اإلمـــام احلســـني يف كـــربالء. وبعـــد أن يصـــف مصـــرع 
اإلنساين الشامل. فهـو لـيس، بعـد اليـوم، يف حاجـة إىل اخلمـرة ليسـكر، إذ إّن كـل اإلمام الشهيد ترتفع روحه إىل املستوى 

يف  )Songe de  l’opium()حلــم األفيــون(مــا يشــرب يغــدو مخــراً وكــل مــا يأكــل هــو أفيــون، وقصــيدته املعنونــة 
  الفصل العاشر تنبئ بذلك وباقتباسه من موالنا القائل:

  !)34(افيون شود مرا نان، خمموري دو ديده     ه خورم مي استچومستان، هر چمارا مبني 
  وترمجتها بالعربية:
  من كل ما أشربه نشوان، ،ال َحتَْسبَـّين سكران

  اخلبز حيول يفَّ أَفيونا، فعيناَي خممورتان!
  ويف ترمجة شعرية يل:

  ا،نفأيُّ الشرب أغدو منه نشوا     انأال ال َحتَْسَنبْ مـوالَك سكرا
  ا!نا وَمّنافسكُر العــِني َهْدَهدن     ي،وأفيوناً حيول اخلبُز يف حلق

  موريس بارس
يف هـــذا املســـار الصـــوّيف الـــذي واكـــب النزعـــة الرومنطيقّيـــة أحيانـــاً يّتخـــذ صـــدى التصـــّوف اإليـــراين وجهـــة ممّيـــزة يف آثـــار 

ُأســندت إليــه مهّمــة يف الشــرق األدىن  م1914). عــام مMaurice Barrès( )1862-1923(مــوريس بــاّرس 
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مطلقـاً عليـه  )جلـيب(ارة قونية حيث ضـريح موالنـا الرومـّي وتـراث الـدراويش الـدّوارين. فـالتقى هنـاك مرشـدهم فقصد إىل زي
وكانــت لــه معــه حــوارات حــول تــاريخ الفرقــة املولويّــة. وبعــد عودتــه، نشــر حصــيلة رحلتــه حتــت  )الكنــز الثمــني اجلــّوال(لقــب 

ة لشــعراء الصــوفّية يف مدرســة اللغــات الشــرقّية ببــاريس ســبقت بعــد فــرتة دراســ 35عنــوان مهّمــة استقصــاء يف بلــدان املشــرق
مفعم باإلحساس واخليال وأّن أشـعاره ذات (سفره، وبينهم العطّار واملولوي (موالنا جالل الدين) الذي يصف مثنويّه بأنه 

  ).36()اهليجان تكاد تقرع باب السماء
يف احليــاة الصــوفّية مستخلصــاً جوانبهــا املختلفــة يف ســّت بعدئــذ، يــروي مشــاهداته يف الشــرق الــيت أّدت بــه إىل التأّمــل 

  نقاط، خامستها يذكر فيها ما يلي:
  .)ال ميكن مقارنة أية سرية من ِسَري رجال الّسماء بسرية جالل الدين(

  مث يعقد مقارنة بني املولوي وبعض الكبار من شعراء أوروبا مستخلصاً ما يلي:
  .)37()نغامه، تبّينُت بعض النقص يف قدر دانته وشكسبري وغوته وهوغومنذ رأيُت فرقته ترقص وتغّين على أ(

  لويس أراغون
) امللحــد م1982-1897غادرنــا بــاّرس األديــب املفكــر وميّمنــا شــطر شــاعر الّســريالّية ورائــدها لــويس أراغــون ( تــاإذا

راغـون نفسـه حـّل مسـألة التنـاقض هـذه لنتلمس عالقته مبوالنا فكيف جنمع بني املاء والنار يف يـد واحـدة؟ واقـع األمـر أّن أ
  بني العامل الروحاين واإلحلاد إذ قال:

إّن الذهنيّــة امليتافيزيقيــة بالنســبة إّيل نشــأت مــن احلــّب. احلــّب كــان ينبوعهــا، ولســت أُريــد، بعــد اليــوم، أن أُغــادر هــذه (
  .)الغابة املسحورة

اليت غّىن هلـا طـوال عمـره، نفـذ، كجـالل  )إْلسا(ل حّبه لـ كان أراغون مطّلعاً على تراث املولوي وابن العريب، ومن خال
  الدين من خالل تعّلقه بشمس التربيزي الصوّيف اجلّوال الذي كان مهماز إهلامه، إىل أقطار السماوات، بسلطان الشعر.

غـون حـول ختّلصـه أي لقبـه الشـعري ومسّـى ديـوان غزلّياتـه بامسـه هكـذا دار شـعر أرا )مشـس(وكما جعل موالنا من اسـم 
  .1964 ،1963، 1959، 1942! فكّل دواوينه بامسها متسلسلة: ،)لياله(إلسا معشوقته أو 

. وقـد )38(كانت املرأة بالنسـبة إىل أراغـون كمـا كـان اهللا بالنسـبة إىل موالنـا، حـىت إنـه قـال: مسـتقبل الرجـل هـو املـرأة
ـذا البيـت  )جمنـون إلسـا(جـامي، فاسـتهّل جمموعتـه املعنونـة وجد املطابقة الكاملة حلاله يف قصة ليلى واجملنون لعبد الرمحن 

  من جامي:
  :وهو، بالفارسية، الشطر الثاين من البيت اآليت )مارس بامسها لعبة احلبّ أ(
  )39(عشقبازي مي ُكنم با ناِم أُو     شيده ُجرعه اي أَزجام أُوچنا

  وترمجيت له بالعربّية:
  ها فإين أُمارس، بامسها (على الّرمل)، لعبة احلّب!ملّا مل يتيّسر يل أن أذوق جرعة من كأس

إالّ أّن الــذي جــذب أراغــون إىل موالنــا كــان تطــابق مــذهب الســريالّية األديب مــع أســلوب موالنــا يف التفكــري والتعبــري. 
لتشـــديد علـــى فكالمهـــا يرّكـــز علـــى الالوعـــّي يف اإلنتـــاج األديب وعلـــى أّس تقنيّـــة الكتابـــة العفويّـــة يف العمـــل اإلبـــداعي، مـــع ا

بلسـاين مـا  الذي ُتطلق له العنان احلالة الالواعية اليت تغدو احملّرك األول لكـل طاقـات املبـدع. يقـول موالنـا )اخليال(عنصر 
  :ترمجته بالعربية
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  كم طيوف أسكرته مددا!     راقصاً، طيف بقليب وردا
  كهالل عرب أفالك عدا...     مث تنادت راقصات حوله
  فاضت الشمس ضياء فبدا     كل طيف يف حمياك نفخ
  من لساين عرب قليب غردا،     أسكر النطق صفات فغدا
مرت يل ُشرَّدا...(       كلمي سكر وقليب مثل،   )40والطيوف ا

هــذا الالوعــي الــدفّاق، عنــد الرومــّي، قابلــه الالوعــي عنــد الســريالّيني الــذين حــاولوا االنعتــاق مــن كــابوس احلــرب العامليّــة 
رائـد السـريالّية الـذي درس الطـّب وتعـّرف  ) André Breton(ذه النزعـة شخصـّية انـدره بروتـوناألوىل. وقد عـّززت هـ

فكشـف عـامل قطـاع مـن الوجـدان الالواعـي مل يكـن ليعـي خطورتـه  ) Freud( إىل مفهوم الالوعي من وجهة نظر فرويد
مفهــوم مــا بعــد الواقعّيــة، أمهّيــة الرؤيــا، يف حياتنــا مــن ســبقونا. هكــذا تبلــورت مفــاهيم كثــرية بفضــل هــذه احلركــة الســريالّية: 

أســـــلوب الكتابـــــة العفويّـــــة، حتريـــــر الـــــذهن، حـــــّب اجلنـــــون مبـــــدع اإلنتـــــاج اخليـــــايل... وهـــــي عناصـــــر متجـــــّذرة يف الوجـــــدان 
  .)41(الالواعي

  هنري دو مونترالن
ْلــق قبــل التــوراة بــدهر العتيقــة حيــث ترعرعــت أســاطري اخل )بــالد فــارس(غــري أّن هــذا الــوحّي الــدفّاق املنــدفع مــن أعــايل 
ا وصحاريها حيث أقامت اجلّن هلا أُوملباً وهياكل من خيال رتعت فيها هلوأساطري األّولني، ومن أوديتها املخضوضرة وسهو 

، مل يتوقّــف عــن إمــداد أوروبــا الصــناعّية الــيت حولّتهــا الرباغماتّيــة إىل قلــوب مــن حديــد بأشــعة مــن مشــس  -عبقريّــات فــّذة 
تربيـز إىل مشــس طــوس إىل مشـوس أصــفهان وشــرياز والـرّي وبغــداد ودمشــق وبعلبـك وقونيــة والقــاهرة، إىل الشـرق: مــن مشــس 

  واملدينة والنجف... -مناسك القدس ومّكة 
وغوتـه وفكتـور  ,ومونتسـكيو ونيتشـه ,وديـدرو وفـولتري ,وكـورين وراسـني, ) Rotrou( فكمـا أيقظـت الفـونتني وروتـرو

 Henry( مان رنو وموريس باّرس وفولين ورونان وأراغون أضاءت حنايـا هيكـل مـونرتالنوالمارتني وبول فور وأر  ,هوغو

de Montherlant()1895-1972كان مونرتالن روائياً ومسرحياً حاول أن ميّجد النشاط اجلسدّي والروحّي م .(
  يف اإلنسان الذي سحقته املدنّية الغربّية. 

لشـــعر والنثـــر يف فـــارس إىل املستشـــرق هنـــري ماّســـه واألديـــب الفرنســـي يعـــود الفضـــل يف تعـــّرف مـــونرتالن إىل أســـاتذة ا
مــوريس بــاّرس الــذي ســبقه إىل ارتيــاد روضــة الشــعر الفارســّي والــذي ذكــره تكــراراً يف كتاباتــه. أمــا املعّلمــون مــن إيــران الــذين 

ين سـحروه بغـري املـألوف مـن لطاملا أشار إليهم فهم: املولوي، سعدي، حافظ، اخلّيام، الفردوسي واجلامي وسواهم من الذ
م األنيق. فقد أخذت بلبّـه معـاين التسـامح واحملبّـة وكـل مـا ميـّت بصـلة إىل إنسـانية اإلنسـان وتسـاميه  معانيهم وشفافية بيا

  فوق املستوى اإلنساّين.
  في رومانيا

ـر الشـعر الرومـاّين، حـامالً  أفكـاراً وأطيافـاً وصــوراً  خـالل القـرن التاسـع عشـر، تـوافر مسـرٌب للشـعر الفارسـّي صـّب يف 
وصــيغاً عاطفّيــة مــن شــعر عمــر اخلّيــام وســعدي وحــافظ، بوجــه خــاص. وقــد تكّونــت إمــدادات هــذا املســرب مــن ترمجــات 
هؤالء األعالم وسواهم باللغات األوروبّية، وال سيما باللغـة األملانيـة الـيت كانـت رائجـة يف بعـض أقسـام رومانيـا ويف أوسـاط 

  املثّقفني.
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ــذه األشــعار الفارســّية املرتمجــة عــرب األملانيــة حبيــث  وقــد ُشــغف ــة)  ــة (املشــتّقة مــن الالتينّي أعــالم الشــعر بالّلغــة الرومانّي
جهـا وقلّـدوها، وال سـّيما يف قالـب الرّبـاعّي منهـا. وبوســعنا تبـّني ذلـك التـأثري يف شـعر علـم الشـعر الرومـاين األكــرب  جـوا 

  .)42(كما يف شعر كوشبوك  ،)Mihai Eminescu(ميخائيل إمينْسكو
ـــار الرومنطيقـــي  ومـــع القالـــب الشـــعري وخارجـــه تســـرّبت عناصـــر الشـــعر املشـــار إليهـــا، وذلـــك، بوجـــه خـــاص، عـــرب التّي
املتجلّــي يف شــعر إمينســكو زعيمــه يف رومانيــا ومــن كبــاره يف أوروبــا، ويف شــعر كوشــبوك. وكانــت هــذه العناصــر، كمــا أشــرنا 

الشـــعر الفارســـي يف أملانيـــا، قـــد تســـرّبت إىل األدب األملـــاين مـــن ترمجـــات حلـــافظ وموالنـــا  ســـابقاً خـــالل كالمنـــا علـــى تـــأثري
  وسعدي وسواهم وفعلت يف الفكر األملاين والشعر األملاين فعلها.

. وقــد )استشــعار البعيــد(يف هــذا الســياق، نشــري باقتضــاب إىل مــا طبــع جانبــاً مهّمــاً مــن شــعر إمنيســكو وهــو موضــوع 
: توّســع اجملــال اإلنســاين يف توّجهــه إىل فتوحــات )Edgar Papou(پــاپو الرومــاين املعاصــر إدغــار أمســى ذلــك الناقــد 

  .)43(البعيد
أصــول هــذا التوّجــه بالتيّــار الرومنطيقــي وحــده (كــذا)، مشــرياً إىل أّن هــذا التوّجــه إىل البعيــد عنــد شـــاعر  )بــابو(يــربط 

ة، بــــل إىل احلقبــــة الســــابقة هلــــا حيــــث تبــــّني ظهــــور علــــوم قائمــــة علــــى رومانيــــا األكــــرب يعــــود إىل احلقبــــة الرمنطيقيــــة األملانيــــ
الفرضــيات، وعــودة علــوم منســّية إىل الســاحة، مثــل التنجــيم الــذي كــان لــه تــأثري كبــري يف هــذا اجملــال الروحــاين. فلنتــذّكر مــا  

ملوقـع كوكبـة النجـوم وصـور كتبه غوته يف ترمجته الذاتية شعر وحقيقة حيـث صـّدرها بصـفحة رائعـة يقـّدم فبهـا وصـفاً دقيقـاً 
الربوج اليت قارنت والدته! وكذلك فعل شيّلر يف ثالثّيته املختّصة بواالنشتاين، إذ يربط، إىل جانب احلقيقة التارخيية، حياة 
اً بطله بتأويل مواقع األبراج. وبذلك تتسع الدائرة الداخليّـة لإلنسـان لتشـمل، إضـافة إىل حمطيـه الطبيعـي، جمـاًال بعيـداً رحيبـ

يضــّمه إىل ذاتيتــه احملــدودة، ظــاهراً. ويتجّلــى ذلــك يبوضــوح أبــني يف واحــدة مــن أمجــل قصــائد نوفــالس املوســومة َأْســرتاِلس 
دوراً غالبــاً يف بــروز شخصــه  )البعيــد الــداخلي((الكوكبّيــة). واملســألة احملوريّــة، هنــا، أن شــاعراً، للمــرة األوىل، ينســب لــذلك 

  إىل عرصة الوجود.
  ):Astralis( يف أسرتالس )Novalis( أبيات نوفالس وهذه هي بعض

  يف املرحلة اليت كنت ما أزال فيها مكفوفاً،
  كانت النجوم ُتِشّع مبلء ضوئها،
  يف البعيد املدهش من وجودي.
  مل أكن على شيء من القرب؛
  )44(كان وجودي مقصوراً يف البعيد...

جز املسافات الكونّية واملكان والزمان. وهكذا، يغدو اإلنسان هذا اخليط املمدود إىل البعيد... البعيد، ُيسقط حوا
صوت الكون بأسره. يف هذا البعيدا لداخلي يغيب الزمان واملكان يف شخص الشاعر، من منطلق ارتباط الشاعر بأصوله 

ات، وعند نوفالس يف مّد حياته اآلتية واملكان الالمتناهي فوقه. عند غوته، جتّلى ذلك يف نزول فاوست إىل عامل األّمه
  إيثار اجملال غري احملدود لّليل.يف 

القادرة على استحضار الكون فينا، عن طريق عامل الكواكب، هي ما عناه الشاعر  -كما ُأمسّيها-هذه الّذرة الكونّية 
  بقول تبّناه بعض الفالسفة والعارفون: 
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  وفيك انطوى العامل األكرب!      وتزعُم أنك ِجْرٌم صغري
ينسكو، وريث سلسلة العظماء املذكورين، يتجّلى هذا املفهوم واضحاً. هلذا الشاعر قصيدة طويلة تنحو يف شعر إم

ا:   منحى املعرفة السرّية السحريّة وترسم الطريق للمريدين السالكني هذه الّشعاب عنوا
بني ، يزاوج فيها إمينسكو )Povestea magului câlâtor în stele(سفر اجملوّسي إىل النجوم: 

املعتقدات املشار إليها وبعض املعتقدات اليت استقاها من الفولكلور الروماين حيث جاء: خالل ُعرسي، وقعت جنمة: 
)câ la nunta mea/a câzut o stea(  

  يضيء مالك يف السماء مشعة. -ُخيلق إنسان 
  ينزل إىل األرض يف (شخص) اإلنسان،
  لينشر من طينة وجوده أجنحة األفكار.

  ، وإن مشعة احلياة، مرجعها السماء.النجمةُ 
  واملالك يكتب قدر اإلنسان اجلديد.
  فإذا ماتت نفسه، نشر املالك جناحيه،
  .)45(ويف طريق عودته إىل السماء، يُطفئ نور النجمة

يداً، هذا البعيد الداخلّي وهو ال متناٍه، يف ذات اإلنسان حيث ال ميكن للمحدوديّات األرضية، املقّيدة حتد دإّن وجو 
  أن حتتويه،  يطرح مشكلة، فيتساءل اإلنسان بلسان إمينسكو: 

  وإن يكن هذا عاملاً ضخماً ومقتدراً، (فماذا عّين؟)، ولذلك إذا كانت حياة هذا العامل مرتبطة حبيايت؟
اية املطا -إذا جاز استعمال املصطلح يف هذا السياق- )الوجوديّ (هذا القلق  ف  يتحّول إىل يقني رائع، ويف 

  ينطوي العامل كّله يف داخل اإلنسان. وهنا، نذّكر مبقولة عارفينا: وفيك انطوى العامل األكرب!
  يقول إمينسكو، خماطباً هذا املخلوق العجيب:

  وكما أّن اهللا يضّم يف حياته السماويّة
  اجلبال والنجوم والزمان واملكان والذرّة املخبوءة،

  متماهياً مع كل موجود، 
  .)46(تكون كبرياً كرب فكرك الالمتناهيمبقدار ذلك، 

 Ricardaالذي يرى فيه ريكاردا هوخ  )الكلّ  –و  -اإلنسان (نتيجة لذلك، يكون القول باالحتاد الشهري بني 

Huch .جوهر الرومنطيقية األملانية  
ا إمينسكو إىل الفلسفة اهلنديّة اليت يتحّرر ب تعاليمها السالك يف معاناته يُعيد بابو جذور هذه النظريّة اليت رفع بنيا

البعيد الذي هو جزء منه. ويرى الناقد الروماّين أّن هذه  )الكلّ (من حدوده الضّيقة مث ينتقل إىل مرحلة التماهي مع هذا 
   الشاعر: )قبضة(صورة البعيد الضائع يف الزمان واملوجود، يف الوقت نفسه يف  - الصورة الرائعة إلمينسكو 
  كن خملوقيف البدء، حيث مل ي
  وال عدم، سواء بسواء

كما أنه يرى هلذه النظريّة جذوراً يف   .Rigvedaهي اقتباس شبه حرّيف للبيت األول من (نشيد اخلَْلق) يف الريغفيدا
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أمكنة عند إمينسكو، عْرب امتدادها، شرقاً وغرباً، مرحلة رؤيويّة ال نظري هلا يف الثقافة الغربّية. ويضيف: إذا أدركنا ذلك، 
ر بوسعنا أن نفهم مكانة إمينسكو، فقد يكون أعظم شاعر ملفهوم (البعيد) أجنبته البشرية!! فقد أُعطي سلطاناً ال صا

  مثيل له الخرتاق املساحات واألمكنة!!
 ويتابع إدغار بابو فكرته لينتهي إىل حصاد قوامه أنّنا لو قارنّا بني إمينسكو ونوفالس شاعر (الليل)، من جهة، وبني

عراء الرؤيا من الرومنطيقيني، من جهة أخرى، مثل بايرون يف طريان ما بني األفالك، وفكتور هوغو يف رؤاه أعظم ش
لتبّني لنا أّن إمينسكو ال يتقّدمه أحد يف بعض اللوحات اليت انطوت عليها قصائده مثل: سفر اجملوسّي  -اخلارقة األخرية 

. إننا، حبسب زعمه، أمام صروح من (اخليال) ),Memento mori, Hypérion(بني األفالك والرسالة األوىل 
ا هباًء منثوراً يف خواء يارات كونّية تغدو    .)47(عظيمة أو ا

، املنعطف الذي برز يف حتّول الذوق الشعري )48(من األسباب اليت هّيأت لرواج الرومي، يف رأي جريوم كلينتون
ين حيث شهدت رباعّيات فيتزجرالد (للخيام) والنّيب جلربان خليل لدى األمريكيني يف العقد السادس من القرن العشر 

جربان رواجًا كبرياً، ومثل ذلك اآلثار الشرقية، بوجه عام، إذ إّن الشعر األمريكي يف تلك احلقبة اليت اجته خالهلا إىل 
 بـَْلي ر ما كتبه روبرتاملوضوعية وابتعد عن حياة الشعراء احلميمة حتّول إىل أدب خال من الروحانية. وشاهد األم

)Robert Bly(  ا: منعطف ضّد هذه الوجهة اليت سادت األربعينات واخلمسينات من القرن املاضي، يف مقالة عنو
. منذ )A Wrong Turning in American Poetryم1963( ، عام،)49(خاطئ يف الشعر األمريكي

ن الروحانية، اكتشف الشعراء األمريكيون، أو بعبارة أخرى، ذلك الوقت الذي قال فيه إّن الشعر األمريكي غدا خاليًا م
م احلميمة والتوّجه اال عرتايف أو التوجه إىل ما يشبه السرية الذاتية حبيث غدا هذا االجتاه، اكتشفوا من جديد حيوا

من قطاعات . إّال أّن هذا التوّجه مل يشمل القدسّي )50(لسنوات، الصوت األقوى بل الغالب يف الشعر األمريكي
  )Aids(األدب. فوعي الشأن ذي البعد اإلهلي ال جيد الرواج الذي حيوزه الكالم على السرطان أو ضعف املناعة

 ، إضافة إىل البعد املفارق)The sacred(كموضوعني مها موضوعا الساعة. ومع ذلك شّكل الرابط مع القدسّي 
)Transcendant dimension(  حياة عدد ال يستهان به من الشعراء األمريكيني للوجود قطاعًا أساسيًا من

حائزة جائزيت بوليتزر والكتاب الوطين على جمموعتها قصائد  )Mary Oliver( املعاصرين، ومن أبرزهم ماري أوليفر
. فقد وجد هؤالء الشعراء خمرجًا ملأزقهم إذ عمدوا إىل إدخال )New and Selected Poems(جديدة وخمتارة 
  رهم من غري أن يذكروا اهللا بامسه، وذلك بإسقاط الغيّيب يف صميم الطبيعة واإلحياء به إحياًء.القدسّي يف شع

. هكذا يتكّلم الّرومّي بلسان القدسّي يف الطبيعة وفينا بثقة ومحيمّية، بكل بساطة. مسعنا هذه )تتحّرك ورقة. أحتّرك(
 )John Donne( وجون دونّ  )George Herbert( النغمة، سابقاً، يقول كلينتون، يف أشعار جورج هربرت

األمريكي غاب عّنا هذا الصوت يف الشعر  )Whitman( الّلذين استخدما البيان القدسّي بارتياح. ومنذ أيام ويتمن
األمريكي. يذكر كلينتون أنه شهد اللقاء الذي أنشد خالله باركس مناذج من ترمجته شعر الرومي يف مهرجان دودج 

 مناسبات أخرى، كذلك. كانت القاعات مألى باملستمعني الذين ال يعرفون من األدب الفارسي الشعرّي، مرات، ويف
م إىل  سوى الرومي وليسوا على اطالع على الشعر األمريكي املعاصر. وعندما سأل بعضهم عن السبب الذي جذ

م مل يكون م كانوا حيتاجون إىل مساع الرومي أجابوه إنه يلّيب حاجة لديهم مل يكونوا ليكتشفوها لواله! وأ وا ليدركوا أ
  مثل هذا الشعر حىت مسعوه...
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ويرى كلينتون أّن طغيان هذا التّيار اآلن مرّده إىل تفّتح الوجدان الروحّي لدى كثري من األمريكيني، يف السنوات 
 The Essential(الرومي  ّمث إىل اخليمياء السعيدة اليت جاءت باملرتجم يف الوقت املناسب. إن جناح زبدة األخرية،

Rumi( يف نظر صناعة النشر، هو، ببساطة، أنه مظهر من ظاهرة شاملة متثّلت يف جناح اإلنتاج الذي يغرف من ،
معني الروحانّية الشخصّية. أما الشّق الثاين من اجلواب حول هذا الرواج اهلائل لشعر الرومي فهو ظهور مرتجم عبقرّي 

سبقوه إىل ترمجة الرومي قبله بسنوات فقط وهم من شعراء أمريكا البارزين، مبن فيهم  مثل باركس جنح حيث أخفق من
روبرت بلي ومروين. لقد ورد باركس هذا امليدان فنهض باملهّمة بصفته متصّوفاً ممارساً وشاعراً موّطد األركان والسابق إىل 

قى للغيب مكانه يف هذه املوجة، قدر من السحر استيعاب الرومّي املرتجم يف قلب إنتاجه الشعرّي. على أية حال، يب
، )فيتزُعَمر(ميتنع فهمه على التحليل العقالين. إّن القرن التاسع عشر شهد املعجبني برباعيات فيتزجرالد فعّمدوه باسم 

)Fitz Omar( اآلن، حنن أمام جالل الدين باركس .)Jalaloddin Barks( مهما يكن من أمر، يف .
إىل رأي جريوم كلينتون، أّن العبقريّة ليست وحيًا وحسب، كما يعتقد، بل هي، كذلك، صرب طويل عقيدتنا، إضافًة 

األمريكية، منذ  - ومعاناة مستمرّة واعية. والدليل أّن باركس جعل من الرومي شغله اليومي الشاغل يف نقله إىل اإلنكليزية 
 The Essential( قبل أن جيمعها يف زبدة الرومي أواسط السبعينات، وقد أصدر دزينة من الكراريس حوت ترمجاته

Rumi(.  
انطالقًا من ذلك، نستطيع أن نفهم، شيئًا فشيئاً، سّر شعبّية الرومي املتعاظمة يومًا بعد يوم يف بالد العّم سام؛ وهو 

لمّي الروحّي احتّل لغٌز ظاهر ينطوي على أسباب شّىت حاولنا سْرب غور بعضها. إال أن ذلك الغزَو املولوّي الرومّي السّ 
م، يومًا بعد يوم، إىل الّسالم، مشفوعًا بالطمأنينة الداخلّية واالنعتاق من  قلوب األمريكيني طوعًا ال كرهاً، وهو خيطو 
ربقة املادة والعالئق البشرية. موالنا حيمل إىل أمريكا غصن الزيتون الذي استقبل به السيد املسيح رمزًا للسالم، وينصب 

يني معراجًا إىل السماء، ويدخل إىل بيوت األمريكيني وخمادعهم فيستسلموا للنوم املطمئن على أنغام املثنوي لألمريك
  .يهدهدهم باعثاً فيهم األحالم من جديد

*********************  
  الهوامش:

  .*) كاتب وأكادميي من لبنان
  .35-24اآلية  :سورة النور -1
األصــل يقابــل الــّرواة، أُطلــق علــى حَفظــة القصــص والروايــات وال ســّيما البطوليــة منهــا. النّقالــة: مصــطلح فارســّي عــرّيب  -2

  .)الشاهنامه(وقد أفاد الفردوسي من هذا الرتاث الشفوي يف 
ران، گران: انتشارات دانش ،قصص ومتثيالت مثنوي ،فروزانفر -3   هـ.ش.1333اه 
  .15-13)؛ ص80(دي ماه  146 پياپي، ش  4قرآن، سـلستان گهفته نامه   )موالنا وقرآن( ،فاطمه حيدري -4
ــران4شــرح مثنــوي( ،ســّيد جعفــر شــهيدي -5 -16ص 1376دوم،  پاچــي، گــشــركت انتشــارات علمــي وفرهن ،). 

17.  
  .19/23مّىت،  ،. اإلجنيل40-7يةاآلسورة األعراف،  -6
  .245) شهيدي، ص4شرح مثنوي ( -7
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ران، گران، انتشارات دانشأحاديث مثنوي.  ،بديع الزمان فروزانفر -8   .128و 38، صهـ1334اه 
  .14/4سورة إبراهيم،  ،القرآن -9

ـــران ،كـــرمي زمـــاين-10 هــــ.ش؛ دفـــرت أول، 1378اب هفـــتم، چـــانتشـــارات اطالعـــات،  ،شـــرح جـــامع مثنـــوي معنـــوي. 
  .339ص

  .11أحاديث مثنوي، ص -11
فمــــا بعــــد. ويف شــــرح مثنــــوي  3721لبيــــت ا 1/1060راجــــع املــــنت والقّصــــة يف: شــــرح جــــامع مثنــــوي معنــــوي،  -12

  فما بعد. 4/240شهيدي، 
مـن واسـفند  6ش  11وهش، س ،ژ ، آينـه بـ)مـوال درجشـم ودل موالنـا( راجع، كـذلك، رضـا بابـايي: -30)، ص79(

37.  
ـران، )تبـدل حـواس در موالنـا وابـن فـارض(دكرت أمحـد أمحـدي:  -13 ، جملـه دانشـكده ادبيـات وعلـوم انسـاين دانشـكاه 

  وصفحه هاى قبل. 10ص 1370باييز وزمستان ، 4و ، 3مشاره  29ل ،سا
(خبــش اول)، زبــان وادب (جملــه دانشــكده ادبيــات  )يونــد فكــري مولــوى وابــن عــريبپتــأملي در (ســّيد حســن أمــني:  -14

ــــاي خــــارجي دانشــــ ــــار ، 11ش  3اه عالمــــه طباطبــــائي)، س ،گفارســــى وزبا )، 79تــــاريخ انتشــــار: اســــفند  79(
  .30-1ص

م، صــوّيف مــربّز، شــافعّي املــذهب، ولــد يف قونيــة وتــوّيف 1275هـــ/673وي الرومــي، املتــوّىف عــام يــصــدر الــدين القون -15
ــا. تتلمــذ علــى ابــن عــريب زوج أّمــه. إضــافة إىل تراثــه الصــوّيف، جــرت بينــه وبــني نصــري الــدين الطوســي مكاتبــات يف 

  .)ّم القرآنإعجاز البيان يف تفسري أ(مسائل فلسفّية، ومن كتاباته 
  .30-67اآلية سورة امللك، -16
  م.2000دار البابطني،  ،فكتور الِكك: خمتارات من الشعر الفارسي، منقولة إىل العربّية، الكويت -17
  .2269الغزلّية رقم  ,5/96كّليات مشس،   -18
يف حبــث آخــر أعــددناه لنــا عــودة إىل تفصــيل هــذه املســائل وتقــومي شــعر موالنــا العــريب مــن حيــث املضــمون والشــكل  -19

  هلذه الغاية.
: الكتــــاب املقــــّدس، كتــــب الشــــريعة اخلمســــة، ســــفر التكــــوين، )وقــــال اهللا: لنصــــنع اإلنســــان علــــى صــــورتنا كمثالنــــا( -20

  .م1984من طبعة بريوت، دار املشرق،  70ص 26/،1
  .64/3و 40/64: القرآن الكرمي، سورة غافر﴾وصّوركم فأحسن صوركم﴿

  .﴾لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي﴿ 4-95ة، اآليسورة التني -21
22- La Fontaine,Victor Hugo, Paul Fort, Montesquieu, Voltaire, Diderot, 

Nietzsche, Goethe, 
23- Rückert, Von Hammer, Sehlegel, Hartmann, Grümelschausen, Adam 

Olearius. 
. كـــان فلـــيكس م1938شـــره يف اإلســـكندرية مبصـــر عـــام ) ونم1939-1882نقلـــه إىل العربّيـــة فلـــيكس فـــارس ( -24
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فارس كاتباً، خطيباً وصحافياً لبنانياً من أّم فرنسّية. عّني سكرترياً ملتصّرف لبنان رستم باشـا وكلّـف فيمـا بعـد مبهمـة يف 
)، م1936رية الواليات املتحدة األمريكيـة مـن قبـل اجلنـرال غـورو. مـن آثـاره: رسـالة املنـرب إىل الشـرق العـريب (اإلسـكند

  ومؤلفات أخرى وترمجات.
  املريد، هنا، اسُم فاعل من أراد، يُريد، ال باملعىن الصوّيف، جتّنباً لاللتباس. -25
 Faut-il aimer son" )هــل حمّبــة القريــب واجبــة؟(: Antoine Grandjeanأنطــوان غراجنــان  -26

prochain?" ــــة لونوفــــل أو  Le Nouvelبرســــافاتور ، يف عــــدد خــــاص خــــارج التسلســــل أصــــدرته جمّل

Observateurالعبارات املوضـوعة 89بعنوان: نيتشه تنّور ضياع العامل احلديث، ص م,2002، سبتمرب/أكتوبر .
 ).Fragments posthumes(بني مزدوجني مأخوذة من مقاطع منشورة بعد موت نيتشه 

ــران، مشــاره ، انتشــارات ،ــران ،مقدمــه رومــي وتفســري مثنــوي معنــوي ،رنالــد الــن نيكلســن -27 آبــان  1330دانشــكاه 
  .196ص م,1350/1971

  األصل الفارسي: -28
  من آرزوســـــت،اكز ديو  ملومل وانس     شهر ـردِ گشت  گراغ مهي  چدي شيخ با

  ـفت: آنكه يافت مي نشَود، آمن آرزوستگ     شته امي ماگـفتم كه يافت مي نشَود،  گ
29-  Heine, Bodenstedt, Platen, Rückert. 

    ) يف:1(  -30
Messers Trübner Oriental Series Sir James Redhouse,   

E. H. Whinfiel  
E.H. Palmer: Song of the Reed  

R.A. Nicholson: Selected Poems from the Diwan-i-Shams-i-Tabriz, 
Cambridge, 1898. 

مطبعـــة  ،القــاهرة ،بـــراهيم أمــني الشـــواريبإترمجــة  ) راجــع قولــه يف: تـــاريخ األدب يف إيــران مـــن الفردوســي إىل الســـعدي،2(
  .660ص 1954السعادة، 

31-La comtesse de Noailles 1876–1933,أديبـة فرنسـّية ولـدت يف بـاريس وخلفـت جمموعـات  م
  (القلب املتكّثر).  Le Coeur innombrableشعرية بينها: 

32- Javâd Hadîdî: De Sa’di à Aragon. Tehran: éd. Alhoda, 1999, p. 461. 

  .474-462، صDe Sa’di à Aragonراجع  -33
  .164ص 5موالنا: كّليات مشس، ج، -34
35- Maurice Barrès: Une enquête aux pays du Levant, Paris, 1923 (2 

vols). 
36-Une enquête aux pays du Levant  ،2/105.  
  .2/74نفسه،  -37
38- Louis Aragon: Le fou d’Elsa, p. 294. 
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  .320جامي: َهفت أُْوَرْنكـ، ص -39
  .261)، ص1364ديوان مشس (انتشارات جاويدان،  -40
الدراسـات (يف جملـة  )جنبـه هـاى سـور رئاليسـيت در خالّقيـت شـاعرانه موالنـا(راجع مقال الدكتور حممد رضا أميين  -41

ــا باجلامعــة اللبنانيــة، ال)األدبيــة مــن الــدورة اجلديــدة. كــذلك تراجــع  6-5عــددان ، منشــورات مركــز اللغــة الفارســية وآدا
  وسوامها. 27مقدمة د. شفيعي كدكين على كـزيده غزليات مشس، ص

ُيشـــار إىل أّن ترمجـــة ملختـــارات مـــن بعـــض أعـــالم الشـــعر الفارســـي نشـــرت باللغـــة الرومانيـــة يف جمّلـــدين ضـــّما أشـــعاراً  -42
الـيت ترمجهـا كيوزكـه بويـا. أمـا  )رباعيـات عمـر اخليّـام(ان م بعنـو 1969للخّيام وسعدي وحافظ. اجملّلد األول نشـر عـام 

  .م1974برتمجة أّتوستارك عام  )أمجل أشعار عمر اخلّيام وسعدي وحافظ(اجمللد الثاين فكان عنوانه 
43- Edgar Papu: Poezia lui Eminescu. Bucuresti: Editura Univers, 1979, 

p.47. 
  .48املرجع نفسه، ص -44
45- Poezia lui Eminescu, pp. 49 - 50. 

  .50نفسه، ص -46
  .52-51نفسه، ص -47
  ).م1999(خريف  2العدد  9، باإلنكليزية، اجمللد ،Edebiyatيف فصلّية أدبيات  )زبدة الروميّ (مراجعة لِـ  -48
 وردت مقولته شاهداً يف: -49

Donald Hill, ed.: Claims for Poetry. Ann Arbor: The Un. of Michigan 
Press, 1982, pp. 17 - 37. 

 Galwayيف الكتـاب نفسـه، بقلـم  )Poetry, Personality, and Death(املقولـة يف مقالـة:  نظرا -50

Kinnel.  
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  اتالطرق الصوفية: أهــداف وغايـ
  *علي دحروج

  الطريقة: الداللة والمفهوم -
ن احلياتيـة. هـو الـدرب الـذي يسـلكه بـل جيـب أن الطريق عند الصوفية هـو إقامـة نـاموس العبوديـة املـالزم لرحلـة اإلنسـا

يســلكه ليعــرب مــن فنــاء الفنــاء اىل حضــرة البقــاء. إنــه الســلوك الــذي يطبــع شخصــية صــاحبه بطــابع اإلنســان املتكامــل مــع 
نفســه, الســاعي أبــداً إىل التكميــل بغــريه. إنــه اخلــروج مــن وهــم الغفلــة وحــب الزائــل إىل الــدخول يف كنــف احلقيقــة وثبــات 

اياته ال تصح إال بصـحة البدايـةاألبد . كمـا اتفقـوا علـى أن أكثـر املوانـع )1(. لذا يتفق الصوفية على أن غايات الطريق و
بــدايات الســلوك وتوضــيح األســس الــيت يقــوم عليهــا الطريــق مــن أهــم   وأكــرب العوائــق إمنــا تنشــأ مــن فســاد االبتــداء. فتصــبح
  .)2(انت النهاية أمت وأسلممقاصد الصوفية, ألن البداية كلما كانت أحكم ك

. أما سلوك الفقري الصـويف )3(عبارة عن رفع التعينات القلبية والنفسية والروحية والسرية واحلقية تعاىلوالسلوك إىل اهللا 
ما أن يكون بـالرتقي أو التـديل، إالسائر يف قطع مسافة النفس يف املقامات واألحوال، أي يف معارج مدارج رقيه الروحي، ف

وية شيخه أو سـائحا، أو مـن أهـل األسـباب الـذين يسـعون للـرزق، ويعملـون لـدنياهم ويعيشـون يف اكان متجردا يف ز سواء  
م. وقد كثر احلديث واجلدل حول هذه املنازل اليت يقطعها السائر, فهي كاملراحل للمسافر   .)4(بيو

  .)5(املشروعة اليت ال رخصة فيها تعاىلإذن فالطريق عبارة عن مراسم اهللا 
قيــل: احلــال تغــري األوصــاف علــى العبــد, فــإذا اســتحكم وثبــت (): ـهــ683ويف الفتوحــات املكيــة يقــول ابــن عــريب (ت 

فهــو املقــام. فــإن قلــت: ومــا املقــام؟ قلنــا: عبــارة عــن اســتيفاء حقــوق املراســم علــى التمــام, وغايــة صــاحبه أن ال مقــام وهــو 
ه أدب الشريعة, ووقتاً أدب اخلدمـة, ووقتـاً أدب احلـق. فـأدب الشـريعة األدب. فإن قلت: وما األدب؟ قلنا: وقتاً يريدون ب

الوقوف عند مرامسها وهي حدود اهللا. وأدب اخلدمة الفناء عن رؤيتها مع املبالغة فيها برؤية جمريها. وأدب احلـق أن تعـرف 
  ما لك وما له. واألديب من كان حبكم الوقت أو من عرف وقته.

ما أنت به من غري نظر إىل ماٍض وال إىل مستقبل. هكذا حكم أهل الطريـق. فـإن قلـت:  فإن قلت وما الوقت؟ قلنا:
ومـــا الطريـــق عنـــدهم؟ قلنـــا : عبـــارة عـــن مراســـم احلـــق املشـــروعة الـــيت ال رخصـــة فيهـــا مـــن عـــزائم ورخـــص يف أماكنهـــا. فـــإن 

  .)6)(رخصة وهو غلطالرخص يف أماكنها ال يأتيها إال ذو عزمية, فإن كثرياً من أهل الطريق ال يقول بال
 -أي الصـويف-فـإن مسـألته (هـ) مفهوم الطريق انطالقـا مـن ممارسـة الصـويف نفسـه فيقـول:  243ويشرح احملاسيب (ت 

. وإن أجــاب أجابــك بالوصــف عــن طريــق قــد ســلكه, وعــن آفــات قــد -ســبحانه وتعــاىل-وجدتــه بصــرياً بــالطريق إىل اهللا 
بعلم قـد ارتقـى إليهـا. فـدل املريـدين علـى  -سبحانه– القرب من اهللا رفضها, وعن مكابدة قد جاهدها, وعن درجات يف

ابتدائه, وما عرض له من القواطع, وبأي شيء قطعهـا, وأنـه مل يصـل إىل السـرور والراحـة إال بعـد املكابـدة واجملاهـدة, ألن 
  .)7)(يتحملوا مثل ما لقي حىت يفضوا إىل الغىن والراحة والسرور

: تعــاىل) فيشــرح طريــق املريــدين قــائًال: (املريــدون وهــم الــذين شــرط هلــم اإلنابــة, فقــال اهللا ـهــ632أمــا الســهروردي (ت 
والــذين جاهــدوا فينــا ﴿: تعــاىل), فطولبــوا باالجتهــاد أوًال قبــل الكشــوف. قــال 13(الشــورى:  ﴾ويهــدي إليــه مــن ينيــب﴿

الرياضــيات واجملاهــدات، وســهر الــدياجر وظمــأ  ع) يــدرجهم اهللا يف مــدراج الكســب بــأنو 69(العنكبوت:﴾لنهــديهم ســبلنا
م لوامع األرب. يتقبلون يف رمضاء االرادة، وينخلعون عن كل مألوف  اهلواجر. تتأجج فيهم نريان الطلب، وتتحجب دو
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ـا, وهـذه اهلدايـة آنفـاً هدايـة خاصـ -سبحانه وتعاىل-وعادة. وهي اإلنابة اليت شرطها احلق  ة, هلم, وجعل اهلداية مقرونة 
يه مبقتضى املعرفة األوىل. وهذا حـال السـالك احملـب املريـد,  ا هداية إليه, غري اهلداية العامة اليت هي اهلدى إىل أمره و أل
فكانت اإلنابة عني اهلداية العامة, فأمثرت هداية خاصة, واهتدوا إليه بعد أن اهتـدوا لـه باملكابـدات, فخلصـوا مـن مضـيق 

رزوا من وهج االجتهاد إىل روح األحوال, فسبق اجتهـادهم كشـوفهم, واملـرادون سـبق كشـوفهم العسر إىل فضاء اليسر, وب
  .)8()اجتهادهم

   طريق الصوفية -2
لقد حاولت الطرق الصوفية رسم اإلطار العام الذي ينضوي حتته اجلميع وصوًال إىل حتقيق مبدأ السعادة التامـة وذلـك 

ملشــاهدة, والــتخلص مــن ماديــة احليــاة, واالرتقــاء بــالنفس والــروح إىل مصــايف مــن خــالل االنســالخ كليــاً عــن عــامل احلــس وا
) ـهـ 505األنبياء, عندها يكـون اإلنسـان قـد وصـل, وإذ ذاك يشـعر حبقيقـة إنسـانيته. ويف ذلـك يقـول اإلمـام الغـزايل (ت 

ـــا تطهـــري القلـــب بالكليـــة عمـــا ســـ , ومفتاحهـــا تعـــاىلوى اهللا يف املنقـــذ مـــن الضـــالل: (مـــاذا يقـــول القـــائلون يف طريـــق طهار
اجلــاري منهــا جمــرى التحــرمي مــن الصــالة, اســتغراق القلــب بالكليــة بــذكر اهللا, وآخرهــا الفنــاء بالكليــة يف اهللا؟ وهــذا آخرهــا 

ئلهـــا. وهـــي علـــى التحقيـــق أول الطريقـــة, ومـــا قبـــل ذلـــك  او أباإلضـــافة إىل مـــا يكـــاد يـــدخل حتـــت االختيـــار والكســـب مـــن 
ـــم يف يقظـــتهم يشـــاهدون املالئكـــة كالـــدهليز للســـالك إليـــه.  ومـــن أول الطريقـــة تبتـــدئ املكاشـــفات واملشـــاهدات, حـــىت أ

صواتاً ويقتبسون منهم فوائد. مث يرتقى احلال من مشاهدة الصور واألمثـال علـى درجـات أوأرواح األنبياء, ويسمعون منهم 
  .)9()لى خطأ صريح ال ميكنه االحرتاز عنهيضيق عنها نطق النطق, فال حياول معربِّ أن يعرب عنها إال اشتمل لفظه ع

وأحكامــه التكليفيــة الــيت ال رخصــة فيهــا, وهــي املختصــة  تعــاىلأمــا الطريقــة عنــد أهــل احلقيقــة يف عبــارة عــن مراســم اهللا 
  .)10(مع قطع املنازل والرتقي واملقامات تعاىلبالسالكني إىل اهللا 

بر عمليـاً ضـروب السـلوك الفـردي, نـراه يصـبح جمموعـة مـن وبعدما تطـور مفهـوم الطريـق مـن مـنهج أخالقـي للـنفس يـد
خوانيـة اإلسـالمية املختلفـة, إىل أن أصـبحت الطريـق مرسم التدبري الروحـي املعمـول بـه مـن أجـل املعاشـرة يف اجلماعـات اإل

يصبح اإلنسان منهجاً يدل على املعاشرة القائمة على الرعاية اإلسالمية العادية, وعلى سلسلة من الوصايا اخلاصة, لكي 
مريــداً, ويتلقــى املريــد البيعــة أو التقليــد أمــام طائفــة مــن الشــهود ذوي املراتــب مــن شــيخ الســجادة واملرشــد واملقــدم والنقيــب 

  .)11(واخلليفة
إن مــا انتهــى إليــه الطريــق الصــويف يف أيامنــا احلاضــرة هــو عهــد بــني الشــيخ املريــد علــى التوبــة واالســتقامة, والــدخول يف 

هللا دائماً, والعمل بآداب وأصول الطريقة اليت يتبعها املريد, مع القيام بأوراد وأحـزاب شـيخ الطريقـة يف املواعيـد طريق ذكر ا
  واملناسبات اليت حيددها له.

  طريق الشاذلية -3
رح. املراد بالطريق هنا طريق السلوك إىل اهللا, وهي طريق الصوفية, وهلا ظاهر وباطن. فظاهرها مـا يتعلـق بإصـالح اجلـوا

يف  -ســـبحانه–وباطنهـــا مـــا يتعلـــق بإصـــالح العـــوامل الباطنيـــة. فألهـــل هـــذه الطريقـــة اخلاصـــة كمـــال املعرفـــة واملراقبـــة للحـــق 
احلركات والسكنات واألنفاس واللحظات, حي يستوي سـلطان احلـق علـى القلـوب, فيضـمحل مـا تعلقـت بـه أو سـكنت 

ا   .)12(إليه من أحوال الدنيا وخطو
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ـــا تقـــوم علـــى أصـــول مخســـة هـــي: تقـــوى اهللا يف الســـر والعالنيـــة, وإتبـــاع الســـنة يف األقـــوال والطريقـــة الشـــاذلي ة يف حز
يف القليــل والكثــري, والرجــوع إىل اهللا يف الســراء  تعــاىلواألفعــال, واإلعــراض عــن اخللــق يف اإلقبــال واإلدبــار, والرضــا عــن اهللا 

  .)13(والضراء
ا قطب تدور أما أركان الطريقة عندهم فهي أربعة: حمبة  وذكر وفكر وتسليم. وأهم هذه األشياء هي احملبة اإلهلية, أل

  .)14(عليه الدوائر, فمىت أحببته وذكرته, ومىت ذكرته فكرت فيه, وسلمت أمرك إليه
أما املمارسة العملية الشاذلية فالطريقة عندهم حمبة وصدق وحفظ أسرار اهللا, وال جيـوز إعطـاء الطريـق ملـن ال حيفظهـا. 

لفقري الصــادق ال يــتكلم باحلقــائق علــى غــري أهلهــا إال إذا كــان متمكنــاً مــن العلــوم الظــاهرة, خشــية أن خيطــئ يف التعبــري فــا
فيكفـر دون أن يــدري, ولــذلك جيــب عليــه أن يتــوب عــن إعطــاء الطريقــة ملــن ال حيفظهــا, فيمــا لــو فعــل ذلــك, ويتــوب عــن 

  .)15(التحدث باحلقائق أمام الناس
  بنديةالطريقة النقش -4

تقوم الطريقة النقشبندية على التمسك بعقائد أهل السنة, وترك الرخص واألخذ بالعزائم, ودوام املراقبة, واإلقبال على 
املـوىل, واإلعــراض عـن زخــارف الــدنيا, بـل وعــن كــل مـا ســوى اهللا, وحتضـري ملكــة احلضــور, واخللـوة يف التحلــي باالســتفادة 

ي عـوام املـؤمنني, وإخفـاء الـذكر, وحفـظ األنفـاس حبيـث ال خيـرج وال يـدخل نفـس مـع واإلفادة يف علـوم الـدين, والتزيـي بـز 
  .)16(الغفلة عن اهللا الكرمي, والتخلق بأخالق النيب صاحب اخللق العظيم

فخالصـــة هـــذه الطريقـــة هـــي أن الســـالك جيعـــل عزميـــة كـــل عمـــل وأحوطـــه كالواجـــب فـــال يرتكهـــا بـــال ضـــرورة ملجئـــة, 
ــا بــال داعيــة ضــرورية, ويأخــذ بــاألحوط ولــو عمــل باملــذاهب األربعــة واالجتنــاب عــن ورخصــته كــاحلرام ال يرتكب هــا وال يقر

  .)17(املهلكات والصفات الذميمة والتخلق باألخالق احلميدة
يف مجيــع األوقــات, يف الصــالة  تعــاىلبــدوام الــذكر والفكــر وعــدم الغفلــة عنــه  تعــاىلأمــا حقيقتهــا فهــي احلضــور مــع اهللا 

ذكر واألكل والشرب, وعنـد عمـل صـنعته, ويف الكثـرة والوحـدة واحملادثـة والسـكوت, ويف كـل حركاتـه وسـكناته والتالوة وال
, تعـــاىليف مجيـــع حاالتـــه, بـــل يكـــون حاضـــراً معـــه  تعـــاىلونشـــاطه وفتـــوره وغمـــه وســـروره, حبيـــث ال يكـــون غـــافًال عـــن اهللا 

ة وال قـــــول وال فعـــــل إال بـــــاهللا وال يضـــــيع وقتـــــه ويالحـــــظ حضـــــوره معـــــه بـــــالعكس, ويعتقـــــد أنـــــه ال حـــــول وال قـــــوة وال قـــــدر 
  .)18(باخلسران

هذا والنقشبندية يشرتطون للطريق شرائط ال بد منها حىت يستقيم حال املـرء ويسـتوي باطنـه مـع ظـاهره لـئال يعـيش يف 
  نفصام يف احلقيقة. ومن هذه الشرائط:اازدواجية املعىن أو 

الل من أرباب احلقوق ورد املظـامل واسرتضـاء اخلصـوم, والتحقـق بـآداب االعتقاد الصحيح والتوبة الصادقة واالستح -
السنة يف األمور كلها, والدقة والتحقيق على العمل بأصح الشريعة, واالهتمام على اجملانبة مـن كـل املنكـرات واملبتـدعات, 

  والغرية على التباعد من اهلوى واملذمومات.
بة الرجيحة من شـيخ كامـل عـامل عامـل واصـل إىل الشـهود الـذايت, إال أنـه ومنها أخذ البيعة والعهد الصحيح, واإلنا -

بربكــة صــحبته ينــال الســالك منــه مقصــوده حبســب اعتقــاده فيــه, هــذا إذا كــان عاملــاً. أمــا إذا كــان جــاهًال فــال يصــلح ألن 
فهـو يف  )(قـال رسـول اهللاويف يـده األخـرى  )يكون أهًال لإلرشاد, كما قال العلماء: من مل يكن يف إحدى يديه (قـال اهللا
  ظلمة اجلهل املطبق, فال يصل إىل احلق, فكيف يكون دليًال ومرشداً لغريه.
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ومن شرائطها العلم واحللم وحسن اخللق والتواضع ولني اجلانـب ومـا يتشـعب منهـا, وكـذا تبجيـل املشـايخ وال سـيما  -
  ا يوافق الشرع.تسليم وتفويض أمر املريد السالك نفسه إىل تربية شيخه ومرشده فيم

  ومنها مراعاة الوقوف القليب الذي هو الركن األعظم يف هذه الطريقة يف احلقيقة. -
ومنها أن يكون زي أهلها كزي عوام املؤمنني, فال يشرتط فيها التاج والطيلسان وغري ذلك من األزيـاء. ولـيس فيهـا  -

إن الـذكر بـال حضـور كمضمضـة عطشـان. وإمنـا االعتمـاد اجلهر بالذكر ورفع الصوت واحلركات بالرقص والتغين والغفلة, فـ
عنــدهم علــى تصــحيح العقائــد اليقينيــة وخلــوص النيــة وحمافظــة القلــب والطويــة وقتــل الــنفس بســيف اجملاهــدة يف العبــادات  

. وانطالقــاً مــن هــذه الشــرائط وغريهــا فقــد بــىن النقشــبندية طــريقهم علــى ســلوك خــاص يقــوم علــى ســرت احلــال )19(كلهــا
لسلوك هذه الطريقة اخلفية أن حيتجب حبجاب يتـوارى  تعاىلء ما يف البال, يعنون بذلك أنه يلزم على من وفقه اهللا وإخفا

به ليكون بعيداً عن نظر اخللق, فال يطلع يف طاعته علـى سـره أحـداً إال اهللا, حمرمـاً كـان أو غـري حمـرم, حـىت ال يشـتهر بـني 
ـاء الـدين شـاه نقشـبند عـن قاعـدة مبـىن هـذه الطريقـة العليـة فقـال: هـو  الناس حاله وشأنه. وقد سئل إمـام الطريقـة حممـد 

  .)20(أن يكون السالك فيها ظاهره مع اخللق وباطنه مع احلق
  طريق الدرقاوية -5

تســــاعاً يف الشــــمال اإلفريقــــي وحتديــــداً يف املغــــرب, ومتيــــزت هــــذه الطريقــــة امــــن الطــــرق الشــــاذلية الــــيت عرفــــت ازدهــــاراً و 
ل عــن الســلطة واالنتقــاد هلــا ورفــض الشــرك والشــعوذة. وقــد بلــغ األمــر مبؤسســها حممــد العــريب الــدرقاوي أن أمــر باالســتقال

أتباعه وتالميذه باالكتفاء بذكر (ال إله إال اهللا) جهراً يف التشهد, (وحممد رسـول اهللا) سـراً. وقـد كـان هلـا نشـاط تربـوي يف 
ســتعمر األجنــيب, وتكــاد تشــابه هــذه الطريــق طريــق اجلزوليــة الشــاذلية بــني اجملتمــع املغــريب ومحاســة دينيــة شــديدة قاومــت امل

  .)21(األهداف والغايات وتنظيماً 
  طريق القادرية -6

). ويف هــذه ـهــ561ادر اجلــيالين (ت قــال ترتقــي القادريــة يف نســبها إىل مؤسســها األول الشــيخ اإلمــام حمــي الــدين عبــد
  عامل الفناء الدنيوي، يف عبور متواصل لدرجات السلم الروحي. الطريق يرتقي السالك يف معراجه الروحي من

وتقــوم هــذه الطريــق علــى جماهــدة الــنفس لتــتخلص مــن كــدورات املــادة والصــفات املذمومــة, وال يتــأتى ذلــك إال بقطــع 
عـنهم: كانـت هــ) 973مألوف العادات وخمالفة الـنفس وبالرياضـة الروحيـة واحملاسـبة واملراقبـة الدائمـة. يقـول الشـعراين (ت 

طريقة اجليالنية القادرية التوحيد وصفاً وحكماً وحاًال. وحتقيقه الشرع ظـاهراً وباطنـاً, ويقـول للمريـدين: اتبعـوا وال تبتـدعوا, 
  .)22(وأطيعوا وال ختالفوا

  وقد انتظمت هذه الطريق يف جمموعة من القواعد واألحكام شكلت أهم خصال هذه الطريق وهي:
القــاً, اجتنــاب الكــذب يف اجلــد واهلــزل, وعــدم إخــالف الوعــد, احلــذر مــن إيــذاء اخللــق ولعــنهم, تــرك احللــف بــاهللا إط

حتمل ظلم اخللق واجتناب الدعوة عليهم, حسن الظن بأهل القبلة واحلذر من الشـهادة علـى أحـد مـنهم بكفـر أو نفـاق,  
اً. رفــع املؤونــة عــن اخللــق واالســتغناء عــنهم, كــف اجلــوارح عــن النظــر إىل املعاصــي واهلــّم إىل شــيء منهــا ال ظــاهراً وال باطنــ

قطع الطمع عن النفس مجلة واالنقطاع إىل اهللا, التواضع ألنه أصل كل الطاعات, فهو مخ العبـادة وغايـة شـرف الزاهـدين 
  .)23(الناسكني

  طريق التيجانية -7
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, -صـلى اهللا عليـه وسـلم-الرسـول  تتميز طريق التيجانية منـذ البدايـة بـأن مؤسسـها كـان يـرى أن مجيـع األمـور صـادرة عـن
فهي إذن معصومة من اخلطأ والزلل وال ميكن أن تناقش. وقد حتددت معامل هذه الطريـق مـن خـالل قـول الشـيخ التيجـاين 

لــزم الطريقــة مــن غــري إهــو الــذي حــدد لــه معــامل الطريــق بقولــه لــه:  -صــلى اهللا عليــه وســلم-نفســه عنــدما يقــول: (إن الرســول 
عن الناس حىت تصل مقامك الذي وعدت به أنـت, وأنـت علـى مالـك مـن غـري ضـيق وال حـرج وال كثـرة  خلوة وال اعتزال

  .)24)(جماهدة, واترك عنك مجيع األولياء
وقد سنَّ التيجاين يف طريقته ورداً وحزباً يقوم على االستغفار والصـالة علـى رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم. وممـا ورد 

م) حيــث يقــول: إن البــاطن إذا 1922يــق مــا ذكــره أحــد شــيوخها وهــو احلــاج مالــك ســي (ت أيضــاً يف معــامل هــذه الطر 
خالف الشريعة باطـل, وأنـه ال إهلـام صـحيحاً يـأيت مبـا خيـالف الكتـاب والسـنة, وأن الـوحي ال مطمـع فيـه بعـد حممـد صـلى 

يـد, فـإن الشـرع قـد مت وتبـني الفـرض اهللا عليه وسلم. إن امللك ال ينزل بوحي على قلب غري نـيب أصـًال, وال بـأمر إهلـي جد
  .)25(والواجب وغريمها, وانقطع األمر اإلهلي بانقطاع النبوة والرسالة

كــذلك نبــه يف رســالته علــى املريــد أن يعظــم كــل املشــايخ احملققــني ألنــه واجــب يف حقهــم عليــه, وأن احــرتام املســلمني 
جــره ذلــك إىل الكفــر وهــو ال يشــعر, فإنــه يســتحل الغيبــة  فــرض, وأن كــل مــن حقَّــر طريقــة غــريه فقــد حقَّــر اإلســالم. ورمبــا

  .)26(واحلقد والتفريق بني املؤمنني
  طريق المريدية -8

م) امللقـب خبـدمي الرسـول صـلى اهللا عليـه وسـلم. 1927تعود نسبة هذه الطريقة أوًال إىل الشيخ حممد مببا امبـاكي (ت
م) بقولـه: ملـا كملـت 1967ب سـريته حممـد األمـني جـوب(تهذه الطريق كما عرب عنها أحد تالمـذة الشـيخ إمبـاكي كاتـ

, وزاده بسـطة يف العلـوم واحلكـم واألنـوار واألسـرار, وقـواه علـى محـل تعـاىلله وراثة النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم بإكمـال اهللا 
يه   .)27(أعباء الوالية الكربى, أمره بالصدع ودعوة اخللق إىل اللياذ به واألخذ عنه والوقوف عند أمره و

فهذه الطريق تعبري عن اإلخالص الذي هـو روح العمـل, ونتيجـة معرفـة العـارفني الـذي بـه حيصـل الوصـول, وهـو عبـارة 
  .)28(عن كون العبد خالصاً يف حركاته وسكناته وعقائده وأفعاله وأقواله وأحواله كلها, ظاهراً وباطناً 

ــا والــذي يقــوم علــى تــال وة بعــض اآليــات واألدعيــة املســتوحاة مــن القــرآن الكــرمي وقــد كــان هلــذه الطريــق وردهــا اخلــاص 
واألحاديــث النبويــة, ويطلــب مــن املريــد قــراءة هــذا الــورد مــرة واحــدة اليــوم علــى األقــل مــع تــالوة جــزء مــن القــرآن الكــرمي إن 

مــع ورد اســتطاع. وليســت قــراءة هــذا الــورد فريضــة واجبــة علــى املريــد, بــل علــى حســب القــدرة واالســتطاعة, حــىت لــو قــرأه 
  .)29(آخر غريه

  طريق السنوسية -9
نطالقاً من الوضع العام الذي كان يلف العامل اإلسالمي يف النصف األول من القرن الثاين عشر من شعور بالضعف ا

ا  والفرقة املذهبية والتوجيه املنحرف وسيطرة فكرة التواكل على سلوك غالبية املسلمني, فضًال عن عادات وتقاليد من شأ
حتجــب رســالة اهللا لإلنســان يف حقيقتهــا, ووعــي اجتمــاعي يكــاد ينعــدم, وعصــبية طائفيــة طغــت علــى روح اجلماعــة, أن 

وخصومات سياسية ومذهبية وعرقية, كل ذلك كان دافعاً لظهور هذه الطريق كردة فعل على هذا الواقع املتخلف سياسـياً 
 املطلــوب الــيت اســتولت علــى مــنهج هــذه الطريــق, وراحــت تطــرح واقتصــادياً واجتماعيــاً وخلقيــاً ودينيــاً. لكــن فكــرة التغيــري



 109

تبــاع أســلوب اإلقنــاع إأفكــاراً علــى املســتوى العالئقــي بــني الطــرق الصــوفية متثلــت باالجتمــاع وااللتقــاء باملريــدين واألتبــاع, و 
  والتؤدة, والعمل على إشاعة روح املودة والتعاون وجتنب القسوة والعنف.

ـا بوجـوب الرجــوع إىل القـرآن والسـنة وأن داللتهمــا واحـدة, وتقـدميهما علــى رأي  وقـد جتلـت طريقـة السنوســ ية يف دعو
  .)30(كل جمتهد, كما نعى التقليد

هــذه املبــادئ جعلــت مــن الطريقــة السنوســية طريقــة تقــوم علــى البســاطة يف التعبــري وقــت العظــة واالبتعــاد عــن كرامــات 
املريــدين, وكــأن السنوســية أرادت مــن هــذا املــنهج أن تكــون طريقــة إصــالحية األوليــاء وخــوارق العــادات وميــزات املتقــدمني و 

مــن خــالل عملهــا وممارســتها وســلوكها لتكــوين وإعــداد جيــل مــن املســلمني يتســم بالتســامح وصــفاء الــنفس واإلميــان بــاهللا 
  واحلمية من أجل اهللا والوطن.

كـل وإعـداد والتـزام بالعبـادة والسـعي يف احليـاة معـاً, مل تنهج هذه احلركة طريق االستسالم والتواكـل, بـل كانـت حركـة تو 
فعملت على تصفية النفوس وربط األفراد برباط روحي أخوي, وتوجيه الناس حنـو أمـنهم يف الـداخل واخلـارج, كمـا قضـت 
على اخلصومات وساعدت الفقراء وعلمت وهذبت, وضربت بشيوخها املثل يف الزهد بالدنيا والتضـحية يف سـبيل اهلـدف 

  ).31(عامال
  المنهج العملي للطرق الصوفية -10

تعتــرب األعمــال الصــاحلة املــنهج العملــي حلقيقــة فهــم اإلصــالح وتطبيقــه واقعــاً ملموســاً. وعلــى هــذا املبــدأ راحــت كــل 
الطـــرق الصـــوفية تســـعى لتحقيـــق هـــذا اهلـــدف وذلـــك مـــن خـــالل املفـــاهيم العامـــة الكـــربى الـــيت رمســـت معـــامل الطـــرق علـــى 

  ها. وهي:اختالفها وتنوع
الشيخ املرشد أو مـا يسـمى باملصـطلح الصـويف الـوارث احملمـدي مـع كـل مـا حيـيط بـه مـن علـم وهيبـة ووقـار وقـدرة  -1

  .)32(على التوجيه واإلرشاد
تباعــاً مطلقــاً ومعاهدتــه علــى تنفيــذ وصــاياه وتعاليمــه بدقــة وأمانــه, إأخــذ العهــد أو البيعــة وهــي إتبــاع املريــد شــيخه  -2

ذا االع   .)33(تبار أشبه بالعقد الشرعي بني الشيخ ومريدهوهي 
اخللوة: وتعين حياة العزلة واالنفراد واالنقطاع عـن اخللـق لتحقيـق األمنيـة والوصـول إىل املطلـوب. وبـدون اخللـوة ال  -3

  .)34(ميكن أن يعرف اإلنسان الصويف حقيقة التصوف
فس من خالل التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائـل, فـال اجملاهدة: إذا كانت غاية الصويف الوصول إىل تزكية الن -4

  .)35(ميكن حتقيق ذلك إال من خالل اجملاهدة, فهي فرض عندهم
ا إمنا هي  -5 ا الزهد: وهو عندهم قطع العالقة بني العبد والدنيا واالنصراف إىل اهللا, وأن ما ورد من متاع الدنيا ولذَّ

  قواطع وموانع حتجب العبد عن ربه.
السـماع: وهــو عبــارة عــن كيفيـة تأديــة الصــويف أذكــاره وأوراده يف حلقــات الـذكر, شــعراً وقصــائد وتــؤدى يف جمــالس  -6

  خاصة ويقام هلا مواسم معروفة.
العلــم: حيــث إن الصــوفية قســموا العلــم إىل ظــاهر وبــاطن, وميــزوا بــني الشــريعة واحلقيقــة, كمــا فرقــوا بــني علمـــاء  -7

, لكـن بعـض الفـرق رأت )36(ادهم أن العلم الصحيح إمنا هو علم الباطن أي علم القلـوبالظاهر وعلماء الباطن العتق
  يف التأكيد على أذكارها وأورادها مدخًال أساساً ال بد منه للعلم, فقدمت ذلك على غريه.
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ــا البنــاء العلمــي للطريقــة الصــوفية ويتمثــل يف جمموعــة األوراد واألحــزاب الــيت راحــت كــل فرقــة تصــوغ مضــمون  -8 حز
نطالقــاً مــن آيــات القــرآن الكــرمي وأحاديــث النــيب عليــه الســالم, وأقــوال وأدعيــة مــأثورة عــن بعــض الصــحابة اووردهــا فيــه, 

والتابعني والصاحلني, مشددة على االلتزام بالنص واللفظ عند تأدية الورد أو احلـزب, سـواء يف أوقـات اخللـوة أو يف أوقـات 
  اجلماعة.

بــري الــذي اضــطلعت بــه الطــرق الصــوفية اليــوم كــان لــه أثــره الفعــال يف تربيــة الفــرد واجلماعــة هــذا الــدور االجتمــاعي الك
م أمناطـاً سـلوكية وقيمـاً دينيـة تتفـق مـع  وتنشئة األجيال دينياً وروحياً ومسلكياً عن طريق التهذيب والتزكية والتنقيـة بإكسـا

واملثاليـات هـي الربـاط اجلـامع بـني النـاس مجيعـاً، تنمــي اآلداب واألخـالق اإلسـالمية. وال شـك فـإن جممـوع هـذه األخـالق 
م على العالقات السليمة, وحتقق هلم عوامل اإلخاء والصفاء واملودة املتبادلة.   فيهم روح اإليثار واملودة، وتبين حيا

ناعـة بـالرزق، لقد حققت الطرق الصوفية ملريديها من سكينة روحية وراحة نفسية وطمأنينة بالعيش والرضا بـالواقع والق
  ما جعلت اجملتمع يتجنب الكثري من املشكالت اليت تنتج عن القلق والضيق واخلوف.

*****************  
  الهوامش:

  .باحث من لبنان )*
  .4اهلروي األنصاري، منازل السائرين، ص - 1
  .2/225عوارف املعارف، م.س،  - 2
  .262، صالكرمي اجليلي، شرح اإلسفار عن رسالة األنوار عبد – 3
  .204فاطمة اليشرطية احلسنية، رحلة إىل احلق، ص - 4
  .12ابن عريب، التعريفات، ص - 5
  .134-2/133ابن عريب، الفتوحات املكية،  - 6
  .34احلارث بن أسد احملاسيب، آداب النفوس، ص - 7
  .1/197عوارف املعارف، م.س،  - 8
ن بـه: حممـد زاده العثمـاين النقشـبندي، كتـاب بغيـة الواجـد يف . وقار 139أبو حامد الغزايل، املنقذ من الضالل، ص - 9

  .20مكتوبات حضرة موالنا خالد، ص
  .17عبداهللا بن علوي بن حسن العطاس، ظهور احلقائق يف بيان الطرائق، ص -10
  .173-172لويس ماسينيون، مادة (طرق صوفية)، دائرة املعارف اإلسالمية،  -11
  .38رحلة إىل احلق، م.س، ص -12
. وقــارن بــه: 29الشــريف حممــد بــن حســني بــن عبــداهللا احلبشــي، العقــود اللؤلؤيــة يف بيــان طريــق الســادة العلويــة، ص -13

القــادر زكــي، النفحــة العليــة يف  . وكــذلك: عبــد89حســن جــالب، احلركــة الصــوفية مبــراكش، ظــاهرة ســبعة رجــال، ص
  .192-191أوراد الشاذلية، ص

. وقـــارن بـــه: رحلـــة إىل 103ات احلـــق يف األنفـــاس العليـــة اليشـــرطية الشـــاذلية، صفاطمـــة اليشـــرطية احلســـنية، نفحـــ -14
  وما بعدها. 45، وكذلك: نوح حاميم كلر، أوراد الطريقة الشاذلية، ص338احلق، م.س، ص



 111

  .334رحلة إىل احلق، م.س، ص -15
  .14كتاب جامع األصول يف األولياء وأنواعهم، م.س، ص  -16
  .112املصدر السابق، ص -17
  .30كتاب بغية الواجد يف مكتوبات موالنا خالد، م.س، ص  -18
  .14، وقارن به: كتاب جامع األصول يف األولياء وأنواعهم، م.س، ص33-30املصدر السابق، ص -19
  .171. وقارن به: كتاب جامع األصول يف األولياء وأنواعهم، م.س، ص35املصدر السابق، ص -20
اهللا ناصــح علــوان، روحانيــة  . وقــارن بــه: عبــد89,136ة ســبعة رجــال، م.س، صاحلركــة الصــوفية مبــراكش، ظــاهر  -21

  .105الداعية، ص
  ).219الوهاب الشعراين، الطبقات الكربى، ( عبد -22
-3/1332ومــا بعــدها. وكتــاب: الغنيــة لطــاليب طريــق احلــق،  171، 34القــادر اجلــيالين، فتــوح الغيــب، ص عبــد -23

1336.  
  .1/43املعاين يف فيض سيدي أيب العباس أمحد التيجاين، سيدي علي حرازم: جوهر  -24
  .55الشيخ مالك سي، كفاية الراغبني، ص  -25
  .23املصدر األمني جوب، إرواء الندمي، ص -26
  .23-22املصدر السابق، ص -27
ــــه: خــــدمي حممــــد ســــعيد إمبــــاكي، التصــــوف والطــــرق الصــــوفية يف الســــنغال، 134املصــــدر الســــابق، ص -28 ، وقــــارن ب

  .87-85ص
  .42-32التصوف يف مصر واملغرب، م.س، ص -29

احلكـــيم عبـــد الغـــين قاســـم، املـــذاهب  . وقـــارن بـــه: عبـــد110-91حممـــد البهـــي، الفكـــر اإلســـالمي يف تطـــوره، ص -30
  .206-196الصوفية ومدارسها، ص

  .76القادر عيسى، حقائق عن التصوف، ص عبد -31
  .220-217الباري الندوي، بني التصوف واحلياة، ص عبد -32
. وقـارن بـه: حقـائق عـن التصـوف، 525-524حممد أمـني الكـردي، تنـوير القلـوب يف معاملـة عـالم الغيـوب، ص -33

  .245م.س، ص
  .114املصدر السابق، ص -34
  .395وكتاب: تلبيس إبليس، ص .621ابن اجلوزي، صيد اخلاطر، -35



 112

  التسامح: الفضيلة النادرة
  توماس مارتنز*

  كن المشاكل تتشابهالزمان مختلف ول -1
يف النصف الثاين من القرن السابع عشر كتب الفيلسوف اهلولندي الكبري سبينوزا إىل بين قومه مدافعا عن مبدأ احلريـة 

(مبا حيث إنه ال ميكن ألحد أن يصادر حق أحد يف حرية املشـاعر وإصـدار  الكاملة يف التفكري واملعتقدات الدينية فقال:
فــإن هــذا يســتلزم أنــه ال ميكــن  -طبعــي لكــل إنســان أن يكــون ســيد نفســه فيمــا يتعلــق بأفكــاره األحكــام، وحيــث إنــه حــق 

علـى أالّ يتحـدثوا  -دون حـدوث عواقـب وخيمـة  -إجبار الناس الذين يتكلمون بطرق وأساليب خمتلفة وأحيانا متناقضـة 
  إال ومن ما متليه عليهم السلطة العليا).

ة التســـامح كوســـيلة للتعـــايش بســـالم مـــع اآلخـــرين الـــذين حيملـــون معتقـــدات باختصـــار كـــان ســـبينوزا يتحـــدث عـــن أمهيـــ
وأفكــار خمالفــة لنــا. ولقــد تطــورت قضــية التســامح يف الفكــر السياســي الفلســفي الغــريب يف حقبــة مــن التــاريخ األورويب حــني  

بيــة, ومــن مث إحكــام كــان الصــراع علــى أشــدِّه بــني الربوتســتانت والكاثوليــك إلحكــام الســيطرة علــى قلــوب الشــعوب األورو 
حـىت -السيطرة السياسية على هذه الشعوب لتعزيز السيطرة على القلوب واألفكار. لقـد كانـت احلـروب الدينيـة يف أوروبـا 

وحشــية ومــدمرة لالقتصــاد واجملتمــع األورويب، إىل جانــب ذلــك فقــد كــان هلــذه احلــروب آثارهــا  -مبقــاييس الدمويــة األوروبيــة
يني الـذين وجـدوا أنفسـهم ضـحية هـذه الوحشـية. ولقـد كـان مـن نتـائج روح الـتعطش للـدماء الـيت املدمرة علـى النـاس العـاد

َأْن قتـــل أكثـــر مـــن ثلـــث  -ســـادت خـــالل حـــرب الثالثـــني عامـــا الـــيت مشلـــت كافـــة أراضـــي اإلمرباطوريـــة الرومانيـــة املقدســـة 
ى أن يقــوم كــل واحــد مــنهم باختيــار الديانــة الســكان املــدنيني، ومــا كــان هلــذه احلــرب أن تنتهــي إال باتفــاق أمــراء أوروبــا علــ

اخلاصة بشعبه. إال أن سبينوزا كان يدعو إىل أن احلق يف اختيار الدين واملعتقد ليس حقا مشروعا لألمـراء فقـط، وإمنـا هـو 
حق لكل الناس. وعليه فإن فكرة التسامح قد نشأت أول ما نشأت على أسـاس هـذه املالحظـة الدقيقـة واملقنعـة. وحيـث 

لــيس ألي مــن وجهــات النظــر الدينيــة املتنافســة القــدرة علــى إثبــات احلــق املطلــق ملــا تعتقــده والفســاد املطلــق لغريهــا مــن  إنــه
فإن أفضل ما ميكن أن يقوم به أهل هذه املعتقدات املختلفة هو أن يتخلقوا خبلق التسامح، وهذه اخللة  -وجهات النظر 

ــــا تــــذكَّي فضــــيلة االعــــرتاف حبتم يــــة االخــــتالف بــــني املعتقــــدات. وميكــــن أن نضــــيف إىل هــــذه املالحظــــة هــــي يف حــــد ذا
األبستمولوجية مالحظة أخرى مستلهمة من وحي اخلربة الدينية. ففي حني أنه ميكن اعتبار القضـية األوىل يف صـاحل مبـدأ 

 -محـور يف أنـه التسامح مبنية على أسس عقلية، فـإن القضـية الثانيـة تقـوم علـى أسـس أخالقيـة. حيـث إن القضـية هنـا تت
ال ميكن وال ينبغي ألحد أن جيرب أحدا علـى أن يعتقـد دينـا بعينـه، ألن املعتقـدات الدينيـة يف  -فيما يتعلق باألمور الدينية 

األساس جيب أن تقوم على القناعة والرضا، وهذا ما أكده الفيلسوف جون لـوك حينمـا كتـب يقـول: (ال ميكـن ألحـد أن 
مــع مــا ميليــه عليــه شــخص آخــر؛ ألن قــوة املعتقــد وحيويتــه تقــوم علــى أســاس االقتنــاع العقلــي يكيــف معتقداتــه مبــا يتوافــق 

الــداخلي). ومــن مث فإنــه ال ميكــن ألحــد أن جيــرب أحــدا علــى اعتقــاد ديــن معــني؛ وذلــك ألن االعتقــاد واإلجبــار مفهومــان 
ينوزا بشــكل مباشــر إىل الوصــول إىل ينــاقض كــل منهمــا اآلخــر وبــذلك فهمــا يرتافعــان ال جيتمعــان. وهــذا مــا قــاد لــوك وســب

استنتاج مهم فيما يتعلق مبسؤوليات وواجبات احلكومة املدنية. وفيما يتصل باألمور الدينية فإن اسـتخدام سـلطة احلكومـة 
م،  م وممتلكـا غري مناسب وال مربر له. إن مهمة احلكومة املدنية تتحدد يف وضع النظام العام ومحايـة حيـاة النـاس وحريـا

  ذلك فإن مواقفها جتاه االختالفات الدينية جيب أن تتسم بالتسامح.وب
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إن مبدأ التسامح يتطلب من الناس أن يتعايشوا يف سالم مع مـن حيملـون معتقـدات وقـيم مغـايرة. إن التسـامح فضـيلة 
الســهل وإمنــا لــيس بــاألمر  -تعــين يف األســاس االســتعداد ألن نســامح؛ ألن حتمــل مــا ال نرغــب عــن مساعــه ومــا ننــزعج منــه 

حيتاج إىل الكثري من الصرب واملران. ولعل أول رد فعل طبعي ميكن أن نلمسه هو عندما نقوم مبحاولـة إقنـاع اآلخـرين خبطـأ 
مــا يفعلونــه أو تغيــري وجهــات نظــرهم حســبما نعتقــده. إن رفــض االقتنــاع بوجهــة نظرنــا جيعلنــا حنــاول أن نــتخلص مــن هــذه 

  املشكلة كلما متكنا من ذلك.
ــــا بطبيعــــة احلــــال صــــعبة املنــــال خصوصــــا يف عاملنــــا املعاصــــر إذ ال أحــــد يبــــدو مــــؤهال وحيــــ ث أن التســــامح فضــــيلة فإ

م وقـيمهم األساسـية مـن  للتحدث عن هذه الفضيلة. حيث شاع مؤخرا االجتاه حنو النظر إىل اآلخرين وإىل أساليب حيـا
ء غياب التسـامح يف حياتنـا املعاصـرة هـو أنـه يتطلـب وجهة نظر شخصية ضيقة وحمدودة. إن أحد األسباب اليت تقف ورا

اعرتافا ما بعدم اليقينية األخالقية واختاذ موقف الشك حنو قيمنا ووجهات نظرنا. جيب علينا أن نعتقد  -بدرجة أساسية-
ذينـا. جيـب بإمكانية خطـأ مـا نـؤمن بـه إذا كنـا نريـد فعـال أن نتسـامح مـع آراء اآلخـرين الـيت تتنـاقض مـع وجهـة نظرنـا أو تؤ 

  علينا أن نتقبل فكرة أن كل فرد منا له كيانه املستقل؛ وبذلك نعطيهم الفرصة لكي يرفضوا قيمنا.
وال خيفـى صـعوبة أن يقـوم أحــدنا بتطبيـق مبـدأ الشـك علــى أخـص معتقداتـه، والسـماح لآلخــرين بتحـديها حيـث ميثــل 

َد اآلخـرون هـوييت، فـإن احلـل يكمـن يف إخضـاع هذا العمل خطرا حمدقا على هويـة الشـخص منـا. وعنـدما حيـدث أن يـَُهـ دِّ
قيم اآلخرين لتتماشى مـع قيمـي. وعنـدما حيـدث صـراع حـاد بـني القـيم فـال بـد أن تكـون النتيجـة هـي تغلُّـب إحـدى هـذه 
القــيم علــى األخــرى علــى كــل حــال. وعنــدما يــرفض كــل واحــد مــن الطــرفني أو التنــازل عــن رأيــه فــإن احلــل البــديل هــو فــتح 

ايـة للصـراع. ويف هـذه احلالـة ال تبقـى إال قيمـة واحـدة هـي الصـحيحة أو علـى األقـل هكـذا الباب أ مام القوة لكـي حتـدد 
تبــدو؛ ألنــه عنــدما يكــون لطــرف بعينــه القــوة فهــو بــذلك لديــه احلــق أيضــا، وعليــه فمــن ذا يريــد التســامح عنــدما يكــون يف 

  ة؟!متناول هذا الطرف أو ذاك القوة العسكرية أو سلطة الدول
إن للتســامح مــن وجــه آخــر ضــرورة ملحــة والــيت مــن الضــروري أن نفهمهــا لكــي يتســىن لنــا أن نستوضــح ســبب غيــاب 

يف إطــار مــا كــان يعــرف (بتفــوق القــيم  -يف ســياق تارخيهــا األورويب-التســامح يف عاملنــا. لقــد مت اختيــار فضــيلة التســامح 
كمـــا يـــرى   -ا يف عصــــر التنــــوير األورويب. حيـــث يتطلـــب التســـامح احملايـــدة) لالســـتقالل والعقالنيــــة اإلنسانيــــة كمـــا تشـــكلت

مناخـــا عامـــا حمايـــدا لكـــي حتقـــق فيـــه حريـــة التفكـــري واالعتقـــاد، إال أن فكـــرة التســـامح اختفـــت عنـــدما مت  -ســـبينوزا ولـــوك 
ر األورويب، كــان اســتبدال القــيم الدينيــة بعقيــدة العقالنيــة. لقــد كــان التنــوير بكــل تأكيــد حركــة فكريــة مهمــة يف تطــور الفكــ

رأس التنــوير مبثابــة حركــة هــدفت إىل حتريــر اإلنســان مــن حتيزاتــه الدينيــة والسياســية لكــي يتســىن لــه اختــاذ قراراتــه بنفســه فيمــا 
ـا.  ـا قـيم صـاحلة ومسـلَّم،  يتعلق ِبِقَيِمِه السامية بدال من التسليم مبجموعة من القـيم اجلامـدة والـيت درج عليهـا العـرف بأ

ركــة التنــوير يف أوروبــا ارتبطــت تارخييــا بفكــرة تفــوق القــيم الالدينيــة، بــل كانــت مرادفــا هلــا يف كثــري مــن األحيــان، إال أن ح
حيــث ســاد االعتقــاد بــأن النــزاع بــني املقــوالت الدينيــة ميكــن اآلن حلهــا بــالنظر يف احلقيقــة املوضــوعية لعصــر التنــوير الــذي 

فة مــن أمثــال روســو أن اإلنســان ميكــن أن يــرغم علــى أن يكــون حــرا، وهــذه اتســم بــالنظرة احملايــدة لألشــياء. ويــرى الفالســ
الفصـيل الراديكـايل اليعقـويب خـالل سـنوات الرعـب اجلمهـوري  -بعـد ذلـك  -املقولة قد طبقها بالفعل بقوة احلديد والنار 

كيـف مـع الثقافـة احملايـدة للغالبيـة يف الثورة الفرنسية. وحبسب هذه القراءة للتنوير فإن األقليات الوطنية والدينية جيب أن تت
ـا مبـا يتوافـق مـع القـيم العامليـة املفرتضـة للتنـوير. وألن اجملتمعـات الغربيـة تضـمِّن  يف اجملتمعات الغربيـة وتكيـف أسـاليب حيا
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ام هــذه القــيم العامليــة يف نظمهــا السياســية والقانونيــة، أي يف حكـــم القــانون ويف نظــم الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان واحـــرت 
األقليــات، فــإن أولئــك الــذين ال يتفقــون مــع هــذه القــيم هــم ببســاطة ليســوا متنــورين، وينبغــي علــيهم أن يســمحوا ويرحبــوا 

لن يسبب أي خسـارة يف جـانبهم ألنـه مـن البـدهي  -كما يراه هؤالء   -باجلهود اليت تعمل على متدينهم وتثقيفهم. وهذا 
بعــد إىل أن يصــبحوا أحــرارا ويصــريوا متمــدنني حيــث إن هــذا يصــب يف  أن يــتم فــرض هــذه القــيم علــى الــذين مل يتحــرروا

  صاحلهم يف النهاية.
علــى أن التنــوير ميكــن أن ينظــر إليــه علــى أنــه عمليــة تقــدر أمهيــة األديــان كطــرق للحيــاة والرتبيــة القيميــة. وهــذا التأويــل 

ا املؤلفون وهو ما أمسيه أنا يعد أكثر إقناعا ويتفق مع الرس -الثاين واألكثر اعتداال لرتاث التنوير  الة األساسية اليت خرج 
اآلن بـ(عصر التسامح). لقد عرف الفيلسوف (كانت) التنوير بأنه حتدٍّ أبدي عندما قال: إننا (ال نعيش يف عصر متنـور، 

هنــا شــطرها مجيعــا. وإمنــا يف عصــر التنــوير). وعليــه فــإن التنــوير ينبغــي أن ينظــر إليــه علــى أنــه غايــة مهمــة جيــب أن نــويلِّ وجو 
ولـن يــتم الوصـول إىل التنــوير إال إذا تعـايش النــاس مجيعـا يف دول مجهوريــة علـى أســاس الكرامـة واالحــرتام املتبـادل، وعنــدما 
تكون هذه اجملتمعات السياسية قد أقامت بينها وبني بعضها روابط تضمن (السـالم الـدائم). وحسـبما يـراه (كانـت) فإنـه 

  لنفسه قيم التنوير دون جتسد مبدأ العدالة الكونية كواقع َمِعيش.من العبث أن يزعم أحد 
وحترير ما ذكرنا سابقا هو أنه يف إطـار القـراءة األوىل، فـإن التنـوير ينظـر إليـه علـى أنـه جمموعـة مـن القضـايا الصـادقة يف 

جتعــل مــن التنــوير حركــة غــري ضــروري. إال أن القــراءة الثانيــة  -مــع وجهــات النظــر غــري الصــادقة-ضــوئها يكــون التســامح 
تشجع العمل حنو العدالة على املستوى احمللي واملستوى العاملي كذلك، والـيت يكـون فيهـا التسـامح عنصـرا أساسـيا ال غـىن 

فإننا بذلك ال ميكننا أن نتعامل معه كبدهيـة  -عنه. وإذا كان التسامح يتطلب كما هائًال من التحلي بالسلوك األخالقي 
لـيس مسـة ثابتـة ألي جمتمـع سـواء كــان هـذا اجملتمـع حمليـا أو إقليميـا أو دوليـا. وجيـب علـى التســامح أن  مسـلَّمة، حيـث إنـه

ذا يف حتد دائم. حيث إننا يف أمس احلاجـة اليـوم إىل التسـامح، متامـا   يدافع عن نفسه يف مواجهة نزعة الالتسامح، وهو 
  كما كان األوروبيون حباجة إليه يف القرن السابع عشر.

  التسامح في السياسة الدولية -2
رغـم حاجتنــا إىل التســامح علــى الصـعيد الــدويل إال أنــه قــد غـاب مــن عاملنــا اليــوم بشـكل واضــح للعيــان. ولكــي نعــرف 
سبب هذا التغييب فإنه يتوجب علينا أن نتمعن يف التفسريين الغربيني املهيمنني على العامل اليوم. هاتـان النظرتـان تشـكلتا 

ايـة احلـرب البـاردة. واحـدة مـن هـاتني النظـرتني تعكـس وجتسـد روح يف مطلع التسعي نات مـن القـرن املاضـي، مباشـرة بعـد 
التفــاؤل لتلــك الســنني، بينمــا تتخــذ األخــرى موقفــا أكثـــر تشــاؤًما وتنبــأ باألخطــار احملدقــة. وتعكــس القــراءة األوىل الفهـــم 

َفع األخــرى بــأن األديــان املختلفــة واملنظــورات الثقافيــة املختلفــة النضــايل للتنــوير وتفــوق وحياديــة القــيم التحرريــة، بينمــا َتــدْ 
ة لعصر احلروب الدينيـة  للناس وتنم عن بون شاسع وصدع سحيق ال ميكن رأبه. ورغم أن هذه النظرة األخرية تبدو مشا

ــا هنــا علــى نطــاق أوســع؛ هــو النطــاق العــاملي. إال أن القيــود السياســية واألخال قيــة الــيت َحتَــدََّث عنهــا كــل يف أوروبــا، غــري أ
  من اسبينوزا ولوك غائبة يف التفسري املعاصر.

ايـة التـاريخ)، وفيـه حيـاّج املؤلـف  وجهة النظر األوىل هي اليت يدعو إليها فرانسيس فوكوياما يف مقال لـه حتـت عنـوان (
نتهـى بانتصـار الدميوقراطيـة الليرباليـة  بأسلوب املنتصر وبأسلوب املزهـو بنفسـه بـأن الصـراع األيـدولوجي للحـرب البـاردة قـد ا

ائية من أشكال احلكم. وهذا النوع من احلكم، حسب رأي فوكوياما، هـو احلـل النهـائي للسـؤال الـذي  كصيغة وحيدة و
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حــري البشــرية ملــدة طويلــة، وهــذا الســؤال هــو: (مــا هــي أفضــل طريقــة للعــيش املشــرتك؟) ولقــد كــان البحــث عــن إجابــة هلــذا 
افع وراء تطور التاريخ السياسي للبشرية, ولكنه اآلن قد وصل إىل النهاية وهذه النهاية اإلجابة عـن السـؤال السؤال هو الد

ايــة التــاريخ وانتصــار الدميقراطيــة الليرباليــة، وهــذا ال يعــين أن السياســة ســتختفي  احملــري؟ وقــد شــهدنا بانتهــاء احلــرب البــاردة 
ايـة التطـور األيـديولوجي للجـنس البشـري. إن الصـيغة النهائيـة للحكـم هـي تلـك من الوجود، ولكنه يعين أننـا وصـلنا إىل 

ـا اجلميـع، وهـذه تقـوم علـى أسـاس عالقـة االتفـاق اجلمـاعي بـني  اليت تقوم على تقبل عدد مـن احلريـات األساسـية يتمتـع 
ألن الشيوعية والفاشـية قـد أثبتـت عـدم احلاكمني واحملكومني. هذه هي الدميقراطية الليربالية وال بديل هلذه املثل السياسية؛ 

تقبلها كبدائل. وعلى الصعيد نفسه فـإن اجملتمعـات السياسـية الـيت ال تقـوم علـى أسـاس دميقراطـي أو علـى أسـاس احلريـات 
زمــت أمــام  املدنيــة، وإمنــا تقــوم علــى االنتمــاء الــديين أو الــوطين وال ميكــن أن تكــون بــديال أيضــا. فكــل هــذه البــدائل قــد ا

ذا فإن الدميقراطية الليربالية هي الصيغة النهائية والعادلة للحكم، وكل دولـة مـن دول العـامل سـوف الدمي قراطية الليربالية، و
تتطور بشكل تدرجيي وبشكل حمتوم حنو هذا االجتاه احلضاري. إن أسلوب املنتصر الذي كتب فيه هذا املقـال واألطروحـة 

كــا فرصــة ملــنهج الشــك األخالقــي. إن يف قــراءة فوكويامــا اهليجيليــة للتــاريخ البشــري، القويــة الــيت يتضــمنها هــذا املقــال مل يرت 
يتضـح أن الفاعليـة تتحـدد حبتميـة قـوانني التــاريخ ولـيس هنـاك حاجـة بـأي حــال مـن األحـول إىل التسـامح. والقـراءة الثانيــة 

ـا تلـك املقولـة التفسـري  ية لألحـداث الدوليـة، فعنـدما رفضـت أطروحـة ملعىن انتهاء احلرب الباردة لـن تكـون أكثـر صـعوبة. إ
ايــة التــاريخ فقــد مت اســتبداهلا بتنبــؤ مــا بــات يعــرف بنشــوء صــراع احلضــارات، وأنــا هنــا أشــري إىل كتــاب  فوكويامــا خبصــوص 
ايـة  اية احلرب الباردة لـيس  صموئيل هنتنجتون الذائع الصيت (صراع احلضارات). فحسبما يذهب إليه هنتنجتون فإن 

طـــور األيـــديولوجي للجـــنس البشـــري، وإمنـــا هـــي مرحلـــة انتقـــال مـــن نـــوع معـــني مـــن الصـــراع بـــني األيـــديولوجيات الفاشـــية الت
.. إخل، إىل نوع آخر مـن الصـراع يتمثـل فيمـا يسـميه هنتنجتـون بالصـراع بـني احلضـارات. ومبعـىن آخـر .والشيوعية والليربالية

اية املعركة األيديولوجية بني الدميقراطي ة الليربالية والشيوعية سوف يفسـح الطريـق أمـام نـوع خمتلـف متامـا مـن الصـراع. فإن 
وهذه األطروحة املتعلقة بالصراع القادم بني احلضارات قد ذاع صيتها حىت إنه ال يزال الواحد منا يرى نسـخاً مـن الكتـاب 

أي كتــاب ال تعــين بالضــرورة حســن يف كثــري مــن حمــالت بيــع الكتــب يف املطــارات، وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أن شــهرة 
  ذوق قراء ذلك الكتاب وال تعين أيضا صدق أطروحة ما فيه.

ا عناصر تقوم باجلمع بني أنواع كثرية من التجمعات مثل القـرى واألقـاليم واجملموعـات  يعرف هنتنجتون احلضارات بأ
اجلــامع األمســى للبشــر، وهــي كــذلك املســتوى  العرقيــة والوطنيــة والدينيــة وذلــك عــن طريــق الثقافــة. وعليــه فــإن الثقافــة هــي

األوسع للهوية الثقافية للناس واليت متيز البشر عن غريهم من األنواع األخرى. إن احلضارات توجد دائمـا علـى هيئـة مجعيـة 
والنـــاس يتمـــايزون مـــن شـــخص آلخـــر لـــيس بالدولـــة السياســـية الـــيت ينتمـــون إليهـــا، وإمنـــا باحلضـــارة الـــيت يصـــدرون عنهـــا. 

ــــة واإلســــالمية واهلندوســــية والســــالفية واحل ــــة والكونفوشســــية والياباني ــــذكرها هنتنجتــــون هــــي: الغربي ــــيت ي ضــــارات الرئيســــة ال
األرثوذكســـية واألمريكيــــة الالتينيــــة ورمبــــا األفريقيـــة. وهــــذه احلضــــارات تتصــــارع مــــع بعضـــها بعضــــا بدرجــــة أساســــية، وهــــذه 

  دولية وعلى الصراعات العاملية يف األعوام القادمة.اخلالفات كما يتنبأ هنتنجتون ستسيطر على السياسة ال
إن هذه األطروحة اليت تقول بأمهية احلضارات قد انتقدت من زوايا عدة. وهنا يكفـي أن نشـري إىل أن هنتنجتـون يـرى 
 احلضارات كمكونات أحادية ومتجانسة وال يلقي باال لالختالفات احلاصلة بني هذه احلضارات. عنـدما احتـدت احلضـارة
املسيحية الغربية يف القرن السابع عشر عنـدما كـان هنـاك اجتـاه هلـذه احلضـارة أن تتصـدع مـن الـداخل إبـان احلـروب الدينيـة 
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فإنــه مــن الســخف االعتقــاد بــأن األطــراف املتحاربــة كانتــا تنظــر إىل انتمائهــا إىل  -والــيت دمــرت الســكان يف وســط أوروبــا 
ات اهلوية. ويف تاريخ أوروبة احلديث ميكن لنا أن نشري إىل احلرب العامليـة األوىل  احلضارة املسيحية الغربية كأحد أهم حمدد

كمثــال جتســد فيــه دعــوة كــل طــرف فيهــا إىل أنــه هــو الــذي حيمــي احلضــارة مــن اهلجمــة الرببريــة، وعلــى هــذا األســاس فــإن 
  مفهـــــــــــــــــــــوم (احلضــــــــــــــــــــــارة) الــــــــــــــــــــــذي اســـــــــــــــــــــتخدمه هنتنجتــــــــــــــــــــــون يعتــــــــــــــــــــــرب حمـــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــك وتســــــــــــــــــــــاؤل كبــــــــــــــــــــــريين. 

ظرنا للتسامح كفضيلة نادرة، فإن أطروحة هنتنجتون تؤكد ما نذهب إليه وخصوصا إذا نظرنا أنه وبـالرغم مـن ومن وجهة ن
ايـــة التـــاريخ لفوكويامـــا، إال أن مفهـــوم صـــراع احلضـــارات ال  أن هـــذه األطروحـــة ختتلـــف يف جوانـــب عديـــدة عـــن أطروحـــة 

ايــة التــاريخ صــدق نظريــة سياســة بعينهــا أال وهــي الدميقراطيــة الليرباليــة  يفســح جمــاال للتســامح أيضــا. وبينمــا تعلــن أطروحــة 
وبذلك جتعل التسـامح غـري ذي جـدوى، فـإن صـراع احلضـارات يـؤمن باسـتحالة التسـامح، ويف كـال التفسـريين لواقـع عاملنـا 

م الـيت تعتـرب احملـدد األساسـي  ال يوجد أي جمال لفضيلة التسامح. فإنه إذا كان الناس يف النهاية منغلقني يف إطار حضارا
م احلضارية. -هلويتهم    فلن يكون هؤالء الناس قادرين على التسامي فوق هويا

حول القضية نفسها حني كتب أنـه مل يـر إنسـانا  )دو ميسرت(حتدث  -أي يف عصر القومية-يف مطلع القرن العشرين 
نه مل ير إنسـانا ألبتـة. والقضـية الـيت كـان يطرحهـا دو مطلقا، وأنه خالل حياته مل ير إال فرنسيني وأملانا وُروًسا... إخل، ولك

ميسرت هي أن كوننا بشرا على هذا النحو ال يعين الكثري يف ظل هوية االنتمـاء؛ ألن البشـر تكـون هـويتهم احلقيقيـة عنـدما 
عـــن  ينتمـــون إىل جمتمـــع سياســـي قـــومي. وباملثـــل فـــإن هنتنجتـــون جييـــب علـــى الســـؤال (مـــن أنـــا) بالكشـــف عمـــا مييزنـــا حنـــن

اآلخــرين، أال وهــو احلضــارة. وبــذلك فهــو حيرمنــا القــدرة علــى تفهــم واحــرتام النــاس الــذين ينتمــون إىل حضــارة خمتلفــة. إن 
القيم اليت متثلها هذه احلضارات خمتلفة كثريا، حسب رأي هنتنجتون، وهي كذلك مهمة وأساسـية لدرجـة أنـه ال ميكـن هلـا 

و تتصـــاحل. إنـــه ببســـاطة ال وجـــود لإلنســـانية املشـــرتكة، وأن التســـامح كفضـــيلة إال أن تتصـــارع وال ميكـــن هلـــا أن تتجـــانس أ
اعــرتف مبوجبهــا بنســبية القــيم الثقافيــة ومــن مث يصــبح علــى كــل حــال فضــيلة مســتحيلة. بــل إن الــدفاع عــن قيمــة التســامح 

  يصبح بال معىن ألنه يعين عدم التزامي بقيم ومبادئ حضاريت نفسها.
س مبســــتغرب أالّ يقــــوم هنتنجتــــون بإســــناد أي دور جــــوهري للقــــانون الــــدويل أو أي مــــن وعلــــى هــــذا األســــاس فإنــــه لــــي

مؤسساته يف الصراع القـادم بـني احلضـارات؛ ألنـه لـيس مثـة وسـيط بـني القـيم املتناقضـة بالكليـة سـوى القـوة حلسـم الصـراع. 
معينة؛ فال حاجة للتفاوض وال  وبذلك يكون من السهل علينا أن نتفهم سبب ذيوع أطروحة هنتنجتون يف دوائر سياسية

حاجــة للتنــازل، وال حاجــة لكــل هــذا ألبتــة. إذا كنــا نريــد أن يكتــب حلضــارتنا البقــاء واالزدهــار فإنــه يتوجــب علينــا إمــا أن 
هـو  -يف سـياق قـراءة هنتنجتـون-نفرضـها علـى اآلخـرين بـالقوة أو أن نـُْبِقـَي اآلخـرين بعيـدين عنـا. وممـا جتـدر اإلشـارة إليـه 

 -وبشـكل متزايـد-ث ال يـرى إال الغـربيني واملسـلمني واهلنـدوس واليابـانيني، فـإن قـُـرَّاَء أطروحتـه يف يومنـا هـذا مييلـون أنه حي
  إىل رؤية الصراع بني جانبني متقابلني مها (الغرب واآلخرون) ودون وجود أي بودار تلوح يف األفق عن هدنة ممكنة.

  التسامح في النظام الدولي -3
يامـا وهنتنجــنت، إال أن التسـامح لــه تـاريخ طويــل يف ســياق القـانون الــدويل، حـىت ولــو مل يكـن قــد ذكــر رغـم شــهرة فوكو 

ــذا اللفــظ فإنــه قــد أشــار إىل مــا  ــذا االســم. وإن مل يكــن القــانوين اهلولنــدي املعــروف جريتيــوس قــد أشــار إىل التســامح 
ـــدف تعزيـــز عيـــة للمجتمـــع، وهـــذا أيضـــا يتضـــمن حيـــاة يأمســـاه شـــهية اإلنســـان الطب األمـــم. فبينمـــا تشـــكل النظـــام الـــدويل 

حضـارية. ويف عـامل  -قوميـة، وفـوق-السيطرة األوروبية وتربير االستعمار، فقد كان الباعـث وراء هـذا النظـام مصـادر فـوق 
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الم اليــوم لــيس مثــة عــرف يف القــانون الــدويل أكثــر أمهيــة ومســوا مــن الســالم. فــاألمم املتحــدة أُْنِشــَئْت مــن أجــل حفــظ الســ
واألمن للعامل بعد أن دخلت القوى األوروبية أتون صراع من أجل السيطرة إبـان احلـرب العامليـة الثانيـة، وعليـه فـإن اهلـدف 

  األول واألخري من إنشاء هيئة األمم املتحدة هو حفظ السالم واألمن الدوليني.
ن أجــل أن يعــم الســالم، ومــن أجــل أن منــذ نشــأة القــانون الــدويل يف القــرن الســادس عشــر مت إدراك حقيقــة أنــه مــن أ

فـإن اخلالفـات الداخليـة بـني الـدول جيـب أالّ تـُتََّخـَذ كذريعـة للتـدخل يف شـؤون دولـة أخـرى. إن حجـاب  -تزدهر التجارة 
الســيادة قــد أســدل علــى الــنظم السياســية الــيت حتكــم الشــعوب واعتــربت كــل هــذه الكيانــات متســاوية يف كرامتهــا وحقوقهــا 

لدويل. وهذا املبدأ اآلن متضمن يف املادة الثانية (البند السابع) من ميثاق األمم املتحـدة والـذي يـنص علـى على املستوى ا
  ما يلي:

(ليس مما ورد يف هذا امليثاق ما ُخيَوُِّل لألمم املتحدة التدخل يف شؤون تقع ضمن القضـاء احمللـي ألي دولـة أو الطلـب 
  حتت سلطة هذا امليثاق)من األعضاء تقدمي هذه القضايا لتسويتها 

إن هــذا التســامح يف االخـــتالف علــى املســتوى الـــدويل تؤكــده كـــذلك املــادة الثانيــة البنـــد الرابــع مــن امليثـــاق والــيت حتـــرم 
استخدام القوة يف كل األحوال فيما عدا تلك اليت تستلزمها دواعي الدفاع عـن الـنفس. والسـؤال هنـا هـو إذا مـا كـان هـذا 

امح ســـيحرتم كأســـاس لقـــانون األمـــم وإىل أي مـــدى ميكـــن ذلـــك؟ إىل أي مـــدى ميكـــن أن يســـتمر التفســـري الشـــامل للتســـ
واجب التسامح لدولة بعينها يف إطار اجملتمع الدويل ليشمل دوال أخرى؟ وما هي حـدود واجبـات الـدول للتسـامح وقبـول 

ادة دولة بعينها يف كافـة الظـروف؟ مبدأ وحدة األرض والسيادة السياسية للدول األخرى؟ هل جيب على الدول احرتام سي
حــىت وإن كانــت حكومــة هــذه الدولــة متورطــة يف أعمــال اإلبــادة اجلماعيــة يف تلــك الدولــة األخــرى؟ وعنــدما تطلــب الــدول 
التعاون مع دول أخرى يف إطار العالقـات الدوليـة مـا هـي األمـور الـيت ميكـن أن تطلبهـا هـذه الدولـة أو تلـك مـن األطـراف 

خيص النظام الداخلي والقيم احمللية؟ وبشكل عام فإن السؤال الذي غالبا ما يطرح يف هذه األيـام هـو مـا إذا   املتعاونة فيما
ـا القيميـة بغيـة الوصـول إىل إمجـاع أكثـر  كان بإمكاننا فعال أن نسمو فوق التعدديـة احلاصـلة يف الـدول واخـتالف منظوما

مام القيم العليـا للمـنهج السياسـي احلـق واألوحـد أال وهـو مـنهج موضوعية أو هل جيب على هذه االختالفات أن تنحين أ
  الدميقراطية الليربالية؟

يرى راولز يف مقرتحه الذي قدمه مؤخرا بعنـوان (قـانون الشـعوب) أنـه ال ميكـن (للمجتمـع الـدويل للمجتمعـات احملليـة) 
وائي مـن الكيانـات السياسـية الـيت حتكمهـا أن يكون جمتمعا باملعىن احلقيقـي للكلمـة إال إذا مل يكـن مكونـا مـن خلـيط عشـ

اليت يقرتحها جيب أن تؤسس علـى مبـادئ مشـرتكة  -وهي نسخة من األمم املتحدة-قيم خمتلفة متاما. إن رابطة الشعوب 
ــذا حيــاول راولــز أن يرســم املبــادئ الرئيســة  ومتفــق عليهــا، وكــذلك علــى التــزام مشــرتك بــالقيم الــيت جتســدها هــذه املبــادئ. و

قــائم علــى أرضــية مشــرتكة وعلــى إمجــاع مشــرتك أيضــا. إن  -عــالوة علــى ذلــك-مــع التســامح بــني الشــعوب والــذي هــو جملت
املطلـــب األساســـي لقبـــول اجملتمعـــات احملليـــة يف رابطـــة الشـــعوب الـــيت يقرتحهـــا راولـــز هـــو اســـتعداد هـــذه اجملتمعـــات لاللتـــزام 

ب. ويتــألف مقــرتح راولــز مــن مثانيــة مبــادئ تتضــمن االحــرتام مبجموعــة مــن القواعــد الدوليــة الــيت وافقــت عليهــا تلــك الشــعو 
املتبـــادل واملســـاواة بـــني الشـــعوب ولكـــن أيضـــا جيـــب احـــرتام قائمـــة حمـــددة مـــن حقـــوق اإلنســـان وجيـــب مســـاعدة الشـــعوب 
األخــرى الــيت تعــيش حتــت ظــروف غــري جيــدة. واالســتعداد املقصــود هنــا يعكــس بــدوره اســتعداد الشــعوب املشــاركة الحــرتام 

انون علــى املسـتوى احمللــي. واسـتعداد هــذه الشـعوب الحــرتام قوانينهــا الداخليـة جيعلهــم شـعوبا حمرتمــة. وعليـه فــإن رابطــة القـ
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راولز مكونة من جمتمعات حمرتمة سواء كان ذلك من حيث الطبيعة الليربالية أو من حيـث الطبيعـة التنظيميـة كمـا يسـميها 
حسب رأي راولز أن نؤسس لعالقات قانونية مع جمتمعات ال حتـرتم القـانون  راولز. وبذلك فإنه من قبيل العبث أن حناول

  بالكلية. 
كثري من املعلقني املتحررين من األحقـاد القوميـة ال يوافقـون علـى مـا اقرتحـه راولـز مـن (رابطـة الشـعوب) ويعتـربون هـذا 

نــــدما يتضــــمن األمــــر جمتمعــــات غــــري املقــــرتح مفرطــــا يف التســــامح واالحتوائيــــة. إن فضــــيلة التســــامح تكــــون غــــري عمليــــة ع
ــذه  ة يف العقليــة وتتشــارك يف االلتــزام  متجانســة. والتنظــيم الفعــال للشــعوب ال ميكــن إال أن حيتــوي علــى شــعوب متشــا

ة. إن فضيلة التسامح ليست قوية مبا فيه الكفاية لكي تقـيم جمتمعـا ذا قـيم خمتلفـة إىل حـد كبـري. وإن رابطـة   القيم املتشا
قائمــة علــى التعــاون ال ميكـن هلــا أن توجــد حســب رأي املـواطنني العــامليني إال علــى أســاس التـزام قــوي بقــيم ليرباليــة حقيقيـة 

ـذه  عاملية مصوغة بقائمة شاملة حلقـوق اإلنسـان، وعلـى هـذا األسـاس ميكـن للمجتمـع الـدويل أن يتكـون مـن دول تلتـزم 
ــــة ال ميكنهــــا أن تقبــــل باجملتمعــــات احملرتمــــة قصــــائي بســــيط للغاالقــــيم. والســــبب وراء هــــذا املوقــــف اإل ــــة، فالــــدول الليربالي ي

  والتنظيمية كأعضاء هلم قيمة يف هذه الرابطة دون أن يتنازلوا هم عن التزامهم بالقيم الليربالية.
ويف هــذه املنــاظرة جنــد ثــالث رؤى متنافســة حــول عضــوية مجعيــة دوليــة للمجتمعــات، حيــث تشــمل هــذه اجلمعيــة رؤيــة 

حتوائية تعكـس اتفاقـاً حـول املبـادئ التارخييـة للقـانون الـدويل كمـا ورد يف ميثـاق األمـم املتحـدة، واألخـرى إقصـائية واحدة ا
تتفق مع وجهة نظر املواطنني العامليني الليرباليني، واألخرية هي رؤية راولز اليت تسعى لتكون األرضـية الوسـيطة. وأعتقـد أن 

  ع رؤية راولز.تبا إهناك أسباباً وجيهة تدعونا إىل 
فاملنظمـة االحتوائيــة الــيت ال تقــوم علــى حـد أدىن مــن اإلمجــاع بــني شــعوب الـدول واحلضــارات الــيت متثلهــا ال تبــدو  :َأوَّالً 

ــا ذات جــدوى؛ ألن أي جمتمــع  جيــب أن يكــون قائمــا علــى أســاس جمموعــة مــن القواعــد  -مبــا يف ذلــك اجملتمــع الــدويل-أ
ا عشـوائيا للشـعوب ولـيس جمتمعـا. وحسـبما يـراه راولـز فـإن هيئـة أمـم متحـدة ذات طـابع املشرتكة، وإال كـان ببسـاطة جتمعـ

احتوائي يعد خيارا غري مرغوب فيه كـذلك بسـبب أن عـدم التجـانس احملـض يعـين أن املنظمـة تصـبح غـري خمتلفـة كثـريا عـن 
الرابطــة سينقصــها االســتقرار منــرب جيمــع الــدول واحلضــارات معــا دون خلــق أرضــية مشــرتكة. وعلــى هــذا األســاس فــإن هــذه 

ـذا يغيـب عنهـا مـا نصـبو إليـه أال وهـو اإلمجـاع التـوافقي. ويف املقابـل فـإن النظـام  ا تقوم على أساس التسـوية املؤقتـة، و أل
املفرط يف اإلقصاء سيكون مدخال للنظـام الـدويل بشـرط ارتضـاء جمموعـة معينـة مـن القـيم وبـذلك لـن يأخـذ بعـني االعتبـار 

التعددية املوجودة، بل إنـه سـيعترب منظومـة القـيم اخلاصـة بـه هـي قـيم احلـق. وإذا قصـرنا العضـوية علـى هـذا  وبشكل جدي
األســاس فــإن هــذا ســيجعل عــدد األعضــاء حمــدودا جــدا. ولنــا أن نســأل أنفســنا كــم مــن أعضــاء هيئــة األمــم املتحــدة اآلن 

  ل الليربالية:حيققون املعايري اآلتية يف مقابل تلك اليت يذكرها راولز للدو 
  االلتزام بقائمة حمددة من احلقوق األساسية واحلريات والفرص. -1
  إعطاء أولوية وأمهية قصوى هلذه احلريات األساسية وخصوصا ما يتعلق منها بدعاوى املصلحة العامة. -2
م.تطبيق اإلجراءات اليت تكفل حصول كافة املواطنني على الوسائل اليت متكنهم من االستخدام ا -3   لفعال حلريا

سنجد أن عددا حمدودا جدا من الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليوم تنطبق عليها هـذه املعـايري، ورمبـا ال يوجـد مـن 
  تنطبق عليه هذه املعايري على اإلطالق.
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ــا ــ :ثاني دول هنــاك أســباب وجيهــة وعمليــة أخــرى جتعــل مقــرتح راولــز يبــدو حــال توفيقيــا مالئمــا، ألنــه لــو مســح لكــل ال
لالخنراط يف منظمة الشعوب فإن هذه املنظمة لن تستطيع منع أي صـراع حقيقـي، ولكنهـا سـتقوم بـدور امللتقـى كمـا ذكـر 
آنفا بل على العكس من ذلك فسيكون هـذا امللتقـى مبثابـة منـرب يتجسـد فيـه هـذا الصـراع. وبـذلك لـن يكـون مبقـدور هـذه 

علـى بنـاء اجلسـور بـني احلضـارات. وإذا كـان العـدد الـذي ميكنـه املشـاركة املنظمة أن متارس وظيفتها كمنظمة فاعلة وقـادرة 
حمــدودا علــى أســاس احلضــارة املشــرتكة فــإن هــذه الرابطــة للشــعوب الليرباليــة لــن تكــون أداة ذات جــدوى يف تنظــيم الشــؤون 

ا لنمـوذج صـراع احلضـارات الدولية أو بناء اإلمجاع واالتفـاق بـني احلضـارات. إن النمـوذج االحتـوائي لـن يكـون إال انعكاسـ
الذي حتدث عنه هنتنجتون، ويف املقابل فإن النموذج اإلقصائي سيكون قائما على أساس فرضية فوكويامـا الـيت تقـول بـأن 
جمموعة من القيم هي أمسى من بقية القيم. وألن األمور ذات األمهية امللحة لكل اجملتمعـات السياسـية علـى هـذا الكوكـب 

ــــا ومعاجلتهــــا يف ملتقــــى دويل، كمــــا هــــو احلــــال يف قضــــايا التجــــارة  -ابغــــض النظــــر عــــن قيمهــــ- حتتــــاج إىل أن يــــتم مراعا
والسياحة وقانون البحار وقانون الفضاء والثورة اجلينية الوراثية والتلوث علـى سـبيل املثـال ال احلصـر، فـإن احلاجـة ملثـل هـذا 

ر املطروحــة حبكــم أننــا نتشــارك كلنــا يف العــيش علــى كوكــب امللتقــى أو املنــرب الــدويل تكــون ملحــة حبيــث يــتم مناقشــة األمــو 
واحد. إن األسباب اليت تدعونا إىل التنسيق والتعاون أسباب قوية جتعل من شروط القبول يف هذا املنرب غري مقصورة فقط 

آخر علــــى االشــــرتاك يف القــــيم نفســــها فحســــب. إن فكــــرة الرابطــــة احملــــدودة للشــــعوب الليرباليــــة ســــوف حتــــرم بشــــكل أو بــــ
ــا، إذ لــن تســعى تلــك الــدول إىل االتفــاق  للشــعوب القائمــة علــى أســاس منظومــة قــيم أخــرى مــن املســاواة يف االعــرتاف 

  واإلمجاع إال على أساس من االحرتام املتبادل.
فهـو االعـرتاض الـذي  -على رابطة حمدودة للغاية للشعوب كما تراه وجهـة النظـر الكوزموبوليتيـة  الثالثأما االعرتاض 

ميكــن ربطــه مباشــرة مببــدأ التســامح، حيــث إن هــذا املبــدأ نشــأ كمــا رأينــا يف القــرن الســابع عشــر نتيجــة إلدراك أن اإلمجــاع 
الــديين ال ميكــن فرضــه بــالقوة وأن املعتقــدات الدينيــة احلقيقيــة هــي يف األســاس قائمــة علــى القناعــة االختياريــة، وعليــه فــإن 

تخدام القهر أو العنف إذ تكون هـذه الوسـائل غـري ذات جـدوى ألنـه ال ميكـن التسامح من حيث املبدأ هو الرتفع عن اس
ألحد أن جيرب على اعتقاد ما ألن سلطان الدولة وببساطة ليس مشروعا يف هذه احلالة حيث إنـه لـن يـؤدي يف النهايـة إال 

  إىل استخدام العنف كما حدث يف القرن السابع عشر عندما ساد مناخ الالتسامح.
ايـة احلـرب العامليـة الثانيـة هـو حفـظ السـلم العـاملي. كمـا أن إن السبب  الرئيس وراء إنشاء منظمة األمم املتحدة بعـد 

هــدفها األساســي هــو حتريــر العالقــات الدوليــة مــن خطــر اســتخدام القــوة العســكرية ولــذلك جرمــت احلــروب العدوانيــة ومل 
الة الـدفاع عـن الـنفس. ولكـن سـتار السـيادة الـذي يعمـل  يسمح باستخدام العنف دون الرجوع إىل جملس األمن إال يف ح

ـــة  -كجـــدار واق ضـــد أي تـــدخل  مل خيـــدم هـــدف الســـلم واألمـــن كمـــا ينبغـــي. لنفـــرتض مـــع فوكويامـــا أن قـــيم الدميقراطي
الليربالية قيم سامية، فهل سيكون أداء رابطة الشعوب الليربالية القائمة على أسـاس هـذا االعتقـاد أفضـل؟ ولنفـرتض وجـود 
ــا حماطــة بعــامل مــن الــدول غــري الليرباليــة، فكيــف ستتصــرف الرابطــة الليرباليــة هــذه جتــاه هــذه  مثــل هــذه املنظمــة الدوليــة وأ

ا غري شرعية وحترمها مـن العضـوية، ألن الشـرعية، كمـا تراهـا هـذه املنظمـة، ال ميكـن هلـا  -بالطبع  -الدول؟ ستصمها  بأ
قراطيــة الليرباليــة. وهــذا املوقــف ســيكون غــري متســامح وال ميكــن الــدفاع عنــه أن تكتســب إال علــى أســاس اإلجــراءات الدمي

ألســباب عــدة. أوال أنــه لــيس صــحيحا أن صــيغ الدميقراطيــة الغربيــة تعتــرب شــرطا مطلقــا للشــرعية؛ ألننــا رأينــا أنظمــة عــدة 
ى ذلــك نــذكر نظــام هتلــر يف أملانيــا شــرعية يف نظــر مواطنيهــا ولكنهــا غــري شــرعية يف نظــر املعــايري الليرباليــة، ومــن األمثلــة علــ
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أو حكومة كازانستان، وهو املثال االفرتاضي الشهري الذي أورده راولز عـن جمتمـع حمـرتم بشـكل   م)1938(النازية يف عام 
  كبري.

من الناحية الفلسفية فإن املعادلة بني الدميقراطية الشـكلية مـن جانـب والشـرعية مـن جانـب آخـر تعتـرب مشـكوكاً  :ثانيا
إثبات مصداقية جمموعة من القيم سواء كانت هذه القيم دينيـة  -إن مل يكن من املستحيل-ا أيضا؛ ألنه من الصعب فيه

ايــة التــاريخ ليســت  أم سياســية. ولــيس مثــة تربيــر ميتــافيزيقي ألي جمموعــة مــن هــذه القــيم، كمــا أن نشــوة فوكويامــا حــول 
إىل هـــذا عنـــدما دافـــع، يف كتابـــات الحقـــة، عـــن الصـــيغة الشـــكلية  دلـــيال علـــى مصـــداقية املقولـــة نفســـها. ولقـــد أشـــار راولـــز

واملتواضـعة لليرباليـة السياسـية بـدال مـن الليرباليـة الشــمولية لنظريـة العدالـة. إن أمهيـة الدميقراطيـة ال ميكـن أن نرســخها إال إذا 
  اتبعنا منهج االنتقال من القاعدة إىل القمة، وليس العكس.

فيتعلـق حبقيقـة أن رابطـة ليرباليـة حمـدودة سـوف تتقبـل وجـود جمتمعـات  -مـر األكثـر أمهيـةوهـو األ- الثالـثأما السبب 
غري ليربالية وغري شرعية فقط العتبار أنه ينقصها السبل املناسبة لتحريك إصالح داخلي يف هذه اجملتمعات غري الليرباليـة. 

ة علـى هـذه اجملتمعـات ولـن مينعهـا مـن اسـتخدام حيث إنه لن يطول الوقت قبل أن تقوم هذه الرابطة بفرض قيمهـا اخلاصـ
القــــوة باجتــــاه اجملتمعــــات األخــــرى إال ألســــباب منطقيــــة ولــــيس الســــبب املبــــدئي الــــذي يقــــول: إن وحــــدة الــــرتاب والســــيادة 
ــا قيمــة أساســية قائمــة بنفســها. وهــذا بــدوره يقــود يف  السياســية جملتمــع آخــر والقــيم الــيت ميثلهــا هــذا اجملتمــع هــي يف حــد ذا

لنهاية إىل أن: ترفض رابطة الشعوب الليربالية فكرة التسامح كأهم قيمـة عنـد التعامـل مـع تنـوع كبـري مـن القـيم، وهـذا مـن ا
جهته قد يـؤدي إىل النقـيض وهـو التـدخل، ولكـن حبـذا أن يكـون هـذا التـدخل بالوسـائل السـلمية لفـرض القـيم الليرباليـة. 

يني أو الكوزموبوليتانتيني مييل إىل إنكار أن هذا هو لعلها احلّل، وحياججون بـأن إن الفصيل األقوى يف تيار املواطنني العامل
التدخل لدعم الليربالية قد يكون غري فعال أو لـه آثـار سـلبية ولكـن األسـباب وراء تـرددهم هـذا هـي أسـباب منطقيـة لـيس 

لتصـحيح خطـأ مـا، والدعايـة لقـيم إال. وحسب تـراث احلـرب العادلـة فـإن التـدخل (العسـكري) يكـون مـربرا فقـط إذا كـان 
معينة ال ينظـر إليـه (كقضـية عادلـة). وحقيقـة أن بعضـنا مقتنـع مبصـداقية قـيمهم الدينيـة والسياسـية ال يعطـي غطـاء شـرعيا 
الستخدام العنف، فالطرق السلمية هي دائما املفضلة واللجوء إىل العنف جيب أن يكون هو آخر العالج. وبرغم ما تـراه 

حملـدودة جـدا لرابطـة الشـعوب، فـإن فكـرة التسـامح تغيـب ضـرورة وذلـك نظـرا ألن مفهـوم العـامل الكـوين حتمـا هذه النظـرة ا
يضم تعددية يف القيم، وأن هـذه التعدديـة جيـب أن يـتم تقبلهـا. وإذا مـا فقـدت فكـرة التسـامح ومسـة الفضـيلة الـيت تتطلبهـا 

ت حتتــــاج إىل اســــتخدام أســــلوب القــــوة حللهــــا تصــــبح أكثــــر فــــإن الفكــــرة النقيضــــة الــــيت تقــــول: إن االختالفــــا -جاذبيتهــــا 
استحســانا وتصــبح الرغبــة للجــوء إليهــا أكثــر قــوة. ولــو اقتنــع النــاس أن قــيمهم الدينيــة والسياســية هــي أكثــر تفوقــا مــن قــيم 

م وال شــك سـيتقبلون إمكانيـة أن يــتم فـرض قــي مهم اآلخـرين، وفقـدوا تبعــا لـذلك االســتعداد للعـيش مـع االختالفــات، فـإ
ـذا فـإن  على اآلخرين بالقوة، حيث إن مشـكلة البحـث عـن خمـرج (القضـية العادلـة) للجـوء إىل القـوة تكـون قـد حلـت، و
دف إىل فرض (احلقيقة) على اآلخرين املبتدعة والزنادقة والـذين يرفضـون اإلذعـان هلـا باقتنـاع مـنهم لـن  بداية احلرب اليت 

  يكون بعيدا.
ـا متفوقـة علـى ومن املفيد أن نعـرف أن املـ واطنني العـامليني أو الكوزموبوليتـانتيني ال ينظـرون إىل قـيمهم الليرباليـة علـى أ

ـذا يكـون التسـامح مرتبطـا  القيم األخرى فحسب، وإمنا يعتقدون كذلك أن هذه القيم ميكن أن تفـرض علـى أآلخـرين. و
ك بــأن قيمنــا مبــا يف ذلــك أقــوى معتقــداتنا قــد تكــون بعــدم اليقينيــة األخالقيــة وبــالقيود األخالقيــة حبيــث يكــون لــدينا الشــ
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خاطئة. وإذا ما التفتنا قليال إىل الـوراء لنـرى فظاعـة الوضـع الـذي خلفتـه احلـروب الدينيـة والـيت كانـت تعتـرب فكـرة التسـامح 
  احلل الناجع هلا فإن تذكر ذلك الوضع قد يكون درسا مفيدا لنا مجيعا.

ــم مل يتخيلــوا أن أصــحاب  لقــد كانــت الطوائــف الدينيــة يف تلــك  األيــام تــؤمن بتفــوق ومســو عقائــدها الدينيــة حــىت إ
العقائـــد األخـــرى لـــن يســـتفيدوا مـــن حيـــث املبـــدأ إذا مـــا مت حتـــويلهم عـــن عقائـــدهم حـــىت ولـــو احلاجـــة إىل اســـتخدام القـــوة 

  لتحقيق ذلك. 
شــدد مــن وجهــة نظــر الكوزموبوليتــانتيني أو وإذا مــا أخــذنا يف االعتبــار احلــروب الدينيــة، فإنــه يصــبح جليــا أن التيــار املت

املواطنني العامليني للعالقات الدولية أو أي وجهة نظر أخرى ذات معتقدات قوية فإن هذا يشكل خطرا كبـريا. وأن النظـرة 
املعتدلــة الــيت يــدافع عنهــا راولــز يف مقرتحــه (قــانون الشــعوب) ال تتفــق فقــط مــع فكــرة التســامح الــيت طورهــا لــوك وســبينوزا 
يئـة األمـم املتحـدة عـام  ولكنها كذلك تتفق أكثر مع السبب اجلـوهري الـذي كـان وراء إنشـاء املنظمـة االحتوائيـة املسـماة 

، أال وهــو منـــع احلــروب. وبينمـــا تعــاين األمـــم املتحـــدة يف الوقــت الـــراهن مــن هـــذه االحتوائيــة والشـــمولية والـــيت )م1945(
ابطــة الشــعوب الليرباليــة كمــا يقرتحهــا بعــض الكوزموبوليتــانتيني بكــل تأكيــد فــإن ر  -تشــكل عائقــا أمــام الوصــول إىل إمجــاع 

م إقصــائيني إىل هــذا احلــد فهــم يقومــون بتزييــف قيمــة التســامح. لقــد قــام الفيلســوف  منظمــة إقصــائية إىل حــد بعيــد. وكــو
ليــة األخالقيــة يف وجــه (كانــت) بتطــوير مفهومــه للتســامح علــى ُخطــاً متقاربــة مــن مفهــوم حــق االعــرتاض الــذي متلكــه العق

ـا هلـا وجهـات  احلرب. (ال مكان للحـرب)، حـىت وإن كـان الليرباليـون مقتنعـني متـام االقتنـاع أن الشـعوب األخـرى وجمتمعا
نظر خمتلفة بدرجة كبرية حـول مـا تتطلبـه الشـرعية ومـا هـي صـفات اجملتمـع الصـاحل؟ وإذا كـان النـاس يريـدون أن يعيشـوا يف 

ما حنن يف أمس احلاجـة إليـه. لقـد اسـتوعب راولـز أكثـر مـن أيِّ أحـد مـن أتباعـه الكوزموبولتـانتيني  سالم فإن التسامح هو
  هذه الرسالة الكانتية املهمة جدا.

*********************  
 *) بروفسور من هولندا.
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  إشكالية التسامح
  *عاطف عليب

ن التســامح أالبداهــة واحلــس الســليم، يتضــح لنــا  إذا مــا أخــذنا بــاملنطق التــارخيي وكــذلك الشــكلي وأيضــاً اجلــديل وحــىت
تـــأتى عـــن الالتســـامح أو التعصـــب. لـــذلك البـــد قبـــل تنـــاول اإلشـــكالية هنـــا مـــن حتديـــد الالتســـامح أو التعصـــب ومـــن مث 

  التسامح.
عليــه مــا هــو الالتســامح أو التعصــب؟ ولــو بشــكل مــوجز؛ مث مــا هــو التســامح؟ وبشــكل مــوجز أيضــا؛ وذلــك مــن  اءبنــ

  ز على اإلشكالية يف املوضوع فيما بعد.أجل الرتكي
  ما هو الالتسامح أو التعصب؟

إن كلمــة (الالتســامح) تتضــمن التــوق الوحشــي الــذي يــدفع إىل الكــره ومالحقــة مــن هــم علــى خطــأ أو علــى ضــالل. 
يف كل ديانة غـري وهنا يغرتض التفريق بني الالتسامح الديين والالتسامح املدين. فالالتسامح الديين يقوم على رؤية اخلطاء 

اليت نعتنق، واجلهر بذلك من عل، دون التوقف أمام اإلرهاب واحرتام اإلنسان ولدرجة التضحية بالـذات. أمـا الالتسـامح 
  .)1(املدين فيقوم على املقاطعة واملالحقة بكل الوسائل العنفية ملن هلم رؤيا وتفكري عن اهللا وعبادته خيتلف عما لدينا

هـو إال شـكل  مح الديين. ويبدو لنا أن هـذا التفريـق بـني الالتسـامح الـديين والالتسـامح املـدين مـاحنن هنا جتاه الالتسا
ن بــني النظريــة والتطبيــق توجــد أمــن أشــكال التعبــري عــن الالتســامح النظــري والالتســامح التطبيقــي العملــي. ومــن املعــروف 

ألحيـــان إن مل يكـــن معظمهـــا، فكيـــف األمـــر بالنســـبة الـــيت تـــؤدي إىل املمارســـة املتناقضـــة مـــع النظـــري يف كثـــري مـــن ا اهلـــوة
للتطابق هنا؟ لذلك باإلمكان القول إن الالتسامح املدين هو مرتبط يف ذهن من يأخذ بـه بالالتسـامح الـديين، علـى غـرار 

  بالنسبة للتسامح. Bossuet -ما يرى بوسيه
يبـدو لنـا، مـن الظـروف الـيت امتـزج فيهـا  االالتسامح الديين، مستوحى علـى مـ هذا التعريف، املقتصر على التعصب أو

: (ألن املسـيحية كانـت يف السـلطة وامتزجـت  Robert Jolyعلى لسان روبـري جـويل  الدين بالدولة، وباحلرف الواحد
مبعــىن آخــر إن  )2(يف الدولــة أصــبحت هــذه األخــرية توتوليتاريــة والحقــت واضــطهدت كــل مــن شــذ عــن العقيــدة الرمسيــة)

  متساحمة وحىت متعصبة. تساحمة أو الالدولة كانت غري م
بلجيكــا يف العـــام  -Mons  -هــذا كمــا يبــدو لنــا أن روبـــري جــويل يف توطئتــه لكتــاب املــؤمتر الـــذي انعقــد يف مــونس

، قـــد اعتمـــد مفـــاهيم احملبـــة واإلحســـان والرمحـــة والرأفـــة والـــرب يف الـــدين املســـيحي، حبيـــث يصـــبح: (أول واجـــب )م1982(
نـــب مثيلـــه اإلنســـان جهـــنم، حـــىت بـــالرغم عنـــه. ولـــذلك إذا مل تعـــط حماولـــة اإلقنـــاع النتيجـــة ن جيأإلحســـان املســـيحي هـــو 

يل فالالتســامح أو التعصــب هــو النتيجــة احلتميــة لإلحســان وحــىت ا. وبالتــ)3(املرجــوة، يصــبح العنــف أخالقيــا أمــرا ضــروريا)
تســامح. فــالواقع أن العبــارتني علــى عالقــة جدليــة احملبــة. وحــىت فيمــا بعــد يغــدو التبشــري بالتســامح مبثابــة النتيجــة احلتميــة لال

  فيما بينهما وسوف يتضح ذلك فيما بعد.
ومن أبرز من حارب التعصب أو الالتسامح ودافع عن التسامح يف القرنني السابع عشر والثامن عشر هو الفيلسوف 

لتعصب أو الالتسامح م) الذي نعرض أهم جهوده يف مقارعة اVoltaire- 1694-1778 الفرنسي الشهري فولتري
الكنيسة الكاثوليكية حينما أضحى   (كتمهيد لتعريفه له)، السيما الديين منه، حيث محل على اخلرافات وهاجم

يف كتابه (دراسة حول  Jean Callas -ضطهاد فضيحة يف بالده (فضيحة تعذيب جان كاالسالتعصب واال
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ذا ). وذلك بأسلوب السخTraité sur la Toléranceالتسامح  رية املشهور به وكذلك اهلجاء. وقد كتب 
  .)م1767(ونشره يف عام  )م1736(الصدد كتابا بعنوان (مقربة التعصب) يف عام 

 ءعصب هوس ديين فظيع، مرض معد يصيب العقل كاجلدري، وهؤالتهذا ويقول فولتري يف القاموس الفلسفي: (إن ال
األبرياء، الذين مل يفكروا بنفس طريقتهم. وال يوجد عالج هلذا املتعصبون قضاة ذوو أعصاب باردة حيكمون بإعدام 

تتهذب أخالق البشر وتتحاشى التطرف، وليس الدين وليس  ئاً الداء املعدي إال الروح الفلسفية، اليت بانتشارها شيئاً فشي
  .)4(القوانني بكافيني ملكافحة هذا الطاعون)

لسكينة. أما التعصب فعلى العكس من ذلك ضد السكينة. مث يضيف: (إن الروح الفلسفية تضفي على النفس ا
والتسامح هو قوام اإلنسانية ألننا كلنا خطاؤون وهذا أول قانون للطبيعة.... ألشقاق هو أكرب شر يصيب اجلنس 

التعصب أو الالتسامح والدواء أو  - رتباط املباشر بني الداء . نالحظ هنا كما سلف اال)5(البشري والتسامح دواؤه)
  التساهل أو التسامح. - لعالج ا

م) 1779يف مسرحيته (ناتان احلكيم) Lessing- (1729-1781 )هذا وقد صاغ الفيلسوف األملاين لسنغ 
بشكل أديب فكرة التسامح بني األديان، وذلك عن طريق العمل الصاحل وليس بالتعصب األمحق. وصار هذا العمل مثال 

  .)6(يضرب بالتسامح
  ما هو التسامح؟

، وهي تعين tolerationو باإلنكليزية  toleranceوبالفرنسية  tolerentiaكلمة تسامح هي بالالتينية إن  
  .)7(لغويا التساهل وعند علماء الالهوت الصفح عن خمالفة املرء لتعاليم الدين

يف ومن معاين التساهل (وهو التسامح بتعبرينا): (أنه سلوك شخص يتحمل دون اعرتاض أي هجوم على حقوقه 
الوقت الذي ميكنه فيه جتنب هذه اإلساءة. ويعين استعداد املرء ألن يرتك لآلخر حرية التعبري عن رأيه ولو خمالفا ولو 

  .)8(خطأ)
املرء برأيه اعتقاد الصحة فيه واحرتامه لرأي الغري   يأما أديب إسحاق فريى فيما نسميه التساهل وهو التسامح: (رض

يقطع بلزوم اخلطأ يف رأي  ة الناس مبا يريد أن يعاملوه. فهو على يقينه الصواب ملا يراه الكأننا ما كان رجوعا إىل معامل
  .)9)(مينع الناس من إظهار ما يعتقدون سواه، وعلى رغبته يف تطرق رأيه لألذهان، ال

ان فهذا التعريف ألديب إسحاق أكثر تفصيال من تعريف حسن حنفي اآلنف الذكر، وبالتايل فالتعريفان متمم
  أحدمها لألخر.

ذه املناسبة فاإلمام الشافعي املشهور يقول: (رأيي صواب حيتمل اخلطأ ورأي غرينا خطأ حيتمل الصواب). وهذا  و
سنة. )1300(منتهى التسامح ورفض مطلق للتعصب. و معلوم أن الشافعي عاش يف القرن الثاين للهجرة، أي قبل 

بل األخذ به دينيًا ومدنيًا يف القرن السادس عشر على أثر احلروب الدينية وبذلك يتجلى التسامح يف الفقه اإلسالمي ق
  املسيحية.

أما قاموس الروس املوسوعي فريى أن التسامح هو موقف من يقبل لدى اآلخرين وجود طرق تفكري وطرق حياة 
ا العدائي واملضر به منها. يتحمل نتائج العوامل اخلارجية عليه، السيم  خمتلفة عما لديه هو. وبالتايل فهو موقف من

وبذلك يصبح مبدأ التسامح مبدأ توافقيا ويكون الغرض منه ليس األخذ باملمنوعات ولكن الوصول إىل التوافقات. هذا 
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ويف الدين التسامح هو احرتام حرية التعبري واالنفتاح الفكري جتاه الذين ميارسون ديانات وعقائد خمتلفة عما 
  .)10(منارس

  د هو فكرة التوافق.يملا سلف من تعريفات فاجلد وهنا بالنسبة
ذه الكلمة  اجلغرايف لإلجابة - يف اإلطار الفلسفي وكذلك التارخيي  -التسامح  -يف هذا اجملال البد من األخذ 

على مىت ظهر التسامح؟ وملاذا وأين وكيف؟ حيث تربز تعريفات تتماشى والتطور الذي انتاب الدين والفلسفة على مر 
  ور نتيجة التحوالت احلضارية املختلفة.العص

فهناك تعريف للتسامح يف التاريخ أقدم من تعريف الروس الذي عرضنا (مقرونا بتعريفي حسن حنفي وأديب 
ا يف  إسحاق وأيضا اإلمام الشافعي) يتماشى مع ظهور الكلمة يف القرن السادس عشر إثر احلروب الدينية حىت األخذ 

الفكر احلر وباملعىن العاصر (التسامح مع الزواج احلر والبورنوغرافيا واملخدرات اخل). ذلك إن القرن التاسع عشر مع 
زمة اإلصالح ويف غمرة احلروب الدينية. وبالتايل (فالتمسك بالتسامح هو منذ القرن أالدعوة إىل التسامح تأتت عن 

  .)11(السادس عشر على عالقة عكسية بالتمسك باملعتقدات باملوقف الديين)
هذا التعريف الذي بدأ دينيا وانتهى، إن جاز التعبري، مدنيا يتلخص بالنسبة للدين (يف كون الدولة هي صاحبة 

ا)   .)12(السلطة يف اجملال الديين، إمنا النظام العام يفيد من السماح لكل املعتقدات بالتعبري احلر عن ذا
تمع املدين، وبالتايل حنن هنا جتاه ما ميكن تسميته بالتسامح بناء عليه فاملناداة بالتسامح هي ملصلحة الدولة واجمل

  السياسي.
هذا باإلضافة إىل ما ورد يف هذا اجملال لألخذ بالدين مرتبطا بالدولة وحيث ليس النفع للنظام العام املنبثق عن الدولة 

يستطيع أن  سلطان احلكومة المن ذلك، بل هو الواجب على الدولة القيام به، نتيجة ملا ورد لدى حسن حنفي: (إن 
ينتج إال اعرتافات حيدوها الرياء والكذب. إنه  يؤثر يف معتقدات اإلنسان الدينية، وإن الرضوخ للحكومة يف هذا األمر ال

لينبغي إفساح اجملال لكل مذهب وإن من واجب احلكومة املدنية أن حتقق سعادة األفراد مجيعا، سوأ من كانت معتقداته 
كانت معتقداته سقيمة. إن اهللا نفسه ليبني لنا رغبته يف أن يعبده الناس بوسائل شىت وإننا نستطيع صحيحة ومن  

(منها عبادة اهللا يف الطبيعة، يف احلديقة، كما لدى طاغور يف جمموعته الشعرية اجلنينة  )13(الوصول إليه من ألف سبيل
ربط للمدين بالديين معمق يف جذوره الدينية واملدنية. ع.ع.)، ويف ذلك توسع بالنسبة ملا ورد لدى (اللند)، مع  -

وذلك باعتبار أن جهودا عديدة قد بذلت من أجل إرساء مبدأ التسامح، وذلك منذ صدور مراسيم التسامح الرومانية 
، مث التسامح بني املسيحيني وفرقهم املختلفة. ومن الصدف الغريبة أن يكون رجل غري )م313-311سنة(للمسيحيني 

الذي  )14(يحي هو الذي علم الطوائف املسيحية كيف تتسامح بعضها مع بعض. إن ذلك الرجل هو متستيوسمس
. )15(وجه خطابا إىل اإلمرباطور (فالنس) حضه فيه على إلغاء املراسيم اليت أصدرها الضطهاد خمالفيه من املسيحيني

وع مبينا ختطي الرياء والكذب وطارحا شفافية دينية وقد شرح له ما أوردنا من تعريف يدل على واجب احلكومة يف املوض
  بالنسبة هللا.

ا وإىل احلس املدين لدى متستيوس و  أياهر  يبدو لنا أن هذا يعود إىل املستوى الرفيع الذي وصلت إليه الوثنية وحضار
سيفرض الدين املسيحي  ، الذي اعتنق املسيحية)16(السياسية وقبوله بالدولة الدميقراطية. وذلك ألنه أيام كونستنتان

مرباطرية ويعود عدم التسامح جتاه كل من ليس مبسيحي. ذلك أن كونستنتان كان قد رأى الضعف الذي دب يف اإل
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املسيحيني يف معتقدهم، رغم رميهم إىل السباع، فرأى يف توحيد اإلمرباطورية حتت راية الدين املسيحي  ءورأى تفاين هؤال
  فكما نرى فالتسامح وعدمه رهن بالظروف التارخيية وليس هو جمرد مبدأ أخالقي فقط. وسيلة لتماسكها وشد حلمتها.

  
بعد ذلك نعود لتعريف (اللند) حيث (التسامح هو موقف فكري، أو قاعدة سلوك لشخص ما، تتلخص يف أن 

فحرية الفكر هي واجب يشارك فيها. لذلك  يوافق عليها وال يرتك لكل إنسان حرية التعبري عن آرائه، يف الوقت الذي ال
  .)17(التسامح)

ا،  هذا باإلضافة للتحديد العصري للتسامح القائل: (بعدم التخلي عن القناعات الذاتية، أو االمتناع عن اجلهر 
متناع يف ذلك عن كل الوسائل العنيفة والتعسفية واملضرة وطرح اآلراء دون العمل على والدفاع عنها، أو نشرها، إمنا اال

ا تعترب . هذا باإلضافة أحيانا إىل (اال)18(فرضها) للحقيقة اء غنإحرتام اللطيف ملعتقدات اآلخرين، كو
  .)19(الكاملة)

تفصيال  فكما نرى فهذا التعريف الديين واملدين والعلماين، إىل حد ما، واألخالقي لاللند، والذي عرضنا، يعترب أكثر
عريف السابق للقاموس املوسوعي الروس (وغريه) األكثر تكثيفا يف مرماه.  (أفقيا وعموديا)، إن جاز التعبري، بالنسبة للت

يف كون التسامح املدين مرتبط بذهن من يتمسك به بالتسامح الديين،  )Bossuet)20كما أنه يذكرنا بفكرة بوسيه 
 - Fichbachemاملرتكز الديين لألخالق العلمانية ( F. Buissonوحيث نتذكر أيضا كتاب (ف. بويسون) 

  .م)1917
ونضيف إىل ذلك أن التسامح هو من أهم القيم اليت يتطلبها التاريخ احلديث. ففي عامل يتجه إىل الوحدة، فإن 

غتناء املتبادل للخالفات فيما بينها. فالتسامح هو بالتايل، تالقي املتنوعات ميكن أن يكون قتاال إذا مل تتآلف بغرض اال
  .)22(والتعايش معه والتقدير له والقبول به وحماولة التبادل اخلالق معهومبنتهى اإلجياز، االعرتاف باآلخر 

وهذا يذكرنا بطرح حوار الثقافات الذي تنادي به الفرنكوفونية وبنداء البابا يوحنا بولس الثاين أيضا والقائل حبوار 
 اإلنسانية. وقد عرف الثقافات من أجل حضارة السالم. كما أن التسامح متجذر يف التاريخ بعمق جتذره يف ضمري

النسبية، حسبما  االنتكاسات والرتاجعات (من جراء الالتسامح) اليت مل تعيقه عن شق طريقه عرب العصور. إمنا يف إطار
نطالق من الالتسامح للوصول إىل نرى، وذلك ألن جدلية العالقة بني التسامح والالتسامح تارخييا تدعو إىل اال

نصل إىل نسبية األخذ به من جراء التوق املزدوج للبشرية إىل األمان واحلرية، األمر الذي التسامح. وكذلك من التسامح 
يعيدنا إىل الالتسامح ولو النسيب، ورمبا، حسب الظروف التارخيية، إىل الالتسامح. ولنتذكر هنا قول (ديدرو) بالنسبة 

يصبح غري متسامح إذا ما تزايدت قوته) لذلك (ومريابو) أيضا: (املتسامح طاملا هو ضعيف من احملتمل جدا أن 
  .)24(متساحما) (ديدرو) ، (التسامح هو نظام املقهور الذي يرتكه عندما يغدو قويا، لدرجة أن يصبح ال)23((مريابو)

فكل شيء يف الوجود هو خاضع لقانون النسبية، سواء أكان ذلك يف الطبيعة أم يف اجملتمع، وسواء أكان األمر 
  التحيت أو الرتكيب الفوقي للمجتمع.يتعلق بالرتكيب 

  إشكالية التسامح
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ا كان، دينيا أو مدنيا أو علمانيا، هو ضروري، بل حىت واجب البد من األخذ به، يف الظروف الواقع أن التسامح، أيًّ 
 إطار اليت نعيش، سوأ أكان ذلك على املستوى احمللي الوطين أو اإلقليمي أو القاري وحىت العاملي، السيما وحنن يف

  عملية العوملة، وحىت على عتبتها يف العامل الثالث.
عامل العوملة، كيما تسوده العدالة  - أي كان املعىن الذي يتلبس به معىن التسامح، البد من األخذ به يف عامل اليوم 

حىت، وهو بنظرنا فلسفي (رغم نسبية هذا القول) مث حقوقي، بل  أوحىت اإليثار إذا أمكن، مبعىن أن يصبح ليس جمرد مبد
يف كل مكان وزمان، إن جاز التعبري، فيما  أخالقي (فضيلة ولو صغرية كما سوف نرى) يتحلى به البشر أاألهم، مبد

جمال، إذا ما سادت األخالق (والفضائل من  يتفقون معهم يف أي موضوع كان. فاألرض كبرية وال بينهم ومع من ال
مامهم الكواكب الساحبة أقتصادية، و اامح البشر عليها، ألسباب، غالبا ما تكون يتس اخل) أن ال ..تسامح وحمبة واحرتام

  يف الفضاء، إذا مل تعد تكفيهم األرض، بالرغم من عدم صحة ذلك علميا.
نقول ذلك باإلضافة إىل كون كنه اإلنسان هو احلرية. والتسامح واحلرية توأمان، مييزانه عن احليوان. فنظرية احلرية هي 

  لتسامح ومبدأ التسامح هو مبدأ احلرية.نظرية ا
ترى ضرورة متييز التسامح عن احلرية، وذلك الفرتاض وجود  )25(هذا يف حني أن املوسوعة الفلسفية لبول إدوردز

حتتمل النقد، كما يقولون، وحىت  شيء غري مرغوب فيه ومزعج وحىت ضار يف التسامح. هذا يف حني أن نظرية احلرية ال
قية وغري ذلك. فاملتسامح يدين ومع ذلك يتسامح. وليس يف ذلك خالف، ماخال التمييز املشار إليه يف النظرة األخال

بني التسامح والالمباالة. هذه  التعريفات السابقة (الروس، اللند وغريمها). إمنا اجلديد هنا، هو اإلشارة إىل التمييز
  ة للمتدينني املؤمنني.الالمباالة اليت تعترب من األمور السيئة، السيما بالنسب

كما تنبغي اإلشارة هنا إىل أن موضوع التسامح مقرتنا باحلرية يف إطار الدميقراطية (الضامن للحرية والتسامح) 
ا احلفاظ على نظامها  يفرتض أننا جتاه دول ليربالية وليس دوالً  توتوليتارية. هذه الدول الدميقراطية الليربالية أدى 

  د للتسامح واحلرية جتاه احلركات الفاشية يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية وغريها.السياسي إىل وضع حدو 
وهنا بإمكاننا، عرب الدولة، أن مننع شخصا ما من التعبري عما يعتقد به، لكن ليس مبقدورنا أن مننعه من التفكري به. 

ك من ذكاء دون حرية احملاكمة وليس هناك فليس هنا ,إذ عندها جيب إلغاء الفكر حبد ذاته وإضعاف الدولة بذلك
جمتمع مزدهر من دون العقل. لذلك فعلى الدولة التوتوليتارية القبول بالغباء أو بالتفكك وبالفقر أو بالنقد. وتاريخ بلدان 
أوروبا الشرقية وما انتهت إليه من خيبة يشهد على ذلك. فالالتسامح جيعل اإلنسان غبيا، كما أن الغباء جيعله 

  ).26(متساحماال
ميقراطية الليربالية والدول التوتوليتارية، نقول باختصار أن دكذلك، يف إطار املقارنة، ولو استطرادا، بني الدول ال

جتماعي اال التسامح الدولة (وبالتايل ما يسمى بالتوتوليتارية) ليس مبقدوره يف النهاية إال أن يضعفها، بإضعاف التآذر
حني أن النظام املتسامح هو على العكس من ذلك، إذ أن قوة الدولة فيه تؤدي إىل حرية  وضمري كل إنسان. هذا يف

إىل القول: (إن ما يتطلبه، قبل كل شيء، أمان  Spinoza - فرادها، كما أن حريتهم هي قوة للدولة. وينتهي سبينوزا أ
ة، مع نسبية ذلك ي الشعب يف الدميقراطالدولة هو أن خيضع كل إنسان يف تصرفه إىل قوانني احلاكم (والذي هو بالتايل

(دون أن  )27(يشاء) ع.ع.)، لكن ماعدا ذلك ليمنح كل إنسان حق التفكري كما يشاء ويقول ما- حسب رأينا
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ع.ع.). وذلك أال يشكل العلمنة؟ وهل العلمنة سوى التسامح القائم -يتعدى ذلك إىل النشاط العنفي حسب رأينا
  .)28(مؤسساتيا

حرتام، الذي يفضل األخذ به بدال من عن التسامح البد له من أن يتحدث عن احلرية وأيضا اال كذلك من يتحدث
التسامح بعض الفالسفة واملفكرين (وقد أشار إىل ذلك قاموس اللند الفلسفي واملوسوعة الفلسفية إلدوردز وآخرين كما 

يف الفكر السياسي، من األخذ بعني  مر معنا). لكن يف كل ذلك البد، حسب بعض املفكرين واملنظرين، السيما
تصبح فوضى، يف الواقع العملي حلفظ النظام املدين العام وحىت السياسي؛  عتبار ضرورة وضع احلدود للحرية كي الاال

ستبداد؛ وهنا الغاية تكون احلفاظ على النظام القائم. ويف ذلك جينح حنو اال وكذلك األمر بالنسبة للتسامح كي ال
. فاألخذ باحلقيقة النظرية مقرونة بالواقعية العملية، كأهم شيء، ميكن أن يتأتى عنه جو )Dilema–ية تكمن اإلشكال

عدم تسامح. فاإلشكالية تكمن يف أنه إذا ما متسكنا باحلرية والتسامح بشكل مبدئي نضطر باسم الدميقراطية إىل قبول 
ية، صهيونية بشكل خاص وغريها) وإال نصبح غري تصرفات غري مفيدة، وحىت أحيانا مضرة باجملتمع (فاشية، ناز 

التسامح، كما يف غريه، يعود إىل الظهور  -دميقراطيني، وبالتايل ننقلب ضد احلرية والتسامح. لذلك ففي هذا امليدان 
  التناقض الكبري بني توق البشرية املزدوج إىل األمان وإىل احلرية.

 Vladimir-وفالدمري جانكليفيتش  Karl Popper وهذا ما أشار إليه كل من كارل بوبر

JanKélévitch (ينتهي بنفي ذاته) على )29(حيث قال هذا األخري إن التسامح إذا ما دفع به إىل آخر احلدود ،
يعود من قيمة للتسامح إال ضمن احلدود (ويف ذلك  اعتبار أنه يرتك األيدي طليقة ملن يريد أن يقضي عليه. وبذلك ال

من نسبية كل املفاهيم والقيم سواء أكان األمر يتعلق بالطبيعة أو باجملتمع، أم بالرتكيب التحيت أو الفوقي ييد ملا أسلفنا أت
ع.ع.) اليت هي حدود بقائه واحلفاظ على شروط إمكانيته. وهذا ما يسميه كارل بوبر إشكالية التسامح، - للمجتمع

املتسامح   حىت جتاه غري املتساحمني، ومل ندافع عن اجملتمعحيث يقول باحلرف الواحد: (إذا ما أخذنا بالتسامح املطلق 
م، يفىن املتساحمون ومعهم التسامح أيضا)   .)30(ضد هجما

اية سوى ذواتنا، فإن التسامح هو حمكوم يف  هذاو  فعلى عكس احملبة والكرم اللذان ليس هلما من حدود ضمنية أو 
اية ائي يصبح  ذه  جوهره باحلدود: فالتسامح الال التسامح! ومع ذلك ليس من حرية ألعداء احلرية! ليس األمر 

  .)31(السهولة
األمر إشكالية اإلشكاالت؟ مع أنه يشكل ا يتسامح؟ وكما أسلفنا. أال يشكل هذ أخريا هل نتسامح مع من ال

ل وإبداء الرأي، نتسامح مع القاتل والسارق والغشاش.... فكيف نتسامح، باسم حرية القو  مرتكز التسامح. كذلك ال
ميكن هلذا اإلنسان، عرب ما يكتب ويقول، غسل األدمغة، وهو أخطر ما  مع من حيمل كالمه وقوله السم يف الدسم. أال

يمي، عرب ت جيج أميكن أن يكون، إذ يسلب اإلنسان احلرية يف التقرير وجيعله تابعا فاقد الفكر والرؤيا، منساقا بشكل 
  عواطفه وغرائزه.
موضوع ضرورة وضع احلدود للحرية والتسامح مل يتم تناوله بالبحث الكايف من قبل يف املاضي، ولو انه  الواقع أن

أخذ به بشكل عملي من قبل كل من لوك وفولتري وغريمها حفاظا على النظام السياسي القائم. ويبدو لنا أن ذلك يعود 
ي ملبدأ احلرية إبان اإلصالح الديين وانتشار التسامح يف آنذاك لطغيان األخذ مببدأ ضرورة التسامح كونه التطبيق العمل

  عصر التنوير.
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كما البد من اإلشارة إىل أن وضع احلدود للحرية والتسامح يعود إىل كون األخذ بالتسامح وعامليته يؤدي أحيانا إىل 
  أخالقية، تتمثل بشكل خاص بالعنصرية والفاشية والنازية. مواقف ال

ه من قيمة أال عندما يكون علينا وليس على اآلخرين، مبعىن أننا عندما نتسامح نتنازل عن كما أن التسامح ليس ل
 جزء من مقدرتنا، قوتنا، غضبنا....نتسامح مع دلع األطفال أو مقرتحات العدو. هذا وليس هناك من تسامح عندما ال

ذه  اليكون لدينا شيئا خنسره، فكيف باألحرى عندما يكون األمر رحبا لنا؟ مبعىن  نكون قد عملنا شيئا بتساحمنا. و
: (لدينا كلنا الكفاية من القوة لتحمل La Rochefoucauld -املناسبة يقول املفكر الفرنسي الكبري الروشفقو 

ذه Maximes et Réflexionsخرين) (سؤ اآل ). هذا أمر حمتمل لكن ليس فيه شيء من التسامح. لنتذكر 
إىل احلصار واجلوع  )م1993(اليت كانت مدينة متساحمة، إمنا تركها يف عام  Serajevo - املناسبة مدينة سرياجيفو 

يعد هناك من  والقتل مل يكن سوى جنب من أوروبا. فالتسامح يفرتض األخذ على الذات وليس على الغري، حيث ال
 اليوم...) والظلم تسامح، وكما أسلفنا. ولذلك فتحمل عذاب اآلخرين (كما يف عذاب أطفال احلجارة يف فلسطني

م والتسامح مع الفظائع اليت ترتكب حبقهم ليس فيه شيء من التسامح بل هو منتهى اجلنب والإل نسانية الذي حييق 
ستسالم للفظائع جيوز اال والالمباالة وأكثر. فالتسامح مع هتلر وكذلك الفاشيست والصهاينة هو تعاون معهم. وهنا ال

ذا املفهوم هو تسامح مع الوحشية واألهوال. ولذلك فالتسامح ا   .)32(و التسامح الوحشيألعاملي 
إمنا مع كل التحفظات املتأتية عن هذه اإلشكالية ال بد من التمسك باحلرية والتسامح: جوهر النظام الدميقراطي، 

احلدود. وذلك يف عامل تؤدي إىل األنظمة التوتوليتارية، حيث تبقى اإلشكالية يف صعوبة تقدير  إمنا يف احلدود اليت ال
  ميشي حنو العوملة خبطى سريعة يف شقه املتقدم وأقل سرعة يف شقه املتخلف.

هذا باإلضافة إىل ضرورة التمسك كل التمسك بالعقل، على اعتبار أن األخذ بالعقل يف الدين يعصمه من الوقوع 
إىل املستوى احلضاري املقتحم للمستقبل،  يف العصبيبة فالعنصرية، فيغدو يف إطار التسامح وقبول اآلخر، ويرقى به
  وكذلك األمر يف الفلسفة اليت يعصمها عن الوقوع يف الوثوقية والدوغماتية.
وبفكرة كل جمتهد مصيب (كون من اجتهد  ,الواقع أنه بالرغم من حماولة عابد اجلابري املتأثرة بالفلسفة اإلسالمية

حد) العتبار التسامح يدور يف إطار الفلسفة أو يدور يف فلكها أو هي جران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واأوأصاب فله 
ميدانه بامتياز، فإن الكثري من الفالسفة، ومنهم اللند سابقا وإدوردز الحقا، الكثري من الفالسفة يفضل األخذ بعبارة 

، وذلك يف ستعمال، وكما سوف نرى، لكنها عادة االTolérance -بدال من تسامح  Respect - حرتام) (اال
ستبداد... باختصار شارة إىل الفضيلة اليت تناقض التعصب وضيق التفكري واالاللغة العادية وحىت الفلسفية لإل

  الالتسامح.
ل يف النهاية عما إذا كانت كلمة تسامح مناسبة ملا عاجلنا السيما وأن فيها شيئا من التسامح بتعجرف اءلذلك نتس

الذي يقول: (ما هو التسامح؟ هناك  Paul Claudel-هنا مزحة بول كلوديل  وحىت من الكره الذي يزعج. ونذكر
ع.ع.). فالتسامح مع آراء اآلخرين أليس هو اعتبارها دونية أو  -ستخفاف املعروف به كلوديلمنازل له!) (يا هلذا اال
 ا هو املفرتض أن تكون، فهي اليتسامح إال مع ما مبقدوره أن مينعه: فإذا ما كانت اآلراء حرٌة، كم خمطئة؟ فاإلنسان ال

تعود عندها للتسامح!. ويف ذلك تناقض كل التناقض. فإذا ما كانت حرية املعتقد والرأي وممارسة العبادة من احلقوق 
ا . ولذلك ففقط (وقاحة )33(املكتسبة، فال جمال عندها لكي يتسامح معها، بل جمرد احرتامها واحلفاظ عليها والقيام 
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ميكن أن تقول بـ(التسامح)، أي السماح املعطى من قبل  Condorcet - كما الحظ كوندورسيه   عبادة مسيطرة)
  .)34(أناس ألناس آخرين)

وهذا أمر من املفرتض أن يعترب باألحرى (احرتام) للحرية املشرتكة. بعد مائة عام من ذلك فإن قاموس اللند، الذي 
كد أيضا، يف أوائل القرن العشرين، على العديد من الرتدد والتحفظ يف  حرتام، يؤ اال -استشهدنا به بالنسبة هلذه الفكرة 

  .)35(املوضوع
يضا التطبيقي أتزال موضع التباس وأخذ ورد وحىت اليوم، وعلى املستوى الفلسفي و  تسامح ال -لذلك فالكلمة 

  السياسي بشكل خاص.
امن مثو  وفرضت نفسها يف اللغة العادية كما  ، وكما أسلفنا، فإن التسامح هو عبارة، على العكس، أخذ 

  ستبداد.... بكلمة ضد الالتسامح.الفلسفية، لتشري إىل الفضيلة اليت تقف يف وجه التعصب وضيق األفق واال
ا التسامح ال-فهذه الكلمة  ليست متقدمة، ومبا فيه الكفاية على ما حنن عليه. فهي  - ملرة واحدة!  -تزعجنا إال أل

 - . (فالتسامح ليس بالطبع املثال، كما يالحظ آبوزيت )36(قول جانكليفيتش، فهي تشبهنا)(فضيلة صغرى، كما ي
Abouzit(ليس احلد األقصى بل األدىن ،)هذا هو واقع احلال من دون شك (لكنه أفضل من الشيء أو )37 .

ح من أن تفرض نفسها، متكنت كلمة تسام حرتام واحملبة مها األفضل. ولكن إذا ما. كما حنن متفقون أن اال38عكسه)
حرتام واحملبة، من دون شك، بالنسبة خلصومه، على اعتبار أن جتاههم فذلك ألن كل منا يشعر بقلة مقدرته على اال

  .)39(يستعمل التسامح)
لذلك (وبانتظار اليوم السعيد الذي يصبح فيه التسامح حمبة) يستنتج جنكليفيتش فيقـول: (إن التسـامح، جمـرد النثـري 

هذه الكلمة املمتدحة، هـي احلـل الوسـط، باعتبارهـا األفضـل،  -عليه فالتسامح  اءً املبتذل هو أفضل ما لدينا). بنالعادي 
ن حيبــوا بعضــهم بعضــا، أو جمــرد أن يتعــاونوا ويتفــامهوا. ولــذلك فلنعتــرب أأي بانتظــار أن يــتمكن النــاس مــن احملبــة، بانتظــار 

م بد   .)40(بعضاا أن يتحملوا بعضهم ؤو أنفسنا سعداء بأ
عتبــار أنــه علينــا أحيانــا أن نتســامح مــع مــن ال نريــد وال حنــرتم وال حنــب؛ فعــدم االحــرتام لــيس و (دون األخــذ بعــني اال

تسامح يتوجب علينا مكافحتـه. لكـن هنـاك أيضـا  ينا أن هناك الأدائما غلط، وبعض الكره هو أقرب إىل الفضيلة. وقد ر 
و على األقل يسمح به. فهـذه الفضـيلة أممقوت. فالتسامح يقول بكل ذلك، ما هو متسامح معه ومع ذلك فهو مكروه و 

ــم ال يســتحقون أكثــر مــن  الصــغرية توافقنــا. فهــي مبتنــاول اليــد، وهــذا أمــر غــري متــوفر دومــا، وبعــض أعــدائنا، يبــدو لنــا، أ
  .)41(ذلك....)

(التسامح)، حيث يقول: (مابني  ورد خبصوصها (هذه الفضيلة الصغرية) يف كتاب زغلول مرسي ونضيف إىل ذلك ما
العنف غري الفاعل واستحالة الالمباالة ليس هناك سوى احلوار احلر واملسـامل، والـذي نسـميه، لعـدم وجـود تسـمية أفضـل، 

  .)42(التسامح
جيوز أن تكون يف متناول كل النـاس. فـنحن  هذا ويف البدء، إذا ما صدقنا السلطة العصرية (فإن املطبعة هي ترسانة ال

م السياسة)   . ولذلك جلأت السلطة إىل املراقبة الرمسية.)43(جتاه حالة 
إن حجــج املراقبــة العصــرية هــي حجــج حمــاكم التفتــيش يف القــرون الوســطى. تلــك كانــت باســم اإللــه األوحــد املطلــق، 

 اءتلـف القمـع، سـو ع.ع.). ويف مـا بـني املـراقبتني مل خي-وهذه هي باسم السلطة املطلقة الكلية العلم (إحـدى صـفات اهللا
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و وســائله. لقــد أصــبح القمــع بثابــة ظــل احلريــة اجلديــدة. يف الســابق كانــت حمرمــة حريــة الضــمري، اليــوم أأكــان يف طبيعتــه 
  .)44(احملرمة هي حرية احملاكمة والتفكري والتعبري اليت يعمل على مراقبتها......)

إذا ما كان اضطهاد الضمري مـن دون جـدوى ومنتهـى الغبـاء، فيما يتعلق بردة الفعل هنا فإن طبيعة املواجهة التتغري: ف
يقـــل عنـــه عــدم جـــدوى وغبــاء. و تعـــود دورات الصــراع ضـــد النعـــاس  فاضــطهاد التعبـــري، الــذي هـــو مــن نفـــس الطبيعــة، ال

  واإلمساك بالعقل وتعبئة العقل، مع كل ما يرافق ذلك من عنف وتطرف ونفي وإهانة اإلنسان لإلنسان.
احلرية الثقافية هي موضع انقضاض عليها مـن مـوقعني متناقضـني. فمـن جهـة هنـاك أعـداؤها النظريـون  فالواقع أن فكرة

نظمـة الـيت حتكـارات مـع البريوقراطيـة، وذلـك يف األممتدحو التوتوليتاريـة ومـن جهـة أخـرى أعـداؤها املباشـرون العمليـون: اال
  تسمى دميقراطية.

قتصـادية، متنكـرا ملبـدأ ح مفهومـا ليرباليـا، وحـىت يف خدمـة األقليـات االفإن التسامح قد حتجر لدرجـة أن أصـب وباجلملة
  .)45(املساواة احلقيقية والثورية، فغدا يف عنرب التاريخ

أخــريا فــإذا مــا قــال بــول كلوديــل ســاخرا: مــا هــو التســامح؟ يوجــد منــازل لــه! باإلمكــان أن نضــيف، ومــن دون جمازفــة: 
  .)46(أو األفضل املختاراتبعض التسامح يوجد له مقابر: القواميس 

فالتسامح، كما مر معنا، هو، ككل شيء آخر حامل للتنـاقض، كونـه يفتقـر ويتحـول، إمنـا يف النهايـة هـو منفـتح كونـه 
قتصـــــادية والسياســـــة مـــــن جهـــــة والنظريـــــة والتطبيـــــق مـــــن جهـــــة يتحـــــرك ويتحـــــرر، حســـــب الصـــــراع اخلـــــالق بـــــني (البـــــىن اال

  .)47(أخرى)
ا بالتسـامح اجلديــد، الـذي عليــه أن قلــيال (هـو أمـر حتمــي البـد منــه للتنـاقض) سـيكون مناطًــ وهنـا فـالتغيري، مهمــا كـان

عـرتاف املتبـادل والتماسـك احلقيقـي، وحيـث نظـري لـه مـن اال يبحث دوما علـى أكثـر مـن العدالـة واحلـق، يف إطـار جهـد ال
تضـع علـى وجههـا قنـاع  الًّ أعلـى البشـرية اإلله (الذهب) جيب أن يدًمر، مثلما دمرت األصنام القدمية. عنـدها فقـط يبقـى 

  التسامح.
****************  
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  .*) باحث من لبنان

 -1 Denis Diderot, France, Tolérance dans l’encyclopédie,1965 ,La Tolérance, essai d 

anthologie, textes réunis et présentés par Zagloul Morsy ,agrégé de l’université, 

professeur à la faculté des lettres de Rabat, Editions Arabes 1975, Unesco 1974, 
Imprimerie Catholique, Beyrouth, Liban 1975 ,p.64-65. 

-2 La Tolérance civile, Actes du colloque de Mons publies par Roland Grahay, Etudes 

sur le 18 siècle, Editions de l’Université de Bruxelles, Editions de l’Université de 
Mons  ,1982 , Avant-propos par Robert Joly, p.15 

-3 La Tolérance civile, Robert Joly, Avant-propos, p.16. 

هذا القول لفـولتري وهـو منقـول عن:جمموعـة مـن الـؤلفني، مـن أديـب إسـحاق واألفغـاين...إىل ناصـيف نصـار، أضـواء علـى -4
  .176، ص1993، بريوت 1)، دار أمواج، ط1986تعصب، حسن حنفي، تعصب/تسامح (ال



 131

  .177ص املرجع السابق نفسه: أضواء على التعصب، حسن حنفي، تعصب/ تسامح،-5
  .177، صاملرجع السابق نفسه-6
  .178، صاملرجع السابق نفسه-7
  .178، صاملرجع السابق نفسه-8
  .203، صقد التعصبأديب إسحاق، نقال عن ناصيف نصار، ن-9

- 10 Grand dictionnaire encyclopedique Larousse (G.D.E.L.) V.10   , Librairie Larousse, 

1985, p.10 275 
 -11 J. Leclerc, Histoire de la tolérance au siècle de la reforme, deux    volumes, 

Aulumir, Théologie n 3,1955: Roland Grahay ,la toléra   Robert Joly, avant-propos, 

p.18. 
  -12 Lalande André, Vocabulaire et critique de la philosophie, Librairie  Felix Alcan, 

Paris 1926, p. 1133. 
  .179تسامح ص /مح، حسن حنفي، تعصبأضواء على التسا -13
يلســــــــوف يونــــــــاين ومــــــــدير جامعــــــــة ، وهــــــــو فThemstios .)388القســــــــطنطينية  – 317بافلوفونيــــــــا( متســــــــتيوس -14

القســطنطينية وصــديق جوليــان املرتــد ومــريب اركــاديوس. لقــد لعــب دورا سياســيا كبــريا؛ فكــان علــى التــوايل شــيخا مث حــاكم. 
  رسطو. أوهو مؤلف كتاب عن 

(Le Petit Robert des noms propres, nouvelle édition, refondue et augmentée, rédaction 

dirigée par Alain Rey, Paris  1999 . 
  .179، صتسامح /أضوء على التسامح، حسن حنفي، تعصب -15
، 274وهـو قسـطنتني األول امللقـب بـالكبري. ولـد يف نينسـوس عـام Constantin : )337 – 274كونسـتنتان (  -16

ترمجـة وتعليـق د. عـاطف (نقال عن ألبري باية، تاريخ الفكر احلـر،  .313وتويف  ويف العام  306أصبح إمرباطورا يف العام 
  ).62، ص، احلواشي1996عليب، معهد اإلمناء العريب، بريوت 

17- La Lande, p .1133 

18- Ibiden, p. 1133  
19- Ibiden, p. 1133  
. وهــو رجــل ديــن Bossuet Jacques Bénigne: )1704بــاريس  -1627 -بوسـيه جــاك بنــني (دجيــون -20

. توجـه حنـو 1658حـىت العـام  Metzأصـبح مفوضـا كنسـيا ملدينـة "متـز" و  1652وكاتب فرنسـي. سـيم كاهنـا يف عـام 
التبشــري باهتمامــات القــديس ســان فنســان دي بــول الــذي آذر بعثاتــه الشــعبية. كــان يرســل غالبــا إىل بــاريس حيــث اشــتهر 

  .مراثيه عندما أصبح مطرانا ملدينةمبواعظه و 
21- La Lande P. 1135 

22- Zaghloul Morsy, la Tolérance, Avant propos 

23 (Mirabeau (Honoré Gabriel Riqueti, Comtede - ) "و هـو سياسـي فرنسـي ) 1791 -1749"مريابـو
  وخطيب مفوه. لقد كان بشعا ولكن ذكيا للغاية و ذو طبع عنيف. 



 132

بعــد ). وهــو كاتــب وفيلســوف فرنســي ينتمــي إىل البورجوازيــة املنعمــة. 1784بــاريس  -1713دنــيس ديــدرو (النفــر  -24
   .1766حىت العام  1747حياة بوهيمية كرس نفسه وحياته لإلنسيكلوبيديا، اليت أشرف عليها وأدارها منذ العام 

-25 The Encyclopedia of Philosophy, V. 7 Paul EDWARDS, P.143. 
-26 André Comte-Sponville, la tolérance, p.220-222, Petit traité des  

grandes vertus, Delta Beyrouth, P.U.F ,.N.ed., Paris 1995. 
-27 Spinoza, traité théologico-politique, chp. 20 de l’éd .Apphus, réed.  

G.F. 1953, p.350. 
-28 Andre Comte-Sponville, la tolérance, p  .229.  

-29 V Jankelevitch, traite des vertus, 2 p.92, de l’éd. Champ-Flamarion  ,6619.  

-30 Karl Popper, la société ouverte et ses ennemis, trad. Franc ,.Seuil, 1929, t.1,n 4 du 

chp.7, p.222. 
-31 André Comte-Sponville, la tolérance p.212. 
-32 Ibiden p.212-213. 
-33 Ibiden p.225-226. 
-34 Condorcet ,Esquisse d’un tableau historique du progrès de l’esprit humain, 8, p.129 

de l’éd. Prior, Vrim 1970. 
-35 André Comte-Sponville, la tolérance ,p.226. 
-36 Op. cit. p.86 et 94 de Jankelevitch. 
-37 F. Abouzit, dans la discussion de la société française de philosophie, Vocabulaire 

Lalande p. 1134 ,Même idée chez Jankelevitch, op. cit. p.87. 
-38 André Comte-Sponville, la tolérance p. 227. 
-39 Ibiden, p.227. 
-40 Op. cit. p.101-102 de Jankelevitch. 
-41 André Comte-Sponville, la tolérance p.228. 
-42 Zaghloul Morsy, la tolérance p.228 

-43 Ibiden, p.235. 
-44 Johan Nestroy, Autriche نقال عن ,Zaghloul Morsy, la tolérance p183.  

-45 Zghloul Morsy, la tolérance p. 234. 
-46 Ibiden, p.234. 
-47 Ibiden, p.234- 235. 



 133

  التسامح في الفقه اإلسالمي وتطبيقاته
  برانون ويلر*

ا ملفتــا للنظــر يتعلــق بقبــور أنبيــاء اليهــود: عــن أيب هريــرة يــورد ابــن حجــر يف كتابــه بلــوغ املــرام مــن أدلــة األحكــام، حــديث
. مـن الصـعوبة )1(: قاتل اهللا اليهود اختذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد-صلى اهللا عليه وسلم-رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا 

حلـــديث قـــد فهـــم علـــى معرفـــة الســـياق العـــام هلـــذا احلـــديث وأمهيتـــه يف تـــاريخ التفســـري والفقـــه عنـــد املســـلمني، إال أن هـــذا ا
جانبني، األول أنه تربيـر للنهـي عـن الصـالة يف األمـاكن الـيت توجـد فيهـا قبـور، والثـاين النهـي عـن مصـادرة األمـاكن الدينيـة 
لغــري املســلمني بــدعوى تــوفري مســاحات إضــافية للمســلمني للممارســة شــعائرهم الدينيــة. وبــالرغم مــن أن الســياق التــارخيي 

ذه العبارة ملثل املقاصد.والتفسريي للحديث يوحي    بروح التسامح ورمبا حىت بروح التعددية، إال أنه نادرا ما يستشهد 
ســنحاول يف هــذه املقالــة دراســة هــذا احلــديث وعالقتــه مبوضــوع التســامح يف القــانون واملمارســة اإلســالمية وخنلــص يف 

ن أن ينظــر هلمــا مــن منظــور يتســم بالتعدديــة مــن خامتــة هــذه املقالــة إىل تأكيــد كيــف أن القــانون اإلســالمي وتطبيقاتــه ميكــ
  حيث نطاق نظرته البعيدة وكذلك من حيث اتساع أغراضه ومقاصده.

1  
هنــاك أحاديــث أخــرى يوردهــا ابــن حجــر وأحاديــث أخــرى بروايــة الصــحايب أبــو هريــرة، وعلــى ســبيل املثــال يــذكر ابــن 

فـيهم الرجـل الصـاحل بنـوا علـى قـربه مسـجدا. أولئـك هـم حجر احلديث التـايل والـذي ترويـه السـيدة عائشـة: (أنـه إذا مـات 
  .)2(شرار اخللق)

يورد ابن حجر هذه األحاديث كجزء من باب كبري خصصه للمساجد كأماكن للعبادة ويتضـمن هـذا البـاب إشـارات 
ت املسـجد حول زخرفة املساجد والسلوكيات غري الالئقة يف املساجد (كالبصق واللعب والغناء) وربط اخليول على دعاما

ونصــب اخليــام يف املســاجد، باإلضــافة إىل عــدد مــن األحاديــث الــيت توضــح املبــدأ العــام للمســاجد كأمــاكن عامــة ال جيــوز 
  ).3(حتويلها إىل ممتلكات خاصة أو أي منفعة جتارية

ث الـيت يف كتابه صحيح البخـاري يـورد البخـاري حـديث اختـاذ قبـور األنبيـاء مسـاجد يف بـاب عـام، تنـاول فيـه األحاديـ
تشري إىل النهي عن بناء املساجد فوق القبور، ويبدأ حبديث آخر ترويه السيدة عائشة أيضا يربط النهي عـن بنـاء املسـجد 
على القبور مبمارسة كان هلا صلة بأهل البيـت، حيـث روي أن زوجـة احلسـن بـن احلسـن بـن علـي بـن أيب طالـب بنـت قبـة 

إىل شـرح صـحيح البخـاري يـذكر  يمـا يبـدو بتـدخل إهلـي. ويف كتابـه إرشـاد السـار على قربه ملدة سنة قبل أن يتم إزالتها في
القصـــعري أن التـــدخل اإلهلـــي تضـــمن وحيـــا ولكنـــه ال ميكـــن أن يكـــون مصـــدرا مـــن مصـــادر القـــانون اإلســـالمي بعـــد وفـــاة 

  .)4(الرسول حممد
صـــلى اهللا عليـــه –يب حممــد وإلضــافة مزيـــد مــن الســـياق للحـــديث عــن اليهـــود والنصــارى، فـــإن البخـــاري يضــيف أن النـــ

ـا     -وسلم كان قد قال هذا احلديث عندما كان مريضا باملرض الذي تويف على إثـره، وأن مالحظـة السـيدة عائشـة هـي أ
. ويف معرض تعليقه على احلديث يذكر ابن حجـر بشـكل )5(كانت تتخوف من أن يتخذ الناس قرب النيب حممد مسجدا

يــاً عــن ب نــاء املســاجد علــى املقــابر. وبالنســبة البــن حجــر فــإن اخلطــر هــو أن تكــون القبلــة باجتــاه واضــح أن احلــديث يعتــرب 
ــذا حيصــل اخللــط بــني مكــة والقــرب كاجتــاهني للقبلــة . ويف تعليقــه علــى صــحيح مســلم، يــذكر النــووي أن النــيب )6(القــرب و
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ــى بشــكل واضــح عــن اختــاذ املســاجد قبــورا، وهــذا التعليــق ورد يف معــرض احلــدي ث عــن حــديث مطــول روي عــن حممــد 
  جندب قبل مخسة أيام من وفاة الرسول حممد.

  يقول جندب: مسعت النيب قبل أن يتوفاه اهللا خبمسة أيام يقول: 
بـراهيم خلـيال، ولـو كنـت متخـذا مـن إختـذ ان اهللا قـد اختـذين خلـيًال كمـا أن يكـون يل خليـل مـنكم، و أاهللا  إين أبرأ إىل 

ـاكم أيهم مسـاجد، إين احلن من كان قبلكم كـانوا يتخـذون قبـور أنبيـائهم وصـإال و أخليال، بكر  ختذت أباأميت خليًال ال
  .)7(عن ذلك

ال يوجد ذكر لليهود والنصارى يف هذا احلديث ولكنه ورد يف فصل ضمن روايات أخرى للحديث الذي يشري لليهود 
ذكر احلـــديث الـــذي يرويـــه أبـــو هريـــرة باإلضـــافة إىل وطــار فيـــ. أمـــا الشـــوكاين يف كتابـــه نيـــل األ)8(والنصــارى وقبـــور أنبيـــائهم

ى رسول اهللا  صـلى اهللا –حديث آخر يرويه ابن عباس يف فصل عن النهي عن اختاذ القبور مساجد، (يقول ابن عباس: 
  . )9(عن زيارة القبور واختاذ املساجد عليها والسرج) -عليه وسلم

ـم اختـذوا قبـور أنبيـائهم مسـاجد. ويـذكر الشـوكاين ويرى الشـوكاين أن سـبب لعـن اهللا ومقاتلتـه لليهـود و  النصـارى هـو أ
  .)10(أحاديث أخرى عن مسلم تنهى عن اجللوس على القبور والصالة باجتاهها أو عليها مبا يف ذلك حديث جندب)

ديث هــذا أيضــا إىل النهــي بشــكل عــام عــن الصــالة يف املقــابر واحلمامــات. ويــورد ابــن قدامــة يف املغــين احلــ عــزووميكــن 
. ويــورد )11((جعلــت يل األرض مســجدا إال احلمــام واملقــربة)  الــذي يــذكره ابــن داوود يف ســننه والــذي يقــول فيــه الرســول

ابــن قدامــة أيضــا حــديث ابــن عبــاس الــذي ذكــره الشــوكاين ولكنــه يضــيف روايــة أخــرى عــن قتــادة أن أنــس بــن مالــك أجــاز 
. إال أن الشافعية جييزون الصالة علـى القـرب يف حـال )12(كن للصالةولكن مع الكراهية اختاذ املساحات بني القبور كأما 

. كما تكره الصالة على احلشيش وعلى مرابط اإلبل وعلى السـطح وكـذلك )13(مل تؤدى الصالة على امليت قبل اجلنازة
  .)14(على اخلسف ألن هذه األماكن يغلب عليها تواجد النجاسة فيها

ـــا العلمـــاء علـــى هـــذه األحاديـــث أن ويتضـــح مـــن جممـــوع األحاديـــث عنـــد ا  لبخـــاري ومســـلم والشـــروحات الـــيت قـــام 
ـي عـام عـن بنـاء املسـاجد والصـالة يف أمـاكن القبـور. وهـذا لـيس  حديث قبور أنبيـاء اليهـود والنصـارى قـد فهـم علـى أنـه 

 أيضــا حــول النهــي عــن مبســتغرب إذا مــا أخــذنا بعــني االعتبــار التأكيــد الــوارد يف النصــوص الفقهيــة األخــرى عنــد املســلمني
. بل إن هناك قواعد صارمة وضـعت فيمـا يتعلـق بتـزيني وزخرفـة )15(الربط بني أي ممارسات دينية معينة وبني زيارة القبور

القبور كتلك القواعد املتعلقة بزخرفة املساجد وأمـاكن الصـالة األخـرى. فعلمـاء احلنبليـني مـن أمثـال ابـن عقيـل املتـوىف سـنة 
ــ1119 – 513( ــى أبــو حامــد ) ي ذكرون أحاديــث تنكــر زيــارة القبــور وينتقــدون بشــدة املقــابر الــيت تتخــذ كمســاجد. 

) حــىت عــن تــالوة القــرآن علــى القبــور. وينهــى ابــن تيميــة وابــن قــيم اجلوزيــة عــن زيــارة 1111 -505الغــزايل املتــوىف ســنة (
م من صاحب ال   ضريح املقبور يف ذلك املكان.القبور يف حال توقع الزائرين استجابة دعائهم نظراً لقر

: أيصـح أن يصـلى بـني القبـور؟ قلـت لـه صـلي فيمـا بـني القبـور وال تتخـذ أي منهـا قبلـة لـك الطوسي يقول أبو جعفر 
ى عن ذلك عندما قال: ال تتخذوا أي قرب قبلة وال تبنوا عليها املساجد. فإن اهللا لعـن الـذين اختـذوا قبـور  ألن رسول اهللا 

  .أنبيائهم مساجد
وعليـــه فإنـــه يتوجـــب علينـــا أن نســـأل عمـــا يـــدور خبلـــد العلمـــاء املســـلمني عنـــدما ينســـبون إىل اليهـــود والنصـــارى بنـــاء  

ومجعهـا (مسـاجد) تسـتخدم يف القـرآن لإلشـارة إىل أمـاكن ليسـت   (املساجد) على قبور أنبياءهم. إن مصطلح (مسجد)
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احلـال يف املسـجد الـذي اقـرتح بنـاؤه علـى قبـور أهـل الكهـف كمـا بالضرورة مرتبطة بأماكن العبادة عند املسلمني، كما هو 
جاء يف سورة الكهف. وتذكر اآلية األوىل من سورة اإلسراء (املسـجد األقصـى) والـذي جيمـع كثـري مـن املفسـرين علـى أنـه 

بيـت املقـدس يف إشارة إىل موضع ما يف القدس. وكما يرى ابن كثري فإن املسجد األقصى يشري إىل املعبد املقدس املسمى 
إيليا مهبط األنبياء منذ عهد إبراهيم). ويستخدم مصـطلح مسـجد كـذلك عنـد مجهـور املفسـرين ويف أدبيـات سـري األنبيـاء 

مـن  40(لإلشارة إىل أماكن العبادة اليت اسـتخدمها األنبيـاء وآخـرون يف الفـرتة الـيت سـبقت بعثـة النـيب حممـد. إال أن اآليـة 
ـــاف املســـاجد كأمـــاكن عبـــادة تفـــرق بـــني املســـ )ســـورة احلـــج اجد وبـــني البيـــع والصـــوامع، وحيـــدد الزخمشـــري يف تفســـريه الكشَّ

  للمسلمني واألماكن األخرى املذكورة يف اآلية كأماكن عبادة للديانات األخرى.
رادا وجيوز محل اإلشارة إىل اليهود والنصارى الذين يتخذون قبور أنبيائهم مسـاجد كإشـارة إىل مجاعـة مـن النـاس أو أفـ 

عــدداً مــن الروايــات الــيت  )مــن ســورة التوبــة 30(خــرى حيــث يــذكر الطــربي يف تفســريه لآليــة أبعيــنهم، ألن يف هــذا ســابقة 
حتدد مجاعـة معينـة مـن اليهـود يف املدينـة بـل شخصـا واحـد ذكـره الطـربي باالسـم كتفسـري ملـا تعنيـه اآليـة الـيت تتحـدث عـن 

ن القــانون اليهــودي يؤكــد وبشــكل حمــدد أن جثــث املــوتى مــن األســباب الرئيســية اليهــود الــذين يقولــون أن عزيــر ابــن اهللا. إ
للنجاسة، كما أنه ال يوجد أي دليل مادي أو أديب يثبت أن القبور كانت معلما من معامل املعبـد يف بيـت املقـدس، أو يف 

  اإللفانتني أو املعابد يف العصور الرومانية املتأخرة.
 املتــأخرين مبوضــوع النهــي عــن الصــالة يف أمــاكن األضــرحة يبــدو أنــه مــرتبط بــالرد علــى إن انشــغال العلمــاء املســلمني  

اعتقاد الشفاعة للموتى، أو أن الصالة يف رحاب قـرب ويل صـاحل أو نـيب قـد تكـون هلـا أثـر وفاعليـة خاصـة. وتشـري الـدالئل 
ى طــول وعــرض احلضــارة اإلســالمية إىل أن هــذه املعتقــدات كانــت منتشــرة بــني النصــارى ولكنهــا كانــت أيضــا منتشــرة علــ

وهناك العديد من األمثلة على استخدام اآلثار اليت تعود إىل عصر النيب حممـد وحياتـه يف بنـاء املسـاجد فهنـاك العديـد مـن 
املسـاجد حتـتفظ بشـعر النــيب وآثـار قدمـه وآثــار أخـرى مثـل بعـض مــن مالبسـه وكـذلك عصــاه ومكحلتـه وخمطوطـات قدميــة 

  للقرآن الكرمي.
2  

ومن املمكن أن نذهب بعيدا خارج السياق التارخيي للمعرفة عند املسلمني يف التعامل مـع روايـة هـذا احلـديث وحماولـة 
فهم رواية هذا احلديث يف سياقه التارخيي احملدود، حيـث يتضـمن القـرآن الكـرمي مثـال مـوازي هلـذا احلـديث يف سـورة البقـرة 

رة شـديدة الشـبه بالعبـارة املسـتخدمة يف حـديث أبـو هريـرة، وهـذه العبـارة ، حيث يستخدم النص القرآين عبا)125اآلية (
ففيها إشارة إىل (مقام إبراهيم) كمكـان آمـن  )من سورة آل عمران 97(هي (واختذوا من مقام إبراهيم مصلى)، أما اآلية 

ت مبــا يف ذلــك احلجــر هجريــة علــى أنــه كــل مســاحة احلــرم ألن العالمــا 597ســنة (وهــو الــذي فهمــه ابــن اجلــوزي املتــوىف 
 604(الــذي طبعــت عليــه آثــار قــدم إبــراهيم كــل ذلــك داخــل ضــمن حــرم مكــة. ويــذكر فخــر الــدين الــرازي املتــوىف ســنة 

أن مقــام إبــراهيم كموضــع للصــالة يشــري إىل احلــج ويشــمل ذلــك كافــة  )مــن ســورة البقــرة125(يف تفســريه لآليــة  )هجريــة
بـأن مقـام إبـراهيم   )هجريـة 982سـنة (املتـوىف  ياحلنفـ ييـرى أبـو السـعود العمـار احلرم يف مكـة واعتبـار الكعبـة هـي املركـز. 

كـان مكانــا للصـالة ألنــه كـان املكــان الـذي وقــف عليـه إبــراهيم عليـه الســالم يـؤذن بالنــاس ليـأتوا ألداء احلــج يف مكـة وهــو 
إن مقـــام إبـــراهيم ميكـــن أن املكـــان الـــذي وقـــف عليـــه إبـــراهيم حينمـــا كـــان يرفـــع القواعـــد مـــن البيـــت، وكموضـــع للصـــالة فـــ
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يســـتخدم لشـــعائر الصـــالة والـــدعاء. يـــذكر ابـــن حجـــر مالحظـــة يف هـــذا البـــاب وهـــي أن اســـتخدام مقـــام إبـــراهيم كمكـــان 
  للصالة كان له ارتباط وثيق بعمر ابن اخلطاب.

مل كافـة ترى بعض الروايات عن ابن عبـاس أن مقـام إبـراهيم يشـمل كـل األمـاكن الـيت تقـام فيـه مناسـك احلـج أو يشـ 
املساحة املسماة باحلرم، وعليه فإن موقع احلرم الذي حدده إبراهيم عليه السالم هو جمموع املشاعر اليت يـؤدي فيهـا احلـاج 

) مــا يقولــه إبــراهيم عــن بئــر حفرهــا يف بئــر الســبع باالشــرتاك 34-22، املقــاطع 21املناســك. يــروي ســفر التكــوين (اجلــزء 
) أن إبــراهيم نــيب. ويــذكر املفســرون 7املقطــع  20غ كمــا جــاء يف ســفر التكــوين (اجلــزء يب ملــخ الــذي يبلَّــأمــع الفلســطيين 

) هـــو حـــرم أو ضـــريح أقامـــه 33املقطـــع  21اليهـــود أن اإليشـــيل الـــذي زرعـــه إبـــراهيم كمـــا جـــاء يف ســـفر التكـــوين اجلـــزء (
املعابــد ومــذابح  بــراهيم حيــث بــينإبــراهيم يف بئــر الســبع ميكــن أن يأخــذ علــى أنــه مضــاهاة باألضــرحة األخــرى الــيت أقامهــا إ

)، وعنــد شــجرة 7-612القــرابني ودعــا الــرب يهــوه عنــد شــجرة البلــوط يف موريــه ويف سيشــم كمــا جــاء يف ســفر التكــوين (
). 812)، وبــني بيتــل وآي كمــا جــاء يف ســفر التكــوين (1813البلــوط يف مــامره يف اخلليــل كمــا جــاء يف ســفر التكــوين (

تعليــق عــن احللقــة التارخييــة الــيت تــذكر إبــراهيم والبئــر يف بئــر الســبع والــذي يــذكر فيــه الطــربي أن وحيــتفظ الطــربي يف تارخيــه ب
ذا يربط بني املواقع الدينية ذات الصلة بأعمـال إبـراهيم النبويـة وبـني املسـجد يف  احلرم الذي أقامه إبراهيم كان مسجدا، و

للمعابد وأماكن ذبح النسك كمـا جـاء يف سـفر التكـوين يتفـق مـع ذكـر  القرآن. إن إقامة إبراهيم هلذه املواقع الدينية وبنائه
أفعال إبراهيم كما وصفت يف نقوش أخرى كتلك النقوش اليت وجدت بالقرب من ضريح يف حاترا واليت تذكر بنـاء مـذبح 

ش مثــودي إىل ومقـام. ويسـتخدم نقـش مينايـان مصـطلح (مقـم) يف إشـارة إىل أمـاكن اآلهلـة ود وعثتـار وقبـد، كمـا يشـري نقـ
  الغرض الذي من أجله أقيمت األماكن بلفظة (مقمت).

يف احلرم املكي يشري إىل متاثل كبري بـالرتاث اليهـودي  ﴾البيت﴿إن الصلة الوثيقة بني مقام إبراهيم يف الكعبة أو املعبد 
تقبلي هليكل سليمان يف بيـت حيث يؤمر إبراهيم بذبح ابنه وباملوقع املس ﴾يف العربية مقام﴿املسيحي والذي حيدد املكان 
) إىل اهليكل يف بيت املقدس على أنه بيت إبراهيم. لقد بنيـت هـذا البيـت لنفسـي 2422(املقدس. ويشري سفر اليوبيلي 

لكـــي يكتـــب المســـي اخللـــود يف هـــذه األرض. وقـــد مـــنح لـــك ولـــذريتك مـــن بعـــدك وسيســـمى بيـــت إبـــراهيم وســـيمنح لـــك 
وسرتفعون امسي أمام اهللا لألبـد، وسـتبقى ذريتـك وسـيبقى امسـك خملـدا علـى مـدى  ولذريتك من بعدك ألنكم ستبنون بييت

  األزمان واألحقاب.
) مــن ســفر التكــوين مقــام إبــراهيم علــى أنــه يقــع يف جبــل موريــه املوقــع 422حيــدد تفســري الربــانيني واألحبــار للمقطــع (

عـن طريـق سـحابة ظلـت مالزمـة للجبـل. ويـذكر املستقبلي ملعبد القدس. وحسب مـا يقولـه راشـي أن إبـراهيم عـرف املوقـع 
) مـــن ســـفر التكـــوين أن اجلبـــل حـــدد إلبـــراهيم عـــن طريـــق ســـحابة أحاطـــت 156()422(ميـــدراش ربـــاح حـــول املقطـــع 

باملكــان. وتــورد املصــادر اإلســالمية كيــف أن ســكينة الــيت كانــت تشــبه الســحابة قــادت إبــراهيم إىل املكــان يف مكــة حيــث  
واعـد البيـت أو الكعبـة. لقـد مت بنـاء الكعبـة مـن مـواد مت مجعهـا مـن مخسـة جبـال هلـا صـلة بأنبيـاء كان من املقـرر أن يرفـع ق

  آخرين وهذه اجلبال هي جبل سيناء وجبل لبنان وجبل اجلودي وجبل حراء وجبل الزيتون يف القدس.
خـرى وذلـك يف الفـرتة ويف هذا السياق جيدر بنا إن نذكر أن الكعبة كانت تستخدم كمعبد تضم أصـنام وصـور آهلـة أ 

الــيت ســبقت بعثــة النــيب حممــد وحــىت يف الفــرتة املبكــرة مــن بعثتــه، فكمــا يقــول ابــن إســحاق أن جــد النــيب حممــد ألبيــه عبــد 
املطلــب استشــار كــاهن هبــل وصــلى لإللــه يف الكعبــة يف مكــة. أمــا ابــن الكلــيب يف كتابــه (كتــاب األصــنام) فيقــول أن مكــة  
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الوثنيــة الــيت كانــت متــارس يف مكــة ومــا جاورهــا. ويــذكر ابــن قدامــة أن النــيب حممــد صــلى يف  كانــت مركــز املعتقــدات الدينيــة
الكعبة حني كان ال يزال فيها أصناما. ويف روايـات أخـرى تصـف صـالة الرسـول حممـد يف الكعبـة يف يـوم فـتح مكـة وتشـري 

بع ديـــين. ويف روايـــة يوردهـــا ابـــن هـــذه الروايـــات إىل أنـــه كانـــت هنـــاك عـــدد مـــن الـــدعامات داخـــل الكعبـــة وكانـــت ذات طـــا
إسحاق، يقول األزرقي أن أهل مكـة كـان هلـم صـورتان يف الكعبـة مبـا يف ذلـك صـورة للمسـيح وأمـه مـرمي. أمـا ابـن كثـري يف  
كتابــه الفصــول يف ســرية الرســول فــريوي كيــف دخــل حممــد الكعبــة وأمــر بإزالــة وحتطــيم األصــنام فيهــا. إن اســتخدام الكعبــة  

صـــلى اهللا عليـــه –مـــن انتصـــار النـــيب حممـــد  )81اآليـــة(ســـيحي يعـــود إىل مـــا ذكـــر يف ســـورة اإلســـراء يف كمكـــان للتعبـــد امل
  وإزالة وحتطيم األصنام اليت كانت متثل املعتقدات اليت كانت منتشرة يف حرم مكة.  -وسلم

ن املبــاين الــيت تشــبه يــذكر ابــن الكلــيب أن هنــاك كعبــات أخــرى يف اجلزيــرة العربيــة مــن مثــل مــا أقامــه النبطيــون وكثــري مــ
الكعبة مت إقامتها كمقـابر منتشـرة يف أرجـاء خمتلفـة مـن البـرتاء ومـدائن صـاحل. ومـن املالحـظ أن عـددا مـن علمـاء املسـلمني 
حيفظون أحاديث تزعم أن قبور األنبياء موجودة يف حرم مكة حيث يروي مقاتل بن سليمان أن هناك قبور سبعني نيب مبا 

عيل كلها يف احلرم. ويف املوطأ يذكر مالك بن أنس أن هناك شجرة بالقرب من مكة مـدفون حتتهـا فيهم هود وصاحل وإمسا
ســبعون نبيــا. وكمــا يــرى الســيوطي فــإن كــال مــن هــود وصــاحل وإمساعيــل ونــوح وشــعيب دفنــوا يف مكــة. ويــذكر احللــيب؟ أن 

م مقبورون حول الكعبة. وهناك العديد مـن 300هناك ما يقرب من  الروايـات الـيت تـذكر أن أجسـاد وأشـياء  نيب يقال أ
أخرى كانت تدفن داخل الكعبة نفسها وحوهلا يف إشـارة إىل أن الكعبـة كانـت ترمـز إىل احلـرم املكـي كمـا ترمـز الـدعامات 

هـذا وركام األحجار للمواقع املقدسة غري اإلسالمية. كما أن هناك ارتباطا وثيقا بني النقوش واآلثار الدينية ومعامل القبور و 
االرتبــاط ملحــوظ يف كافــة النقــوش العربيــة الشــمالية والنقــوش العربيــة اآلراميــة، وهــذا بــدوره يشــري إىل الصــلة بــني الكعبــة يف 

ا موجودة يف احلرم.   مكة واملقابر اليت يقال أ
بتأديــة  وحســب املصــادر اإلســالمية فــإن املســيحيني واليهــود وبقيــة الــديانات األخــرى قــد أدوا مناســك احلــج وقــاموا  

تشــري إىل أن هــذا رمبــا قــد مســح لــه أن يســتمر حــىت بعــد  )مــن ســورة احلــج 25واآليــة (الصــلوات يف الكعبــة يف حــرم مكــة. 
إن الذين كفروا ويصدون عن املسـجد احلـرام الـذي جعلنـاه للنـاس سـواء العـاكف فيـه والبـاد، ومـن يـرد ﴿الفتح اإلسالمي. 

  .﴾فيه بإحلاد بظلم نذقه من عذاب أليم
مـن سـورة الفـتح  25) يف كتابه أحكام القرآن أن اجلزء األول من اآلية مـرتبط باآليـة 543 -468ر ابن العريب (يذك

والـــيت تشـــري إىل كفـــار قـــريش الـــذين منعـــوا حممـــدا وأصـــحابه مـــن دخـــول مكـــة والكعبـــة يف الســـنة السادســـة للهجـــرة يف عـــام 
لريبط اآليـة حتديـدا بـالقيود الفقهيـة مللكيـة البيـت وامتيـازات   )504املتوىف سنة ( ياحلديبية. ويأيت التعليق الفقهي احلريص

مشـل لآليـة. إن األرض يف مكة، حيث يذكر ابن كثري أيضا صلح احلديبية وقضـية امللكيـة إال أنـه ال يعلـق علـى التطبيـق األ
 17بـل إن اآليتـان  من سورة احلج ال تنص علـى حتديـد دخـول املسـجد احلـرام أو الكعبـة علـى مجاعـات معينـة، 25اآلية 

مــا كــان للمشــركني أن يعمــروا مســاجد اهللا شــاهدين علــى أنفســهم بــالكفر ﴿مــن ســورة التوبــة تبــدوا أكثــر حصــرية:  18و 
أولئك حبطت أعماهلم ويف النار هم خالدون. إمنا يعمر مسجد اهللا من آمن بـاهللا واليـوم اآلخـر وأقـام الصـالة وآتـى الزكـاة 

  .﴾ك أن يكونوا من املهتدينومل خيش إال اهللا فعسى أولئ
دف إىل إرساء قاعدة عامة لكل املسـاجد، حيـث يـذكر السـيوطي املتـوىف سـنة   إال أنه ليس من املؤكد أن هذه اآلية 

) رواية عن ابن عبـاس أن هـذه اآليـة نزلـت لتـوبيخ أولئـك الـذين يقومـون بـأداء الصـالة دون أن يلزمـوا بـذلك. يـورد 911(
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ل الطـــربي روايـــة مـــن طريـــق الســـدي والـــيت تـــذكر النصـــارى واليهـــود والصـــابئني. يقـــول الســـدي أن بعـــض املفســـرين مـــن أمثـــا
حـــني يقـــال للنصـــراين: مـــن أنـــت؟ فيقـــول: أنـــا نصـــراين، ويقـــال لليهـــودي: مـــن أنـــت؟  ﴾شـــاهدين علـــى أنفســـهم بـــالكفر﴿

  فيقول: يهودي، ويقول للصابئي: من أنت؟ فيقول: صابئي. 
ة الشــخص نفســه بأنــه نصــراين أو يهــودي أو صــابئي يعتــرب شــهادة علــى الكفــر، إال أن إن معــىن هــذه الروايــة أن تســمي

مالحظات السدي ال تشري بشكل واضح إىل زيارة املساجد أو حرم مكة. بينما يرى علماء تفسري آخـرون أن هـذه اآليـة 
وثنيـة والعـائالت الوثنيـة مـن القيـام تشري حتديدا إىل املسجد احلرام و الغاية منها هو وضع حد ملـا كـان متارسـه اجلماعـات ال

ـا تشـجيع علـى زيـارة املسـاجد عنـدما تكـون  ببعض أمور الكعبة. ويف أحاديث أخرى يوردها السيوطي تفسر اآلية على أ
  هذه الزيارات قائمة على االعرتاف باإلله الواحد. 

ض وحـق علـى اهللا أن يكـرم ضـيوفه عمر بن ميمـون األودي: قـال أصـحاب رسـول اهللا (إن املسـاجد بيـوت اهللا يف األر 
فيها) وبالرغم من هذه التفسريات األكثر احتوائية، فـإن علمـاء مسـلمني متـأخرين مينعـون غـري املسـلمني مـن زيـارة املسـجد 
احلــرام واملســاجد األخــرى علــى أســاس هــذه اآليــات وعلــى أســاس إطــالق لفــظ املشــركني عمومــا علــى كــل مــن كــان غــري 

ســـالمي ال زال يقـــدم كـــل احلمايـــة ألمـــاكن العبـــادة لغـــري املســـلمني داخـــل وخـــارج دار اإلســـالم. مســـلم. علـــى أن الفقـــه اإل
وحســب رؤيــة الفقــه اإلســالمي فــإن املســئولية تقــع علــى اجملتمــع املســلم محايــة وصــيانة الكنــائس واملعابــد القدميــة ولكــن ال 

بني أن هذا مبين علـى احلـديث الـذي يرويـه عمـر ) ي593بكر املرغىن املتوىف سنة ( يسمح ببناء اجلديد منها. علي بن أبو
بن اخلطاب وفيه أن النيب حممد يقول (ال كنائس يف اإلسالم) وهذا يفسـر علـى أنـه ال جيـوز للمجتمـع املسـلم بنـاء كنـائس 

س يستشهد بعدد من العلماء الذين يقولون بأن القيود املفروضـة علـى بنـاء كنـائ  )681جديدة. ابن احلميم املتوىف سنة (
جديــدة ينطبــق فقــط علــى تلــك اجملمعــات اجلديــدة الــيت تبــىن لتســتوعب املســلمني املشــاركني يف الفتــوح اإلســالمية يف تلــك 
البقاع، وكذلك العواصم الكبرية يف الدولة اإلسالمية مثل القاهرة والكوفة والبصرة وبغـداد والواصـل. إال أن آخـرين يقولـون 

ية وهــي الكوفــة والبصــرة والفســطاط، وأن هــذا احلصــر يف النهــي عــن بنــاء  أن هــذا احلصــر يشــمل فقــط ثــالث مــدن رئيســ
كنائس جديدة ينطبق فقط يف هذه املدن الثالث على ما داخل أسوار املدينة وهذا قائم على أسـاس مبـدأ أن املسـاحات 

وهنـاك آخـرون  األسبار خمصصة ملمارسـة املسـلمني شـعائر الصـالة وال يوجـد يف هـذه األمـاكن عـادة سـكان غـري مسـلمني.
ممــن يــرون أن املنــع املقصــود لليهــود والنصــارى هــو مــنعهم مــن أن يقربــوا جزيــرة العــرب والــيت يعرفهــا حممــد بــن حممــد البــابرتى 

ري دجلة والفرات.786املتوىف سنة ( ا املنطقة بني اخلليج الفارسي والبحر األمحر وهي كذلك املنطقة املمتدة إىل    ) بأ
املعابــد القائمــة الــوارد يف الفقــه اإلســالمي ميتــد ليشــمل أمــاكن أخــرى يســتخدمها غــري املســلمني إن محايــة الكنــائس و  

للعبادة، حيث يذكر ابن احلمـيم واملـرغىن أن هـذه احلمايـة تشـمل كـذلك الصـوامع والبيـع ومعابـد النـار وغـري هـذه األمـاكن 
نـــات القائمـــة الـــيت جيـــب علـــى اجملتمـــع املســـلم ممـــا يتخـــذها غـــري املســـلمني أمـــاكن للعبـــادة والـــيت تـــدخل حتـــت مســـمى الكيا

ـر النيـل وكـذلك املعابـد  محايتها. باميـان بـوداس وبوردابـور يف إندونيسـيا، باإلضـافة إىل املعابـد القدميـة املنتشـرة علـى طـول 
يوشـه أن ) أن ابن عباس قال أن النيب حممد أمر ج595اليت وجدت يف العراق القدمية. وكما يذكر ابن رشد املتوىف سنة (

ال يقتلوا العباد والنساك يف صوامعهم وبيعهم، ويـروي ابـن رشـد كـذلك أنـه رغـم أن هنـاك عـدم اتفـاق بـني الفقهـاء إال أنـه 
جيـــوز للمســـلمني أداء الصـــالة يف كنيســـة أو معبـــد وبعـــض الفقهـــاء جيـــوِّز صـــراحة الصـــالة يف هـــذه األمـــاكن إال أن فقهـــاء 

  كان يف الكنائس أو املعابد صور وأصنام.  آخرين يؤكدون أنه ال جتوز الصالة إذا
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  الخالصة
ـي عـن الصـالة يف القبـور  يتضح لنا مما سبق أن العلماء املسلمني فهموا احلديث املتعلق بقبـور أنبيـاء اليهـود علـى أنـه 
وإنكـــار ملمارســـة شـــعرية الصـــالة للشـــخص امليـــت يف القـــرب. وأن هـــذا الفهـــم هـــو جـــزء مـــن حماولـــة مســـتمرة لتحـــرمي طلـــب 
الشفاعة من األنبياء والصاحلني امليتني، وهذا عمل يبدو أنه كان وال يزال منتشرا بني املسـلمني والنصـارى واليهـود. وهـؤالء 
العلمــاء الــذين جيــوزون الصــالة يف املقــابر يؤكــدون علــى أن ال يكــون اجتــاه القــرب هــو اجتــاه القبلــة وأن املســاجد جيــب أن ال 

اصل من أن الصالة تؤدى للقـرب. وهـذا التخـوف هـو السـبب الـذي جعـل هـذا التفسـري تبىن على القبور لتجنب اخللط احل
ميش األمهية األكرب لقبور األنبياء يف    .ياإلسالم التصوريغلب على التفسريات األخرى للحديث وهو الذي أدى إىل 

فعــل اختــذوا قبــور األنبيــاء الــذين ســبقوا ويف احلــاالت الــيت يتــوافر فيهــا الــدليل املــادي واألديب يتبــني لنــا أن املســلمني بال  
بعثــة حممــد مســاجد وأمــاكن للصــالة. لقــد صــادر األمويــون أبــان خالفــة الوليــد كنيســة القــديس يوحنــا، ومت تــدمري املصــلى 
الذي كان مبنيا على سـرداب يوحنـا املعمـداين، وضـم للمسـجد القـرب الـذي كـان يعتقـد أن فيـه رأس النـيب فقـط. ولقـد بـين 

اهيمـــي يف حـــرم مدينـــة اخلليـــل علـــى قبـــور عـــدد مـــن األنبيـــاء مبـــا فـــيهم إبـــراهيم وإســـحق ويعقـــوب ويوســـف ومت مســـجد اإلبر 
استبدال األبنية اليت كانت موجودة يف تلك األماكن يف العهد اليوناين والعصور املتأخرة مـن العهـد الرومـاين. ولقـد   بذلك

اض صـومعة نصـرانية تقـع يف مكـان ضـريح سـابق مـن أيـام عصـر بين املوقع اإلسالمي الذي يضم قرب النيب هارون على أنقـ
النبطيـني. وال خيفـى اسـتخدام املســلمني للقـرب اليهـودي للنــيب دانيـال واجلسـد نفســه كمـا تشـري األدلــة يف هـذا اجلانـب والــيت 

ناك. وهناك الكثري تشري كذلك إىل ما قام به تيمور من أخذ بقايا اجلثة إىل مسرقند وهي اآلن مركز رئيسي ملزار إسالمي ه
من قبور األنبياء مبن فيهم النيب نوح ويوشع وموسى وداوود وكلهـا مت أخـذها مـن اليهـود والنصـارى والـوثنيني واختـذت فيمـا 

  بعد مساجد وأماكن للصالة والزيارة عند املسلمني. 
املقدس اليت تشبه مكة إىل حد ولعل أشهر املساجد واملزارات اليت بنيت على قبور األنبياء هي تلك املوجودة يف بيت 

ــا مرقــد كثــري مــن األنبيــاء وموضــع نشــاط هــؤالء األنبيــاء أيــام عهــدهم. إن أمــاكن الصــالة يف القــدس  بعيــد، حيــث يــروى أ
كريا ويسوع وحوارييه باإلضـافة إىل حممـد. وز ا بود وسليمان وشعو تضم أماكن مرتبطة باألنبياء إدريس ويعقوب واخلضر ودا

داوود على جبل صهيون وكـان جـزءا مـن دائـرة مـزارات املسـلمني داخـل وخـارج بيـت املقـدس. يـورد ابـن أيب  ويقع قرب النيب
ــا يف 558اخلــري العمــراين املتــوىف ســنة ( ) يف كتابــه جممــوع الفقــه الشــافعي حــديثا يقــارن فيــه النــيب حممــد أداء الصــالة وثوا

أنـه قـال: (الصـالة يف املسـجد احلـرام  -صـلى اهللا عليـه وسـلم- ثالثة مسـاجد يف مكـة واملدينـة وبيـت املقـدس. روي عـن النـيب
صــالة فيمــا ســواه، والصــالة يف املســجد  1000صــالة فيمــا ســواه، والصــالة يف مســجدي تســاوي  100000تســاوي 

  صالة). 500األقصى تساوي 
جد مسـجد مكـة ومسـجد وكما يرى ابن أيب اخلري العمراين أن النذر للصالة يف مسجد معني ال يقع إال يف ثالثة مسا

) عــددا مــن األحاديــث واآلراء الــيت تقــول أن الصــالة يف 463–368املدينــة واملســجد األقصــى. وينــاقش ابــن عبــد الــرب (
مســجد النــيب حممــد أفضــل مــن الصــالة يف مكــة، وينــاقش كــذلك أن يف مكــة واحــدا مــن أبــواب اجلنــة، وأن املكــان الــذي 

وم القيامـــة هـــو يف املدينـــة. وتضـــيف بعـــض األحاديـــث األخـــرى أن املســـجد ســـيطلب فيـــه النـــيب حممـــد الشـــفاعة مـــن ربـــه يـــ
األمــوي يف دمشــق والــذي يضــم قــرب يوحنــا املعمــداين ومســجد الكوفــة والــذي يضــم قــرب آدم إىل قائمــة املســاجد املخصصــة 

  بالفضل واليت ميكن أن تؤدى فيها صلوات خاصة.
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كدها الفقه اإلسالمي وهي سنة منتشرة بشـكل كبـري بـني املسـلمني  إن زيارة مسجد النيب حممد وقربه يف املدينة سنة يؤ  
) يف كتابه دالئل النبوة أوصاف دقيقـة لقـرب النـيب حممـد وقبـور كـل 458-384كجزء من احلج إىل مكة. يقدم البيهقي (

مــد أولئــك الــذين مــن أيب بكــر وعمــر بــن اخلطــاب يف املدينــة، كمــا يــورد ابــن أيب اخلــري العمــراين أحاديــث يــذم فيهــا النــيب حم
حيجون إىل مكة وال يزورون قربه يف املدينة: إن زيارة قرب رسول اهللا أمر مندوب ألنه روي عن النيب أنه قـال: (مـن حـج ومل 
يزرين فقد جفاين) ويف أحاديث أخرى مروية عن ابن عمر أن النـيب شـبه زيـارة قـربه بالـدخول إىل اجلنـة وربـط الزيـارة بـالفوز 

  ل النيب (من زار قربي كان حلت له اجلنة) (من زار قربي حلت له شفاعيت).بشفاعة النيب. قا
إن احلفــاظ علــى هــذه الروايــات، رغــم معارضــة املتــأخرين، يــدل علــى تقاليــد إســالمية متقدمــة تتســم مبشــاركتها ملفهــوم 

يــد مجاعــات دينيــة غــري الصــالة علــى القبــور والــيت كانــت ســائدة قبــل اإلســالم، بــل إن املســلمني قــد شــاركوا يف هــذه التقال
  إسالمية.

إن هنــاك مصــادر عــدة تؤكــد أن نطــاق ومرتكــز االعتقــاد اإلســالمي واملمارســة العمليــة هلــذا االعتقــاد مل يكــن متســاحما  
مــع الــديانات األخــرى فحســب بــل أنــه اشــتق هويتــه املســتقلة مــن تــراث مشــرتك للــديانات الســائدة يف العصــور الرومانيــة 

أة وتطــور اإلســالم ســواء مــن حيــث احلتميــة التارخييــة أو مــن حيــث الرتكيبــة التارخييــة، هلــا عالقــة املتــأخرة. لقــد كانــت نشــ
وطيدة استوعبت الثقافات اليت تفاعل معها املسلمون واليت اسـتطاعوا أن مييـزوا أنفسـهم عنهـا. مـن األمثلـة الـيت تـدل علـى 

حــي التنزيــل وشــبكة العالئــق املتداخلــة مــن االعتقــادات الطبيعــة االحتوائيــة والتعدديــة لإلســالم هــي يف األســاس تنبــع مــن و 
  واملمارسات اليت يشرتك فيها اإلسالم مع غريه من الديانات اإلجنيلية.

ولــذا فــإن تطــور التفســري اإلســالمي للحــديث املتعلــق بقبــور أنبيــاء اليهــود والنصــارى يبــني كيــف عمــل املســلمون علــى  
رتكون معها يف الرتاث اإلجنيلي. وهذا التطـور يبـني كيـف أن القـول باالحتوائيـة متييز أنفسهم عن الديانات األخرى اليت يش

والقائم على االعرتاف بالتعددية ميكن أن يتحول إىل مبدأ ينضح بالتفرقة واإلقصاء. وبصرف النظر عن املقصد األساسي 
ث يف سـياق يشـمل معتقـدات يف حيث أيب هريرة، فـإن السـياق األكـرب الـذي مـن خاللـه نفهـم كيـف ميكـن إسـقاط احلـدي

وممارســـات أخـــرى يبـــني أن املســـلمني كـــان ميكـــنهم أن يفهمـــوا هـــذا احلـــديث ، بـــل لقـــد فهمـــوه بالفعـــل، علـــى أنـــه اعـــرتاف 
بوجــــود هويــــة مشــــرتكة بــــني اجملتمعــــات الدينيــــة املختلفــــة وتشــــجيع ملثــــل هــــذا التوجــــه. وإن مثــــل هــــذه الــــرؤى االســــتيعابية 

اإلسالم بل جيب أن يتم الرتكيز عليها وإبرازها كنموذج للتذكري بأننا كبشـر نتشـارك  واالحتوائية ليست فقط من خصائص
  يف عنصر مهم هو إنسانيتنا.
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  نحو مفهوم للتسامح في العقائد الدينية
  تحدة*روي م

حنو إصالح إسالمي أسلوبا جريئا قـد   يسـتطيع مـن خاللـه (وضع الربوفسور عبد اهللا النعيم يف كتابه الشجاع واملبدع 
رجــل القــانون إعــادة بنــاء جمــاالت رئيســة مــن القــانون اإلســالمي. ونــاقش يف البــابني الســادس والثــامن مســألة العالقــة بــني 

ليــد العقلــي للمفكــرين املســلمني يف عصــر مــا قبــل احملــدثني الــذين ســاندوا بشــكل املســلمني وغــري املســلمني ويقــول بــأن التق
متحــد حلـــد مــا سياســـة تســامح حمـــدود جتــاه غـــري املســلمني. وتقـــرتح هــذه املقالـــة، علــى النقـــيض مــن ذلـــك، تســاحما كـــامال 

قليد اإلسـالمي لعصـر مـا قبـل (وبالتايل مساواة كاملة أمام القانون)، مبادئ تستطيع أن جتد جذورا ثيولوجية راسخة يف الت
احلداثة. ودعين أوضح منذ البداية بأنين لست ثيولوجيا مسلما، ويعود األمر بالطبع إىل املسلمني ليقروا مـا إذا كانـت مثـل 
هذه االقرتاحات متثل نظرة قـد يرغبـون مـن خالهلـا النظـر إىل معـىن اإلسـالم. ومـن الناحيـة النظريـة، فاإلسـالم هـو مـا يقـول 

ن أنــه كــذلك، وفرضــيا اإلســالم هــو أي شــيء يعتقــد املســلم أنــه جيــب أن يكــون. ويصــدق الشــيء نفســه علــى أي املســلمو 
  ). 1نظام لإلميان(

ويتعــني علــي أن أوضــح بــأنين ال أنــاقش درجــة التســامح الــذي أظهرتــه اجملتمعــات اإلســالمية واقعيــا علــى مــر التــاريخ.، 
حـال ينبغـي علينـا أن نتـذكر بـأن املسـلمني كـانوا بشـكل عـام أكثـر وهو موضوع متت مناقشته يف  مكـان آخـر. وعلـى أي 

تســاحما مــن املســيحيني يف العصــور الســابقة للعــامل احلــديث، وأعتقــد أن ســجل التســامح هــذا يعكــس جزئيــا روح النصــوص 
المي غــري وعلــى الــرغم مــن موقــف القــانون اإلســ -الــيت ســأقتطفها مــن املفكــرين املســلمني وأوردهــا بأدنــاه. ويف املمارســة 

األمـر الـذي أتـاح يف الغالـب فرصـة الشـك  -املتسامح يف بعـض األحيـان جتـاه غـري املوحـدين الـذين لـيس هلـم كتـاب منـزل 
ا. واجه املسلمون يف بداية الفتوحات، أول ما واجهوا اهلنـدوس، يف السـند، أعلـن  لدى معظم أنظمة اإلميان اليت يواجهو

وعليـــه فهـــو ديـــن جمـــاز، وظـــل هـــذا القـــرار حمرتمـــا علـــى العمـــوم علـــى مـــدى  )كتـــابأهـــل  (القائـــد اإلســـالمي بـــأن اهلنـــدوس 
  ). 2العصور(

وباملثل وكما ذكر القرآن الكرمي اعتقاد السبئيني بصفته أحد أقدم الديانات املنزلة. مال املسـلمون السـتخدام مصـطلح 
الــروم اإلغريــق (الــيت عرفــوا عنهــا فقــط مــن خــالل الســبئيني حبريــة لألديــان غــري القابلــة للتصــنيف، كمــا فعلــوا بالنســبة لديانــة 

  النصوص) وكما فعلوا أيضا بالنسبة لعبدة الكواكب من أهل حران بلد يف بالد ما بني النهرين يف قلب العامل اإلسالمي.
رن  أظهر املسلمون أيضا درجة معتدلة من التسـامح حنـو امللحـدين الـذين مل يعـربوا علنـا عـن آراء إحلاديـة. وبعـد مـرور قـ

على التمرد الضاري ضد احلكومة املركزية اإلسالمية من قبل أتباع بابـك يف مشـال غـرب إيـران الـذي  قـد مت إمخـاده، أبـدى 
املـؤرخ متعـدد الثقافـة املسـعودي، بينمـا كـان يسـافر عـرب هـذه املنطقـة، اهتمامـه يف جنـاح انتـرييف خصوصـا بشـأن معتقــدات 

م الثنائيــة ودفــاعهم الــبعض مــنهم، ومل يكــن لديــه مشــكلة يف اال ــم، علــى الــرغم مــن متــردهم الســابق، و معتقــدا تصــال 
). وجنــد يف بعــض األحيــان أن هــؤالء الــذين رفضــوا الــدين وجــدوا التســامح. 3املفــرتض عــن إعــادة توزيــع األمــالك القســري(

ال يسـتحق مثـل هـذه املعاملـة  عندما الم شيعي ابـن أيب العوجـا علـى كفـره، اعـرتض الكـافر قـائال بأنـه )ووفقا لرواية معروفة
إذ أن قائداً الئميه اإلمام جعفر الذي كـان مصـدر إرشـاد موثـوق هلـذا الشـيعي مسـح البـن أيب العوجـا لكـي حيضـر وينـاقش 

  ). 4مسائل اإلميان معه وهو إمام يف احلرم املكي)(



 143

جــزاء األكثــر تفتحــا مــن العــامل نالحــظ أن التســامح يف األمثلــة الــيت ســقناها بــأعاله هــي مــن النــوع الــذي جنــده يف األ
بدرجة معينـة  -غالبا-السابق للعامل احلديث، الذي مسح فيه لألقليات بالعيش بسالم وطمأنينة وبدرجة من االحرتام، و  

من االلتزام جتاه الغالبية. وعندما نتحول على أي حال، لنجد ثيولوجيا التسامح كاملة غري مشروطة، جند أيضا توفر مـادة 
مل توجـــد هنالـــك حماولـــة  –وعلـــى حـــد معـــرفيت –ثـــل هـــذه النظريـــة يف التقاليـــد اإلســـالمية الســـابقة للحداثـــة. ولكـــنغزيـــرة مل

نظامية لبناء ثيولوجيا للموضوع (أكثـر مـن وجـود حماولـة يهوديـة أو مسـيحية سـابقة للحداثـة لفعـل ذلـك. ويتعـني علينـا أن 
العديد من املسلمني اعتقدوا بـأن اآليـة القرآنيـة عـن اجلهـاد قـد  بأن –نضع يف أذهاننا وكما أكد على ذلك الدكتور النعيم

  نسخت معظم اآليات القرآنية األخرى مما يشري إىل ثيولوجيا التسامح. 
إن املبــدأ األول يف املــواد اإلســالمية الــيت قــد تــدعم ثيولوجيــا لتســامح أكثــر عموميــة هــو مبــدأ اخــتالف االعتقــاد الــذي 

ولـو شـاء ربـك ﴿مـن سـورة يـونس  99اآليات القرآنية الكرمية اليت تعـرب عـن هـذا هـي اآليـة رقـم  يريده اهللا تعاىل. ومن بني
ويوضـح تفسـري اجلاللـني التأكيـد املركـزي لآليـة  ﴾آلمن من يف األرض كلهم مجيعا أفأنت تكـره النـاس حـىت يكونـوا مـؤمنني

د هذا املبـدأ يـرى بعـض املفكـرين املسـلمني يف هـذا هل ستجرب الناس لفعل ما ال يطلبه اهللا تعاىل منهم؟ ومب(جبالء بالقول 
االختالف يف االعتقاد فرصة لكل جمتمع لديه معتقد مبا فـيهم املسـلمني أنفسـهم للـتعلم مـن اجملتمعـات األخـرى. ويكتـب 

  : )متهيدات(ميالدي, يف كتابه  1125املفكر الصويف املهم جدا عني القضاة اهلمذاين املتوىف عام 
كنــت تــرى يف املســيح مــا رآه املســيحيون فكــن مســيحيا. وإن كنــت تــرى يف موســى مــا يــراه اليهــود فكــن (يــا عزيــزي إن  

يهوديا. ووراء ذلك إن كنـت تـرى يف الوثنيـة مـا رآه عبـدة األصـنام فكـن عابـد أصـنام. إن الفـرق االثنتـني والسـبعني مـا هـي 
صـــويف الشـــهري) أبـــو ســـعيد أيب اخلـــري عنـــدما جـــاء إال حمطـــات علـــى الطريـــق إىل اهللا. أمل يتســـن لـــك أن تسمــــع كلمـــات (ال

  ). 6هل يوجد شيء يف الوقت احلاضر يف ديانتكم ال نعرفه اآلن يف ديننا؟)((حبضور راهب جموسي: 
وهنالـــــــك مبـــــــدأ آخـــــــر ورد بيانـــــــه بوضـــــــوح يف القـــــــرآن الكـــــــرمي وهـــــــو أن احلكـــــــم والعقـــــــاب علـــــــى االعتقـــــــاد اخلـــــــاطئ                

ايـة اآليـة الكرميـة  )االنتقـام يل، يقـول الـرب(ه، وهـذا منـاظر للـنص اإلجنيلـي الـذي يقـول: جيب أن يرتك هللا وحد ونقـرأ يف 
النحـل) ويقـول املفسـر املرمـوق البيضـاوي بـأن هـذه 125(﴾إن ربك هو أعلم مبـن ضـل عـن سـبيله وهـو أعلـم باملهتـدين﴿

  ).7()يكمأن البالغ والدعوة إىل اإلسالم هي األشياء الالزمة عل(اآلية تعين 
إن هذا املبدأ القائل بأن احلكم والعقاب بيد اهللا وحده ذا صلة واضحة باملبدأ السابق القائل بـأن تعـدد العقائـد  إرادة 

) ويبــدو هنــا جليــا أن 272(البقرة﴾لــيس عليــك هــداهم ولكــن اهللا يهــدي مــن يشــاء﴿ تعــاىلإهليــة، ويف آيــة أخــرى يقــول 
), وجنــد يف تفســري 8عطــي األفضــلية ألنــاس معينــني دون اآلخــرين. تفســري البيضــاوي(اهلــدى مــن اهللا تعــاىل وبإرادتــه وأنــه ي

ـدي النـاس لـدخول اإلسـالم، فقـط عليـك الـبالغ وهـو إلـزام عليـك، وتواصـل اآليـة الكرميـة  اجلاللني ليس لزاما عليـك أن 
أنفقـوا ()  ويف تفسـري اجلاللـني 272(البقرة﴾وما تنفقوا من خـري فألنفسـكم﴿للسماح بالكرم غري املشروط لغري املسلمني 

  ). 9()ابتغاء وجه اهللا
وهنالـــك ســـبب آخـــر لـــرتك احلكـــم إىل اهللا وحـــده أال وهـــو اإلميـــان العميـــق القـــوي املخفـــي حتـــت أشـــكال عديـــدة مـــن 

يف وجنــد  تعــاىلالســلوك، والــيت قــد تبــدو مناقضــة للتقليــد الــديين الصــحيح، وهــو موقــف للعبــادة احلقــة املقبولــة كليــا عنــد اهللا 
ملحمة جالل الدين الرومي مبوضوع التقوى يف اإلسالم  قصة رد فعـل النـيب موسـى عليـه السـالم علـى الراعـي الـذي يبـدو 

  أنه تصور اهللا على شكل راع: 
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  شاهد موسى راعيا يف الطريق، كان يقول، يا رب، يا من خيتار (من يريد). 
  أين أنت، لعلي أصبح خادمك وأخيط حذاءك وأمشط شعرك؟ 

  لي أغسل مالبسك وأقتل قملك، وآيت لك باحلليب، يا من تستحق العبادة. لع
  ارتعب موسى: 

ـذه الطريقـة. قـال موسـى،  يـا أيهـا الرجـل، ملـن توجـه تلـك الكلمـات؟ أجـاب (كان الراعي يتحدث بكلمـات بلهـاء  
   )إىل ذاك الذي خلقنا، خالق هذه السموات واألرض

  لوراء، وحقا إنك مل تعد مسلما، لقد أصبحت كافرا. قال موسى: انتبه! لقد انزلقت إىل ا
  ما هذا اهلذيان؟ ما هذا القدح والشتم؟ ضع شيئا من القطن يف فمك! 

  . )إن الرائحة الكريهة لشتيمتك قد جعلت العامل (كله) منتنا: لقد مزقت شتيمتك ثوب حرير الدين إىل قطع
لقـد فصـلت عبـدي ( موسى: جاء تنزيل مـن اهللا علـى موسـى: وبعد هذا اخلطاب الطويل الذي يدين الراعي، وّبخ اهللا

  عين. هل جئت (َكَنّيب)  لتوحد أم جئت لتقطع؟ 
وبقدر استطاعتك، ال تضع قدما على (الطريق الـذي يقـود إىل) الفصـل: ومـن بـني كـل األشـياء فـإن أبغـض شـيء إّيل 

  الطالق. 
  شخص شكال (خاصا) للتعبري. لقد وهبت كل إنسان طريقة (خاصة) للتصرف: لقد وهبت لكل 

  فالبنسبة له فإنه يستحق الثناء وبالنسبة لك إنك تستحق اللوم: بالنسبة له شهد وبالنسبة لك ُسم. 
أنـــا مســـتقل بكـــل الطهـــارة واخلَبـــث، بكـــل الكســـل وبكـــل الرشـــاقة (يف عبـــاديت) مل أقــــض (العبــــادة اإلهليـــة) كـــي أحقـــق 

  دي. الفائدة، كال، ولكن كي أحقق العطف لعبا
  اصطالح اهلند عند اهلندوس يستحق الثناء، ولدى شعب السند فإن اصطالح السند يستحق الثناء. 

  إنين ال أطهر بتمجيدهم (يل)، لكنهم هم الذين يتطهرون ويصبحون أنقياء طاهرين. 
  ال أنظر إىل اللسان والكالم، إمنا أنظر إىل الباطن، إىل (النفس) وحالة (الشعور). 

لقلب (لكي أرى) إن كان متواضعا، حىت وإن كانت الكلمات اليت نطقت غـري متواضـعة. ألن القلـب هـو أتفّرس يف ا
  اجلوهر، والكالم هو الصدفة فقط.، وعليه فإن الصدفة تابع، بينما اجلوهر هو الشيء (الصحيح). 
ف): وتصــبح ودودة هلــذا كــم مــن مثــل هــذه العبــارات واملفــاهيم واالســتعارات؟ أريــد أرواحــا متقــدة، مشــتعلة (بــالعواط

  االشتعال! 
  أشعلوا نار احلب يف أرواحكم، أكبتوا الفكر والتعبري كليا. 

  ). 10يا موسى، إن الذين يعرفون اخلالف هم من نوع واحد، أما الذين تـحـرتق أرواحهم فهم من نوع آخر(
اهر يعاقــب عليــه اهللا وحــده وال يــتم ونــرى أيضــا يف هــذا الــنص نتيجــة منطقيــة للمبــدأ القائــل بــأن االعتقــاد اخلــاطئ الظــ

تصــحيحه بالقســر واإلجبــار. فعبــادة اهللا إن مل تكــن تــتم حبريــة، تكــون نوعــا مــن املقايضــة تفــرتض بــأن اهللا ميجــد بواســطة 
  اخلضوع البشري. 

أن  وهنالك نتيجة منطقية أخرى لصويف مثل جالل الدين وهي االعتقاد بأن اإلميان العميق يغري تركيـز اإلنسـان حبيـث
  مثل هذا اإلنسان قد ينظر إىل التعصب على أنه ملحق ألشياء يف هذا العامل ال ميكن التفكري به روحيا. ويكتب قائال: 
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الفاكهــة غــري الناضــجة فقــط هــي الــيت متســك بالغصــن بقــوة، ألن هــذه الفاكهــة قبــل نضــجها ال تكــون جــاهزة للقصــر، 
  وعندما تنضج وتصبح حلوة تسقط وتذهب يف طريقها. 

اإلمسـاك بإحكـام (يعـين تبـين تفسـريات قاسـية لألشـياء) وأن تكـون متعصـبا يعـين عـدم النضـج. وفقـط مـا دمـت جنينـا 
  ). 11تكون مهمتك شرب الدم(

أما املبدأ التايل (وهو ذا صلة جزئية) فهو مبدأ بناء ثيولوجيا التسـامح وهـو يقـوم علـى االحـرتام املتبـادل بـني اجملتمعـات 
وال تسـبوا الـذين يـدعون مـن دون اهللا فيسـبوا اهللا ﴿من سورة األنعـام) 108جاء يف اآلية القرآنية الكرمية (البشرية املؤمنة  و 

ـم مـرجعهم فينبـئهم مبـا كـانوا يعملـون وجـاء يف تفسـري اجلاللـني أن  ﴾عدوا بغري علم كذلك زينا لكل أمة عملهـم مث إىل ر
لكثــري مــن املســلمني لــيس فقــط عبــادة الصــور املنحوتــة، ولكــن أيضــا  (مــن دون اهللا تعــين األصــنام)، ومعــىن الوثنيــة بالنســبة

كـل مـن (تعـين  )زينـا لكـل أمـة(عبادة األفكار اخلاطئة اليت أصبحت هدفا حلب التطرف. ويواصل نفـس التفسـري القـول:  
  وعليه فهم ينفـذون هـذا السلوك).   -عز وجل-اجليد والرديء السلوك الديين زين هلم من قبل اهللا 

الحظ هنـا أن االحـرتام املتبـادل الـذي ال يتصـل فقـط برغبـة املسـلمني بعـدم االفـرتاء علـى ديـنهم، ولكـن أيضـا  مببـدأ ون
  أن احلكم والعقاب هللا وحده حيث أن اهللا وحده يعلم السبب ويعلم احلث على السلوك غري اإلسالمي.

التغاضـــي عـــن االعتقـــاد أو الســـلوك اخلـــاطئ إن النصـــوص الـــيت تـــدعم أمهيـــة التبادليـــة بـــني األشـــخاص واجلماعـــات يف  
ا مسألة ثالثية تتضمن اهللا، وعلى سـبيل املثـال، جـاء يف حـديث رسـول  عديدة، ويف بعض األحيان تفهم التبادلية على أ

  ). 12()من سرت مسلما سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة(الذي رواه البيهقي:  -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
ارسي املوهوب السعدي الذي عاش يف القرن الثالث عشر العديد من أفكار التبادلية يف قصيدة وقد خلص الشاعر الف

  مشهورة عّنف فيها درويشا ملكا ظاملا: 
  أبناء آدم أوصال بعضهم البعض 

  خلقوا من مادة واحدة 
  وعندما يتأمل أحدهم 

  ال جيد األعضاء اآلخرين الراحة 
  خرين عليه، فإن الذين ال يشعرون بآالم اآل

  )     13ال يستحقون أن ُيسمُّون بشرا(
تنبــع التبادليــة البشــرية مــن الفهــم القائــل أن اجلــنس البشــري جســم واحــد، ويفقــد طبيعتــه البشــرية فقــط عنــدما يــؤذي 

  أعضاءه بعضهم البعض. 
ديـن طبيعـي، فطـري وعليه، فإن املبدأ األعمق جتذرا يف الفكر اإلسالمي الذي يدعم ثيولوجيا التسـامح هـو اإلميـان يف 

فـأقم وجهـك ﴿مـن سـورة الـروم)  30يف مجيع البشر، والطيبة الطبيعية للبشر الناجتـة عنـه.  والربهـان هـو اآليـة الكرميـة رقـم(
  .﴾للدين حنيفا فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها

ا اهللا  مبـا يف (ق علـى أساسـها البشـر، والـيت خلـ تعاىليشرح املفسر البيضاوي، التفسريات املختلفة بـ: (األمثلة اليت ضر
قطـع هـذا العهـد يف مشـهد ينظـر إليـه (يقـال: إنـه ميكـن اإلشـارة إىل العهـد الـذي قطعـه سـيدنا آدم وذريتـه.  )ذلك التفسـري

املسـلمون يف ســائر أرجــاء العــامل بأنــه مركــزي بالنســبة للتــاريخ األخالقـي للبشــرية، ألن بــذرة كــل بشــر املســتقبل وجــدت مــن 



 146

ميثـاق أخالقـي يقـر ربوبيـة  )نعم بكل تأكيـد(؟ وأجاب كل بشر على هذا السؤال )ألست بربكم(ا اهللا: صلب آدم وسأهل
ــذا املشــهد.  ــذا االعــرتاف، و كمــا رأينــا فــإن بعــض املفســرين يربطــون الغريــزة الدينيــة الفطريــة النقيــة لــدى البشــر  اهللا تقــرر 

وهللا ﴿): 15بة الطبيعية لكل األشياء، جنده يف (سـورة الرعـد اآليـة وهنالك نص قرآين مجيل يعترب برهانا على اإلميان بالطي
وهــذا يعـين أن األشــياء سـريعة الــزوال تعبــد اهللا  ﴾يسـجد مــن يف السـموات واألرض طوعــا وكرهـا وظالهلــم بالغــدو واآلصـال

  تعاىل.
تطـرق إليهـا هنـا، وهـي تتعلـق تصل العبارة األخرية موضوع هذا املقال بالفكرة اليت تبدو مهملة بشـكل كبـري، ومل يـتم ال

  بثيولوجيا إسالمية الحرتام العامل الطبيعي بأسره. ويقول اإلمام البخاري يف كتابه األدب املفرد: 
(احلنفيــة  :-صــلى اهللا عليــه وســلم-: مــا هــي أحــب األديــان إىل اهللا تعــاىل؟ فقــال -صــلى اهللا عليــه وســلم-ســأل رســول اهللا (

  ). 14()السمحة
هذا النص يعترب دليال آخر على أن هنالك رأيـاً مهمـاً يف الفكـر اإلسـالمي التقليـدي يقـول بـأن لـدى  وبالنسبة يل فإن 

ولــد يف أمنــوذج روحــي وأخالقــي وضــعه اهللا يف نفوســهم، وعلــى أساســه يتعــني علينــا أن نفــرتض  )طبيعيــاً (كــل البشــر دينــاً 
  الطيبة الفطرية يف إخواننا البشر. 
ه اإلمام البخاري يف صحيحه، وهو مرجع يف احلديث لدى أهل السـنة، مـن أن رسـول اهللا ومن املثري لالهتمام ما أورد

). وبينمـــا تـــرى 15()كـــل امـــرئ يولـــد علـــى الفطـــرة، وأبـــواه يهودانـــه أو ينصـــرانه أو ميجســـانه(قـــال:  -صـــلى اهللا عليـــه وســـلم-
ــا تعــين  )اإلســالم( الكلمــة الــيت وردت يف اآليــة الكرميــة أعــاله تعــين )الفطــرة(غالبيــة املســلمني بــأن  تــرى أقليــة ذات شــأن أ

ديــن فطــري مطبــوع يف أنفــس كــل البشــر بشــكل يتعــذر حمــوه. أو مبعــىن أنــه امتــداد لإلســالم كمــا يعــرَّف  )بدايــة بــين البشــر(
  أحيانا من قبل املسلمني ومؤلفي الفرتة الكالسيكية. 

ى بـين البشـر جتعـل كـل املبـادئ الـيت ذكرناهـا بـأعاله، إن قبول مثل هذا الدين الطبيعي والطيبة الطبيعيـة الناجتـة عنـه لـد
واالختالفـات الــيت أرادهــا اهللا يف املعتقــدات، تعليــق احلكــم، وغــري ذلـك، متماســكة عقليــا بشــكل أكــرب ومتجــذرة يف جممــل 

التسـامح  اآلراء الثيولوجية يف اإلسالم، حيث أن فرضية الطيبة الفطريـة جتعـل مـن الطبيعـي قبـول اآلخـرين للحقيقـة وإسـداء
  التام هلم.  

وبالنســبة يل كمــؤرخ بــدا يل دائمــا أن التســامح يف الغــرب ظهــر بعــد حــرب األديــان يف القــرن الســابع عشــر لــيس ألن 
الثيولوجيا املسيحية أقنعت مقاتلي شرور عدم التسامح ولكن ألن عدم التسامح بدا على شفري متزيـق اجملتمـع وكـان بـاهظ 

 قبــل أن نــرى نظريــات متطــورة للتســامح مثــل مــا جنــد لــدى لــوك، دون أن نــأيت علــى ذكــر الكلفــة، واســتغرق األمــر أجيــاال
أشكال التسامح املؤسسة مثل مـا جنـد يف القـرن التاسـع عشـر مـع توسـع االمتيـازات دون اختبـار املعتقـد الـديين. ويبـدو يل 

هو اإلقطاعية، بسبب أنـين أؤمـن بشـدة أيضا أن هنالك على األقل جذران للتسامح يف التقليد االجتماعي الغريب. األول 
بأن الرأي اإلقطاعي لإلنسان كـرابط للحقـوق واملؤسسـات كـان أمنوذجـا مكـن بعـض اجملتمعـات األوروبيـة تـدرجييا وبشـكل 
غـــري متواصـــل مـــن  توســـيع هـــذه احلقـــوق وااللتزامـــات لتصـــل مجيـــع أفـــراد اجملتمـــع السياســـي دون إغفـــال حقـــوق األقليـــات.  

ـا إىل الواجهـة بواسـطة الثـورة الفرنسـية، الـيت فهمـت وهنالك مصدر آخر  وهو فكرة املواطنة اليت ولـدت يف التنـور وجـيء 
  فيها  اإلرادة العامة بأنه يتم تقريرها باملشاركة العامة باجملتمع ومن مث استحدثت أفكار املواطنة املعاصرة. 
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ــا يف الغــرب. ويتعــني مل تكــن التقاليــد االجتماعيــة للمجتمعــات اإلســالمية دائمــا وال ضــ رورة ألن تكــون مماثلــة لنظريا
علينا أن نضع يف أذهاننا بأن املسلمني يشعرون باالنزعـاج املـربر بـأن اإلسـالم قـد أصـبح املثـال البـارز للـدين غـري املتسـامح 

ب أن يكـون جيـ(يف أذهان الكثـري مـن األوروبيـني. قـد يقـرأ بعـض املسـلمني هـذا املقـال حـىت اآلن كمحاولـة أخـرى للقـول: 
سـواء   –، ولكن املؤلف على النقيض من ذلك يأمل بأن تزود املقالة املسـلمني واملعجبـني باإلسـالم)املسلمون أكثر تساحما

  . )إن خيار التسامح الكامل موجود يف التقليد اإلسالمي منـذ زمـن طويل(كانوا يناصرون التسامح الكامل أم ال، للقول: 
اطنة الكاملة من طرف غري املسلمني. تعبري قوي ملسؤولية احلكومة جتاه احملكومني، بغـض هنالك سابقات تارخيية للمو 

م جنده يف الرسالة املشهورة واليت غالبا ما تقتبس مـن رسـالة يقـال أن سـيدنا علـي بـن أيب طالـب  كـرم -النظر عن معتقدا
  ا على مصر: وجهها إىل مالك بن احلارث األشرت عند تعيينه من قبله والي -اهللا وجهه

مث اعلم يا مالك أين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك، من عدل وجـور، وأن النـاس ينظـرون يف أمـورك 
مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الواليـة قبلـك، ويقولـون فيـك مـا كنـت تقـول فـيهم، وإمنـا يسـتدل علـى الصـاحلني مبـا جيـري 

خائر إليـك ذخـرية العمـل الصـاحل فأملـك هـواك وُشـح بنفسـك عمـا حيـل لـك، اهللا هلم على ألسن عباده، فليكن أحب الـذ
فـإن الشــح بــالنفس اإلنصــاف منهــا فيمــا أحبــت أو كرهــت, وأشـعر قلبــك الرمحــة واحملبــة واللطــف، وال تكــونن علــيهم َســُبعا 

م صــنفان؛ إمــا أخ لــك يف الــدين، أو نظــري لــك يف اخلَلــق، يفــرط مــنهم الزلــل وَتعــُرض هلــ م العلــل، ويُــؤتى علــى ضــارياً فــإ
يف العمـد واخلطـأ، فـأعطهم مـن عفـوك وصـفحك مثـل الـذي حتـب أن يعطيـك  –أي تأيت السيئات على أيـديهم–أيديهم 

أي طلــب –اهللا مــن عفــوه وصــفحه، فإنــك فــوقهم، وويل األمــر عليــك فوقــك، واهللا فــوق مــن والك، وقــد اســتكفاك أمــرهم 
م.وابتال –منك أن تكفيهم أمرهم وتدبر مصاحلهم   ك 

كـرم -شـرحه اإلمـام علـي  )نظـراؤك يف اخللـق(إن هذا االحرتام العاملي للمحكومني حـىت لـو كـانوا مـن غـري ملتـك فهـم 
  ليمتد إىل أمور املصريني قبل القانون اإلسالمي يقول: -اهللا وجهه

ا األلفة، وصلح عليها الناس، وال( ا صدور هذه األمة، واجتمعت   حتدث سـنَّة تضـر وال تنقضن سنة صاحلة عمل 
  . )بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الفضل ملن سنَّها والوزر مبا نقضت منها

ويف الوقت الراهن ومع إعادة انبعاث اجملتمع املدين يف الكثري من اجملتمعات اإلسالمية واملطلـب املصـاحب هلـا مبسـاواة 
الثيولوجيـة للتسـامح سـوف تتطـور. وآمـل أن يكـون هـذا  يف املواطنة وحقوق متكافئة، يبدو من احملتمل بأن بعـض القواعـد

  املقال قد بني لدى القائمني على تطوير هذه الثيولوجيا مادة غزيرة. 
*********************  
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  أّمة الكتب األولى
  *عبداهللا إبراهيم

  مخاريق محشوة -1
 م) يف كتابــه1348هــ=749( املختلفــة نقـل ابــن فضـل اهللا العمــري اهلياكــل املقدسـة عنــد األمـم يف سـياق حديثــه عـن

وهــو اخلــرب  )الصــابئة( خــرباً قصــرياً عــن م)1094=487( عــن أيب عبيــد البكــري) مســالك األبصــار يف ممالــك األمصــار(
جــرى تــداول اخلــرب طــوال ، وذكــره آخــرون، وبــذلك )مــروج الــذهب( مــن قبــل يف )975=346( الــذي أورده املســعودي

أكثر من أربعة قرون، وتعرض لتخريـب كبـري، فقـد ُحـذف منـه وأضـيف إليـه، لكنـه حـافظ علـى متاسـكه البنيـوي والـداليل، 
آخــذين يف احلســبان أن املســعودي، فيمــا نعلــم، أول مــن دّون روايتــه الشــفوية الــيت تعــود إىل زمــن أســبق بكثــري مــن ذلــك، 

ذيبـه مـن شـروحات جانبيـة ال تـؤثر وخباصة اجلزء األخري منه، وه و عن خمزن الكتب األوىل يف العامل. وسُندرج اخلرب بعـد 
  يف بنيته السردية وال يف بنيته الداللية، لنتمكن من حتليله بصورة وافية.

فكـان هلـم هياكـل تسـمى بأمسـاء، وهـي: هيكـل العلـة األوىل، وهيكـل العقـل، وهيكـل الصـورة،  ،وأما ما كـان للصـابئة(
هيكــل الــنفس. مســتديرات األشــكال. وهياكــل الكواكــب والنــريين علــى أشــكال خمتلفــة مــن التســديس والتثليــث والرتبيــع. و 

، عنــد =مغليتيــا( يُعــرف مبعلميشــا ،.والــذي بقــي مــن هيــاكلهم، بيــت حبــرّان، يف بــاب الرقّــة.وكانــت هلــم فيهــا ُدَخــن وقرابني
ــَدنَة مــن وراء اجلُــُدر(=اخلليــل).. وهــو هيكــل آزر أيب إبــراهيم املســعودي)  ،وهلم يف هيــاكلهم خمــاريق قــد وصــلت: تقــف السَّ

طـق علـى حسـب فيظهـر هلـا نُ  ،م بأنواع الكالم، فتجري األصوات يف تلك املنـافخ واملخـاريق إىل تلـك الصـور اجملّوفـةوتتكلّ 
ــم  ،نســب ال إضــافة كلمــة وإمنــا يضــافون إىل الفلســفة، إضــافة ،والصــابئة حشــويّة اليونــان.مــا ُدبِّــر علــى هيئــة هندسية. أل

وُيضـرب وجهـه بــامللح، مث  ،عينـاه دُّ ُتَشـ ،والصـابئة تُقـّرب يف بعـض األوقــات ثـورا أسـود.يونـانيون، ولـيس كـّل يونـاّين حبكيم.
 نة. وهلـم يف قـرابينهم أسـرارٌ وما يظهر منه يف اجلراحات واالختالج، فُيستدّل بـه علـى أحـوال الَسـ ،يُذبح ويُنظر يف أعضائه

عظيمــة البنيــان. وبــه بئــر  مســبَّعةٌ  وأبــواب. يف داخلــه قبــةٌ  وهــو بيــت مــدّور لــه ســتورٌ  ،وهيكــل يف أقاصــي الصــني ،ّبــآتوخمُ 
وَّر على رأسه فيها مسّبعة الرأس، مىت أكّب إنسانٌ  وعلى رأس البئـر شـبه الطـوق مكتـوب عليـه بقلـم قـدمي،  ،على رأسها 

وعلـوم السـماء  ،وتـاريخ الـدنيا ،هـذه البئـر تـؤّدي إىل خمـزن الكتـب األوىل( )(=قلم املسـند، عنـد املسـعودي قلم السند هند
قدرتـه  وازتْ  نْ ال يصل إىل الدخول إليهـا واالقتبـاس ممـا فيهـا إال َمـ ،ما كان ويكون، وتؤّدي إىل خزائن رغائب هذا العامللِ 

  .)1)(وعلمه علمنا ،قدرتنا
 )اآلخــر( خبــاري الشــفوي القــدمي، إذ تتضــارب املعلومــات عــنجممــَل عيــوب التــأليف اإل )الصــابئة( تكشــف بنيــة خــرب

املختلف يف معتقداته، وعباداته، وطقوسه، مث جيري النقل دومنا تثبّـت، فيقـع التغيـري، والتكـرار، والتصـحيف، وعـدم مراعـاة 
حشـوية ( م مـنونـتهمهم بـأ) خمـاريقهم( ذكرتـالتناسب، وتسريب أحكام انتقاصية، فلكـي نتعـّرف إىل الصـابئة ينبغـي لنـا 

لــئال يتــوهم أحــد بــأن فــيهم  )فلــيس كــل يونــاين حبكــيم( ، مث نبعــدهم عــن أي احتمــال تتســّرب منــه رائحــة احلكمــة)اليونــان
م إىل أقصى مشارق األرض لنجـد هلـم هـيكال كتـب عليـه بلغـة هنديـة جمهولـة بالنسـبة لنـا، مث نلـوذ  حكماء، وأن نذهب 

آخـــر يف حـــرّان خـــّص بـــآزر أيب النـــيب إبـــراهيم، وننتقـــل إىل أضـــاحيهم العجيبـــة، إذ  بالتـــاريخ البعيـــد لنعـــرف أن هلـــم هـــيكال
ينحرون الثريان السود يستدلون خبلجات أشالئها على صروف الدهر، وتقلبـات األحـوال، ناهيـك عـن املخبـآت واألسـرار 
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ب إىل الثــريان؟ ومــن اهلياكــل إىل الــيت ترافــق ذلــك. فمــاذا يرتســم يف خميلتنــا وحنــن ننتقــل مــن الصــني إىل اليونــان؟ ومــن الكتــ
  املخاريق؟

يتــوهم كثــريون أن هــذا التمزيــق الــداليل، واملكــاين، والزمــاين، حملمــول اخلــرب وصــيغته الســردية سيفضــي إىل تصــدّع الفكــرة 
ة الدالليــة القابعـة حتتـه، فيتنـاثر كـل مـا لـه صـلة بالصـابئة، ويُـدرج طــّي النسـيان، فيمـا نـرى أن تلـك النبـذ املتنـاثرة متثـل القيمـ

حملمــول اخلــرب؛ إذا جــرى ترميمــه يف ضــوء املظــان األصــلية الــيت محلــت إلينــا أخبــار الصــابئة، فخلــف الرغبــة املضــمرة لطمــس 
ــا. فمــا يعــّد تشــتيتاً جنــده  احملمــول الــداليل تلــوح قضــية متماســكة ينقصــها الســياق احلاضــن الــذي مينحهــا املعــىن اخلــاص 

ة،  فالبـد أن تكـون الصـابئية ديانـة كونيـة مشلـت العـامل قبـل اليهوديـة والنصـرانية واإلسـالم تأكيداً على عاملية عقيـدة الصـابئ
لتغطي هذه املساحة من األرض، فقد أخذت عن اليونان حكمتها، وخّلدْت يف الشرق األدىن هياكلها، مث استعارت لغة 

عرفــة األوىل. وبــدل االنتقــاص والــذم يفضــل اهلنــد، وانتهــت بــأن عــّربت عــن نفســها  يف أقاصــي الصــني باعتبارهــا ضــامنة للم
احلــديث عــن عقيــدة فُنيــْت يف العقائــد األخــرى، وتالشــت فيهــا، وكانــت جــذورا هلــا ومنــابع، وذابــت كثــري مــن عناصــرها يف 
تلــك العقائــد الــيت ورثتهــا، كمــا تــرث األديــان بعضــها بعضــا يف كــل زمــان ومكــان. مل تكــن الصــابئية عقيــدة مغلقــة تنتهــي 

انقضـــاء عصـــرها، إمنـــا أعـــادت تشـــكيل نفســـها يف قلـــب العقائـــد الكـــربى الـــيت ظهـــرت يف إثرهـــا، ووجـــدت هلـــا صـــالحيتها ب
جتليات يف سائر تلك العقائد اليت تسعى جاهدة للتخلص من أصول مزعجـة. واسـتنطاق الـنص سـيظهر التنوعـات اخلفيـة 

ا إىل هّوة النسيان. يضع  خرب ا لصابئة بني أيـدينا الطريقـة املشـوبة باالحتقـار للعقائـد للصابئية اليت أراد العمري أن يدفع 
. وطبقـا للعمـري فـذّم احلامـل يُقصـد )خماريق(القدمية، فكـل مـا ال نرغـب فيـه جيـب طمـره إىل األبـد. فمـا وصـلنا إمنـا جـاء بــ

  منه إبطال قيمة احملمول.
ا املعتقدات الصابئية، لنقف علـى . )املخاريق(قيمتهـا وأمهيتهـا، لقـد وصـلت بــ يلزمنا الوقوف على الوسيلة اليت بلغتنا 

مخرق  )املخـاريق( تقطـر كلمـة
ُ
بـدالالت االنتقـاص، ففـي املعجــم العـريب تقـرتن غالبـا بالكـذب، واالخـتالق، والتزييـف، فــامل

مــّوه، واخلــرق هــو الكــذب، واحلمــق، واجلهــل، والتخريــق هــو املبالغــة يف الكــذب، والتخــّرق خلــق الكــذب واشــتقاقه. 
ُ
هــو امل

ـــا، وال قيمـــة هلـــا. وإذا غادرنـــا املعـــاجم إىل املصـــادر وجـــدنا دعمـــا مباشـــرا للمعـــىن و  املخـــاريق ِخـــرٌق مفتولـــة يلهـــو الصـــبيان 
املــذكور، فــاملرزوقي يــرى أن املخــراق خشــبة يف رأســها ســنان عــريض كــان القــوم إذا انصــرفوا مــن حــرب ظــافرين قــدموا بشــريا 

إن خمــاريق األمــور ( تــرد مرادفــة للريبــة والشــك )األغــاين( ). ويف2ولــدان احلــي( معــه خمــراق لــيعلم احلــال، فيلــوح بــه الجتمــاع
). لكــن اجلــاحظ يف إحــدى رســائله يــدفع بــاملعىن إىل مســتوى أكثــر دقــة، ولــه صــلة مباشــرة مبوضــوعنا، فاملخــاريق 3()تُريــب

ـويالت احلـواة(  التخريـق بالشـعوذة، فهـو تصـوير ). ويـربط الثعـاليب4هي أكاذيـب العـرافني، وهـي أشـبه بتزاويـق الكّهـان، و
 . ولكل هذا سنفهم، بصورة ال تقبل اللبس، ملاذا ذهب القاضي التنوخي إىل وصف احلالج، بأنه5الباطل يف صورة احلق

ـــا جهلـــة النـــاس( ومـــن قبلـــه  - ). ينتهـــي بنـــا األمـــر إىل أن العمـــري6()صـــاحب خمـــاريق يظهرهـــا كـــاملعجزات، ويســـتغوي 
يريـــدوننا أن نأخـــذ باحلســـبان أن كـــل مـــا للصـــابئة حممـــول  - ة كاملـــة مـــن املـــؤرخني واجلغـــرافينيالبكـــري واملســـعودي وطبقـــ

مبخـــاريق، وأن طقوســـهم الدينيـــة يف هيـــاكلهم املقدســـة هـــي ســـلوك أخـــرق فيـــه مـــن الطـــيش، واســـتغواء اجلهلـــة، واحلمـــق، 
  واخلداع، الشيء الكثري. 

. تتهم باحلشوية كل الفرق املخالفة اليت عّدت ضالة، وتسّببت )نحشوية اليونا( ال ُيكتفى باملخاريق، إمنا الصابئة من
. فحشـوة اإلنسـان: أمعـاؤه. وكــل مـا يف الـبطن فهــو )احلشــو( يف إحـداث بـدع غريبـة يف اإلســالم، وتـرتبط يف أصـلها بفكـرة
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يّتصـــل حشـــوة. وحشـــو الكـــالم هـــو الفضـــل الـــذي ال يعتمـــد عليـــه، وحشـــوة النـــاس هـــم رّذاهلـــم، فمـــا تـــؤمن بـــه احلشـــوية 
باألحشــاء ومــا حتتويــه، وبعيــدة كليــة عــن األفكــار الســامية الــيت منبتهــا األذهــان والعقــول. تقبــع أفكــار احلشــوية يف األســافل 
ـا حشـو كـروش، وكـل األفكـار العليـا بـراٌء مـنهم، فـال حتصـيل هلـم غـري مـا يكـون مـن فسـاد األحشـاء، ولـيس مـن  العفنة. إ

طبقـات ( ). أمـا صـاحب7()اجلهالة(يصـمهم بــ )الفهرست(  عن الصابئة فصال يفصفاء العقول. وحينما يعقد ابن الندمي
ـا،  )الشافعية الكربى فيلحقهم باملشـّبهة، أي مـن القـائلني بالتشـبيه، والتجسـيم، وعـّدهم أصـحاب عقيـدة سـرية ال ُجيهـر 

ن أفضــــل املعــــروف التوحيــــد مــــن أنكــــر املنكــــرات التجســــيم والتشــــبيه، ومــــ( بــــل تُــــدس إىل جهلــــة العــــوام، وانتهــــى إىل أنــــه
). وباإلمجال فصورة احلشوية سـيئة جـدا يف التـاريخ اإلسـالمي، فهـم مشـّبهة، وجمّسـمة، ومـن ذوي االعتقـادات 8()والتنزيه

م من أخطر أصحاب البدع!!.   الفاسدة اليت تلحق ضررا بالعقيدة الصحيحة، إ
ذا كــان العمــري وســواه مــن اجلغــرافيني، واملــؤرخني، ومــؤلفي  . فــإ)خمــاريق حمشــّوة( لننظــر اآلن يف عقيــدة دينيــة حتملهــا لنــا

الـيت سـتحول  )املخـاريق احملشـوة( رق املختلفة، فإمنا يضعون بيننا وبينها كدسا منيريدون تعريفنا بالفِ  )امللل والنحل( كتب
ليمة مـــن حشـــوها دون أن نطمـــئن إىل أمهيتهـــا، وذلـــك ال يلزمنـــا مبعرفتهـــا، بـــل الـــتخّلص منهـــا كمـــا تـــتخلص األجســـاد الســـ

الفاسد. وال يقتصـر األمـر علـى العمـري، فمهمـا أَجلنـا النظـر يف املرويـات واملـدونات القدميـة الـيت انتـدبت نفسـها للتعريـف 
باجلماعات والعقائد غري اإلسالمية، خارج دار اإلسالم ويف داخلها، قبل ظهور اإلسالم وبعده، فنواجه بستار مسيك مـن 

نا املباشرة حلقيقة تلـك اجلماعـات واألديـان، فقـد تـراكم تـراث مـن االنتقـاص والدونيـة لكـل مـا التجهيل حيول دون مالمست
يغايرنــا، وال ميتثــل لنظــام القــيم الســائد لــدينا، وال يســتقيم األمــر بــدون نظــرة نقديــة تفكــك ركــائز ثقافــة الكراهيــة ليقــع قبــول 

  اآلخر.
ـتـت اصـو أصـدار إل تسـتخدم الـيت )الصـابئةخماريق ( طبيعة يوضح املسعودي  ، وذلـك يف سـياقهلـةباآل ةخاصـ اوهم بأ

م يف حــرّان،  وتطــّرق إىلذكــر فيهــا مــذاهب الصــابئة،  )ابــن عيشــون( تلخيصــه قصــيدة ملعاصــره القاضــي احلــرّاين بيــت عبــاد
ع مـن ذلـك ومـا ارتفـ ،األصـنام الـيت جعلـت مثـاًال لألجسـام السـماوية من السراديب األربعة املختلفـة ألنـواع صـور( وما فيه

وعرضـــهم هلـــم علـــى هـــذه  ،مـــن األشـــخاص العلويـــة، وأســـرار هـــذه األصـــنام، وكيفيـــة إيـــرادهم ألطفـــاهلم إىل هـــذه الســـراديب
م مـن االسـتحالة إىل الصُّـْفرة وغريهـا  ،ون مـن ظهـور أنـواع األصـواتعملـا يسـم ؛األصنام، وما ُحيْـِدث ذلـك يف ألـوان صـبيا

: تقـف السـَدنة مـن وراء ُمجُـٍر فتـتكلم ملـتْ ومنافيخ قد عُ  ،ذتْ اص، ِحبِيل قد اختُ من تلك األصنام واألشخ ،وفنون اللغات
بـــأنواع مـــن الكـــالم، فتجـــري األصـــوات يف تلـــك املنـــافيخ واملخـــاريق واملنافـــذ إىل تلـــك الصـــور اجملوفـــة واألصـــنام املشخصـــة، 

ـا امللـك مـل يف قـدمي الزمـان، فيصـطادون بـه العقـول، وتطق على حسب ما قـد عُ فيظهر منها نُ  ـا الرقـاب، ويقـام  سـرتقُّ 
  ).9()واملمالك

خيلص املسعودي إىل أن ذلك سلوك مروّع ينتهك الطفولة الربيئة، وخيدع به اجلميع، فتقام بذلك املمالك علـى أسـس 
اســتخرجوا مــن عجائــب احليــل املرتبــة علــى ( ، فقــددون ســواهم الصــابئة تص بــهخيــباطلــة. ويقــرر الشهرســتاين بــأن ذلــك ممــا 

والســحر، والكهانــة، والتنجــيم،  ،عمــل الكواكــب مــا كــان يقضــي مــنهم العجــب. وهــذه الطلســمات املــذكورة يف الكتــب
). وتتــواتر أخبــار متزامحــة يف املصــادر القدميــة تــربط الطقــوس الدينيــة 10()والتعــزمي، واخلــواتيم، والصــور..كلها مــن علــومهم

حيـّذر صـراحة مـن كـل مـا  )الكنـزا ربّـا( ل؛ فالكتاب املقدس للصـابئةللصابئة بأعمال الشعوذة، وكل ذلك ال يستند إىل دلي
ــــؤالء إىل  ؛يف أمــــوركم ،والكــــاذبني ،والســــاحرين ،واملنجمــــني ،تستشــــريوا العــــرافني ال( ذُكــــر خمافــــة أن يرمــــى بكــــم أســــوة 
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حيّذر من إبليس كمـا . ولو خّيل لرواة األخبار املذكورة أن ذلك رمبا يكون من عمل الشيطان، فكتاب الصابئة )الظلمات
  .)احذروا أن يستحوذ على قلوبكم الشيطان اململوء بأحابيل السحر واخلداع والغواية( حتذر منه سائر الكتب السماوية

علــى حنــو يُــراد بــه نوعــا مــن الــذم، فداللــة الفعــل تــذهب إىل معــىن الظهــور ) صــبأ( ربطــت اللغــة العربيــة الصــابئة بالفعــل
. وكانــــت العــــرب تســــّمي الرســــول )خــــرج مــــن ديــــن إىل ديــــن( ســــياق التــــداول بكــــل َمــــنْ  والطلــــوع واخلــــروج، واخــــتص يف

حييـــل علـــى االهتـــداء إىل احلـــق، ونبـــذ  -يف هـــذا الســـياق- فـــاملعىن )خـــرج مـــن ديـــن قـــريش إىل اإلســـالم( ألنـــه) الصايبء(بــــ
ــم خرجــوا فينبغــي حتريــف املعــىن ليوافــق املواقــف املســب )الصابئة(الباطــل، ولكــن حينمــا يتصــل األمــر بـــ قة جتــاههم، فــيفهم أ

ــم علــى ديــن نــوح كــذبا. وإســقاط داللــة فعــل عــريب مســتحدث للتعبــري عــن  علــى ديــن، واحناشــوا عنــه، وارتــدوا، وزعمــوا أ
عقيـدة قدميــة جـدا، يــؤدي، ال حمالـة، إىل تزييــف القصـد، فالصــابئة العالقــة هلـا مبعــىن الفعـل العــريب، إمنـا التســمية مســتوحاة 

 يــــة يــــدل علــــى التعميــــد والغطــــس باملــــاء احلــــّي، واالنغمــــار فيــــه، فالصــــابئة يف ســــياق الثقافــــة اآلراميــــة هــــممــــن فعــــل باآلرام
ار، والبطائح. وتبـّوأ كثـري  )املتعّمدون( باملاء. والتطهر باجلاري منه أمر ملزم يف طقوسهم الدينية، وهلذا سكنوا ضفاف األ

سالمي، وكانوا الوسـطاء احلقيقيـون بـني اللغـات اليونانيـة، لساساين واإلمنهم وظائف النسخ والكتابة والرتمجة يف العهدين ا
 إذ امتثلنا لـذلك، و بسالم نصل إىل الصابئةكيال رمى أمامنا  ب هذه العثرات اليت تُ جتنّ  والفارسية، واآلرامية، والعربية. ينبغي

ولكـي نقـرتب إىل حممـول اخلـرب،  ا أبـدا.نبلـغ هـدفن ، والموسـواه واملسـعودي والشهرسـتاين جز وراء رغبة العمـريحنُ فسوف 
نــزيح هــذه الِشــباك،  أن ونلــّم شــتات عناصــره، ونكتشــف حبكتــه الســردية اخلاصــة خبــزائن الكتــب األوىل يف العــامل، فــال بــد

  لنرى تدفق احلقائق بطريقة خمتلفة متاما.
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عالقة املسلمني بغريهم من أصحاب العقائـد، وكمـا أن الـنص إحدى أكثر القضايا إثارة يف  )الصابئة( ت خربتقبع حت
ــاي كتــب العــامل األوىل وال  ذكريــ ــتبوجــود الصــابئة ومل  تأقــرّ  لثقافــة اإلســالمية، فاعــّرف  قضــية الصــابئة مل تــزل ف، معــرتف 

يف  ،بــادئ ذي بــدء تمّعن،ا يســتبطنه نــص العمــري. لنــتبتعــد كثــريا عّمــ قــة يف الفضــاء الالهــويت اإلســالمي، بطريقــة المعلّ 
ا مـن عقائـد أهـل الكتـاب بعقيدة الصابئةمتاما  وان مل يقرّ و املسلم املفارقة اآلتية: علـيهم   فـرض اجلزيـة بداللـة عـدم، على أ

ــم إن مل ينخرطــوا يف اإلســالم إذ ظلــوا علــى عقائــدهم القدميــة.  ،كمــا فُرضــت علــى أولئــك ويف الوقــت نفســه مل يفتكــوا 
 آيــة والدهشــة واحلــرية، وحينمــا نطــوف يف املظــان القدميــة جنــد تضــاربا منقطــع النظــري حــوهلم، لكــنوهــذا أمــر يثــري العجــب 

ـم، أي أولئـك الـذين اعـرتف بـأن هلـم كتبـا مساويـة أهـل الكتـاب تْ خصّ  )اجلزية( يؤمنـون بـاهللا واليـوم  قـاتلوا الـذين ال﴿ دو
وهــم  حــىت يعطــوا اجلزيــة عــن يــدٍ  ،مــن الــذين أتــوا الكتــاب يــدينون ديــن احلــق وال ،مــون مــا حــّرم اهللا ورســولهحيرّ  وال ،اآلخــر

فينطبـق  أو يـدفعوا اجلزيـة، سـالم،اإلدخلوا وغري أهل الكتاب من الكفـار الـذين ينبغـي سـفك دمـائهم إن مل يـ .﴾صاغرون
  .﴾فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم﴿ و ﴾إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب﴿ عليهم حكم اآليتني

علـى أهـل الكتـاب  قـُـّررالصـائبة بـني حكمـني واضـحني، فمـن جهـة أوىل مل  تؤخـذ اجلزيـة مـنهم، وهـذا مـا تتنزل قضـية 
ينطبـق فهلـم،  مساوي بذلك اليهود والنصارى، ومن جهة ثانية مل يقع االعرتاف بدين القيام به يف دار اإلسالم، وقد خصّ 

ـمعلـيهم حكـم ضــرب الرقـاب، ولكـن مل ي ظــاهر النبـذ واالقصـاء الــيت تعرضـوا إليهـا، فقــد  ومـع كـل م بسـبب ذلــك. فتــك 
م، إذ مل يشـملوا بأحكـام غـري املسـلمني، ومل يقـبلهم املسـلمون كجـزء  كان املوقـف الـديين غامضـا جتـاههم، ومل يتفـق بشـأ

تعـــارض بـــني الوجـــود الفعلـــي الكيـــف وقـــع مـــنهم، فعاشـــوا عـــالقني، وغـــري منتمـــني، ال ألهـــل الكتـــاب، وال ألهـــل اإلســـالم.  
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ل بقــتلهم، ابــني حكــم ديــين قــ مــّروادين؟ أي كيــف بــهلــم  عــرتفن يُ أابئة يف دار اإلســالم دون أن يــدفعوا جزيــة، ودون للصــ
، )69-املائــدة( القــرآن أشــار إىل الصــابئة يف ثــالث ســور: القــول إنعنــد هــذه النقطــة جيــب  ؟محــايتهم قــرروحكــم دنيــوي 

َوالــذيَن هــادوا َوالنَصــاَرى َوالصــابئني َمــْن آَمــَن ِبــاهللا َواْليــوم  ،نــواإن الــذيَن آم﴿: تعــاىلقــال . )17-واحلــج(، )62-والبقــرة(
ِْم وَال خَوف َعليهْم َوَال هْم َحيْزنونَ  ،اآلِخِر َوَعمَل صاحلاً  . لقد أدرجتهم اآلية مع أهل الكتاب َممْن ﴾فَلهْم أْجُرهم عْنَد َر

 ،َوالـذيَن أْشــرَُكوا ،َوالـذيَن هـاُدوا َوالصـابئَني َوالنَصـاَرى َواْلمجـوسَ  ،اَ إن اْلـذين آَمنــو ﴿ قولـه جـاء مثآمنـوا بـاهللا واليـوم واآلخـر. 
اآليـة إقـرار بـان اهللا سيفصـل يـوم القيامـة بـني هـذه يف . و ﴾إَن اهللا يـَْفِصل بيـنُهْم يـَـْوَم اْلقياَمـَة، إن اهللا َعلـى ُكـل شـيٍء شـَهيد

  س، مث املشركون الذين يعبدون األصنام.و اجملنصارى و الصابئة و اليهود و مث اللل: املسلمون، ثالث مِ 
ذلـك  سـتدعيويدون إشـارة إىل أمـر اإلميـان بـاهللا واليـوم اآلخـر،  )أهـل الكتـاب( ويف هـذا التقسـيم جـاء الصـابئة ضـمن

صــريح هم علــى اإلميــان بــاآلخرة، ممــا يوجــب أن عقائــدم إميانيــة. فــإذا كــان جــرى اعــرتاف ن هلــم كتابــا مساويــا حيــثّ أبــ اعرتافــا
هـل الكتـاب يوجـب علـيهم أدراجهـم يف فئـة إمث إن  ؟د والنصارى كأهل كتاب، فلم مل ينسـحب ذلـك علـى الصـابئةباليهو 

م مــن اليهــود والنصــارى ــم  دفعوهــا مبقتضــى  اجلزيــة تبعــا ملــا وقــع علــى أقــرا ــا فُرضــت علــيهم، أو أ واجملــوس، ومل يثبــت أ
اخلليفـــة العباســـي القـــاهر بـــاهللا. ولكـــن يف أثنـــاء الفـــتح اإلســـالمي حكـــم اجلزيـــة، وال تـــذكر إال حالـــة افتـــداء باملـــال يف عهـــد 

ـم مـن أتبـاع حيـىي بـن  )الكنزا ربّـا( إىل الفاحتني، حيمل معه كتاب )آنوش بن دنقا( للعراق، وفد زعيمهم الديين وأخـربهم أ
 اســتقامت يف الفقــه زكريــا، فلــم يتعــّرض الفــاحتون هلــم بشــيء. ويغلــب أن هــذه الســابقة رفعــت عــنهم بعــض التكــاليف الــيت

  اإلسالمي جتاه امللل األخرى.
م يف سـورة مـع املـؤمنني مـن  )البقـرة( مجَع املفسرون حشدا من اآلراء حول الصابئة يف سياق تفسريهم لآليـة الـيت ذكـر

وعـرض  )بئةالصـا( اليهود والنصارى باهللا واليوم اآلخر، فقد أورد الطربي اخـتالف املتـأولني يف امللـل الـيت تقـع حتـت تسـمية
. )َمــْن خــرج مــن ديــن إىل ديــن( لكــل املرويــات الشــائعة عــنهم، وفيهــا جنــد ضــروبا مــن االتفــاق واالخــتالف، فالصــاىبء هــو

بــني اجملــوس واليهــود، ال تؤكــل ( إمنــا )ليســوا بيهــود وال نصــارى وال ديــن هلــم( وهــم )قــوم ال ديــن هلــم( وينصــرف اللفــظ إىل
ـــم)ال كتـــاب وال نـــىب إال قـــول ال إلـــه إال اهللا( ولـــيس هلـــم )ذبـــائحهم، وال تـــنكح نســـاؤهم يعبـــدون املالئكـــة، و ( . وقيـــل إ

. وطبقــا البــن عبــاس فــإن اهللا وعــد َمــْن عمــل صــاحلا مــن اليهــود والنصــارى والصــابئني )يصــّلون إىل القبلــة، ويقــرأون الزبــور
ـم قـوم. وإىل﴾وَمن يّتبع غري االسالم دينا فلن يقبل منـه﴿ :باجلنة، مث نسخ ذلك بقوله يؤمنـون (  هـذا يضـيف ابـن كثـري أ

م )موحدون( وهم )بالنبيني كلهم وال دين مقـرر هلـم يتبعونـه، ويقتفونـه. وقـد ذهـب وهـب بـن منبّـه إىل ( وباقون على فطر
ا، ومل ُحيدث كفرا.   أن"الصاىبء"هو الذي سيعرف اهللا وحده، و ليست له شريعة يعمل 

م ـم )ديـن أهـل الكتـاب فرقة خرجوا من( وأورد القرطيب أ . )مـن أهـل الكتـاب( مث عـاد ووافـق بعـض املفسـرين علـى أ
م ا فّعالة( وانتهى إىل القول إ ّ . ويالحظ أن ثالثة من كبار املفسرين اكتفـوا بعـرض )موحدون معتقدون بتأثري النجوم، وإ

عــاء االعــرتاف بالصــابئة. وحالــة عــدم املواقــف الشــائعة عــن الصــابئة. وبــالنظر لعــدم االتفــاق يف التعريــف، فمــن الصــعب اد
م أفضت إىل احلديث عن موقعهم يف دار اإلسالم، وكيفية التعامل معهم.   االعرتاف الشرعي 

اختلـف ( قـال فيـه )حكـم الصـابئة بالنسـبة إىل اجلزيـة(  بعنوانفصال )أحكام أهل الذمة( يف كتابه عقد ابن قيم اجلوزية
هــم صــنف مــن  م اإلحاطــة مبــذهبهم وديــنهم، فقــال الشــافعي:دأمــرهم علــى األئمــة لعــ النــاس فــيهم اختالفــاً كثــرياً، وأشــكل

م يف الفــروع، النصــارى. وقــال يف موضــع: يُ  نظــر يف أمــرهم، فــإن كــانوا يوافقــون النصــارى يف أصــل الــدين، ولكــنهم خيــالفو
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م يف أصــل الــدين مل يُ  ،فتؤخــذ مــنهم اجلزيــة اجلزيــة. واختلــف أصــحابه، فقــال أبــو قــّروا علــى ديــنهم ببــذل وإن كــانوا خيــالفو
ــم يقولــون: ســعيد اإلصــطخري: ليســوا مــن النصــارى، وال جيــوز إقــرارهم علــى ديــنهم. قــال: نــاطق، وإن  إن الفلــك حــيٌ  أل

ـم ال  الكواكب السبعة آهلة، فهم يف حكم َعَبدة األوثان. واستفىت القاهر بالّله العباسي الفقهاء فيهم، فأفتاه أبو سعيد أ
هــم قــوم بــني اليهــود واجملــوس لــيس هلــم دين..وعــن  ن، فــأمر بقــتلهم، فبــذلوا مــاًال عظيمــاً فــرتكهم..وعن جماهــد، قــال:يُقــرو 
ال  الصابئون أهل ديـن مـن األديـان كـانوا جبزيـرة املوصـل يقولـون: وقال ابن زيد:.الصابئة قوم يعبدون املالئكة. قال: ،قتادة

. وعــن -عــز وجــل-ومل يؤمنــوا برســوٍل هللا  ال إلــه إال الّلــه. قــال: نــيب إال قــول: إلــه إال اهللا، ولــيس هلــم عمــل وال كتــاب وال
وقـال ابـن  .هم طائفة من أهل الكتاب وعن السّدي:.ون الزبور.ؤ ويقر  ،ون ناحية القبلةويصلّ  ،هم يعبدون املالئكة قتادة:
كـل خـارج مـن ديـن كـان عليـه إَىل آخـر الصـابئ املسـَتحدُث سـوى دينـه دينـاً، كاملرتـد مـن أهـل اإلسـالم عـن دينـه، و  جرير:

  .)..غريه تسميه العرب صابئاً 
الصـــابئة أمـــة كبـــرية، فـــيهم الســـعيد والشـــقي، وهـــي ( مـــن أجـــل زحزحـــة هـــذا االلتبـــاس م ابـــن القـــيم اجلوزيـــة برأيـــهمث يتقـــدّ 
يس فـيهم سـعيد،  نوعـان: نـوع كفـار أشـقياء كلهـم، لـ م املنقسمة إىل مؤمن وكافر، فإن األمـم قبـل مبعـث النـيبمإحدى األ

مث يســتطرد مفصــال أمــر  ،)ونــوع منقســمون إىل ســعيد وشــقي، وهــم اليهــود والنصــارى والصــابئة ،كعبــدة األوثــان واجملــوس
ل إىل هذه أمة قدمية قبل اليهود والنصارى، وهم أنواع: صابئة حنفـاء، وصـابئة مشـركون. قـالوا: وطريقنـا يف التوّسـ( الصابئة

ا أرادوا الوســيلة عملــوا أشخاصــاً يف مقابلــة اهلياكــل ول، فــإن قُــدمانا ِمــن الزمــان األول ملـّـحضــرة القــدس ظــاهر، وشــرعنا معقــ
ـا إىل مـا يقابلَهـا مـن العلويـات لباسـاً العلوية على نسب وإضافات وأحـوال وأوقـات خمصوصـة، وأوجبـوا علـى مـن يتقـرّ  ب 

ــا إىل رب األربــاب ومســبّ  فهذا بعــض مــا نقلــه أربــاب املقــاالت عــن ..ســبابب األوخبــوراً وأدعيــة خمصوصــة، وعــزائم يقَربو
ديــن الصــابئة، وهــو حبســب مــا وصــل إلــيهم، وإال فهــذه األمــة فــيهم املــؤمن بالّلــه وأمسائــه وصــفاته ومالئكتــه ورســله واليــوم 

رضــوه ألنفســهم. وعقــد ا اآلخــر، وفــيهم الكــافر؛ وفــيهم اآلخــذ مــن ديــن الرســل مبــا وافــق عقــوهلم واستحســنوه فــدانوا بــه ملــ
م يأخذون مبحاسن ما عنـد أهـل الشـرائع بـزعمهم، وال يُوالـوَن أهـل ملّـأ ة علـى بون مللّـة ويعـادون أخـرى، وال يتعّصـمرهم أ
ــُل عنــدهم نــواميس ملصــاحل العــامل، فــال معــىن حملاربــة بعضــها بعضــاً، بــل يؤخــذ مبحاســنها َومــا تكمــل بــه النفــوس  .ةمّلــ واملَل

م صــبؤوا عــن التعّبــوتتهــذب بــه األخــالق، ولــذلك مســوا صــابئني وباجلملــة:  ة مــن املَلــل واالنتســاب إليهــا.د بكــل مّلــ، كــأ
فالصابئة أحسن حاًال من اجملوس، فأخذ اجلزيـة مـن اجملـوس تنبيـه علـى أخـذها مـن الصـابئة بطريـق األْوىل، فـإن اجملـوس مـن 

ـــــ ،كون بكتـــــابدينـــــاً ومـــــذهباً، وال يتمّســـــ مأخبـــــث األمـــــ وال شـــــبهة كتـــــاب  ،هلـــــم كتـــــابوال يثبـــــت  ،ةوال ينتمـــــون إىل مّل
  .)أصًال...وكل ما عليه اجملوس من الشرك، فشرك الصابئة إن مل يكن أخف منه فليس بأعظم منه

فـإن قيـل: فهـل لإلمـام أن يستسـلف مـنهم اجلزيـة؟ ( نتهـي ابـن القـيم اجلوزيـة إىل القـولا عن الصـائبةوبعد هذه التوطئة 
ـا تســقط  قلنـا: لـيس لـه ذلـك إال برضـاهم كمـا لـيس لـه أن يستســلف الزكـاة إال برضـا رب املـال؛ بـل اجلزيـة أوىل بـاملنع، فإ

 .وهــذه املســاجلة وجــدت هلــا يف املمارســة اليوميــة حليــاة الصــابئة يف دار اإلســالم وضــعا خاصــا ).11)(باإلســالم وبــاملوت
ال ذمة هلـم،  ط، يف العراق)(= منطقة واس الصابئة قوم من عبدة الكواكب يسكنون يف البالد الواسطية( قال ابن الفوطي

يف حقهــم، فأفتــاه  ،وكــان يف قــدمي الزمــان هلــم ذمــة، فاســتفىت القــاهر بــاهللا أبــا ســعيد االصــطخري، مــن أصــحاب الشــافعي
  ).12)(فأمسك عنهم ،وأن ال تقبل منهم اجلزية، فلما مسعوا بذلوا له مخسني ألف دينار ،راقة دمائهمإب
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صابئة أفضل من اجملوس تعيد نقاشنا إىل الـوراء، فـإذا كـانوا أفضـل مـنهم فلِـَم مل تؤخـذ إشارة ابن القيم اجلوزية إىل أن ال
قــد حســب عامــة تفــتح قضــية اجملــوس أفقــا آخــر لالحتمــاالت، ف .مــا وقــع علــى اجملــوس؟ علــيهمينطبــق  اجلزيــة مــنهم؟ وِملَ مل

وعوملــوا معاملــة أهـل الكتــاب اســتنادا علــيهم اجلزيـة،  رضـتْ املسـلمني اجملــوس أصـحاب ديانــات ثنويــة مشـركة، ومــع ذلــك فُ 
) ال نابــذتكم حبــربإســلموا و أ( ن الرســول كتــب اىل مشــركي مكــةإجــاء فيــه:  ،إىل حــديث منســوب للرســول يقــع تضــعيفه

إين لست آخذ اجلزية إال من أهـل ( ه. فكان ردّ )وثانودعنا على عبادة األ ،منا اجلزية ذْ خُ  أنْ ( فكتبوا إليه، وهو يف املدينة
إن ( فــردّ  .)خــذ اجلزيــة إال مــن أهــل الكتــاب، مث أخــذت اجلزيــة مــن جمــوس هجــرأأنــك ال ت زعمــتَ ( فكتبــوا اليــه .)الكتــاب

م يف إثين عشر ألف جلد ثورأاجملوس كان هلم نيب فقتلوه، وكتاب  ل اجملوس، فيما ك مشُ ل. وبذ)حرقوه، أتاهم نبيهم بكتا
 سـولَ ر ال طمسـت النوائـبُ  إذيعـرف عنـه شـيء،  لـف، ورسـول الخيص اجلزية، حبكم أهـل الكتـاب، فقـد كـان هلـم كتـاب أت

ولكـن مل يـرد نـص خبصـوص  .)زرادشـت( . وعـرف الرسـول الحقـا بأنـهه الكبري الذي جاء بإثين عشر ألـف جلـد ثـوروكتابَ 
يف  ثدّ ورمبا يعـود إىل أنـه تـويف وهـم بعـد خـارج دار اإلسـالم، فلـم حيـ وهم أقدم من اجملوس، الصابئة يف أحاديث الرسول،

  أمرهم.
  ب بقوةايا يحيى، خذ الكت -3

ـــم، وتأويلهـــا اتديانالـــأصـــحاب  ضـــمنســـورة احلـــج الصـــابئة  تضـــع  ضـــمن أهـــل  درجهمأصـــحاب كتـــاب ســـي علـــى أ
م مشركون، وهفسَّ اجلزية، واالبقاء عليهم أحياء بدون دخول اإلسالم يُ  يعين عدم األخذ حبكم ضرب الرقـاب  ذار على أ

بـد أن منضـي يف التأويـل بنـاء علـى  الفـدخـول اإلسـالم. ومـع ذلـك  واالسـبيل، وأبـ وال املشركني ممن ضـلية القائلة بقتيف اآل
بني فئات ثـالث، وجـاء الصـابئون ضـمن  لتْ صَ فَ ا فقد رأينا كيف أ .تغليب الظن بقرائن تضعها اآلية املذكورة بني أيدينا

فرمبــا كــان لــديهم كتــاب جيهلــه  علــى عــدم وجــوده بــإطالق،االقــرار بوجــود كتــاب هلــم لــيس دلــيال  مهــل الكتــاب، وعــدأفئــة 
م شـو  املسـلمون، (وقـد نفـى ذلـك عــنهم  ؟)َمـْن لـه شـبهة كتـاب( فلـَم مل يعــاملوا معاملـة ن اجملـوس يف ذلـك،أرمبـا كـان شـأ

خـذ  ،حيـىي ايـ﴿ رمبـا تضـيء لنـا جانبـا مـن هـذه العتمـة، فقـد ورد قولـه) مرمي( ية أخرى يف سورةآولكن ابن القّيم اجلوزية). 
  .﴾، وآتيناه احلكم صبياالكتاب بقوة

ـر  ؟أن يأخذه بقوة بن زكريا حيىي لنيبَّ ا أمر اهللاُ  فما الكتاب الذي (=هو يوحنا املعمدان الذي قـام بتعميـد املسـيح يف 
ا ّصــخُ  قــد ،اإلجنيــلو ن التــوراة، يف تفاســري القــرآن يشــار إىل أن ذلــك الكتــاب هــو التــوراة، ولكــن مــن املعــروف أ األردن).

؟ ورد ذكــر حيــىي مخــس بــه اهللا حيــىي كمــا خــص أنبيــاءه اآلخــرين أن يكــون املقصــود كتابــا خــصّ أفــال  يُــرّجح بنبيــني آخــرين، 
قا بكلمـة مـن اهللا( جاء أنهب اعُرتف) آل عمرانسورة ( ففي ,مرات يف أربع سور . وطبقـا )نبيّـاً مـن الصـاحلني( كـانو  )ُمصدَّ

يـه، وحاللـه وحرامـه، ويُـبلِّغهم عنـه مـا أرسـله  رسوالً ( كان  لتفسري الطربي، فاملقصود أنه لربـه إىل قومـه، يُنبـئهم عنـه بـأمره و
نـــيب ( وُعـــرف بأنـــه .)األنبيـــاء الصـــاحلني( ضـــمن )األنعـــام( وأُدرج يف )هبـــة اهللا( ُعـــّد حيـــىي )األنبيـــاء( . ويف ســـورة)بـــه إلـــيهم

وذكرتـــه . )تراتيـــل حيـــىي( ، وهلــم كتـــاب مقـــدس بعنــواننبيـــاء والرســـلالربـــاين األكـــرب بــني مجيـــع األ عنـــد الصــابئةهـــو و . )متألّــه
 ويف) مثـل نـيب( كـان  أنـه) مـّىت ( ويف) نـيب أو كأحـد األنبيـاء( نـه) جـاء أمـرقس( ففـييف سـياق التعظـيم والتبجيـل،  ناجيلاأل
ـــ ،كـــان الشـــعُب ينتظـــرُ ( ختـــتلط صـــورته بصـــورة املســـيح) لوقـــا( م عـــن يوحّن ـــرون يف قلـــو  ويف .)ا لعلـــه املســـيحُ واجلميـــُع يفكِّ
  .)لسُت أنا املسيَح بل إين ٌمرَسلٌ ( فقال لتالميذه إمنا نيب آخر مرسل. د على أنه ليس املسيح،شدّ يُ ) يوحنا(
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ُحيـــّدد الســـياق القـــرآين كتـــاَب حيـــىي إال علـــى ســـبيل الرتجـــيح الـــذي ميكـــن استخالصـــه مـــن تفســـري اآليـــة، إذ مل ُيســـّم مل 
 نكـر العقائـد وجـود كتـب لغريهـا،تُ  نـادرةأنـه باسـتثناءات معلـوم ، و وراة، واإلجنيـل، والزبـورالكتاب بنص صريح كما وقـع للتـ

ا فتلّح على حتريفها، أو عّدها نوعا مـن اهلرطقـة. ـا يقـوم علـى أنقـاض فكـل عقيـدة تعـرض خالصـا مقيّـ وإْن اعرتفْت  دا 
  .يه وإمهالهخالص سابق جرى ختطّ 

 ويسـمى )آدم( يانـا إىلحنسـب أبـل يُ  (=هرمس) )إدريس( أو (=شيتل) )شيت(ـل الكتابَ فرق الصابئة  بعضُ تنسب و 
. وحــىت لــو ُنســب الكتــاب إلدريــس، فاألخبــار تــورد أنــه أول مــن بُعــث مــن بــين آدم، وأنــزل )آدم ِســفر( أي) آدم - راســد(

) كتـاب آدم( أو) اهللا كنـز( وأ) الكنـز الكبـري( أو) الكنـز العظـيم بـ( كتاب الصابئة املقدس  يمسُّ اهللا عليه ثالثني صحيفة. 
وتعّدد التسميات جاء نتيجة لتضارب الرتمجة من اآلرامية، واالختالف بني رواية وأخرى جند له نظرياً يف تسـمية األناجيـل 
املتعددة، واالختالفات فيما بينها؛ فالروايات الشفوية املختلفـة لألصـول تفـرض اختالفـا يف املتـون، ومعلـوم أن مجـع القـرآن 

  ينه يف مصحف موّحد قد حال دون تعدد رواياته يف األمصار.وتدو 
مياثـــل الكتـــب الســـماوية املعروفـــة، ففيـــه الروايـــة الكونيـــة عـــن اخللـــق منـــذ آدم، حيـــث تـــواىل نـــزول  )الكنـــزا ربّـــا( كتـــاب

 دعية،أو  وتشّفعات، عات،من مواعظ اعتبارية، وتضرّ  شذراتنبياء من ذريته بعده، وتتخلل تلك الرواية الصحف على األ
املبتـدأ،  ذب مسـار األحـداث منـقـكتـاب مـن قسـمني األول ينحـو منحـى تارخييـا يتعّ يتـألف الو ووعود، وترغيب، وترهيب. 

ا يف اخلتــام ر أمــر، وكيفيــة تــدبّ خلودهــاالــنفس و  ارتقــاءوالثــاين عــن  أول  هــو  )الكنــزا ربّــا( مــذهب الصــابئة أنيــزعم . و ســعاد
بــاحثني يف لوهــذا يتوافــق مــع مــذهب بعــض ا وال ســابق هلــا يف التــاريخ، دم،آف ففيــه صــح ،كتــاب مســاوي عرفتــه اخلليقــة

 أخـرى، منهـا كتب  )الكنزا ربّا( ، فضال عن. وللصابئةعرفتها البشرية توحيد عقيدةة أول يالصابئ نيرو إذ  ،الدياناتنسب 
وهـو يف ) سـفر الـربوج( كتـابو ، )الـديوان( ، مث كتـاببـن زكريـا وهـو مـواعظ تنسـب ليحـىي (=دراشة أد يهيا)) حيىي راتيلت(

. وعند مـؤرخي ، ويف هذا جيارون بعض األديان السماويةمواطن املالئكة امون الكواكب ويروالفلك والتنجيم، وهم يعظّ 
بـــني مشـــارق األرض  اشـــارهتهلـــة، األمـــر الـــذي يفســـر اند اآلة بعـــدم وجـــود كتـــاب مســـاوي إمنـــا بتعـــدّ يتقـــرتن الصـــابئ امللـــل ال

ا، مع  يـدخروا وسـعا  فـال ،ضـالةالرق ِفـيف سـياق وصـفهم لل املعلومـاتن طـو لخي أولئك املؤرخنيخذ باحلسبان أن ألاومغار
  ة.ييف انتقاصها، وذلك تسبب يف تشويش املعلومات عن كل تلك الفرق، مبا فيها الصابئ

م مــن .ض الصــابئة للقــدح والــذمتعــرّ  ق وفــرّ ). 13)(ســفة املتقــدمنيوَحْشــِوية الفال ،ام اليونــانينيعــوّ ( قــال املســعودي بــأ
م مو  ، ومـارقون،ومالحـدة، زنادقـة ابن القيم اجلوزية بـني مـؤمين الصـابئة وكفـارهم، فقـال عـن األخـريين بـأ ال يؤمنـون ( بـأ

ا ل باالختيـار ملـفعـاّ  وال لقائه، وال يؤمنون مببدأ وال معاد، وليس للعامل عندهم ربّ  ،وال رسله ،وال كتبه ،وال مالئكته ،باهللا
ومثيــــب احملســـن، ومعاقــــب  ، مرســـل الرســــل، ومنـــزل الكتـــب،، نـــاهٍ آمــــرٌ  قـــادر علــــى كـــل شـــيء، عــــامل بكـــل شـــيء، ،يريـــد

م ). وقــال14)(املســيء  )15)(واألصــنام األرضــية، وإنكــار النبــّوات ،واألربــاب الســماوية ،القــائلون باهلياكــل( املقريــزي بــأ
ؤية اإلسالمية للعقائد السـالفة، وهـي رؤيـة جتـّب مـا قبلهـا لـدى ومعظمهم ينّضد صفات االنتقاص حبقهم منطلقني من الر 

  الفقهاء وعلماء الكالم، لكنها متّممة لسواها يف منت القرآن.
 واقـرّ أ األمـر مـن منظـار خمتلـف، إذ قـال إن اليهـود والنصـارى يف سـياق ذكـره لألمـم املؤمنـة،ويـرى ابـن حـزم األندلسـي، 

التفصـيل  الشهرسـتاين قـّدمو ). 16()ببعض األنبيـاء..الصـابئة واجملـوس( أقـر وكـذلك، بيـاءوبآيـات األن ،ةمث بـالنبوّ  ،بالتوحيـد
والثاين:احلنفــاء. فالصــابئة كانــت  ،الصــابئة وكانــت الفــرق يف زمــان إبــراهيم اخلليــل راجعــة إىل صــنفني إثنــني أحــدمها:( اآليت
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ّــ ط جيــب أن ط؛ لكــن ذلــك املتوّســإىل متوّســ - امــه، ومعرفــة طاعتــه، وأوامــره، وأحكتعــاىليف معرفــة الله- ا حنتــاجتقــول: إن
ــا ،كاء الروحانيـاتذ يكـون روحانيـاً ال جسـمانياً؛ وذلـك لـ ـا مـن رب األربـاب، واجلسـماين بشـر مثلنـا ،وطهار يأكــل  ،وقر

مياثلنــا يف املــادة والصــورة..وإمنا مــدار مــذهبهم علــى التعصــب للروحــانيني، كمــا أن مــدار  .ممــا نأكــل، ويشــرب ممــا نشــرب
أن مـذهبها  عيأن مـذهبها هـو االكتسـاب، واحلنفـاء تـدّ  عيمذهب احلنفاء هو التعصـب للبشـر اجلسـمانيني. والصـابئة تـدّ 

  ).17()فدعوة الصابئة إىل االكتساب، ودعوة احلنفاء إىل الفطرة ،هو الفطرة
، وطبــائع ختتلــف رموزهــا دة،واحــ ديانــة ينتهــي بنــا الشهرســتاين إىل قضــية غايــة يف األمهيــة، وهــي: أن احلنفيــة والصــابئية

ُرسلها، ويتماثل حمتواها، وقد أقر اإلسالم رموز االحناف، ومل يقر برموز الصابئة، ويفهم من ذلك ضـمنا أنـه أقـّر بـاحملتوى 
  الواحد هلما، ومعلوم بأن احلنفية متثل املشرتك األعلى للديانات السماوية الكربى قاطبة.

ون بـــأن اهللا خـــالق الســـموات فالكفـــار املشـــركون مقـــرّ ( الكـــافرة غـــري املنكـــرة هللا أمـــا ابـــن تيميـــة، فيقـــدم مســـردا بـــاألمم
ن ال ِمــ ،قــط هــذا مل يقلــه أحــدٌ  .جعــل هللا شــريكاً مســاوياً لــه يف ذاتــه وصــفاته وأفعالــه نْ ولــيس يف مجيــع الكفــار َمــ ،واألرض

اد األنبيــاء ن عبّــوال ِمــ ،ن الكواكــب واملالئكــةن الصــابئة املشــركني الــذين يعبــدو وال ِمــ ،ن أهــل التثليــثوال ِمــ ،اجملــوس الثنويــة
فهــم  ،كـانوا كفـاراً مشــركني متنـوعني يف الشـرك  وإنْ  ،مجيــع هـؤالء فـإنّ  ،وغـريهم ،اد التماثيــل والقبـوربّـن عُ وال ِمـ ،والصـاحلني

ــاحلــق الــذي لــيس لــه مَ  ون بــالربّ يقــرّ  بــأن  ،ألوهيتــهولكــنهم مــع هــذا مشــركون بــه يف  ،ومجيــع أفعالــه ،وصــفاته ،يف ذاتــه لٌ َث
ا شــركاء أو شــفعاءيعبــدوا معــه آهلــة أخــرى يتّ  بــأن جيعلــوا غــريه رب الكائنــات دونــه مــع اعــرتافهم بأنــه  ،أو يف ربوبيتــه ،خــذو

 ،ون بواجــب الوجــود الــذي صــدرت عنــه العقــوليقــرّ ( ويضــيف بــأن الصــابئة). 18)(وخــالق ذلــك اخلــالق ،ذلــك الــرب ربُ 
  ).19)(واألرض ،واألفالك ،والنفوس
ــــم )أجبــــد العلــــوم( مــــا صــــاحبأ ــــة( فقــــّرر أ ــــون حبــــدود وأحكــــام عقلي ــــ ،يقول د ن مؤيَّــــرمبــــا أخــــذوا أصــــوهلا وقوانينهــــا ِم

ـم علـى ديـن نـوح( الصـابئة أن) التعـاريف( ). ويف20)(بالوحي ). وإىل ذلـك تـذهب معظـم املعـاجم 21)(قـوم يزعمـون أ
ذي ظهـر يف بـالد سـومر، جنـوب العـراق، يف حنـو منتصـف األلـف العربية. ومنهم َمْن يـزعم أنـه مـن اتبـاع إبـراهيم اخلليـل الـ
. وهــذا التضــارب مفهــوم يف ســياق ثقافــة شــفوية )حــرّان( إىل) أور( الثالــث قبــل املــيالد، وقــد احتــذى خطــاه يف هجرتــه مــن

مـع أخبـارا تقوم على جتميـع نبـذ األخبـار دون التحّقـق الكامـل مـن أمرهـا. وكمـا رأينـا يف خـرب العمـري، فسـياقه الشـفوي جي
  وأقاويل، وليس من شأنه التدقيق، وتكاد املؤلفات القدمية تتشارك يف هذه الصفات.

دعونــا نعــود إىل نقطــة البــدء، بــدء العقائــد، فاحلــديث عــن الصــابئية يقودنــا إىل أقــدم الــديانات، أي إىل أصــلها مجيعــا. 
نوا يـدينون بـدين الصـابئة، وينتسـبون إىل صـايبء بـن والسـريان أقـدم األمـم يف اخلليقـة، وكـا( الصـابئية القلقشندي قـدم يؤكد

قـال املسـعودي: و .وكانـت منـازهلم أرض بابـل مـن العـراق. ..قال ابن حزم: ودينهم أقدم األديـان علـى وجـه األرض.إدريس
  ).22()وهم أول ملوك األرض بعد الطوفان

تنبــأ ( طنهــا  قبــل أن تعــّم األرض بأمجعهــاأمــر القــدم التــارخيي للصــابئية، ولكنــه جيعــل مصــر القدميــة مو  ويؤكــد الســيوطي
فعصــمه اهللا، وأنــزل عليــه ثالثــني صــحيفة،  ،إدريــس وهــو ابــن أربعــني ســنة، وأراده امللــك حمويــل بــن أخنــوخ بــن قابيــل بســوءٍ 

تــه الصــابئة، وِولــده مبصــر، وخــرج منهــا، وطــاف األرض كلهــا، وكانــت ملّ  ،ه، والعلــوم الــيت عنــدهودفــع إليــه أبــوه وصــية جــدّ 
دات. وكــان يف رحلتــه إىل املشــرق أطاعــه مجيــع وغــري ذلــك مــن رســوم التعبّــ ،والصــوم ،والصــالة ،والطهــارة ،توحيــد اهللاوهــي 

ملوكها، وابتىن مائة وأربعني مدينة أصـغرها الرهـا، مث عـاد إىل مصـر فأطاعـه ملكهـا، وآمـن بـه، فنظـر يف تـدبري أمرهـا، وكـان 
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ىل أعلــى اجلبــل واألرض العاليــة حــىت يــنقص، فينزلــون فيزرعــون حيثمــا وجــدوا إ ســالهِ النيــل يــأتيهم ســيحاً، فينحــازون مــن مَ 
ــم إىل أول مســيل  ،األرض نديــة، وكــان يــأيت يف وقــت الزراعــة ويف غــري وقتهــا، فلمــا عــاد إدريــس مجــع أهــل مصــر، وصــعد 

رفـع املـنخفض وغـري ذلـك ووزن املاء على األرض، وأمرهم بإصالح ما أرادوا من خفض املرتفع و  ،ر وزن األرضالنيل، ودبّ 
  ).23)(مما رآه يف علم النجوم واهلندسة واهليئة

طاف إدريس أطراف األرض، وأطاعتـه ممالـك الشـرق، ووصـل إىل عمـق إفريقيـا حيـث منـابع النيـل، وُعـرف عنـه شـغفه 
مــات ( مــا يــأيت ن العمــاد احلنبلــيبــالتعليم والتــدريس، ومــن ذلــك اشــتق امســه، ولــه صــحف مرســلة أســوة  باألنبيــاء. وقــرر ابــ

 وذكـــر يـــاقوت احلمـــوي،). 24()واآلخـــر قـــرب إدريـــس ،والصـــابئة تـــزعم أن هرمـــي مصـــر أحـــدمها قـــرب شـــيث ،إدريـــس مبصـــر
وقـد كسـونامها بالـديباج فمـن ) الصابئة، وكانا أوًال مكسـوين بالـديباج وعليهمـا مكتـوب إليهما حتجّ ( أنه خبصوص اهلرمني،

. )قد كـان ُحيـّج اليهمـا، ويُهـدى إليهمـا مـن أقطـار الـبالد(حسـب املقريـزي، فــو  .)25)(استطاع بعـدنا فليكسـهما باحلصـري
  ).26وكانت الصابئة تعّظم أيب اهلول الرابض أمامهما كأنه حيرسهما(

  ترميم النص -4
عرضنا جانبا من ذخـرية املعلومـات الـيت أمكـن الوصـول إليهـا، وترميمهـا، وانتهـت بنـا إىل أن الصـابئية ديانـة قدميـة، بـل 

ول الــديانات، وهــي تقــول بتوحيــد اهللا، والطهــارة، والصــالة، والصــوم، وغريهــا مــن ضــروب العبــادات، وذلــك يتعــارض مــع أ
شتات املعلومات اليت نثرها العمري املتأخر، املنزعج من التجسـيم، واملتـربم بالتشـبيه، مثلـه يف ذلـك مثـل كثـري مـن املـؤرخني 

الوسـطى اإلسـالمية، ففـي هـذه الفـرتة هيمنـت الثقافـة املتعاملـة القائلـة بـأن غالبيـة  واجلغرافيني والفقهاء املتـأخرين يف العصـور
املسلمني ال يقولون بوجود وسيط بني اإلنسان واهللا، فالعالقة مباشرة، وشـفافة، وجتريديـة، وسـندها اإلميـان الصـادق، وكـل 

نشــغال بســواه، فــاهللا حالــة أثرييــة متعاليــة علــى حماولــة للعثــور علــى وســيط تعــين اهلــروب مــن االرتبــاط املباشــر باخلــالق، واال
التجسيد، وتشخيصها يدفع إىل الشرك، وذلك خيـالف احلقـائق التارخييـة لكـل العقائـد، ومبـا أن الصـابئة جيعلـون هللا هـيكال 

  يتعبدون فيه، فينبغي إدراجهم يف خانة املشركني.
هياكـــل ألشـــياء خمتلفـــة يف املكانـــة والقداســـة، هـــذا أول مـــا نالحظـــه يف نـــص العمـــري، وأول مـــا نواجهـــه، فهـــم يبنـــون 

علــى فجــاءت هياكــل الكواكــب والنــريين أمــا األشــكال.  اتمســتدير جــاءت  ،، والعقــل، الصــورة، والــنفسدينيــةكــل الا يفاهل
فكــرة الــدائرة وفكــرة األشــكال األخــرى املختلفــة عنهــا مهمــة، فالــدائرة  والرتبيــع. ،والتثليــث ،أشــكال خمتلفــة مــن التســديس

ائي، فيما األشكال األخرى حتجزنا يف نطاق حركة حمدودة ومنتهية، بعبـارة أخـرى فـإن اهللا وجتلياتـه غري  يف مسار تضعنا
ياكـل  املرتشحة عنه تقودنا إىل احلركة املطلقة، أي إىل التجريد، أما الكواكب فتنتهي بنا إىل طريـق مغلـق. فـإذا مـا أخـذنا 

(=املكعبـة).  را، فهذا سيفضي بنا إىل ما يقرّه اإلسالم حيث الدوران حـول الكعبـةاهللا وجتلياته، وقد اختذت شكال مستدي
ولكن العمري ال يريد ذلك، فيدفع بنـا إىل األشـكال املغلقـة، ويربطهـا بالكواكـب الـيت يراهـا موضـوع عبـادة الصـابئة. وهـم 

ـا مسـاكن املالئكـة، وقـد حـذرت ا ا اعتقاداً منهم بأ ا إمنا جيّلو الكنـزا ( لصـابئية مـن عبـادة الكواكـب. جـاء يفال يقدسو
  .)ال تسّبحوا للشمس والقمر( ما نصه )ربّا

ومعروف بأن للكواكب والنجوم واألفـالك مكانـة كـربى يف األديـان السـماوية، وتقسـم كثـري مـن الـديانات بالكواكـب، 
مـؤمنني بكـل ديانـة طقـوس يف التعبـري للكـون. ولل )الكسـمولوجي( وهذا ليس دليل عبادة، إمنا دليل توقري، يتصل بالتصـور

يف سياق القدح، وهو يعلم بأن عامة املؤمنني يف كـل العقائـد تقريبـا يريـدون  )املخاريق( عن ديانتهم. ويدرج العمري قضية
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جتســـيداً يقـــّرب إلـــيهم فكـــرة اهللا، ويكتفـــي خاصـــتهم بالتجريـــد، كمـــا فعـــل الصـــابئة يف زمـــن إبـــراهيم بـــني قـــائلني بالتجســـيم 
 بالتنزيــه، ففكــرة اهللا رفيعــة ملــن يــدركها عقليــا، ولــيس مــن الالئــق جتســيدها، وهلــذا يلجــأ ســدنة الصــابئة إىل دغدغــة وقــائلني

ـا صـوت اهللا، فيخيـل ملـن يصـغي بـأن اآلهلـة هـي الـيت تـتكلم، ومبـا  )خماريق( العامة بأصوات بشرية متّر عرب يتوهم العامة بأ
ا جمّسدة حلقيقيـة املعـاين  املعـّربة عنهـا، فيتومهـون أن اهللا أو سـائر القـوى األخـرى، هـي الـيت ختـاطبهم. فينغمـر أن العامة يرو

العامــة يف مزيــد مــن العبــادة. وتلــك الطقــوس الكرنفاليــة شــائعة يف أديــان العامــة دون اســتثناء، وهــذا عنــد العمــري أســلوب 
  شنيع يف الشرك واخلداع.

فقــد أمهــل العمــري  )وعلــوم الســماء ملــا كــان ويكــون ،وتــاريخ الــدنيا ،األوىل الكتــب( ينبغــي اآلن معرفــة مــا حيتويــه خمــزن
ذكرهـــا. هـــذه الكتـــب، طبقـــا للصـــابئة، هـــي الكتـــب األوىل، كنـــوز اهللا، ففيهـــا تـــاريخ الـــدنيا، وكيفيـــة تكوينهـــا، وفيهـــا علـــوم 

ـا تتضـمن السماء من فلك وتنجيم، وقد طمـرت كلهـا يف بئـر تبتلـع  مـن ينكـّب عليهـا، فينـدق رأسـه هاويـا يف قعر  هـا؛ أل
ا لــه أن يبلــغ ــا علــى غــري أهلهــا، وَمــْن يفــّك شــفرا ال يصــل إىل ( وعليــه )خــزائن رغائــب هــذا العــامل( علومــا ســرية ُيضــن 

ــا معرفــة حمظــورة، جــرى التكــّتم عليهــا، )وعلمــه علمنــا ،واالقتبــاس ممــا فيهــا إال مــن وازت قدرتــه قــدرتنا ،الــدخول إليهــا . إ
تباعها الذين تناقصوا عرب العصور، وليس مـن أهـدافها أوالصابئية ليست عقيدة تبشري، وتكتفي بوحجبها عن غري أهلها، 

  الدعوة واالنتشار، وطقوسها شبه سرية ومقتصرة على أهلها.
ــــا باملخــــاريق احملشــــوة،  يتحــــدث العمــــري وأســــالفه باســــم اجلماعــــة االســــالمية عــــن عقيــــدة جمهولــــة بالنســــبة هلــــم، يلفو

ا يف قعر بئر يف أقصى شرق الصني. ومن يتجرأ على كشف مستور تلك الكتـب فسـيدّق عنقـه يف القعـر العميـق  ويطمرو
(=أو املسند). وينبغي تصور السبب الـذي  للبئر املسّبعة. وقبل أن جيازف عليه أن يقرأ التحذير املكتوب بقلم السند هند

بة بلغة اهلند، وقـد طمـرت يف بئـر، وهـو يعـرف أنـه يدعو فضوليا ألن يرحتل إىل أقصى مشارق األرض حبثا عن كتب مكتو 
حييلنـا أيضـا علـى أول كتـاب يف التـاريخ حسـب  )السـند هنـد( سيتهور على رأسه إن انكّب يف حماولتـه للنـزول إليهـا. وقلـم

 لـكعـرف يف زمـن امل )السـند هنـد( اعتقاد اهلنود القدامى. فقد ذكر اليعقويب يف سياق حديثه عن ملوك اهلند، بـأن كتـاب
دهـــر ( وتفســـري الكتـــاب هـــو )زمانـــه كـــان البـــدء األول( الـــذي ينســـب إليـــه الربامهـــة، وهـــو أول ملـــوك األرض، ويف )بـــرمهن(

وفيه حكمة اهلند األوىل ولغتهم. ويعّد أم الكتب الكربى اليت توارثتها األمـم بعـد ذلـك حسـب اعتقـادهم،  )27()الدهور
  تداخلت الصابئية والربمهية يف الشرق أيضا منذ القدم. وهو اعتقاد مناظر ملا يذهب إليه الصابئة، فقد

قرون، ويف ذلك جند تفصيال أمشل مما يعرضـه العمـري الـذي أمهـل  املوضوع قبل العمري بولنختم مبا ختم به املسعودي 
أن بأقصــى بــالد الصــني  -ممــن لــه تأمــل بشــأن أمــور هــذا العــامل والبحــث عــن أخبــاره- وقــد ذكــر مجاعــة( كثــريا مــن ذلــك

هيكًال مدوراً له سبعة أبـواب، يف داخلـه قبـة مسـبعة عظيمـة الشـأن عاليـة السـمك، يف أعـايل القبـة شـبه اجلـوهرة يزيـد علـى 
رأس العجــل تضــيء منــه مجيــع أقطــار ذلــك اهليكــل، وأن مجاعــة مــن امللــوك حــاولوا أخــذ تلــك اجلــوهرة فلــم يَــْدُن أحــد منهــا 

 ،اول أحد منهم أخذ هذه اجلوهرة بشيء من اآلالت الطوال كالرمـاح وغريهـاوإن ح ،رع إال َخرَّ ميتاً ذعلى مقدار عشرة أ
ميـت بشـيء كـان كـذلك، فلـيس شـيء مـن احليـل يـؤدي إىل رْع انعكسـت وعطلـت، وإن رُ ذَّ وانتهَت إىل هذا املقدار من الـ

اعـة مـن أهـل اخلـربة تناوهلا بوجه وال بسبب، وإن تعـرض لشـيء مـن َهـْدم هـذا اهليكـل مـات َمـْن يـروم ذلـك. وهـذا عنـد مج
ويف هذا اهليكـل بئـر مسـبعة الـرأس مـىت أَكـبَّ اإلنسـان علـى  .ملت من أنواع األحجار املغناطيسيةلقوٍة دافعٍة منفردٍة قد عُ 

ــ رأســه، وعلــى رأس هــذه البئــر شــبه الطــوق مكتــوب عليــه  ر يف البئــر فصــار يف أســفلها علــى أمّ وّ رأس البئــر إكبابــاً متمكنــاً 
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وعلــوم الســماء، ومــا كــان فيمــا مضــى مــن  ،وتــاريخ الــدنيا ،ي إىل خمــزن الكتــبهــذه بئــر تــؤدّ ( ه بقلــم املســندبقلــم قــدمي، أرا
ي هـــذه البئـــر أيضـــاً إىل خـــزائن رغائـــب هـــذا العـــامل، ال يعمـــل إىل الوصـــول إليهـــا ومـــا يكـــون فيمـــا يـــأيت منـــه، وتـــؤدّ  ،الـــدهر

منا، وصارت حكمته كحكمتنا، فمن قـدر علـى الوصـول إىل واالقتباس منها إال من وازت قدرته قدرتنا، واتصل علمه بعل
ا أشـد منـه بأسـاً، وأقـوى حكمـة، وأكثـر هذا املخزن فليعلم أنه قد وازانا، ومن عجـز عـن الوصـول إىل مـا وصـفنا فلـيعلم أنّـ

يـة مــن األرض  . واألرض الـيت عليهـا هـذا اهليكــل والقبـة وفيهـا البئـر أرض حجريـة صـلبة عال)علمـاً، وأثقـب رايـة، وأمت عنايـة
وال يتأتى نقب ما حتتـه، فـإذا أدرك البصـر ذلـك اهليكـل والقبـة والبئـر وقـع للرائـي عنـد رؤيتـه  ،كاجلبل الشامخ ال تـُرَام قلعته

  ).28)(أو هدمه ،وتأسف على إفساد شيء منه ،وحنني على إفساده ،ذلك َجزَع وحزن واجتذاب للقلب إليه
نع عن االكتشاف، فهو يربض يف سامق من األرض، يف أقصى شـرق العـامل، فاهليكل الصابئي ميتنع عن الطمس، وميت

بسبعة أبواب، وعليه منار تعلوها جوهرة مشعة تنري جوانبه، متتنع عن أن تسرق، مهما احتيل لذلك. وكـل مـن رام ختريـب 
وحيـىي. وال سـبيل اهليكـل مـات وهلـك، وهنالـك بئـر عميقـة تفضـي فتحتهـا إىل خمـزن الكتـب األوىل، كتـب آدم، وإدريـس، 

للهبــوط إليهــا إذ ينــدق رأس كــل مــن حيــاول ذلــك، والتحــذير الــذي وضــع علــى فوهتهــا كفيــل مبنــع أيــة حماولــة، وهنالــك ال 
فلبلوغ ذلك املقام املهيب ينبغي الصعود إىل أعلـى واهلبـوط  )خزائن رغائب العامل( توجد كتب احلقائق األوىل فحسب إمنا

َجـــزَع وحـــزن ( اهليكـــل علـــى قمـــة جبـــل ال تـــرام قلعتـــه، وكـــل مـــن يـــراه خياجلـــه أغـــرب شـــعورإىل أســـفل يف حركـــة متعارضـــة، ف
  .)وتأسف على إفساد شيء منه أو هدمه ،وحنني على إفساده ،واجتذاب للقلب إليه
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  المنظور الغربي لحركات اإلسالم السياسي
  *رضوان زيادة

اإلســالم كقضــية غربيــة داخليــة، إذ ألول مــرة ينظــر هــذا  م2001ســبتمرب  وضــعت أحــداث احلــادي عشــر مــن أيلــول/
ديـــداً سياســـيًّ  )الغـــرب( ه بوصـــفه جمـــرد عامـــل حتـــريض ديـــين ا بعـــد أن كـــان ينظـــر إليـــا وعســـكريًّ إىل اإلســـالم بوصـــفه حيمـــل 

  خارجي. 
أن غالبية األمريكيني واألوربيـني  م2005الدويل لألحباث يف متوز/يوليو  )بيو(فقد أظهر استطالٌع للرأي أجراه معهد 

دولـــة، إذ أبـــدى ثالثـــة أربـــاع املـــواطنني يف  17قلقـــون إزاء تزايـــد التطـــرف اإلســـالمي حـــول العـــامل، وقـــد مشـــل االســـتطالع 
ات املتحدة والدول األوربية مثل بريطانيا وفرنسا وأملانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا قلقهم إزاء التطرف اإلسـالمي حـول الوالي

  العامل. 
اإلسـالم بأنـه أكثـر األديـان عنفـاً، وذلـك عنـدما  -والدول األوروبية واهلند يف أمريكا-آراؤهم ووصف معظم املستطلع 

ئة مـن ايف امل 88و ،ئة من الفرنسينيايف امل 87م واملسيحية واليهودية واهلندوسية. واعترب االختيار بني اإلسال إليهمطُلب 
  اهلولنديني أن اإلسالم هو الدين األعنف بني باقي األديان. 

يف  57ئــة مــن املســتطلعني يف الواليــات املتحــدة إىل أن لــديهم نظــرة ســلبية إىل اإلســالم، مقارنــة بـــ ايف امل 22وأشــار 
ئــة إجيابيــة. وأشــارت ايف امل 64ئــة يف فرنســا أن لــديهم نظــرة ســلبية مقارنــة بـــايف امل 34لكــون نظــرة إجيابيــة. وقــال ئــة مياامل

ــم يشــعرون بتصــاعد اهلويــة اإلســالمية يف بالدهــم، ويعتــربون هــذا األمــر ســيئاً  غالبيــة املســتطلعني يف الــدول األوربيــة إىل أ
م(   ). 1لبلدا

يف غايـــة الســـلبية، ورمبـــا يعـــود األمـــر إىل أســـباب  -وكمـــا عكســـها اســـتطالع الـــرأي- مأن صـــورة اإلســـالبـــميكـــن القـــول 
ـذا اإلطـار رمبـا يرسـم سياسـات معينـة  11تارخيية وسياسية أبعد بكثري من أحداث  أيلول/سبتمرب بيد أن تعميـق السـلبية 

سياســات كمــا وجــدنا ذلــك يف حتــاول االســتجابة لــنمط التصــورات الســلبية تلــك ممــا يــنعكس بشــكٍل غــري مباشــر علــى ال
علـى التصـورات الذهنيـة املسـبقة عـن  امناركيـة الـيت كانـت مبثابـة رد فعـل عفويـامناركية مع أزمة الرسـوم الداتعامل احلكومة الد

  اإلسالم. 
إن بناء هذه الصورة نابٌع بشكل رئـيس مـن األحكـام التلقائيـة الـيت تطلقهـا وسـائل اإلعـالم الغربيـة ومـن ورائهـا النخـب 
السياســية والفكريــة والثقافيــة الغربيــة، فمــامليس رونفــن علــى ســبيل املثــال يعــزو الفشــل اإلســالمي إىل وجــود نــوع مــن التمــزق 
الـــداخلي داخـــل اجملتمعـــات اإلســـالمية، هـــذا الفشـــل يتجســـد يف التمـــزق بـــني مـــاٍض تقليـــدي وتعلـــيم عـــال مضـــمونه غـــريب 

ا اً يف استدعاء أمناط من الصدام أو الصراع التقليدي تلعب دوراً حموريّ  ومدين، ومع تأجج اهلوية داخل هذه اجملتمعات فإ
)، أمـا بالنسـبة هلاليـداي فإنـه يعتـرب أن احلركـات األصـولية يف جمملهـا، ال اإلسـالمية منهـا فحسـب، 2بني اإلسالم والغرب(

ثنيــة يف أحــداها، يتــان الدينيــة واإلاً، وحيــث تتشــابك اهلو معاديــة للحداثــة والدميقراطيــة معــاً، فــاآلخر عنــدها مرفــوض مبــدئيّ 
)، وهــو يتقــاطع مــع روثفــن يف تأكيــده أن احلركــات األصــولية ال 3يتكامــل العــداء لآلخــر حــىت يصــري أقــرب إىل العنصــري(

  الغرب وإسرائيل.على وعلى الفساد األخالقي و  ،تكرتث بالتنمية أو العوملة، إمنا تصب جام غضبها على حكامها
ا وللعـامل، أو باألصـح انطالقـاً مـن تصـورها هلويتهـا الـيت تصـبح حمـض ورؤيتها للغـرب إمنـا ت تحـدد بنـاًء علـى رؤيتهـا لـذا

إىل أبعد من ذلك يف حتليالتـه ليقـرأ اخللفيـة االجتماعيـة والسياسـية بعضهم يذهب دينية حني متفصلها مع الغرب، بيد أن 
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يـــار مشـــروع ا مّكنـــتالـــيت  لتحـــديث العـــريب الـــذي قادتـــه األنظمـــة العربيـــة مـــا بعـــد لصـــعود اإلســـالم السياســـي متمثلـــَة يف ا
االســـتقالل منـــذ اخلمســـينات وفشـــلها يف حتريـــر فلســـطني مث تصـــاعد هـــذه املســـألة يف الـــوعي العـــريب واإلســـالمي، مث فشـــل 

 انعكــس بشــكٍل كبــري علــى ازديــاد الفقــر وتــدهور املســتوى املعيشــي للمــواطنني األمــر الــذيالتنميــة االقتصــادية االجتماعيــة 
ــا  ،وقــد ترافــق ذلــك مــع منــو شــكل مــن أشــكال التســلطية السياســية املطلقــة الــيت اختلفــت بــني دولــة عربيــة وأخــرى إال أ
ـــا بصـــعود إســـرائيل كقـــوة إقليميـــة  ت يف انعـــدام تبلـــور أفـــق إلجنـــاز الدميقراطيـــة السياســـية، وقـــد ترافـــق ذلـــك كمـــا قلن تشـــا

قيـق أيٍّ مـن الشـعارات الـيت وضـعوها يف مواجهـة إسـرائيل، كـّل ذلـك وعسكرية واقتصادية وتكنولوجية وفشـل العـرب يف حت
خلق بيئة خصبة لنمو التدين واكتساحه األرياف املتوسطة والفقرية، وهو يشكل بدوره مرتعاً سهًال لنمو التيـارات املتطرفـة 

  ). 4داخل هذه القرى واألحياء املعدمة(
تمــثًال يف صــعود اإلســالم املتطــرف داخــل إطــار الــوفرة ولــيس ضــمن وإذا كــان بــن الدن قــد قــدم منوذجــاً خمتلفــاً لــذلك م

تبــاع الــذين يكــون ا، لكنــه ال يصــح بالتأكيــد فيمــا يتعلــق بــاجلمهور أو األا أو طليعيًّــاقتصــاد النــدرة فــإن ذلــك يصــح خنبويًّــ
  معظمهم قد منا يف مدن الصفيح حيث انعدام كل شيء من مياه وفرص عمل ورعاية صحية إىل غري ذلك. 

اســي الــيت تطــرح حتــديات جديــة فيمــا يتعلــق باملعيــار أو املــنهج الــذي السيينقلنــا إىل تقســيمات اإلســالم  بــدورهوهــذا 
ـــة  ـــة وخالفـــات تنبـــع مـــن النشـــأة اجلغرافي ـــه التقســـيم، إذ نلحـــظ اختالفـــات يف التوجهـــات الفكريـــة واأليديولوجي يعتمـــد علي

ــــة املختلفــــة، واختالفــــات أخــــرى تعــــود إىل املواقــــف السياســــ ية وتعــــدد وجهــــات النظــــر جتاههــــا، بيــــد أننــــا نلحــــظ أن غالبي
التقســيمات املعتمــدة أو املعــايري الــيت يفــرز علــى أساســها البــاحثون حركــات اإلســالم السياســي إمنــا تســتند إىل موقــف هــذه 

ا علــى التغيــري باألســاليب  احلركــات مــن العنــف أو التطــرف، إنــه معيــار يرتكــز علــى التــأثري السياســي هلــذه احلركــات وقــدر
ـا العنـف العـابر للقـارات متمـثًال يف هجمـات احلـادي عشـر  السلمية أو تبنيها ألشكال خمتلفـة مـن العنـف كـان آخـر جتليا

  . م2001من أيلول/سبتمرب 
إن الرهان علـى اختالفـات جذريـة أو شـكلية داخـل حركـات اإلسـالم السياسـي ينبـع مـن غـري شـك مـن وعـي سياسـي 

مع كل حركـة علـى حـدة، بنـاًء علـى مجاهرييـة هـذه احلركـة وفاعليتهـا وتأثريهـا يف الشـارع ممـا جيعـل  يشرتط التعامل املختلف
ويفسـر حصـوهلا  ،ا ألنه ال يعاجل اجلذور احلقيقيـة لنمـو هـذه احلركـاتجتاوزها أو حىت خيار إمهاهلا أو مصادمتها خياراً عبثيًّ 

ة العربيــة الــيت تفــرض شــكًال مــن أشــكال التعبئــة الشــعبية علــى يف خمالفــة لــبعض األنظمــ )احلقيقيــة(علــى منــط مــن الشــعبية 
ا، لكنها ختفي حقيقة أن هذه الشعبية ال تعدو أن تكون  ، يتم توظيفهـا يف سـبيل تأكيـد إخضـاع اجملتمـع )كاذبة(جمتمعا

  اليت يقدمها النظام. )احلقائق(وإجباره على تصديق 
ات اإلســالم السياســي إىل أن هنــاك تيــاراً أعظــم أو مــا يســمى يف عمومــاً ترتكــز معظــم هــذه الدراســات التصــنيفية حلركــ

إســالم () يتصــف بالتصــاحلية واالعتــدال، إنــه مــا يُطلــق عليــه يف الفقــه التقليــدي Main Streamالعلــوم السياســية (
املسـلمني.  الذي تؤخذ احلجية منه يف الكثري من االجتهـادات الفقهيـة عنـدما جيـري اإلرجـاع إىل مـا عليـه مجهـور )األكثرية

ـا أو بعـدها عـن اإلسـالم  فاإلسالم السين هو الطريق الوسط، واآلخرون فرق وانقسامات يُقاس صـدق إسـالمها مبـدى قر
  ). 5األكثري يف االعتقادات واملمارسات(
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 ولــذلك جنــد الكثــري مــن الساســة الغــربيني مبــا فــيهم الــرئيس األمريكــي جــورج بــوش ورئــيس الــوزراء الربيطــاين تــوين بلــري
يصفون تنظيم القاعدة بأنه قد اختطف اإلسالم مـن أصـحابه الرئيسـيني عنـدما خـرج هـؤالء عـن قواعـده العامـة الـيت تـدعو 

  إىل االعتدال والتسامح ونبذ العنف. 
فإنه ال حيمل إشكاًال مع اإلسـالم كـدين وكأنـاس  –خال بعض أحزابه وشخصياته اليمينية–أما بالنسبة للغرب عموماً 

لكنــه يعــاين ســيما بعــد التفجــريات الــيت حــدثت يف نيويــورك و لنــدن ومدريــد مــن أولئــك الــذين حيملــون فهمــاً يــدينون بــه، 
م العقديــة والدينيــة والفكريــة والسياســية  خاّصــاً عــن اإلســالم خيــّوهلم الــتخلص مــن أعــدائهم الخــتالفهم معهــم يف توجهــا

ـــم منـَــوا بـــني ظهـــراين ا الرئيســـة لنـــدن  ،ويـــتم تضـــخيم هـــؤالء يف اإلعـــالم خاصـــًة أ القـــيم الغربيـــة الليرباليـــة ويف أحضـــان مـــد
وباريس ومدريد مما خلق ارتكاساً أو خوفاً تقليديّاً ينبع من اإلسالم ومن معتنقيه، وخيتلف ذلك باختالف اخلربة التعدديـة 

ا، وهـــو مـــا وجـــدناه مـــثًال يف الفـــرق الكبـــري بـــني مســـلمي بريطانيـــا  واملفهـــوم الثقـــايف لالخـــتالف وفهـــم األمـــة القـــومي لـــذا
  ومسلمي فرنسا على سبيل املثال ودور كلٍّ منهم يف اجملتمع وتأثرياته.

لقد كان تركيز الغرب فيما سبق وخالل العقود الثالثة السابقة منصّباً على اإلسالمية الشيعية بوصـفها الظـاهرة األكثـر 
بٌّ علـــى النشــاط الســـين، حيــث تـــدور معظــم املخـــاوف ديــداً وإزعاجـــاً. أمــا يف الوقـــت احلاضــر فـــإن الرتكيــز الغـــريب منصــ

ا أصولية متزمتة(   ). 6حوله، ويتم النظر إىل اإلسالمية السنية بشكٍل واسع على أ
هــو أمريكــي املنشــأ وقــد  )اإلســالم السياســي(يقــرُّ أن مصــطلح  )جمموعــة األزمــات الدوليــة(وعلــى الــرغم مــن أن تقريــر 
ة، ويفــرتض أنــه كــان هنــاك إســالم ولكــن غــري سياســي حــىت جــاء اخلميــين وقلــب األشــياء أصــبح متــداوًال بعــد الثــورة اإليرانيــ

  ).7وأصبح لإلسالم بعدها ثقل يف احلياة السياسية للشرق األوسط(
علــى الــرغم مــن ذلــك فــإن التقريــر حيــاول تصــنيف التيــارات الرئيســة يف النشــاط اإلســالمي السياســي الســين وفــق فــرٍز 

وإمنا حياول أن مييـز الفروقـات وفقـاً لقناعـات أتبـاع هـذه  )االعتدال(و  )التشدد(والتبسيطي بني يتعدى التصنيف التفريقي 
احلركات، والـيت تشـمل تشخيصـات خمتلفـة للمشـاكل الـيت تواجههـا اجملتمعـات اإلسـالمية، ووجهـات النظـر املختلفـة حـول 

الــيت تتطلــب العمــل والتفاعــل،  )والدينيــة والعســكرية السياســية(التشــريع اإلســالمي واملفــاهيم املتغــايرة للمواضــيع املطروحــة 
وتتضمن أيضاً حتديد نوع العمل الذي جيب أن يكون مشروعاً ومالئماً، أي الذي حيمل عنصر اخلالف ويف أحياٍن كثـرية 
تكـــون أهدافـــه متناقضـــة، وهـــذا فـــرق جـــوهري عـــن ذلـــك الفـــرق املعـــروف تقليـــديًّا بـــني الســـنة والشـــيعة، وهـــو اخـــتالف بـــني 

شكال النشاط اإلسالمي املعاصر أكثر من كونه اختالفاً بني التقاليد اإلسالمية التارخيية، ووجود هـذا االخـتالف خاصـًة أ
بــني صــفوف اإلســالم الســين السياســي هــو تطــور جديــد نســبيًّا مل يكتمــل بعــد، بــل يبــدو كأنــه عمليــة مســتمرة كمــا يــذكر 

  ). 8التقرير(
يطلـــق عليــــه تســــمية التوجــــه  أولهــــاالسياســــي الســــين إىل ثالثـــة تيــــارات رئيســــة،  ويقســـم هــــذا التقريــــر تيـــارات اإلســــالم

اإلسالمي السياسي، مبعىن أنه يشتمل على حركات تعطي األولوية للعمل السياسي على اخلطاب الديين والسعي للسلطة 
س هــو اإلخــوان بواســطة وســائل سياســية ولــيس بــالعنف، وبشــكل خــاص تنظــيم أنفســهم كــأحزاب سياســية، واملثــال الــرئي

  املسلمون يف مصر, وفروعهم املختلفة وخاصًة يف األردن واجلزائر. 
فهو يشتمل على النشاط التبشريي املتجدد واألصويل يف آن واحد، وتتجنب احلركات من هذه الفئـة  التيار الثانيأما 

بـــل تركـــز علـــى النشــــاط  النشـــاط السياســـي املباشـــر، وهـــي ال تســــعى إىل الســـلطة وال تصـــنف نفســـها كـــأحزاب سياســــية،
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التبشــريي كالــدعوة لتثبيــت أو إحيــاء اإلميــان كاحلركــة الســلفية املنتشــرة يف العــامل العــريب ومجاعــة التبليــغ الــيت ولــدت يف اهلنــد 
  م وانتشرت يف العامل.1926عام 

ـم معنيـون مبـا يعتربونـه  نوهم نشطاء ملتزمو  )اجلهاديني(فهو تيار  التيار الثالثأما  دفاعـاً عـن اإلسـالم أو بالعنف أل
  يف بعض األحيان لتوسيع دار اإلسالم، ويضم هذا التيار فئتني رئيستني مها: 

السلفية اجلهادية املؤلفة من أناس ذوي نظرة سلفية ومتت تعبئتهم كمتطرفني َختَلَّْوا عن النشاط املسامل الذي تتبعه  -1
   .الدعوة لينضموا إىل صفوف اجلهاد املسلح

أقـــرب (وهـــم نشـــطاء تـــأثروا بـــالفكر املتطـــرف لســـيد قطـــب وكـــانوا يف البدايـــة مهيَّئـــني لشـــن اجلهـــاد ضـــد  القطبيـــون -2
, وهو األنظمة احمللية واليت وصفوها بالكفر وخاصًة يف مصر، وذلـك قبـل التوجـه إىل اجلهـاد يف العـامل اخلـارجي ضـد )عدو

  ). 9تحدة(وخاصة إسرائيل والغرب وعلى رأسه الواليات امل )العدو البعيد(
اإلسالم املدين الـدميقراطي: الشـركاء واملـوارد (م حتت عنوان 2003أما تقرير مؤسسة راند األمريكية والذي صدر عام 

فإنــه يصــنف التيــارات اإلســالمية املعاصـــرة إىل أربعــة أصــناف هــي: العلمــانيون واألصــوليون والتقليـــديون  )واالســرتاتيجيات
تيــارات إزاء عــدد مــن املوضــوعات الرئيســة مثــل الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وتعــدد واحلــداثيون، مث حيــدد مواقــف هــذه ال

الزوجــــات، والعقوبــــات اجلنائيــــة والعدالــــة اإلســــالمية، وموضــــوع األقليــــات، واملوقــــف مــــن املــــرأة، حمــــاوًال يف النهايــــة بلــــورة 
ير وتنميـة اإلسـالم الـدميقراطي، الـذي للواليـات املتحـدة تقـوم علـى العثـور علـى شـركاء مـن أجـل تطـو  )اسرتاتيجية مقرتحـة(

  ). 10يرى أنه أقرب ما يكون إىل قبول القيم األمريكية وخصوصاً القيم الدميقراطية(
أمـــا معهـــد كـــارنيجي فإنـــه يتبـــىن التفريـــق بـــني احلركـــات اإلســـالمية بنـــاًء علـــى جلوئهـــا إىل العنـــف، ويعتـــرب أن احلركـــات 

ي الـــيت ســـيكون هلـــا أعظـــم األثـــر علـــى التطـــور السياســـي املســـتقبلي يف الشـــرق اإلســـالمية املعتدلـــة، ولـــيس الراديكاليـــة، هـــ
ـــا تلـــك اجلماعـــات الـــيت ختلـــت عـــن العنـــف أو نبذتـــه رمسّيـــاً وتســـعى إىل حتقيـــق أهـــدافها مـــن خـــالل  األوســـط، ويعرفهـــا بأ

نميــة املغــريب، وجبهــة نشــاطات سياســية ســلمية، ومــن أمههــا حركــة اإلخــوان املســلمني بفروعهــا املختلفــة وحــزب العدالــة والت
  ). 11العمل اإلسالمي يف األردن، وحزب اإلصالح يف اليمن وغريها(

ـــا ختلـــت عـــن  يقـــّر هـــذا التعريـــف مبحدوديتـــه، إذ ال يفـــرتض مســـبقاً أن هـــذه احلركـــات ملتزمـــة متامـــاً بالدميقراطيـــة، أو أ
ــا تقبــل حقــوق املــرأة يف امل ســاواة الكاملــة، هــذه املفــاهيم هــي مــا يطلــق هــدف جعــل الشــريعة أساســاً جلميــع القــوانني، أو أ

يف فكــر احلركــات اإلســالمية، الــيت هــي نتيجــة لالزدواجيــة املتمثلــة يف الــرفض املتعمــد مــن  )املنــاطق الرماديــة(عليــه التقريــر 
رب جانب احلركات اإلسـالمية املعتدلـة إعـالن مواقفهـا الفعليـة بشـأن القضـايا األساسـية الشـائكة، وذلـك كـي ال تـزعج الغـ

ــا حركــات معتدلــة، لكــن التقريــر يقــرُّ أيضــاً حبــدوث تطــور نــوعي داخــل فكــر هــذه احلركــات ويف  وكــي ال تفقــد مسعتهــا بكو
ا السياسية(   ). 12اسرتاتيجيا

أمــا املعهــد األمريكــي للســالم الــذي قــّدم أكثــر مــن تقريــر فيمــا يتعلــق باالجتهــاد يف اإلســالم والتعامــل مــع اإلســالميني، 
إمنـا تعـود إىل أن عمليـة  -أحد األسباب الرئيسة اليت تربر فشل املسلمني يف املصـاحلة بـني اإلسـالم واحلداثـة  فهو يعترب أن

االجتهــاد داخــل حلقــة اإلســالم الســين قــد أغلقــت منــذ قــرون، ومــع ذلــك كانــت هنــاك مبــادرات حملاولــة تفســري نصــوص 
ي يــــنجح االجتهــــاد يف جمتمــــع مــــا، فيجــــب أن تســــود اإلســــالم املنزلــــة علــــى ضــــوء حقــــائق العصــــر واملعرفــــة احلديثــــة، ولكــــ

)، وعلـــى ذلـــك فـــإن تقريـــراً آخـــر يوّجـــه الواليـــات املتحـــدة يف سياســـتها اخلارجيـــة حنـــو دعـــم 13الدميقراطيـــة وحريـــة الـــرأي(
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أو أولئــك الــذين يتصــفون باالعتــدال اإلســالمي ويتبنــون بــرامج تقــوم علــى أســاس اإلصــالح الــديين  )التجديــد اإلســالمي(
) كما كان تقرير مؤسسة راند قد انتهـى إليـه، ُيضـاف إىل ذلـك ضـرورة تشـجيع 14يد من داخل احلقل اإلسالمي(والتجد

التابعــة لــوزارة  )هيئــة علــوم الــدفاع(الدبلوماســية العامــة جتــاه العــامل اإلســالمي، وهــو مــا تبنــاه تقريــر آخــر أصــدرته مؤسســة 
عامــة جيــب أن تُبــىن علــى أســاس اســرتاتيجي، وحتــاول أن تشــرح الــذي حــذر مــن أي خطــة للعالقــات ال )البنتــاغون(الــدفاع 

م حنـو الوسـطية واالعتـدال ال يعـين الرضـوخ للطريقـة  ديبلوماسيتها للعامل اإلسالمي عن طريق التأكيد املستمر هلم أن اقـرتا
ملتشــددين الــذين األمريكيــة، ودعــا إىل فصــل الغالبيــة العظمــى مــن املســلمني الــذين ال يســتخدمون العنــف عــن املســلمني ا

  ). 15يعتنقون فكر اجلهاد(
وهو ما جتلى يف دعم الواليات املتحدة لنشر الدميقراطية يف الشـرق األوسـط بـالرغم مـن اكتسـاح اإلسـالميني يف الفـرتة 
األخرية لنتائجها كما حدث يف مصر والعراق وفلسطني، مما دفع الظواهري أحد زعمـاء تنظـيم القاعـدة إىل إدانـة اإلخـوان 

ملسلمني يف مصر ملشاركتهم يف االنتخابات، وهو الشرخ الذي حاولت الواليات املتحدة استثماره وتوظيفه لتعميق الفرق ا
بني احلركات املعتدلة من جهة، وتنظيم القاعدة ومـن يدعمـه مـن احلركـات املتشـددة مـن جهـة أخـرى لالسـتفادة مـن ذلـك 

  ). 16وتربير شرعيتها( )احلرب على اإلرهاب(يف 
رؤيــة (ن االنتصــار الــدميقراطي الــذي حققتــه احلركــات اإلســالمية يف الفــرتة األخــرية دفعــت الواليــات املتحــدة إىل بلــورة إ

ــج تشــجيع اإلصــالح السياســي يف املنطقــة العربيــة بصــرف النظــر عــن تــرجيح تزايــد نفــوذ القــوى  )اســرتاتيجية تقــوم علــى 
قبـل  )مرحلـة انتقاليـة ضـرورية(جيـة األمريكيـة رايـس أن هـذا الواقـع يعكـس املعادية ألمريكا والغرب، وقد أّكدت وزيـرة اخلار 

بلورة أنظمة سياسية أكثر استقراراً وانفتاحاً على الغرب يف ظل حكومات سـتواجه اسـتحقاقات مـن أمههـا تقـدمي خيـارات 
ا وإقامة عالقات بناءة مع العامل(   ). 17أفضل لشعو
صــلة دعــم اإلصــالح السياســي يف الشــرق األوســط حــىت لــو جــاءت النتــائج ولــذلك تعهــد الــرئيس األمريكــي بــوش مبوا

إن الطريقـة الوحيـدة لـدحر اإلرهـابيني ورؤيـتهم السـوداء املسـتندة إىل الكراهيـة والرتهيـب، (مغايرة ملا تريده واشنطن، وقال: 
ت أهـل املنطقـة لـن تنسـجم دائمـاً خيـارا )لكنـه اعـرتف بـأن(هو بتقدمي بديل ميـنح أمـًال باحلريـة السياسـية والتغيـري السـلمي 

ا ستعكس تقاليد مواطنيها   ). 18()مع ما نراه حنن، فالدميقراطيات يف الشرق األوسط لن تشبه دميقراطيتنا، أل
وهــو املوقــف الــذي كــان االحتــاد األوريب قــد بلــوره بعــد ممانعــة كبــرية، إذ أكــد ضــرورة الــدخول يف حــوار مــع منظمــات 

وثيقــة (األوســط للتشــجيع علــى حــدوث التحــول حنــو الدميقراطيــة، وقــد جــرى تأكيــد ذلــك يف  معارضــة إســالمية يف الشــرق
أقّرهـــا وزراء خارجيـــة االحتـــاد األوريب يف لوكســـمبورغ أشـــارت يف بـــدايتها إىل أن االحتـــاد األورويب كـــان يف املاضـــي  )أوروبيـــة

 )ول العربية على حساب منظمـات إسـالمية أكثـر متثـيالً يفّضل التعامل مع الطبقة العلمانية املثقفة يف اجملتمع املدين يف الد
  ). 19()اجملتمع املدين اإلسالمي يف الدول العربية(ولذلك دعا االحتاد االوريب إىل ضرورة فتح حوار مع 

 )نقلــة اســرتاتيجية(األمريكــي حــول حتميــة التعامــل مــع احلركــات اإلســالمية يُعــد مبثابــة  -عمومــاً هــذا التوافــق األورويب
  ة إذا ما اطّلعنا على الفوارق اليت حكمت النظرة األمريكية واألوروبية يف تعاملها مع اإلسالم السياسي. خاص

فهنــــاك اخــــتالف جــــوهري وحقيقــــي يف التعامــــل أو التعــــاطي األمريكــــي عــــن األورويب فيمــــا يتعلــــق باحلركــــات السياســــية 
تغـاير الـرؤيتني الفكريـة والسياسـية والقيميـة بـني  إىلالنظر اإلسالمية؟ واملفارقة ال تكمـن يف وجـود هـذا االخـتالف املتوقـع بـ

الواليات املتحدة وأوروبا، لكنهـا تكمـن يف رجحـان الكفـة ملصـلحة األمريكيـني علـى حسـاب األوروبيـني يف احـرتامهم هلـذه 



 167

ىت الوقـت احلـايل. فقـد  ىل العالقـة التارخييـة املمتـدة منـذ نشـأة احلركـات اإلسـالمية وحـإاحلركات وتعاملهم معهـا، فـإذا نظرنـا 
كانــت الواليــات املتحــدة تــرى يف احلركــات االســالمية يف اخلمســينات والســتينات مــن القــرن الفائــت حليفــاً مكتومــاً يزعــزع 
ســـطوة اخلطـــاب القـــومي الـــذي راج بشـــدة يف زمـــن عبـــد الناصـــر، ولـــذلك مل تـــرتدد الواليـــات املتحـــدة يف دعـــم بـــن الدن 

ة اليت قادها االحتاد السوفيايت (السـابق)، دولـة الشـر كمـا وصـفها الـرئيس األمريكـي األسـبق مستفيدة منه يف حماربة الشيوعي
  رونالد ريغان.

فــإن  - لكــن إذا كانــت هــذه املواقــف تنبــع مــن حمــض املواقــف السياســية واالســتخباراتية واملصــلحية لكــل مــن الطــرفني
مـا يتعلـق بإلغـاء اجلـيش لنتـائج االنتخابـات اجلزائريـة يف عـام املوقف األمريكي األبرز جـاء مـن اختالفـه التـام عـن األورويب في

سـالمية لإلنقـاذ بغالبيـة املقاعـد. فقـد كانـت فرنسـا ومـن خلفهـا أوروبـا واليت كان من األكيـد فيهـا فـوز اجلبهـة اإل م1991
ميقراطية، أما الواليـات مؤيدة لإلجراء الذي قام به اجليش اجلزائري حبجة اخلوف على الدميقراطية من أن خيطفها أعداء الد

ن إىل اجلبهـة اإلسـالمية لإلنقـاذ السـلطة يف اجلزائـر، بـل إىل تويل اإلسـالميني املنتمـني إاملتحدة فقد نظرت بعني االطمئنان 
األســباب  م1995غراهــام فــولر نائــب مــدير العمليــات األســبق يف االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة بســط يف حبــث لــه عــام 

دارة األمريكيــة تقتنـــع بــأن قيــام دولــة إســالمية يف اجلزائـــر مــن شــأنه أن خيــدم املصــاحل االقتصـــادية جعلــت اإلالسياســية الــيت 
  واالسرتاتيجية األمريكية.

  م1995كمــا أن روبــرت بلليــرتو مســاعد نائــب وزيــر اخلارجيــة األمريكــي الــذي مجــع أطــراف املعارضــة اجلزائريــة يف عــام 
إلتيــــان بــــأي حــــل عســــكري لألزمــــة اجلزائريــــة، وأن ال بــــد مــــن التعامــــل بإجيابيــــة مــــع كــــان مقتنعــــاً بــــأن لــــيس يف اإلمكــــان ا

)، كمــا أن اإلدارة األمريكيــة رحبــت بوصــول حركــة طالبــان إىل الســلطة، إذ اعتــرب 20ســالمية اجلزائريــة(أطروحــات احلركــة اإل
ىل املنطقـة، عـالوة علـى إيعيد االستقرار اً من شأنه أن برجينسكي املستشار السابق لألمن القومي أن يف ذلك عامًال إجيابيّ 

ا.إأن كثرياً من كربيات شركات النفط والغاز قد أوكلت    ىل حركة طالبان محاية استثمارا
ىل الســلطة يف اجلزائــر مث حتولــوا فيمــا بعــد إىل شــريك إأمــا الفرنســيون فقــد اختــذوا موقفــاً حمــذراً مــن وصــول اإلســالميني 

، وجـــاءت حادثـــة االختطـــاف الـــيت تعرضـــت هلـــا طـــائرة )اإلرهـــاب اإلســـالمي(عمهـــا حملاربـــة حقيقـــي للســـلطة اجلزائريـــة يف د
ىل األرض الفرنســـية ومـــن خلفهـــا إإيربـــاص الفرنســـية املقبلـــة مـــن اجلزائـــر فـــوق أرضـــية مطـــار مارســـيليا لتنقـــل اإلرهـــاب ذاتـــه 
اجلماعــة اإلســالمية املســلحة الــيت  األوروبيــة، فقــد جنحــت الســلطات الفرنســية حينهــا يف إفشــال عمليــة االختطــاف ممــا دفــع

ىل التوعد بعمليات مقبلة فوق الرتاب الفرنسي والربيطاين وهو ما حرض األوروبيني علـى إجـراء حتقيـق فريـد إتبنت العملية 
  سالمية املسلحة وغريها من احلركات اإلسالمية يف أوروبا.من نوعه حول الشبكات النشيطة للجماعة اإل

ما للحركات اإلسالمية بعد حـدث احلـادي عشـر مـن مث جاء االفرتاق األك رب بني الرؤيتني األمريكية واألوروبية يف نظر
 حيــــاّجونضــــمن مواقــــع خمتلفــــة. فــــاألوروبيون أصــــبحوا  نْ إِ ، إذ تبــــادل الطرفــــان املــــوقفني الســــابقني وَ م2001أيلول/ســــبتمرب

كفايـــة ووفـــق القواعـــد القانونيـــة حملاصـــرة اجلرميـــة ضـــمن األمريكيـــني أن الـــدول الدميوقراطيـــة متتلـــك وســـائل متطـــورة مبـــا فيـــه ال
حـــدودها، إذ دار جـــدل كبـــري بـــني األمريكيـــني واألوروبيـــني حـــول املنزلـــة القانونيـــة الـــيت حتتلهـــا أحـــداث احلـــادي عشـــر مـــن 

ـــا ســـتجد معاجلـــة هلـــا عـــرب الوســـ  )جرميـــة إرهابيـــة(أيلول/ســـبتمرب، فـــإذا كانـــت  ائل كمـــا يصـــّر األوروبيـــون علـــى توصـــيفها فإ
القانونيــة احملليــة والدوليــة وتشــديد دور االســتخبارات وأجهــزة األمــن لتفكيــك اخلاليــا املســؤولة عــن مثــل هــذه األعمــال، أمــا 
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م يـــرون يف حـــدث احلـــادي عشـــر مـــن أيلول/ســـبتمرب مبثابـــة إعـــالن احلـــرب املوجهـــة ضـــدهم، وهـــم بـــذلك  األمريكيـــون فـــإ
  ).21رد على احلرب املعلنة عليهم(ميتلكون كل الشرعية واألحقية القانونية يف ال

ـــا مـــن طريـــق  مث تعـــزز االفـــرتاق األمريكـــي عـــن اآلخـــرين مـــع تعزيـــز الرؤيـــة األحاديـــة األمريكيـــة وترســـيخ العزلـــة اخلاصـــة 
بنــاء الــدرع الصــاروخية وخروجهــا مــن  إىلاالنســحاب مــن االتفــاق املضــادة للصــواريخ البالســتية، وســعيها يف الوقــت نفســه 

ىل هــذه القائمــة معارضــة واشــنطن حلظــر اســتخدام إاملتعلــق بارتفــاع درجــات حــرارة املنــاخ العــاملي، ويضــاف  )اتفــاق كيوتــو(
األلغــام األرضــية واعرتاضــها علــى اتفــاق حظــر احلــرب البيولوجيــة، مث معارضــتها للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة. كــل ذلــك عــزز 

ىل رؤيـة  إم متجـاوزين اخلـالف حـول اإلسـالم السياسـي  التفكري لدى األوروبيني يف البحث عن ثقافتهم وقيمهم اخلاصة
رؤيــتهم تلــك عــرب التمــايز واملفارقــة، فــاألمريكيون علــى ســبيل املثــال ميــالون ألن يــروا ألي  إىل كونيــة أوســع، وراحــوا ينظــرون

امــاً، إذ يــرون أن شــرعية دميوقراطيــة وجــوداً يفــوق مــا تتمتــع بــه الدولــة القوميــة مــن شــرعية، أمــا األوروبيــون فعلــى العكــس مت
ــا مســتمدة مــن أي دولــة قوميــة منفــردة علــى األرض.  الشــرعية الدميوقراطيــة إمنــا تنبــع مــن إرادة اجملتمــع الــدويل أكثــر مــن كو

ىل اخلـالف حـول دور القـانون الـدويل وأوهلـا انعـدام تـوازن القـوى بـني إويعود اخلالف يف الـرؤى حـول الشـرعية الدميوقراطيـة 
ىل إاألمريكية وأي دولة أخرى سواها. مما يـدفع الدولـة العظمـى الوحيـدة يف العـامل لالنفـالت مـن القيـود و الواليات املتحدة 

ا على الفعل(   ).22حترير قدر
م تلـك  م التارخييـة وخـرب كما أن األوروبيني يعتربون أن سلوكهم يف مواجهة املشكالت أكثر براعة وتنوعاً حبكم خرب

اً مــع الثقافــة االســرتاتيجية الــيت موقــف ســلمي مــن احلــرب علــى العــراق ممــا شــكل تناقضــاً جــذريّ  ىل اختــاذإهــي الــيت دفعــتهم 
ســـادت يف أوروبـــا طـــوال أربعـــة قـــرون، وهكـــذا فقـــد تبـــادل األمريكيـــون واألوروبيـــون مـــواقفهم ووجهـــات نظـــرهم، فاالنكفـــاء 

يــة للصــراع والتــدخل فقــد قلمــت أظافرهــا أمــا احلماســة األوروب ,األمريكــي عــن التــدخل أصــبح مجوحــاً بعــد قــرن مــن الزمــان
  وأصبحت تنشد السالم أكثر من رغبتها يف احلرب.

، األكيـد )اإلرهـاب اإلسـالمي(ا فيما يتعلق بالرغبـة املشـرتكة يف مكافحـة ا أمريكيًّ لكننا نلحظ اليوم تقارباً جديداً أوروبيًّ 
ىل مســتوى مـــن إة وخصوصــاً القاعـــدة يف االنتقــال أن هــذا التقــارب إمنــا أتـــى بعــد أن جنحــت احلركـــات اإلســالمية املســلح

ديـــد حقيقـــي لـــيس للواليـــات املتحـــدة أو أوروبـــا فحســـب وإمنـــا للغـــرب  العنـــف غـــري مســـبوق ممـــا جعلهـــا تظهـــر يف شـــكل 
م نـــاجحون يف كســـب األعـــداء أكثـــر مـــن جنـــاحهم يف كســـب  بكليتـــه، وهـــو مـــا يعـــزز مقولـــة ســـائدة عـــن اإلســـالميني بـــأ

  األصدقاء.
التقــارب مــع اكتســاح اإلســالميني لالنتخابــات يف املنطقــة، ممــا جعــل الطــرفني يتبنــون وجهــات نظــر متقاربــة وزاد هــذا 

حول ضرورة فتح حوار حقيقي وجدي مع احلركات اإلسالمية املعتدلة بغية عزهلا عن تلك املتطرفة مما جيعل حماولة كسبها 
  أكثر تأثرياً حنو القيم الدميقراطية.

********************  
 الهوامش:                                                    

  .*)كاتب وباحث من سورية
  م.15/7/2005انظر: السفري، (بريوت)،  -1



 169

 2- Malise Ruthven, A Fury for god :the Islamist Ahackon Americal (London: 

Granta Books, 2002 .(  
3- Fred Halliday, two ours that hook the world (London: Sayi Books, 2002وبالعربيـة ( :

  م).2002(لندن : دار الساقي ، فريد هاليدي، ساعتان هزتا العامل 
    )Francois Burgat, face to face with political Islam, (London I.B.Tauris, 2003 انظر: -4
ـــــة والسيا -5 ـــــه الفكري ـــــدن)، رضـــــوان الســـــيد، اإلســـــالم املعاصـــــر: تيارات ـــــاة، (لن ـــــة يف العـــــامل، احلي ســـــية والتحـــــوالت الثقافي

  م. 9/4/2005
6- Understanding Islamism ,International crisis group, Report N°37, 2 March 

,2005.  
  املرجع نفسه. -7
  املرجع نفسه.  -8
  .املرجع نفسه -9
 10-  Cheryl Benard  , Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies , 

Rand Foundation  ,National Security Research Division ,2003   
  م. 25/7/2004وانظر: السيد ياسني، األصول األمريكية لنظرية اإلسالم الليربايل، النهار، (بريوت)، 

11- Islamist Movements and the Democratic Process in the Arab world: Eploring the 
Gray Zones, Carnegie Endowment for International Peace, Gornegie Papers, 

Middle East Series, No.67, March 2006.  
  املرجع نفسه.  -12
 االجتهاد: إعادة تفسري مبـادئ اإلسـالم للقـرن احلـادي والعشـرين (واشـنطن. د.ي: معهـد السـالم األمريكـي، آب/ -13

  .7، ص 125م م) تقرير رق2004أغسطس 
14- Abdeslam M. Maghraoui, American Foreign Ploicy and Islamic Renwal, Unted 

States Institute of Peace, Special Report, No.146, June 2006.  
  م.26/11/2004املستقبل، (بريوت)،  -15
م، إذ وصــــفت قصــــة أمريكــــا والعــــامل انظــــر خطــــاب وزيــــرة اخلارجيــــة األمريكيــــة رايــــس يف املؤسســــة األمريكيــــة للســــال -16

ا  مخسة حروب حتريـر وحريـة مـن أجـل املسـلمني منـذ (، حيث خاضت الواليات املتحدة  )عالقة إنقاذ(اإلسالمي بأ
  م. 20/8/2004بريوت) ، (، السفري ،)اية احلرب الباردة

  م.19/2/2006احلياة، (لندن)،  -17
  م. 19/2/2006احلياة، (لندن)،  -18
  م.17/4/2005ستقبل، (بريوت)، امل -19



 170

أفريقيـــــا الشـــــرق،  الـــــرحيم ُحـــــزل (الـــــدار البيضـــــاء: ، اجلماعـــــات اإلســـــالمية املســـــلحة، ترمجـــــة عبـــــدريشـــــار البيفيـــــري -20
  م).2003

21- Francis Fukuyama, Washington Post , 11/9/2002. :ًفرانســيس فوكويامــا،  وانظــر أيضــا
  م.7/9/2002 (لندن)، قراطية، احلياة،انشقاق يف املنظور الغريب للشرعية الدمي

22- Francis Fukuyama, International Herald Trebiun   , 10/8  



 171

  المشهد العمراني في القدس خالل العهد العثماني
  إبراهيم عبد الكرمي*

املدينة على الرغم  اإلسالمية هلذه –ال تزال مدينة القدس حتفل بعدد كبري من اآلثار واملعامل اليت تعكس الروح العربية 
ويـــد القـــدس، ال يـــزال يقاومهـــا مـــا ينـــوف علـــى  معَلـــم أثـــري تنتمـــي إىل  300مـــن األشـــواط املديـــدة الـــيت قطعتهـــا عمليـــة 

ا احلــرم القدســي الشــريف  –احلضــارتني العربيــة واإلســالمية  زاويــة وضــرحياً  39 –مدرســة تارخييــة  46منهــا:  –يف صــدار
طريقـاً مقدسـة عنـد  18 –طريقاً قدمية وأثرية  34 –قبة وحمراباً وباباً  35 –ومحاماً  سبيالً  22 –مسجداً  25 –وتربة 

عـــدد كبـــري مـــن القبـــاب والتكايـــا واخلانقاهــــات  –أبــــواب  8 –أســـواق قدميـــة  9 –كنيســـة وبطريركيـــة   19 –املســـيحيني 
  والعلماء والقادة واألعيان... إخل). قبور للصحابة وعشرات القبور للمجاهدين 9واألربطة واملقابر اجلماعية (اليت تضم 

  أوًال: منزلة القدس في العهد العثماني
على غرار العهود اإلسـالمية املتعاقبـة، ظـل االرتبـاط بالقـدس يشـكل أحـد املضـامني التعبديـة يف حيـاة املسـلمني خـالل 

لقوة الروحيــة هلــذه العالقــة. وكــان العهــد العثمــاين، اســتناداً إىل نصــوص واردة يف الكتــب والنصــوص املقدســة، الــيت حتفــل بــا
هذا االرتباط بالقدس حمركاً روحياً ووجدانياً لسلوك السالطني والوالة واألمراء والقضاة ورجـاالت الدولـة املهمـني وسـواهم، 
معــرباً عنــه باحلفــاظ علــى املعــامل القائمــة وبنــاء منشــآت جديــدة يف هــذه املدينــة. وحظيــت القــدس آنــذاك باهتمــام فــائق، مل 

قتصــر علــى بنــاء كــّم كبــري مــن املعــامل املعماريــة، بــل تعــداه إىل العنايــة بالــدور احلضــاري والثقــايف الــذي كانــت تؤديــه هــذه ي
  املعامل يف حياة أهل القدس والعرب واملسلمني عامة.

ومـــــــع أن األيـــــــوبيني هـــــــم الـــــــذين اســـــــرتدوا املدينـــــــة املقدســـــــة (مـــــــن الصـــــــليبيني) علـــــــى يـــــــد الناصـــــــر صـــــــالح الــــــــدين 
م) شـــيدوا الكثــــري مـــن املبــــاين 1516 – 1260هـــــ/ 922 – 658م)، وأن املماليـــك مــــن بعـــدهم (1187هــــ/583(

الدينيــة، إىل جانــب إعــادة بنــاء وتــرميم مكــاين العبــادة املركــزيني، ومهــا املســجد األقصــى وقبــة الصــخرة، وســامهوا بــذلك يف 
يف زمــن الســلطان  –م العثمــاين يف فلســطني صــبغ املدينــة بالطــابع اإلســالمي، إال إن القــدس بعــد أربــع ســنوات مــن احلكــ

خضــعت للمــرة األوىل إىل برنــامج تطــوير منــتظم وشـامل يف زمــن الســلطان ســليمان األول/ القــانوين (الــذي  –سـليم األول 
ائيـــة  1566 -1520  هــــ/974 – 926تـــوىل احلكـــم يف الفـــرتة  م). ومتكـــن مـــن إعـــادة تثبيـــت مكانـــة املدينـــة بصـــورة 

ضتها ومرسي قواعد ازدهارها.كمركز يشد املسلمو    ن إليه رحاهلم، وبذلك كان السلطان سليمان جمدد املدينة وراعي 
 -يف خمطوطة (أوليا جليب سياحة نامة)  –حول اهتمام السلطان سليمان بالقدس، قّدم لنا الرحالة الرتكي أوليا جليب 

ـــا إىل القـــدس يف رمضـــان ( م 1520هــــ/ 926: يف عـــام يتلشـــرح اآلم) ا1670 -هــــ 1080ضـــمن وصـــفه لزيـــارة قـــام 
اعتلى السلطان سليمان العرش، وعندما غدا ملكاً مستقًال ظهر له النيب (صـلى اهللا عليـه وسـلم) يف ليلـة مباركـة وقـال لـه: 
يـــا ســـليمان ســـتحقق انتصـــارات عـــدة، وجيـــب عليـــك أن تنفـــق الغنـــائم علـــى تـــزيني مكـــة واملدينـــة خـــالل حكـــم خلفائـــك. 

ين حرمها حبوض للميـاه، وأن متـنح دراويشـها خمصصـات ماليـة كـل عـام. وعليـك أيضـاً أن تـزين صـخرة وعليك أيضاً أن تز 
ض سليمان خـان يف احلـال  اهللا وأن تعيد بناء مدينة القدس. ويضيف الرحالة جليب: ملا كان ذلك أمراً من الرسول، فقد 

 املـواد الالزمـة أرسـل كبـري مهندسـيه خوجـا سـنان (ت من نومه، وأرسل صرّة إىل املدينة وأخرى إىل القـدس. وباإلضـافة إىل
م) إىل القــدس، ونقــل مصــطفى باشــا إىل واليــة الشــام. وملــا صــدر األمــر ملصــطفى باشــا برتمــيم القــدس، 1588 /هـــ699
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مجــع البنــائني كافــة واملهندســني والنحــاتني يف القــاهرة ودمشــق وحلــب وأرســلهم إىل القــدس إلعــادة بنائهــا وزخرفــة الصــخرة 
  شرفة.امل

رمبــا يصــعب علينــا التحقــق تارخييــاً مــن صــحة تفاصــيل هــذا الســرد حــول عنايــة الســلطان ســليمان األول بتعمــري مدينــة 
القدس، لكن من الواضح أنه يسلط األضواء ليس فقط على الدوافع اإلمجالية اليت ميكن تقصيها من خالل املباين اليت ما 

جـراءات البنـاء علـى حـدة. إة واضـحة تبـني الـدوافع الـيت كانـت تكمـن وراء كـل زالت قائمـة يف املدنيـة، بـل يقـدم أيضـاً أدلـ
ولنلحظ هنا أن عمليات البناء اسـتمرت يف القـدس علـى امتـداد القـرون األربعـة للعهـد العثمـاين. وملـا كـان مـن املعتـذر، يف 

القــدس، فــإن مثــة عينــات ال تــزال هــذا املقــام، تقــدمي عــرض تفصــيلي للــرتاث املعمــاري والثقــايف الــذي خلفــه العثمــانيون يف 
  مجايل هلذا الرتاث.إماثلة للعيان تسمح بتكوين مشهد 

  اثانياً: تجديد سور القدس وأبوابه
ق م) هـــم الـــذين بنـــوا الصـــيغة األوىل لســـور القـــدس، وأنـــه طـــرأت عليـــه 2500تبـــني املراجـــع التارخييـــة أن اليبوســـيني ( 

، منها التجديد الذي مت يف زمن القائد األيويب الناصر صالح الدين يوسـف تعديالت وعمليات ترميم يف الفرتات املتعاقبة
عامــــــــاً  30م). ولكــــــــن هــــــــذا الســــــــور تعــــــــرض للخــــــــراب بعــــــــد أكثــــــــر مــــــــن 1187 /هـــــــــ583بعــــــــد اســــــــرتداد القــــــــدس (

م) وبسـبب ذلـك متكـن 1227هـ/624م) بفعل تعرض املدنية خلطر حصار صلييب، ودمر مرة أخرى (1219هـ/615(
م) مـن دون أي مقاومـة تقربيــاً. مث بقيـت القـدس ألكثـر مــن 1229هــ/626مـن اسـتالم املدنيــة املقدسـة ( فريـدريك الثـاين

  ثالثة قرون تالية تفتقر إىل نظام دفاعي فاعل، إىل أن جاء العهد العثماين.
ــا األربــع، القــائم اليــوم، مــن املهــم اإل هــو مــن جتديــد شــارة هنــا إىل ســور القــدس، الــذي حيــيط باملدنيــة القدميــة مــن جها

م) يف فــــرتة حكــــم الســــلطان العثمــــاين ســــليمان األول/ القــــانوين، 1536هـــــ/ 943اســــتغرق مخــــس ســــنوات (اعتبــــاراً مــــن 
وبإشــراف مباشــر مــن معتمــده املهنــدس خوجــا ســنان. وال يــزال اســم الســلطان ســليمان منقوشــاً عليــه. وكــان هــذا التجديــد 

  األيويب، وذلك بعد الفراغ من مشروع تزويد املدينة باملياه.فوق أساسات البناء املتهدم اليت بقيت من العهد 
العتبــارات طوبوغرافيــة واســرتاتيجية  –مبصــطلحات اليــوم  –برجــاً (للحراســة واحلمايــة بنيــت  34جعــل للســور آنــذاك 

ثريــة حجــرة ألغـراض قتاليــة. وال تقـدم الدراســات األ17فتحــة رمـي، ويف أعــايل أبـراج بوابــات الســور بنيـت  344وأمنيـة) و
حتديــداً قاطعــاً ملــدى العالقــة بــني األبــراج العثمانيــة واألبــراج األقــدم منهــا، حيــث جــرى يف حــاالت عــدة إصــالح األجــزاء 
العلويــة منهــا. ولكــن علــى وجــه العمــوم تبــدو غالبيتهــا الســاحقة علــى الطــراز العثمــاين الــذي يتميــز بالطبيعــة املتماثلــة ملــواد 

  البناء والوحدات اهلندسية.
: بدأ البناء يف اجلناح الشمايل يتحتديد خطوات بناء السور بناء على النقوش الثالثة عشر املعروفة بالتسلسل اآلميكن 

الغريب حبسب ما تشري ثالثة نقوش مكتوبـة علـى بـاب العمـود والـربج األوسـط وبـرج اللقلـق (يف الزاويـة الشـمالية الشـرقية)، 
تكــون هــذا الــربج مــن طــابقني يتصــالن بالســور، تشــاهد يف األول ميــزات م. وي1537هـــ/ 944والــيت تــؤرخ البنــاء يف عــام 

حربيــة، منهــا مزاغــل لرمــي الســهام، ويف الثــاين حتصــينات للمراقبــة واحلمايــة. ويف هــذه املرحلــة األوىل مت أيضــاً جتديــد بــاب 
م، 1538هــ/ 945 عـام الساهرة. ويف العـام التـايل تواصـل البنـاء يف اجلهـة الشـرقية، حيـث يشـري نقـش بـاب األسـباط إىل

الشـمايل مـن سـور املدينـة الغـريب املمتـد حـىت القلعـة،  ءواستمر حىت الزاوية الشـمالية الشـرقية لسـاحة احلـرم، إضـافة إىل اجلـز 
م علــى الــربج الشــمايل والــربج اجلنــويب واثنــان علــى بــاب 1538هـــ/ 945وتشــهد علــى ذلــك أربعــة نقــوش مؤرخــة يف عــام 
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اء اجلزء اجلنويب (عام اخلليل. ومت الفراغ من ب م) كما تشري إىل ذلك أربعـة نقـوش كتابيـة 1540هـ/ 947ناء السور مع إ
أخرى، يقع اثنان منهـا علـى بـاب النـيب داوود وواحـد علـى بـرج الكربيـت الواقـع عنـد الزاويـة اجلنوبيـة الشـرقية، وواحـد علـى 

  باب املغاربة.
أيوبيـــة ومملوكيـــة، تتمثـــل يف بنـــاء أبـــراج عنـــد الزوايـــا وبوابـــات ذات  ارتكـــز النظـــام الـــدفاعي يف ســـور املدينـــة علـــى منـــاذج

  مداخل متعرجة.
وميكن مقارنتها على سبيل املثال بسور مدينة دمشق وبدرجة أكرب بسور مدينـة حلـب. وكـذلك فـإن األقبيـة املنثنيـة يف 

ـا يف أبـواب حلـب والقـاهرة الـ يت بنيـت يف أواخـر العهـد اململـوكي، باب العمـود وبـاب األسـباط وبـاب اخلليـل تشـابه مثيال
  األمر الذي يؤكد رواية الرحالة أوليا جليب يف أن الذين قاموا بتنفيذ أعمال البناء كانوا شاميني ومصريني.

عــادة بنــاء ســور علــى اهليئــة الــيت كــان عليهــا يف إمت تطبيــق أنظمــة البنــاء الدفاعيــة املتبعــة يف العصــور الوســطى، ومراعــاة 
. ومــع أن النقــوش قليلــة العــدد املوجــودة علــى ســور املدينــة ال تزودنــا مبعلومــات حــول تنظــيم عمليــات البنــاء، العهــد األيــويب

حمرابـاً حتـت قبـة النـيب يف احلـرم القدسـي (مؤرخـة  الـذي بـىن –لكن ميكننا االفرتاض أن حممد بك حاكم لـواء غـزة والقـدس 
مشـروع بنـاء السـور الضـخم، ورمبـا كـان يـدير عمليـات البنـاء قد لعب دوراً مهماً يف تنفيـذ  –م) 1538هـ/ 945يف عام 
  بنفسه.

تبني دراسة هذا السور أنه مبين من احلجارة الضـخمة، وتعلـوه شراشـيف حجريـة مجيلـة املنظـر، ويتميـز بكثـرة الزخـارف 
ل واألكمــل بــني املنقوشــة علــى احلجــارة لنمــاذج نباتيــة وهندســية أكســبت الســور مجــاًال وروعــة ال مثيــل هلــا، وجعلتــه األمجــ

سنوات من الضرائب الـيت جبيـت  3م. وقد أنفقت عليه مداخيل 16أسوار املدن اليت شيدت يف العامل كله خالل القرن 
  من مصر كلها، ملا للقدس من أمهية دينية يف نظر املسلمني، ولدى السلطان سليمان.
رلوس اخلـــامس (ملـــك إســـبانيا والنمســـا مـــن املـــرجح أن يكـــون الســـبب األساســـي إلعـــادة بنـــاء ســـور القـــدس هـــو أن كـــا

والوصــي علــى أوروبــا الغربيــة) قــد خطــط الســتئناف احلمــالت الصــليبية إىل الشــرق. وكــان مفهومــاً أن (حتريــر القــدس والقــرب 
من األسر اإلسالمي) سيكون الشعار الرئيس للحملـة اجلديـدة أيضـاً. وجتـدر اإلشـارة إىل أن امللـك   –للمسيح  –املقدس 

لقب (ملك القدس)، وقد ظهر هذا اللقب علـى أوراق اعتمـاد  –بني األلقاب اليت أعطيت إليه  –امس نال كارلوس اخل
السفري اإلسباين يف بـالط السـلطان سـليمان، الـذي احـتج بـدوره علـى ذلـك، والـذي تعـززت لديـه القناعـة بضـرورة حتصـني 

هـذا التفسـري، مـن املسـتبعد أن يكـون بنـاء السـور قـد  القدس أمام أي غزو حمتمل ببنـاء سـور جديـد للمدينـة. واسـتناداً إىل
كمحاولة لكبح مجاح هجمات البدو على القدس، خصوصاً بفعل وجود فصيلة مـن   –كما يذكر بعض املؤرخني   –جاء 

  الفرسان العثمانيني يف املدينة، ملواجهة أي هجمات كهذه.
أبــواب مفتوحــة حاليــاً (هــي  7بابــاً، منهــا  12 م، فيــه12كــم، ومتوســط ارتفاعــه   4يبلــغ طــول حمــيط هــذا الســور حنــو 

بأمسائها الراهنة املتداولة: من اجلنوب باب املغاربة وباب النـيب داود. مـن الغـرب بـاب اخلليـل والبـاب اجلديـد. مـن الشـمال 
ذهيب باب العمود وباب الساهرة. من الشـرق بـاب األسـباط). واألبـواب اخلمسـة املتبقيـة مغلقـة (هـي: يف الشـرق البـاب الـ

ا أبواب للحرم القدسي.   وباب اجلنائز، ويف اجلنوب املنفرد واملزدوج والثالثي)، وهي ذا
  خالل العهد العثماين، طرأت عمليات ترميم وجتديد على غالبية أبواب القدس. وكأمثلة:
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م)، 1538/ ـهـ945م)، وبـاب اخلليـل (1537هـ/944يف زمن السلطان سليمان القانوين، جدد باب الساهرة ( -
ــــــــيب داود  ــــــــاب الن ــــــــة وب ــــــــاب املغارب ــــــــراهيم خليلــــــــه). كمــــــــا جــــــــدد ب ــــــــه إال اهللا إب ــــــــه (ال إل ونقــــــــش علــــــــى حجــــــــر يف واجهت

م). وتظهــر علــى الثــاين منهمــا ميــزات عمــارة عســكرية (فهــو ضــخم، مرتفــع، ولــه بــرج حجــري للمراقبــة 1540هـــ/947(
نقــاض بــاب يــرّجح أنــه مــن العهــد الصــلييب. ورمــم أواحلمايــة، ومزاغــل لرمــي الســهام...). وباملثــل، جــدد بــاب العمــود فــوق 

  م) وتظهر عنده ميزات حربية إسالمية عثمانية.1538هـ/ 945باب األسباط (
ا طوال العهد العثماين، ويف زمن السلطان عبد - احلميد الثاين، فتح البـاب  استمرت أعمال ترميم سور القدس وأبوا

م)، حـىت يسـهل الـدخول إىل القـدس واخلـروج منهـا 1887هــ/ 1305س) (اجلديد (يف اجلـزء الشـمايل الغـريب لسـور القـد
  عرب هذا املكان.

  ثالثاً: أعمال الترميم والتجديد في الحرم القدسي الشريف:
  تابع العثمانيون االهتمام الذي أواله من سبقهم من املسلمني للحرم القدسي، ومما قاموا به:

  باب ستنا مرمي يف زمن السلطان سليمان القانوين. ترميم جدران احلرم القدسي وأبوابه وفتح  -1
استأثرت قبة الصخرة بأول أعمال البناء الضـخمة الـيت أجنزهـا السـلطان سـليمان القـانوين، ملـا للصـخرة مـن مكانـة  -2

مـن جتديـد نوافـذ هـذا  )م1528هــ/ 935(زيل من موضعه يف وقت الحق فقـد مت الفـراغ يف عـام أروحية. وحبسب نقش 
نافــذة واملزخرفــة بقطــع زجاجيــة. ومبــا أن التجديــد أمــر بــه الســلطان ســليمان فــال  36املــثمن الشــكل والبــالغ عــددها املبــىن 

ميكـن أن يكــون اقتصـر علــى النوافـذ. هلــذا ميكـن اعتبــار ذلـك العــام تارخيـاً للرتمــيم الشـامل للمبــىن. وبتكليـف مــن الســلطان 
ت بعد ذلك الواجهات اخلارجية بالقاشاين امللون على منط األبنية العظيمة أُجنز الرتميم خالل السنوات العشر التالية. وزين

يف عواصـــم الـــدول. واشـــتمل ذلـــك التـــزيني علـــى قطـــع فسيفســـاء متعـــددة األلـــوان وبـــالط زجـــاجي ملـــون ذي حافـــات غـــري 
  مدببة، واستخدمت فيه أيضاً رسومات على بالط تعلوه طبقة زجاجية شفافة.

على اجلهة العلوية مـن  )م1545هـ/ 952(ء تلك بنقش مكتوب يعود تارخيه إىل عام وميكن ربط زخارف الفسيفسا
اهللا التربيزي،  السقف خارج الباب الشمايل للمسجد واملرسوم حتت طبقة من الزجاج وعليه توقيع فنان فارسي يدعى عبد

هـر مهندسـي ذلـك الوقـت، مت مأوهي توضـح لنـا املسـتوى الـذي وصـلت إليـه زخرفـة الـبالط باهظـة التكـاليف. فبمسـاعدة 
حتقيــق اهلــدف مــن زخــارف الفسيفســاء وهــو إعــادة الربيــق القــدمي إىل هــذا املبــىن. وهنــا يتضــح لنــا الســبب يف حــرص أوليــا 

م) الـذي زيـن خبطـه الفسيفسـاء اخلارجيـة، والـذي عمـل 1556هـ/ 963جليب على ذكر اخلطاط أمحد قرة حصاري (ت 
انبول، بل وحرص أيضاً على ذكر خوجا سنان كبري املعماريني العثمانيني ومهندس ذلـك أيضاً يف اجلامع السليماين يف است

ا السلطان يف القدس.   اجلامع، وربط بينهما وبني التعمريات اليت أمر 
نتـاج هـذه الفسيفسـاء الرائعـة مل ميـر عـرب إوبناء على استخدام أمناط فنية خمتلفة يف تصـميم الـبالط ميكننـا االفـرتاض أن 

لـــة واحـــدة وإمنـــا عـــرب العديـــد مـــن مراحـــل اإلنتـــاج. ومـــن األدلـــة الصـــرحية علـــى ذلـــك قبـــة السلســـلة املنتصـــبة شـــرقي قبـــة مرح
أمتـار، ويـنص علـى أن قاشـاين  3الصخرة، حيث يوجد فوق احملراب نقش فسيفسائي مكون من سطرين ويبلغ طوله حنـو 

وتتكون بالطات الـنقش مـن كتـاب بـاللون األبـيض م. 1562هـ/ 969الفسيفساء ُجدد بأمر من السلطان سليمان عام 
علــى أرضــية بنيــة غامقــة يعلوهــا زجــاج شــفاف، وهــي تطــابق مــن الناحيــة الفنيــة فسيفســاء البــاب الشــمايل لقبــة الصــخرة. 
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وعليــه ميكننــا القــول أن تــاريخ نقــش الرتمــيم يف قبــة السلســلة قريــب مــن تــاريخ صــنع الرســومات علــى الــبالط حتــت زجــاج 
  ة الصخرة اجملاورة.شفاف يف قب

ـا بنـاء املسـجد السـليماين يف أوعلى األرجح فإن املرحلة األخـرية مـن صـناعة القاشـاين  عقبـت مراحـل التطـور الـيت مـر 
م)، والـــيت اســـتخدم فيهـــا بـــالط عليـــه رســـومات متعـــددة األلـــوان 1667–1550هــــ/ 964–957اســـتانبول (يف الفـــرتة 

عمــل نفســه الــذي قــام بصــناعة فسيفســاء تكيــة الســلطان ســليمان يف دمشــق قبــل للمــرة األوىل. ومــن احملتمــل أن يكــون امل
كلـــف بصـــناعة فسيفســـاء قبـــة الصـــخرة. وعلـــى مـــا يبـــدو فـــإن أعمـــال الرتمـــيم   )م1560هــــ/ 967يف عـــام (ذلـــك بقليـــل 

الغربيـة م) بعد الفراغ من تغليـف األبـواب اخلشـبية الشـرقية و 1564هـ/ 972اجلديدة يف قبة الصخرة قد استكملت (عام 
  بالربونز بتكليف من السلطان سليمان.

وليــا جلــيب إىل كتابــة املالحظــة التاليــة: (وملــا كــان أوميكــن القــول أن تــرميم قبــة الصــخرة يف زمــن الســلطان ســليمان دفــع 
ا الســلطان العثمــاين يف هــذا الزمــان هــو أكثــر حكــام العــامل تشــريفاً واحرتامــاً... فقــد جعــل مــن هــذا الصــرح جنــة ال مثيــل هلــ

  على األرض... ألن السلطان وحده القادر على أن يكون مالكاً لبيت اهللا).
م) وإعـــادة تبلـــيط 1538هــــ/ 945يف ســـياق عمليـــات تـــرميم مبـــىن قبـــة الصـــخرة، مت إنشـــاء البـــاب الشـــمايل للمبـــىن (

م) 1854/ هـــ1270م) يف زمــن الســلطان ســليمان القــانوين. وقــد رمــم جمــدداً (1542هـــ/ 949املســجد وتــرميم القبــة (
اجمليــد، وأعيــد إنشــاء قســم كبــري مــن الســقف اخلشــيب للبنــاء مــثمن األضــالع، ورمــم الرصــاص وبُلطــت  زمــن الســلطان عبــد

أرضــــية املســــجد بــــاملرمر وركبــــت شــــبابيك زجاجيــــة ملونــــة، وصــــفحت جــــدران املســــجد بــــاملرمر يف القســــم الســــفلي منــــه 
القســـم العلـــوي فهـــو منـــذ زمـــن بنائـــه األول. ويف زمـــن  العزيـــز. أمـــا بـــالط م) يف زمـــن الســـلطان عبـــد1874هــــ/ 1291(

  ات التثمينة اخلارجية.هاحلميد الثاين، كتبت على القاشاين سورة يسني املوجودة حالياً على واج السلطان عبد
م) زمـن 1516هــ/ 969مت يف العهد العثماين بناء أو جتديد عدد من قباب احلرم، ومن ذلك: جتديد القاشاين ( -3

قيمـت يف العهـود اإلسـالمية األوىل شـرق مسـجد قبـة الصـخرة). وجتديـد أسليمان القانوين يف قبة السلسـلة (الـيت السلطان 
صـلى  -صـلى اهللا عليـه وسـلم-ن الرسـول إ :قبة النـيب (الـيت يعـود تارخيهـا إىل الفـرتات اإلسـالمية املبكـرة، يف املوقـع الـذي قيـل

حب لواء غزة والقدس حمراباً مستطيل الشكل بـني أعمـدة، يف زمـن السـلطان حممد بك صا أفيه باألنبياء واملالئكة). فأنش
اجمليـد بـن حممـود الثـاين. ويتكـون مبناهـا مـن  م) يف زمـن السـلطان عبـد1845هـ/ 1261سليمان القانوين. ورممت القبة (

هـــ/ 1112يخ اخلليلــي (عقــود مدببــة تتلوهــا رقبــة مثمنــة تقــوم عليهــا القبــة. وأنشــئت قبــة الشــ 8أعمــدة رخاميــة تعلوهــا  8
م) واستخدمت داراً للعبادة والتصوف واختـذها الشـيخ اخلليلـي مقـراً لقـراءة األوراد (األدعيـة الصـوفية) واالعتكـاف 1700

نشـئت أقيم فيـه حمـراب. كمـا أفيها. ويضم مبناها غرفة مستطيلة الشكل، مدخلها يف جدارها اجلنويب، ويف داخلها كهف 
ـــة  م) يف زمـــن الســـلطان حممـــود الثـــاين، وكانـــت ملتقـــى 1818هــــ/123 (مشـــايل ســـاحة احلـــرم) (يـــوان عشـــاق النـــيبإو أقب

الصــوفيني والزهــاد الــذين عرفــوا بعشــاق النــيب (صــلى اهللا عليــه وســلم). وقبــة يوســف آغــا (يف اجلهــة اجلنوبيــة الغربيــة لســاحة 
مــاين حممــود الرابــع. ويســتخدم م) يف زمــن وايل القــدس يوســف آغــا خــالل حكــم الســلطان العث1681هـــ/1092احلــرم) (

مبناها حالياً مكتب استعالمات وبيع تذاكر لزوار احلرم القدسي. ويبني الطراز املعماري لكل من قبة اخلضـر وقبـة األرواح 
ما بنيتا يف القرن  ما من العهد العثماين، ويرجح أ  6، ومهـا موقعـان تـذكاريان فقـط، األوىل يضـم مبناهـا )م16هــ/10(أ
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 8أعمــدة رخاميــة عليهــا  8عقــود حجريــة تشــكل القاعــدة املسدســة للقبــة، والثانيــة يضــم مبناهــا  6خاميــة فوقهــا أعمــدة ر 
  عقود تشكل القاعدة املثمنة للقبة.

جــرى خــالل العهــد العثمــاين تــرميم املســجد األقصــى مــرات عــدة، فإضــافة إىل تــرميم قبــة الصــخرة أمــر الســلطان  -4
 احلرم/ املسجد األقصى. ويشهد على ذلك نـص مفقـود كـان يقـع علـى أحـدى نوافـذه سليمان برتميم املسجد الرئيسي يف

م) يبــني أن إمتــام الرتمــيم أجنــز بعــد أكثــر مــن عشــرين 1587هـــ/996مــن الــداخل ولكنــه حيمــل تارخيــاً مغلوطــاً (وهــو عــام 
جتديـــد النوافــــذ ، حبيــــث أن )م1529هــــ/936عــــام (ســـنة علـــى وفــــاة الســـلطان. ومــــن املـــرجح إن التــــاريخ الصـــحيح هـــو 

. وعلــى ذلــك ميكــن القــول إن الــنص الزجــاجي الفــين املــذكور يف )م1528هـــ/935عــام (اخلارجيــة يف قبــة الصــخرة مت يف 
ا السلطان يف احلرم.   املسجد األقصى أُعد مباشرة بعد إمتام أول أعمال الرتميم اليت أمر 

فقــد كــان منهــا: الرتمــيم الواســع الــذي مت بعــد زيــارة أمــا آخــر عمليــات تــرميم املســجد األقصــى خــالل العهــد العثمــاين، 
م) الـذي 1860–1838اجمليـد ( م) لرتمـيم الـذي أجـري يف زمـن السـلطان عبـد1816/ 1232وايل صيدا للمسجد (

احلميــد الثــاين  ألــف لــرية عثمانيــة، والرتمــيم الــذي جــرى يف زمــن الســلطان عبــد 20انفــق علــى أعمــال تــرميم احلــرم وزخرفتــه 
آالف لــرية، وجــرى آنــذاك فــرش  10ألفــاً، عــدا عــن األثــاث الــذي بلــغ مثنــه حنــو  30م) وأنفــق عليــه 1908–1876(

  منرب املسجد بالسجاد الفارسي وأحضرت له سجاجيد أخرى للصالة، وغري ذلك.
ـــــاد واملناســـــبات اإلســـــالمية وصـــــالة  -5 ـــــدعاء يف األعي ـــــة وال ـــــذي اســـــتخدم للخطاب ـــــدين) (ال ـــــرب برهـــــان ال ـــــد (من جتدي

اجمليــد بــن حممــود الثــاين، حســبما هــو  م) بــأمر األمــري حممــد رشــيد يف زمــن الســلطان عبــد1843هـــ/1259ء) (االستســقا
  باسم (قبة امليزان) (...). )م14هـ/ 8(مذكور يف النقش التذكاري املوجود عليه. وعرف يف القرن 

ي أمكنــة مرتفعــة قلــيًال اطب عــدة يف احلــرم القدســي للصــالة والتــدريس، وهــصــأنشــئت خــالل العهــد العثمــاين م  -6
م)، 1536هــــ/943بنيـــت مـــن احلجـــارة وبـُّلطـــت ســـطوحها، ولبعضـــها حمـــراب باجتـــاه القبلـــة، أبرزهـــا: مســـطبة ســـليمان (

  م).1760هـ/ 1174م)، مسطبة الطني (1637/ـه1047مسطبة على باشا (
قدســـي وجتديـــد القلعـــة, أمـــر إنشـــاء وجتديـــد ســـبل امليـــاه، وأبـــرز مـــا جـــرى يف هـــذا الشـــأن، أنـــه بعـــد تـــرميم احلـــرم ال -7

م) بإجنـاز مشـروع معمـاري مهـم آخـر، يهـدف إىل تـأمني وصـول امليـاه مـن بركـة 1536هــ/ 943السلطان سليمان (عـام 
السلطان الواقعة جنوب غرب املدينة إىل األسـبلة اخلمسـة الـيت أُنشـئت يف احلـرم القدسـي وحولـه. وتزودنـا النقـوش املنحوتـة 

ت تفصــيلية عــن املراحــل الزمنيــة لتلــك األعمــال. وقــد مت جتديــد شــبكة امليــاه وإنشــاء األســبلة يف علــى تلــك األســبلة مبعلومــا
وليـا جلـيب فقـد كـان اهلـدف الـرئيس مـن أاملدينة ويف داخل احلرم خالل وقت قصري مذهل ال يتجاوز الشـهرين. وكمـا قـال 

د تقاطعـات الطـرق املهمـة داخـل املدينـة تشـري إىل هذه املنشآت تزويد احلرم القدسـي بامليـاه. ولكـن األسـبلة الـيت بنيـت عنـ
تطــوير واٍع للبنيــة التحتيــة للمدينــة علــى يــد الســلطان ســليمان. وهــو مــا يعكــس احلــرص علــى خدمــة املــواطنني والــزوار علــى 

  حد سواء. وهذه األسبلة هي:
م) يف زمــن 1526هـــ/ 932نشــئ (أُ ســبيل قاســم باشــا، قــرب بــاب السلســلة، ويســمى أيضــاً ســبيل بــاب احملكمــة،  -

قاسم باشا وايل القدس خالل حكم السلطان العثماين سليمان القـانوين. ويتكـون مـن بنـاء حجـري مـثمن األضـالع عليـه 
تعـود  قبة، تغطي جوانبه مظلة خشبية واقية دائرية الشـكل، ومشالـه بركـة مربعـة الشـكل تتوسـطها نـافورة تسـمى بركـة النـارنج

  إىل العهد اململوكي.
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هـــــ/ 923نشــــئ (أُ لطان ســــليمان، يف اجلهــــة الشــــمالية لســــاحة احلــــرم قــــرب بــــاب اجملاهــــدين (العــــتم). ســــبيل الســــ -
  م) يف زمن السلطان سليمان القانوين، وحيمل امسه، وعرف أيضاً باسم سبيل باب العتم.1517

مصــطفى م) بإشــراف 1740هـــ/1135نشــئ (أُ سـبيل البــديري، يف اجلهــة الغربيــة لسـاحة احلــرم شــرق بــاب النـاظر.  -
آغا قائمقام القدس يف زمن السلطان حممود األول. ويقوم مبناه على قاعدة مربعة الشكل. يرتقى إليه بدرجتني. لـه ثـالث 

  فتحات مقنطرة، وفوقه قبة.
خرى بسـيطة التكـوين، منهـا: سـبيل بـاب حطـة (يف اجلهـة الشـمالية لسـاحة أسبلة أكما أنشئت يف العهد العثماين  -

لداخل من باب حطة) وسبيل باب املغاربة (يف اجلهة اجلنوبية الغربية لساحة احلرم مقابل باب املغاربـة). احلرم على يسار ا
اجمليــــد، تــــرميم ســــبيل ميــــاه قايتبــــاي (يف اجلهــــة الغربيــــة لســــاحة احلــــرم)  احلميــــد بــــن عبــــد وجــــرى يف زمــــن الســــلطان عبــــد

ســـبلة القـــدس أنوعـــه يف املنطقـــة، ويعـــد مـــن أهـــم  م). ويعتـــرب هـــذا الســـبيل النمـــوذج الوحيـــد والفريـــد مـــن883هــــ/1300(
  .وفلسطني وبالد الشام

************************  
  .*) باحث من دمشق
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  ةالفن المعماري األيوبي في قبة الصخر 
 لورنس كورن*

ـــةٌ م)1222-1221هــــ املوافـــق  618(يف العـــام  زاة مـــن األمـــراء األيـــوبيني حيتفلـــون بنصـــرهم علـــى الغَـــ ، اجتمـــع ثالث
من بني سـاللة السـالطني األيـوبيني يف  . وكان هؤالء األمراء األكثر قوةً )1(الصليبية اخلامسة يف املنصورة يف احلملة رجنةالف

شـرف ، واألالشـامم عيسـى أمـري دمشـق وجنـوب ه، املعظـَّاوأخـو  اإلمرباطوريـة،مصـر وسـلطان  ملـكعهدهم. الكامل حممـد 
، وبفــتحهم دميــاط بعــد م1218 /615غــزا الصــليبيون مصــر عــام  .وحــران) هــاالرُ موســى أمــري اجلزيــرة الغربيــة (إضــافة إىل 

ديداً  م1219 /616حصار طويل عام  للوجود األيويب. اسـتمرت األوضـاع الصـعبة علـى مـدى  أصبح موقفهم يشكل 
ات . اسـتطاعت القـو ةم على ساحل فلسطني حىت وصل األشرف جبيشه من مشـال سـوريسنتني، ومل تغريها هجمات املعظَّ 

ــزم الصـليبني وتسـتعيد دميــاط. ويصـف املقريـزي مصــدرنا الـرئيس للمعلومـات كيــف احتفـل األمــراء  اإلسـالمية املتحـدة أن 
  باألبيات التالية:   فشدتْ غّين الثالثة بنصرهم. طلب األشرف من جاريته ست الفخر أن تُ 

  وجاء إىل مصٍر لُيفسد يف األرضِ      وملّا طغى فرعوُن موسى ببـْغيه
  فأغرقهم يف اليّم بعضاً على بعضِ      حنوهم موسى ويف يده العصا أتى

ُسّر امللك األشـرف (الـذي كـان امسـه األول موسـى) ولكـن الكامـل مل يكـن مسـرورا كثـريا، وطلـب مـن جاريـة األشـرف 
  نشد فقالت: أن تتوقف عن الغناء وطلب من جاريته اخلاصة أن تّ 

  جرى يف وقتنا وجتّددا ملا قد     أيا أهل دين الكفر قوما لتنظروا
  وموسى مجيعاً ينصرون حممدا     أعّباد عيسى إّن عيس وقومـه

كانــــت ترمــــي إىل متجيــــد الــــدين اإلســــالمي يف مواجهــــة الــــديانتني املســــيحية   الــــيت ةالشــــعريَ  هــــذه األبيــــاتَ  نّ إيف الواقــــع 
  لذين شاركوا: إىل أمساء األمراء الثالثة ا حُ . وكانت تلمّ مت الوضع متاماً ءَ ال قد واليهودية

ــذه الطريقــة متــ اهلرمــيَّ  التسلســلَ  موســى وعيســى اللــذين هبّــا ملســاعدة حممــد. ويبــني التلمــيحُ   تْ بــني اإلخــوة بوضــوح. و
  استعادة النظام بني سلطان اإلمرباطورية وأمراء املناطق املستقلة. 

عصـــور الوســـطى اإلســـالمية: التعـــاليم كامـــل فـــرتة ال  إن مل يكـــنتؤكـــد واقعـــة املنصـــورة وجهـــة النظـــر الـــيت صـــبغت الفـــرتة، 
ــا مــادةٌ  مســبقاً  وافــرتض -يف القــرآن الكــرمي  ال جنــدها كاملــةً  الــيت إلســرائيلياتا وكــذلك القصــص املســيحي، -القرآنيــة   أ
ــا. ومــا مــن )2(مالئمــة للتلميحــاتممــا جعلهــا جيــدا،  معروفــةٌ  . كــل واحــد منــا يعــرف تــاريخ األنبيــاء واملعجــزات الــيت أتــوا 
ــا أو دفنــوا فيهــا ال ويعــرف شــيئاً أحــد إ  َمســبقة. وفــوق هــذا نُظــر إىل حيــاة األنبيــاء كصــورة )3(عــن األمــاكن الــيت عاشــوا 

فرعـــون يف البحـــر األمحـــر،  جنـــودَ  غـــرقَ لألحـــداث التارخييـــة والسياســـية الالحقـــة. وهكـــذا فـــإن العالقـــة بـــني موســـى الـــذي أَ 
  متاثل تام.  عالقةُ  هي الفرجنة لضربدلتا مصر النيل يف  انَ ضَ يَ فَـ  هُ قواتُ  تْ وموسى الذي استغلّ 

يف العهــد األيــويب وهــي خبصــوص القــدس. املدينــة املقدســة يف أيــدي  وقعــتْ  نبويــاً  أخــرى تتضــمن تلميحــاً  هنالــك حالــةٌ 
للحكـــم  الصـــلييب مبوجـــب  ، عـــادت مؤقتـــاً م)583/1187(املســـلمني منـــذ إعـــادة فتحهـــا علـــى يـــد صـــالح الـــدين عـــام 

 ).4م)(1229 /626(فريــدريك الثــاين يف العــام األملــاين رمــت بــني الســلطان الكامــل حممــد واالمرباطــور باملعاهــدة الــيت أُ 
نة ـاملديــ الضــعيفة مـن قلعـة القــدس واحتـلّ  الفرجنيـةاملعاهـدة قـام أمــري الكـرك الناصـر داود بطــرد القـوات  وعنـدما انتهـت مــدةُ 

ا إىل بغداد أعلن  ، ويف رسالةٍ )40-637/1239(عام  جـرى  وكانت هذه عادةً  -داود انتصاره يف هذه احلملة بعث 
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ــم مــن قبــل ديــوان اخلليفــة، مهمــا كــان انتصــارهم بســيطاً  وبعــد إعــالن . عليهــا األمــراء الــذين كــانوا يســعون لنيــل االعــرتاف 
لتغيــري )، اخلطــط املســتقبلية للناصــر داود: كــان خيطــط 5النصــر، تناولــت الرســالة كمــا يقــول املــؤرخ عــز الــدين بــن شــداد(

القلعــة ليعيــد تكــريس قدســية احلــرم القــدمي الواقــع يف الــداخل، والــذي كــان حمــل تــوقري مــن املســلمني ويســمونه حمــراب  شــكل
باســم النــيب داود، ألنــه كــان مسّيــه،  للتــدين وحرمــاً  وعلــى مــا يبــدو أن داود كــان يفكــر بشــيء فخــم ليكــون مركــزاً  .)6داود(

  .لرعايته وكان هذا املكان مالئماً 
  .(العصر األيويب)  كان يعترب ذا معىن يف النشاط العمراين ليه نذكر أن التماثل بني عصر األنبياء والعصر احلاضروع

تشـري إىل أن  م)1240–637/1239والقـدس ( م)1222–618/1221املنصـورة ( أمثلةَ  إىل ذلك فإنّ  وإضافةً 
علـــى أســـاس العنصـــر الثالـــث اجملـــرد فحســـب، بـــل  قتصـــر علـــى مقارنـــة قامـــتيالتماثـــل بـــني املاضـــي اإلجنيلـــي واحلاضـــر مل 

 صْ يف سلطته وحكمته وقَ  )سليمانًيا(، ومل يكن ذلك فقط العتبار احلاكم وعاطفياً  شخصياً  التزاماً  تضمنت أيضاً 
ُ
نـاظر ره امل

داود (بكثــري حبيــث جيعــل داود يعتــرب نفســه  أكــربَ  بشــكلٍ  وشخصــياً  كــان مباشــراً   لَ التماثُــ لقصــر ســليمان يف روعتــه، ولكــنّ 
  .)عصره

قــد تعــود للعهــد الفــاطمي علــى أبعــد حــد، وتشــري املصـــادر  ؛يعلــو أمههــا قبــة متعــددةٌ  وتنتشــر يف احلــرم الشــريف مبــانٍ 
مـــر حـــول احلـــرم وتضـــمن حمطـــات خمتلفـــة تتصـــل كـــل واحـــدة منهـــا بنـــيب أو حبـــوادث تارخييـــة أو  للحـــجّ  املكتوبـــة أن طريقـــاً 

وقـاموا  .للمعتقـدات الالتينيـة املسـيـحــية دة تفسـري عناصـرها بطريقـة خمتلفـة وفقـاً حوّل الصليبيون املنطقة بإعـا .)7أسطورية(
بتعــديل بنــاء احلــرم، ومثــال ذلــك إضــافة بعــض املبــاين يف اجلهــة الشــمالية مــن شــرفة (تــراس) قبــة الصــخرة حيــث وضــع  أيضــاً 

سالمية وإعادة البناء نظـرة حمـددة وبعد إعادة فتح املدينة على يد صالح الدين اتبعت اإلصالحات اإل .)8دير أغسطني(
  ).9هلا( متاماً  بالنسبة للحرم ترجع إىل ما كان عليه احلال قبل الصليبني ولكن ليس بالضرورة مطابقاً 

 نــورُ  هُ فيـه صـالة اجلمعـة ووضــع املنـرب الثمـني الـذي كـان سـلفُ  قـامُ تُ  جـدد صـالح الـدين املسـجد األقصـى ليكــون جامعـاً 
وتشـري  .على حائط القبلة ومت تزيني احملراب بتشكيلة من الرخام املزخرف والفسيفساء املزججـةبصنعه يف حلب  أمر الدين

ا بأمر مـن اهللا اأن صالح الدين نظر إىل إعادة فتح القدس على أ إىل النقوش يف أعلى احملراب وباملثـل قـام  .مهمة قام 
 غســـل الصـــخرة وتطييبهـــا، وأزيلـــت عنهـــا الصـــور صـــالح الـــدين برتمـــيم قبـــة الصـــخرة وأعـــاد تكريســـها كحـــرم إســـالمي ومت

أن املبـــاين يف احلــــرم الشـــريف أصـــبحت تتمتــــع  فأصــــبح واضـــحاً  .)10املســـيحية والنقـــوش الالتينيــــة واإلضـــافات األخـــرى(
ا يف ذلك الوقت وباألخص قبة الصخرة املشرفة؟  .باالحرتام والتبجيل   ولكن ما هي التقاليد اليت صبغت 

فضــائل ( صــاحب فاســري الــيت كانــت ســائدة يف عهــد صــالح الــدين هــو عبــد الــرمحن بــن اجلــوزيأحــد مصــادرنا يف الت
البن اجلوزي فإن القدس خلقت بنفس الوقت الذي  فوفقاً  .كتبها بعد فتح القدس بوقت قصريوهي الرسالة اليت   )القدس

ينظـر اهللا إليـه  الـذيعلـى هـذا املكـان وتركـزت الربكـة اإلهليـة  .لقت فيه مكة واملدينة قبـل كـل األمـاكن علـى وجـه األرضخُ 
والصــخرة هــي املكــان الــذي صــعد اهللا مــن عليــه إىل  .وزار مجيــع األنبيــاء القــدس وصــّلوا فيهــا .مــرتني يف اليــوم علــى األقــل

ـــــى خلقـــــه، وســـــيكون عـــــرش اهللا عليهـــــا يـــــوم احلســـــاب وتعتـــــرب الصـــــخرة مركـــــز العـــــامل، قلـــــب العـــــامل  .الســـــماء بعـــــد أن أ
لعبــد  اجللــي أن ابــن اجلــوزي يعيــد األحاديــث الســابقة والــيت هــي يف  معظمهــا يهوديــة وشــكلت خلفيــةً مــن  .)11احلقيقــي(

ونعـرف مـن خـالل نصـه أن معـراج  .)12السـابع مـيالدي( /امللك بن مروان لبناء الصخرة املشـرفة يف القـرن األول اهلجـري
ن ابـن اجلـوزي يـذكر بكـل وضـوح مكانـا آخـر مل يكـن بعـد متصـال بالصـخرة ونـرى أ -صـلى اهللا عليـه وسـلم–النيب حممـدا 
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بـأن هـذا اإلحيـاء قـد    م)1201–1200/ 597ويثبـت جتديـد قبـة املعـراج عـام ( .وهو قبة املعراج اليت مت إحيـاء ذكراهـا
وعلـى  .)13ُكرس، حىت لو كان من الصعب اإلفادة ما إذا كانت القبةإنشاء أيوبيا أو جمرد تعديل على بناء صـلييب قـائم(

فـــإن التقليـــد املعمـــاري القـــدمي لـــذلك العهـــد املعـــروف بالبغـــدادي والـــذي اســـتخدم لتمييـــز األمـــاكن املقدســـة قـــد أي حـــال 
  واستمر متواصال يف العهد األيويب كما سنرى. .استخدم يف القبة أيضا

فـة املنقوشـة يف القوالب اليت تفصـل األروقـة السـفلية عـن الزخر  ُيالحُظ أنّ ويف املبىن املستدير الذي يتوسط قبة الصخرة 
شـكل الطبـل مزينـة بالفسيفسـاء ذات األشـكال اهلندسـية والنباتـات بـاللونني األخضـر والـذهيب، ووجـد فوقهـا طـوق مـنقش 

ومــن خــالل حروفهــا الناشــئة املســتديرة ميكــن تأرخيهــا  .)14بــنفس األســلوب ممــا يــنم عــن أســلوب نقــش مثــري لالهتمــام(
مـن جتديـد قبـة الصـخرة  قى لـدينا يف هـذا املكـان هـو فقـط جـزءٌ ما تبّ  أنّ  م)، وليس من املستبعد13-12 /7-6بالقرن (

وال يوجـــد مصـــدر مكتـــوب حيـــدد العمـــل الـــذي أجـــري علـــى قبـــة الصـــخرة يف هـــذه  .الـــذي مت إبـــان حكـــم صـــالح الـــدين
 شـريُ ويُ  قــةٍ الحـ عند إعـادةٍ  املناسبة، سوى ما خيص تطهري املبىن، جزء من نص منقوش (النقش نفسه مفقود) بقي موجوداً 

  .)15إعادة تزيينه( تإىل أن باطن القبة قد مت
) مــن ســورة طــه 21-1حيتــوي الــنقش الفسيفســائي احملفــوظ علــى القالــب آيــات مــن القــرآن الكــرمي وهــي اآليــات مــن (

  ولتسهيل املراجعة يتعني علينا أن نورد النص القرآين كامًال:      )صدق اهللا العظيم(متبوعًة بعبارة 
طــــه، مــــا أنزلنــــا عليــــك القــــرآن لتشــــقى، إال تــــذكرًة ملــــن خيشــــى، تنــــزيًال ممــــن خلــــق األرض ﴿الــــرمحن الــــرحيم  بســــم اهللا

والسموات العلى، الرمحُن على العـرش اسـتوى، لـه مـا يف السـموات ومـا يف األرض ومـا بينهمـا ومـا حتـت الثـرى، وإن جتهـر 
احلسـىن، وهـل أتـاك حـديث موسـى، إذ رأى نـارا فقـال ألهلـه  بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، اهللا ال إله إال هـو لـه األمسـاء

امكثوا إين آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نـودي يـا موسـى، إين أنـا ربـك فـاخلع 
وأقــم الصــالة  نعليــك إنــك يف الــوادي املقــدس طــوى، وأنــا اخرتتــك فاســتمع ملــا يــوحى، إنــين أنــا اهللا ال إلــه إال أنــا فاعبــدين

ـا واتبـع هـواه فـرتدى،  لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لُتجزى كلُّ نفٍس مبا تسعى، فال يصـدّنك عنهـا مـن ال يـؤمن 
ــا علــى َغَنمـي ويل فيهــا مــآرُب أخــرى، قــال أَْلِقهــا يــا  ومـا تلــك بيمينــك يــا موســى، قــال هـي عصــاَي أتوكــأُ عليهــا وأَُهُ◌شُّ 

ا األوىل موسى، فألقاها فإذا هي   . ﴾حيٌة تسعى، قال ُخْذها وال َختَْف سُنعيُدها سريَ
وردت الكتابـــة يف اجملموعـــة الكاملـــة ملـــاكس فـــان بريشـــم ولكنـــه تعامـــل معهـــا (كمـــا تعامـــل مـــع مجيـــع اآليـــات القرآنيـــة) 

 –مـرمي روزن ). وتناولـت 16بالتطرق إليها باختصار وبدون مزيد مـن املناقشـة حـول سـبب هـذه اآليـات يف هـذا املكـان (
). إىل أّن اآليـات مـن 17أيًالون هذه املهمة ويعود هلا الفضل يف جلب االنتباه إىل تلك الكتابـة. وتشـري يف مقالـة مـوجزٍة(

ا  ســورة طــه يتعــني أُن ينظــر إليهــا يف ســياق اســتعادة صــالح الــدين للقبــة، وتشــدد علــى اجلملــة األخــرية. (ســنعيدها ســري
جلملة تشري إىل تكريس عودة الصـخرة إىل حالتهـا األصـلية. وهـذا هـو املعـىن الـدقيق للكتابـة: األوىل). تؤكد على أن هذه ا

إن قبة الصخرة اليت كانت املعبد اإلهلي حتـت حكـم الصـليبيني عـادت اآلن لتصـبح قبـة الصـخرة للمسـلمني, واألفعـى الـيت 
  ُأخرب صالح الدين أن ال خياف منها وأن يستوَيل عليها هم الصليبيون. 

هــل يعــين هــذا أن إعــادة تكــريس القــدس َكَمْعَلــم ديــين كــان معجــزة، مــا كانــت لتحــُدَث إالّ بــَأْمٍر إهلــي؟ وهــل تعــين أن 
  صالح الدين شّبه نفسه مبوسى ليكوَن الرجَل الذي نزلت عليه بركاُت اهللا؟ 
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ن أتنــاوَل اآليــَة األخــريَة كــدليٍل رمبــا صــيغ هــذا التفســري باقتضــاٍب شــديد ليتضــمن مــا تنطــوي عليــه هــذه الَفَرضــية. وَأودُّ أ
على أّن تاريَخ الكتابة يعوُد حقاً إىل فرتِة جتديِد قـُّبِة الصـخرة يف عهـد صـالح الـدين. ولكنـين مقتنـٌع أيضـاً أنـه ال ينبغـي أن 

ُسه. مـا هـو يؤسََّس التفسُري على اآلية األخرية وحدها، ولكن األخذ بعني االعتبار اآليات األخرى من اجلزء الذي مت اقتبا
  الفهم لسورة طه؟ وماذا نستطيع أن نقول عن معىن ذكر موسى فيما كتب يف وقت للتجديد الذي قام به صالح الدين؟ 
نعلم من كتب التفسري اليت ُعرفت يف ذلك الوقت أو تلك اليت ُكتبت بعده بقليل أن األحداث اليت وقعت مع سـيدنا 

  وضحت يف سياق بيوغرايف، مع أخذ اخللفية اجلغرافية بعني االعتبار. ) قد21–1موسى عليه السالم يف اآليات من (
وعليه جاء يف تفسري الكشّاف للزخمشري ما معناه أنه ُأخـذ حـديُث موسـى كتلمـيح لنفـي موسـى إىل مـدين والـيت عـاد 

وضـوحاً ويضـُع  ). كمـا جنـُد السـيوطيَّ أكثـرَ 19). وجند نفس التفسري عند ابـن كثـري(18منها إىل مصر بعد عدة سنوات(
  ). 20وادي طُوى يف سيناء وهذا منطقيٌّ متاماً ومستَنتٌج من الطريق من مدين إىل مصر(

ويشــرح النَـَفــي بأســلوٍب قصصــي قــائًال: نعــرف أّن موســى قــد ضــّل طريقــه حبيــث إّن النــاَر الــيت رآهــا جذبتــه ألنــه توقــع 
يف التفاســري تُعــىن مبســائل فقــه اللغــة بــدًال مــن أن تُعــىن بــَدور  ). ولكــّن معظــَم املــادة اجملموعــة21عالمــًة تدلُّــُه علــى طريقــه(

  النيب يف علم الكالم اإلسالمي. 
). وجنــد 22ونعلــم أن موســى هــو النــيب األكثــر ذكــراً يف القــرآن، كمــا جنــُد عناصــَر قصــته منتشــرًة يف العديــد مــن الســور(

  ). 23(ِقَطعاً من سرية موسى املختصرة يف مصادر أخرى مثل تاريخ الطربي
ــٍة إســرائيليٍة يف مصــر يف وقــٍت كــان املصــريون يضــطهدون فيــه اإلســرائيليني. كــان أطفــال اإلســرائيليني  ُولــد موســى لعائل
يُقتلــون بــأمٍر مــن فرعــون، ولكــّن موســى جنــا ألن أمــه وضــعته يف تــابوٍت وألقْتــُه يف النيــل. عثــرت أمــريٌة فرعونيــٌة علــى الطفــل 

اً كان عليه أن يغـادر مصـر ألنـه قَتـل رجـًال مصـرياً يف ِشـجاٍر وقـع بينهمـا. هـاجر موسـى ورّبْته. وعندما أصبح موسى راشد
إىل مـدين واشــتغل راعيــاً لــدى ُشــعيب وَأسَّــس عائلــة. وبعــد بضـع ســنني عــاد موســى إىل مصــر، ويف الطريــق اختــاره اهللا نبيــاً  

من مصر إىل (الصحراء). وفلقت عصاه البحر األمحـر  كما قرأنا. وعصاه ويُدُه البيضاء مها عالمتا النبوة. قاد اإلسرائيليني
وفّجــر املــاَء مــن الصــخر. ويف طــور ســيناء تلّقــى موســى ألــواح الشــريعة. وبعــد أربعــني ســنًة مــن التيــه يف الصــحراء وصــل هــو 

  واإلسرائيليون إىل حدود األرض املقدسة و تـُُوّيف موسى. ويقول الطربي بأن مكاَن قربه غُري معروف. 
 -ضــح أنــه وحــىت مــن خــالل القصــص الــيت ُرويــت عــن حياتــه، فــإّن موســى مل يضــْع قدمــه علــى تــراب القــدس ومــن الوا

  وظهرت املدينُة بعد وقٍت طويٍل يف التاريخ التورايت.
  فلماذا إذن يشير إليه الفنانون األيوبيون وإلى عصاه؟ 

فهـي تـذُكُر، ويف إطـار هـذا السـياق أيضـا  – يف رأيي يكمن سبب املقارنة يف عنصـر حمـدد يف اآليـات القرآنيـة املقتطفـة
اهللا ال إلـــه إال هـــو لـــه األمســـاُء ﴿تـــأيت قدســـية املكـــان. وقبـــل اإلشـــارة إىل موســـى تؤكـــد اآليـــات علـــى وحدانيـــة اهللا وعظمتـــه 

. ويف قصة الشجرة املتقدة فإن العنصر البارز هو (جتّلي اإلهلي لسيدنا موسى، ليس فقط من خالل عالمـة، بـل ﴾احلسىن
التحدث مباشرًة إليه. وهذا ما مييزه عن بقية األنبياء: فموسى هو كليم اهللا اختاره اهللا من بـني النـاس. ويوضـح الزخمشـري ب

فحضــور اهللا تعــاىل هــو بيــت القصــيد يف القصــة، وهــو أيضــا العنصــر املركــزي يف  -) 24ذلــك بأنــهَّ الســكينة ألقيــت عليــه(
ا تؤكد قدسية الصخرة. تفسري قبة الصخرة األموية. وعليه، فإنين    أنظر إىل اآليات القرآنية يف سورة طه أوًال على أ
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عالمــًة علــى  –غالبــاً باحلــدس  –األمــر الــذي منيــل لفهمــه  ﴾فــاخلع نعليــك﴿وجنــده قــد عــّرب عــن قدســية املكــان بــأمره 
سلوب تقين بـأن علـى موسـى أن ). ويشرح النَـَفي بأ25طهارة املكان، يقول الزخمشري (احرتاماً للبقعة وتشريفاً للقدسية)(

يدخل يف بـَرَكِة املكان بقدمه. وحيمل وادي طوى اسم الوادي املقدس، وبينما حاولت غالبيُة املعّلقني جبهـد إعطـاء تفسـري 
إيثيمولوجي لطُوى، جنُد أيضاً يف تفسـري القـرطيب أن الـوادي كـان مقدسـاً ألنـه كـان طـاهرا، وكـان طـاهراً ألن اهللا أخـرج كـلَّ 

ــذا املعــىن فــإن 26أخــرج منهــا الكــافرين وَعَمَرهــا بــاملؤمنني  تعــاىلار منــه وَعَمــَرُه بــاملؤمنني: ُمسّيــت بــذلك ألن اهللا الكّفــ . و
كمــا   –علــى يــد صــالح الــدين–أخــرج الصــليبيني مــن القــدس  تعــاىلالتماثــل بــني وادى طــوى والصــخرة أصــبح جليــاً. فــاهللا 

  وهكذا جهزت املدينة إلعادة تكريسها مكاناً مقدَّساً لدى املسلمني.  –تنص على ذلك الكتابة يف املسجد األقصى 
وعلــى  -عليــه الســالم-ورمبـا يقــول قائــٌل إّن صــالَح الــدين قــد واجــه صــعوباٍت وهــو يــرى نفســه يلعــُب دور النِــّد ملوســى 

). جـيء بيوسـف 27الرغم مما ذكر، فقد سبق أن ارتبط امسه بشكل وثيق بشخصية إجنيليـة أخـرى أال وهـو مسيـه يوسـف(
إىل مصــر بــدون جهــد كبــري مــن نفســه وقــد وصــل إىل أعلــى مراكــز الســلطة. وشــاعت توريــات كثــرية حــول يوســف خــالل 
الســنوات األوىل مـــن حكــم صـــالح الـــدين. وعلــى أي حـــال ميكـــن أن يُنظــر إىل الســـنوات األخـــرية يف حكمــه بأنـــه ُمنـــاظٌر 

). ومثــل موســى كــان يــدُور يف فكــر 28ا قــاد موســى أبنــاء إســرائيل(ملوســى: قــاد صــالح الــدين قواتــه عــرب ســيناء، متامــاً كمــ
صــالح الــدين هــدٌف واحــٌد: أرض امليعــاد، أو األرض املقدســة والــيت َاحُتلــْت بواســطة شــعوٍب ُمعاديــة. وعلــى العكــس مــن 

اإلسرائيليون  موسى مل يُتوفَّ صالح الدين يف جبل نبو، بل استوىل على األرض املقدسة من جهة الشرق، متاماً كما فعل
بعد وفاة موسى. ومن ناحية، فقد أجنز خطط موسى للمرة الثانية. فهل لنا واحلالُة هذه أن نستغرَب أن يُفتتح كتـاُب ابـن 

يا قـومي أدخلـوا األرض املقدسـة الـيت كتـب اهللا ﴿اجلوزي (فضائل القدس) بكلمات النيب موسى اليت وجهها لبين إسرائيل 
  .﴾لكم

موســى ضــربت جــذوراً راســخًة يف الطوبغرافيــة املقدَّســة للُقــْدس بــدليل نـَْقِشــها علــى قبــِة الصــخرة  مــن الواضــح أّن ذكــرى
). ويبـدو َأّن غـرس موسـى يف طوبغرافيـة القـدس كـان جناحـاً. وهـذا يف احلـّد األدىن ُمَسـّجٌل بـأثٍر آَخـَر مـن آثـاِر 29املشرَّفة(

  العصر األيويب املتأخر. 
ـــــةَ  ُســـــمَّى قـُّب

موســـــى يف اجلـــــزء الغـــــريب مـــــن احلـــــرم بـــــني الـــــركن اجلنـــــويب الغـــــريب ملنـــــرب قبـــــة الصـــــخرة وبـــــاب  يقـــــع املبـــــىن امل
). وعند الدخول من البوابة املزدوجة لباب السلسلة وباب السكينة تكون قـُّبْة موسى يف املواجهـة مباشـرًة أو 30السلسلة(

  ّر ما بني منرب قبة الصخرة والرواق الغريب للحرم.على ميني الشخص الداخل ُتَشّكُل قـُّبُة موسى النهايَة اجلنوبيَة للمم
ويف طوبوغرافية احلرم تلعب هذه املنطقة دور مهزة الوصل ما بني املدينة وقـبـة الـصخرة، ويتعني على الناس عبوُرهـا عنـد 

بـاٍن صـغريٍة الدخول من البوابات الرئيسـة وعنـد التوجـه مـن أمـاكن الوضـوء إىل املسـجد األقصـى. و تشـتمل املنطقـة علـى م
ا ذات عالقة  بأحواض املياه ومنشآت املياه األخرى.   يغلب على الظن أ

) بواســـطة الصـــاحل أيـــوب حـــاكم مصـــر. ارتقـــى أيـــوب العـــرش يف 1250–647/1249أنشـــئت قبـــة موســـى عـــام (
ــــــــوب الشــــــــام. وفــــــــتح جيُشــــــــُه دمشــــــــق يف عــــــــام 637/1240القــــــــاهرة عــــــــام ( ــــــــاك وّســــــــع ســــــــلطته إىل جن ). ومــــــــن هن

. يدين أيوب جبزٍء من سلطته البن عّمه الناصر داود أمري الكـرك، وقبـل أن يتـوىل السـلطة يف مصـر كـان )643/1245(
نصــَف ضــيف ونصــَف ســجٍني يف الَكــَرك وكــان الناصــر خيطّــُط إلعــادة كســب إمــارة دمشــق، الــيت ســبق أن حكمهــا والــده 
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اسـتوىل علـى القــدس مــن أيــدي الــفرجنة (انظـر أعـاله) وقدَّم َدْعَمُه أليوب مقابَل تأييد مطالبه. وقبـل ذلـك بقليـل كـان قـد 
  ).31وعليه أخذ أيوب إىل احلرم الشريف لتأكيد حتالفهما بتأدية الَقَسم على ما اتفقا عليه يف احلرم املقدس(

ويظهر من نوع البناء أن قبة موسى هي مبىن تذكاري. ويدل شكلها على إمكانية استخدامها مدافن أيضاً، ولكْن ال 
وهي قُـّبٌة مثل سائر القباب يف احلـرم. مـا الـذي كـان يقصـد أن تُـذِّكر بـه؟ الكتابـُة املوجـودُة علـى املبـىن  –وجد تـُْربٌة باحلرم تُ 

ال تقدم لنا إال القليل من املساعدة، ومفاُدها أّن املكان بناه الصاحل أيوب. هل من املمكـن أن الصـاحل أيوبـاً الـذي أصـبح 
) يف حياتـــه السياســـية واجتماعـــه مـــع داود يف 637ب الشـــام، أراد أن ْحيْـــَي ذكـــرى العـــام (ســـلطان  مصـــر وحكـــم  جنـــو 

القدس بتشييد قبة يف احلرم؟ ال أعتقد ذلك، ألن أيوب مل يلتزم ببنود االتفاقية مع داود، وألنه فاز بعرش القاهرة مل يدعم 
  قطُّ مطالَب ابِن عمه يف دمشق، ولكنه سعى لبسط سلطته على سوريا.

  وقد يفرتض املرء أن أيوب حاول أن جيعل قصة وصوله للسلطة وحتالفه مع أيوب نسياً منسيا. 
ويبــدو أنــه وبشــكٍل منفصــٍل عــن هــذه احلادثــة األخــرية، كانــت أليــوب خططُــُه اخلاصـــُة بشــأن القــدس. عنــدما احتلــت 

خـالل املصـادر أنـه أمـر بقيـاس طـول أسـوار  ) قـام بزيـارٍة للمـديــنة املقدسـة. ونعلـم مـن642/1244قواتُُه املدينة يف عام (
) واُفـــرتُض أّن أيـــوب أراد أن يعيـــد بنـــاء أســـوار املدينـــة الـــيت دّمرهـــا املعظَّـــم عيســـى، وأن يعيـــد للمدينـــة 32املدينـــة القدميـــة(

تفسـٌري املقدسة سناها وروعتها. ووجود قبة جديدة يف احلرم دليل على رعاية أيوب تؤيد هذه اخلطة. ولكْن هـذا يف الواقـع 
َد للمبــىن وال اَمســُه. وقــد يعتقــد املــرء بــأن أيــوب أراد أن مياثــل عهــده السياســي حبيــاة النــيب موســى،  عــاٌم ال يــربر املوقــع احملــدَّ
ا ملــا ذكرنــا بالنســبة لصــالح الــدين. شــق أيــوب طريقــه مــن مصــر إىل بــالد الشــام ومتكــن مــن فــتح األرض املقدســة،  مشــا

  باملقارنة مع حالة صالح الدين.  ولكن هنا يبقى التشابه سطحياً 
ملــاذا مســي املبــىن إذن (قبــة موســى)؟ ومل ُيســمَّ (مقــام موســى). حيــث إّن موســى مل يــدخل القــدس. وال يســعُفنا املــؤرُخ 
ـذا  اململوكيُّ مغري الدين (احلنبلي) مؤرخ القدس والذي كان على معرفة وثيقة بطوبغرافية القـدس ومعاملهـا املقدسـة بشـيء 

   الشأن.
ـا ال تشــري إلــى النـيب موسـى، ولـيس لـدينا معلومـات  أما بالنسبة للقبـة املقابلـة لبـاب السلسـلة، املعروفـة بقبـة موسـى فإ
مؤكـــدة عمـــا تشـــري إليـــه. وكـــان امللـــك الصـــاحل جنـــم الـــدين أيـــوب ابـــن امللـــك الكامـــل هـــو الـــذي أمـــر ببنائهـــا يف عـــام وفاتـــه 

) واالســم األخــري (القبــة الصــغرى)، نتيجــة ملــا قرأنــاه ســابقا، 33بــة الصــغرى)()(!). وُعرفــت ســابقاً أيضــاً باســم (الق649(
  ويوضح العالقَة مع النيب موسى، على الرغم من إنكار املؤرخ جمري الدين لذلك. 

جيــب أن نشــري إىل نفــس احلــدث الــذي تشــري إليــه الكتابــة املنقوشــة علــى قبــة الصــخرة: الشــجرة الــيت تشــتعل فيهــا النــار 
  إىل سيدنا موسى.  -عز وجل- وحديث اهللا

. وهنـا رمبـا تكـون تعـاىلأكدنا بأن املقتبس من سورة طه يف قبة الصخرة يشـدد علـى قدسـية املكـان الـذي جتلـى بـه اهللا 
). نتــذَّكُر قــوَل الزخمشــري يف تعقيبــه علــى ســيدنا 34احلالــة نفســها، وخباصــة فيمــا يتعلــق بالبوابــة املســماة (بــاب الســكينة)(

. الكلمــة العربيــة الــيت مشــتقة مــن (العربيــة) (شــخينة) ويف العــرف ﴾فألقيــت عليــه الســكينة﴿):20ة رقــم (موســى يف الســور 
اليهــودي كانــت الشــخينة تعتــرب ظــاهرًة بينــًة يف املكــان والزمــان، ورمبــا أحيانــاً يف الشــكل. وهكــذا رمــز املــدراش إىل اللهــب 

  ).35خينة(املنبعث من الشجرة بأنه جتلي اهللا تعاىل مستعمال عبارة ش
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وأي مكان تظهر السكيُنة فيه يُعترب مقدساً وال ُيسمح فيه بارتداء احلذاء. ويف مثال آخر ُأخرجت الشخيُنة من العـامل 
). وميكـن أن نـرى تطـوراً ُمنـاظراً يف فكـرة املسـلمني 36بسبب ذْنب اإلنسان، ولكّن موسى هـو الـذي أعادهـاً إىل األرض(

اإلســالمي ميكــن مالحظــُة تطــوٍر اســتبدل الفكــرة الســابقة للســكينة الــيت كانــت تعتــرب شــيئا عــن الســكينة. فالبنســبة للتقليــد 
ـــ(تابوت الســكينة)  37مرئيــا بفكــرة جمــردة بشــكل أكــرب( ). وعلــى أي حــال، فــإن التقاليــد املنقوشــة الــيت ربطــت الســكينة ب

كينة وثَّقـه أوًال اجلغرافيـون والرحالـة يف ). ألّن احلرم القدسـي، وبـاب السـ38كانت معروفًة بشكل جيٍد  األوائل املسلمني(
). من الصعب حتديد مكان هذه البوابة قبل الصليبيني، ولكن يبدو واضحا أنه بعـد إعـادة الفـتح 11-5/10-4القرن (

). يربط الرحالـة الفارسـي ناصـري خسـرو 39اإلسالمي فإن االسم أُطلق على باب السكينة احلايل اجملاور لباب السلسلة(
  ).40) البوابة باألسطورة القائلة أن تابوت العهد كان قد ُوضع هنالك(4/11ن (يف القر 

رمبــا يفــرتض املــرء أن قبــة موســى بنيــت إلحيــاء ذكــرى موســى كلــيم اهللا، مبعــىن ذكــرى احلضــور اإلهلــي اهللا مــع  وختامــا،
 يف القـدس بالكتابـة الـيت نقشـها موسى يف احلرم. ويف العصر األيويب املتأخر قد يشعر املرء بأن ذكـرى موسـى القائمـة فعـالً 

  صالح الدين على قبة الصخرة، حتتاج إىل مرجع مباشر آخر يف مبىن منفصل عن الصخرة.
النــيب الــذي تنبــأ بفــتح األرض املقدســة تلّقــى االحــرتام الــذي يليــق مبكانتــه طيلــة فــرتة حكــم الســاللة الــيت حققــت هــذا 

قبـة بعـد بـاب السـكينة. وإىل جانـب هـذا فقـد كـان مالئمـا بالنسـبة ملـا خيـص الفتح للمرة الثانية. وكـان مـن املالئـم وضـع ال
النــيب موســى الــذي فجــر املــاء مــن الصــخرة أن توضــع قبــة موســى يف املكــان املالئــم هلــا أيضــاً. فهــي تقــُع إىل جــوار املكــان 

و بـاب السلسـلة لـتمأل األحـواض الذي تدخل منه قنوات املياه إىل احلرم من املدينة، حتت البوابـة املزدوجـة لبـاب السـكينة 
  ). 41التحت أرضية حتت منرب احلرم(

بقي املبىن كتذكار باسم موسى، الذي له خالفاً لذلك رابطٌة ضعيفٌة مع املدينة املقدسة. وتبقى الكتابة املنقوشـة علـى 
رين كيــف أن قبــة الصــخرة أحــد آخــر الشــواهد علــى إعــادة صــالح الــدين القــدس للحكــم اإلســالمي. ويظهــر كــال العنصــ

رساليت اإلجنيل والقرآن قد ُكّيفتا لتالئما الوضع املعاصر. ومن منظورنا احلاضر فإن تبّين املاضـي لُيجعـَل مثـاًال، واسـتخداُمه 
  يف سياق جديد يبدو وكأنه مفهوٌم يتكرُر يف التاريخ بنجاٍح متفاوت. 
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  كتٌب جديدٌة في ُأصول الفقه اإلسالمي والمذاهب الفقهية
  *إعداد: رضوان السيد

م) ثالثــة كتــٍب جديــدٍة لوائــل حــّالق ترمجــة عــن اللغــة اإلجنليزيــة، 2007( صــدرت عــن دار املــدار اإلســالمي ببــريوت
وهـي تُعـىن بنشـوء الفقـه اإلسـالمي والنظريـات الفقهيـة، وتشـكُّل املـذاهب الفقهيـة واسـتمرارها. ووائـل حـّالق أسـتاٌذ كنـديٌّ 

ثمانينــات مــن القــرن املاضــي مــن أصــول فلســطينية، يتســلم كرســي الدراســات اإلســالمية جبامعــة ماكغيــل. وقــد أقبــل منــذ ال
  على نشر دراساٍت يف املفاهيم الفقهية، وتكوُّن العاَمل الفقهي اإلسالمي.

م). وهـو يبـدأُ  1997أّما أقدُم الكتـب املـذكورة فهـو (تـاريخ النظريـات الفقهيـة يف اإلسـالم: مقدمـة يف أصـول الفقـه) (
غرضــها األول هــو ربــط الســنة النبويــة بــالقرآن. ويــرى أّن  هـــ)، الــيت يعتــرب أنّ 204-150كتابــه بتحليــل لرســالة الشــافعي (

هــذا االهتمــام لــدى الشــافعي جنــم عــن التشــكيك الكبــري يف القــرن الثــاين اهلجــري بالســنة واحلــديث مــن جانــب املتكلمــني 
وبـاورز  وفقهاء أهل الرأي. وُيضاف لذلك لدى وائل حّالق همٌّ جدايلٌّ مؤدَّاه مواجهة رؤى منولدزيهر وشاخت وجوينبول

وآخرين، والـذين شـّكك بعضـهم (مثـل وانسـبور وكـرون وكـوك) بـالقرآن وتارخييتـه،بينما شـككت أكثريـٌة استشـراقيٌة بتارخييـة 
السنة. كما أّن املذكورين أوًال وعلى رأسهم شـاخت ذهبـوا إىل أنـه ال تـأثري للقـرآن والسـنة علـى الفقـه اإلسـالمي يف مرحلـة 

ّن التشكيك بالقرآن ووجوده يف عصـر اإلسـالم األول ال يسـتحق النقـاش. ولـذلك ينصـرف النشأة. ويرى األستاذ حّالق أ
لقراءة تطورات مفهوم السنة، وكيف عاجل الشافعيُّ املسـألة يف مذهبيـة القـدمي واجلديـد. يـدّلل الشـافعيُّ طـويًال علـى حجيـة 

ســـتقالل بأحكـــاٍم جديـــدة. وتتفـــرع علـــى أحاديـــث اآلحـــاد، مث يوّضـــح أّن للســـنة وظيفتـــني: توضـــيح أحكـــام الكتـــاب، واال
قاعــدة البنيــان هــذه (قــرآن وســنة) مســألة اإلمجــاع، وأخــرياً قضــية القيــاس. ويــرى حــّالق أّن ابــن شــريج (مــن مطلــع القــرن 
الرابـــع) كـــان بـــني أوائـــل مـــن اعتـــربوا الشـــافعي مؤّسســـاً لعلـــم أصـــول الفقـــه. مث صـــار كـــذلك منـــذ أواســـط القـــرن اخلـــامس 

ر فخــر الــدين الــرازي (الســادس ومطلــع الســابع). ويــرى الكاتــب أنــه يف القــرنني الرابــع واخلــامس، ومــن (البيهقــي)، ويف عصــ
خـــالل الشـــروح علـــى الرســـالة، واألعمـــال اُألخـــرى املســـتقلة تبلـــور علـــم األصـــول: مـــن األحكـــام التكليفيـــة، وإىل مباحـــث 

واألمــر والنهــي، ودالالت األلفــاظ، والنْســخ، واإلمجــاع. األلفــاظ، واجملــاز، واملبــني واجملمــل، وأنــواع الــنّص، والعــام واخلــاّص، 
ويستند حّالق يف قراءة تطورات علـم األصـول يف القـرنني السـالفي الـذكر إىل الُّلَمـع للشـريازي، وإحكـام البـاجي، والربهـان 

ُمطـيًال يف قــراءة  للجـويين، واملستصـفى للغـزايل. ويرتكـز جهــُدُه يف الفصـل الثالـث مـن الكتـاب علــى دراسـة القيـاس وأنواعـه،
ْرَسلة، واالستصحاب، وشرَع مْن قبلنا. لكن إىل جانب هـذه القـراءات 

ُ
مباحث العّله والدوران، مث االستحسان واملصاحل امل

النقديــة، يعقــد فقــرًة معتــربًة يف فهــم مســألة االجتهــاد واجملتهــدين، معتمــداً علــى املصــادر نفســها، أي شــرح اللمــع والربهــان 
، واملستصـفى. وبعـد الفقـرة يف االجتهـاد، يـأيت حـديٌث قصـٌري يف التقليـد، وآخـر يف املفـيت والفتـوى. وقـد واإلحكام للباجي

حـديٌث يف املصـلحة اعتمـد فيـه علـى الطـويف و  -وال أدري متامـاً كيـف حـدث ذلـك-ترّتب لديه على احلديث يف الفتوى 
  القرايف والشاطيب.

) يــدرس وائــل حــّالق قضــية املقاصــد الشــرعية معتــرباً ذلــك تعبــرياً عــن يف الفصــل اخلــامس مــن كتــاب (النظريــات الفقهيــة
جتــاُوب أصــول الفقــه مــع اجملتمــع. والطريــف أّن حــّالق يبــدأ مــن كتــاب الشــاطيب اآلخــر األقــّل شــهرة: االعتصــام، مث يصــل 

ُأصــول الفقــه، للموافقــات. وهــو ال يســلك املســلك العــادي يف قــراءة املقاصــد والضــروريات، بــل يعتــرب الكتــاب مــن كتــب 
ولـــذلك يعـــاجل احملكـــم واملتشـــابه والنســـخ واألمـــر والنهـــي والعـــام واخلـــاص.. وســـائر أبـــواب اُألصـــول. وكمـــا درس موضـــوع 
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االجتهاد من قبل، يعود إليه عند الشاطيب. أما الفصـل السـادس فينتقـل فيـه الشـاطيب فجـأًة إىل األزمنـة احلديثـة، فيتحـدث 
عبــده ورشــيد رضــا. مث يقــرأ الكتــاب املدرســيَّ الفقهــي لعبــد الوهــاب خــّالف، ويعــرض عــن (املنفعيــة الدينيــة) لــدى حممــد 

الجتهادات حسن الرتايب مـن أجـل نظريـٍة فقهيـٍة جديـدة. ويقـرأ (االجتهـاد الليـربايل) يف مؤّلفـات حممـد سـعيد العشـماوي، 
ا الكتاب.واإلصالحي والتنويري عند فضل الرمحن. وال ينسى جهود حممد شحرور يف فقه القرآن    واليت خيتم 

أما يف كتاب: السلطة املذهبية، فيبدأ حّالق بعد التقدميات بفصٍل عن (طبقـات الفقهـاء) حسـبما ظهـر التـأليف فيهـا 
ـراَد دراسـة (السـلطة) أو املرجعيـة يف املـذهب؛ فقـد كـان اَألوىل البـدء بالطبقـات حيـث 

ُ
بعد القرن اخلامس اهلجـري. وألنَّ امل

يــه واحملــدِّث بــالتكون حســبما يظهــر لــدى ابــن ســعد وخليفــة بــن خيــاط ويعقــوب بــن ســفيان، ويف كتــاب بــدأت ســلطتا الفق
العلــل لعلــي بــن املــديين. ومــن الطبيعــي مــا دام يتحــدث عــن املرجعيــة املذهبيــة والرتاتبيــة الفقهيــة بالــداخل املــذهيب أن يعــود 

واملســـتفيت). بيـــد أّن الفتـــوى هـــي نـــوٌع مـــن أنـــواع  للحـــديث عـــن الفتـــوى والفتـــاوى، مستشـــهداً بـــابن الصـــالح (أدب املفـــيت
االجتهـاد. وهنــا يعــود حــّالق إىل جدالياتــه مـع شــاخت، الــذي ذهــب إىل أّن الفقــه اإلسـالمي ظهــر نتيجــة تنــاُفس الفقهــاء 

تكلمـني. مع القضاة. ومع ذلك يظّل أمراً غامضاً أّن (املرجعية) الدينية استقّرت ومنذ وقٍت مبكٍر بأيدي الفقهاء ولـيس امل
وال ينســـى املؤلّـــف هنـــا أن يـــتفحص بعـــض املســـائل ومنهـــا مفهـــوم الفقـــه، وكيـــف ُأحلـــق ابـــن حنبـــل بـــأيب حنيفـــة والشـــافعي 
ثاً؟! أمـا الفصـل الرابـع فُيعـىن بنشـوء (تقليـد)، بـدأت املرجعيـة تتحـدد علـى أسـاٍس منـه.  واملالكي؛ بينما كان ابن حنبـل حمـدِّ

لــو ذلــك حبــٌث يف طرائــق العمــل يف املــذهب إْن لناحيــة التعلــيم أو لناحيــة اإلفتــاء أو ومــن الطبيعــي وقــد درس التقليــد أن يت
  التصدُّر.

وقـــد تُـــرجم إىل العربيـــة بـــدار املـــدار  –م صـــدر لوائـــل حـــّالق كتابـــه: نشـــأة الفقـــه اإلســـالمي وتطـــوره 2005ويف العــامل 
عـن مرحلـة النشـوء، والـيت يـربط فيهـا بـني فقهـاء م) أيضاً ويف الواقع يعرض الكاتـب رؤيـًة جديـدًة متامـاً 2007اإلسالمي (

األمصار، والسـلطات وإن جزئيـاً. وال ينسـى اجلـدال مـع شـاخت، لكنـه ال يغـرُق فيـه. فنشـوء الفقـه جنـم عـن عـدة عوامـل: 
ــُدن. 

ُ
ممارســة العبــادات، وتعقُّــد املعــامالت نتيجــة الفتــوح ونشــوء األمصــار، وظهــور ممارســات وأعــراف متمــايزة يف ســائر امل

وللشافعي هنا أيضـاً دوٌر بـارز. لكـّن املـذاهب الفقهيـة مـا تكونـت يف القـرنني األولـني، بـل الـذي تكـوَّن الفقيـه، وتوجهـات 
ت  األمصار. وعندما بدأت املعاملُ تتحدد يف القرنني الرابع واخلامس، ظهرت الرتتيبات للعمل بداخل كل مذهب، وتشـا

ألصــول مــن خــالل التحــدث عــن القيــاس بعــد احلــديث عــن االجتهــاد. وعنــدما إىل حــٍد كبــري. ويــربط حــّالق بــني الفقــه وا
ـــا باألمصـــار، صـــارت اجتاهـــاٍت شخصـــية أو خاصـــة، وجـــرى احلـــديث عـــن املؤسِّســـني الثالثـــة أو  فقـــدت املـــذاهب عالقا

  األربعة.
قنيــات تكــوُّن كتــب وائــل حــّالق شــديدة العمــق والدقــة، وخباصــٍة مــا يتصــل بإعــادة النظــر يف نشــوء الفقــه، وإيضــاح ت

املذهب الفقهي وعملـه. واملرجـو أن ُخيـرَج البحـث الفقهـي التجريـدي والتجديـدي، البحـوث التارخييـة، واألخـرى القانونيـة، 
يف هذه املسائل، من جهودها وعدم التزامها. والواقع أنين كنُت أرى دائماً أنه البـد مـن تفحُّـص سـلطة الفقيـه أو مرجعيتـه 

ا. وهذا الكتاب    يف نشوء الفقه، ال حيلُّ املشكلة؛ لكنه يطرح إشكالياٍت ال يـُّقبل أحُدُهم على اإلجابة عليها.وأسبا
*******************  

  *) مفكر أكادميي من لبنان, ومستشار حترير جملة التسامح.
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  المسلم المتفائل، أو كيف تكون مسلماً أوروبيًا؟
  ماليز روتفن*

صـري األصـول, أكـادمييٌّ ومفّكـٌر يف الشـؤون اإلسـالمية. وقـد كسـب شـهرًة علـى طارق رمضان، السويسري املولـد, وامل
ـمُّ ماليـني املسـلمني الـذين يعيشـون يف الغـرب منـذ جيلـني أو ثالثـة. أمـا يف فرنسـا  ُ جانب األطلسي، لعنايته بـاألمور الـيت 

َمـــل عنـــه فســـيظهر مـــن حتـــت ذاك اجللـــد فقـــد اعتـــربه الـــبعض ذئبـــاً يف جلـــد َمحَـــل. وقـــد قـــال هـــؤالء إنـــه إذا انتزعنـــا جلـــد احلَ 
ــامهم لطــارق  مــا. ويســتند هــؤالء يف ا املَصــطَنع أصــويلٌّ راديكــايل، ال يــؤمن بقــيم احلريــة والدميقراطيــة الــيت يــّدعي القــَوَل 

امـــه ملثقفـــني فرنســـيني رئيســـيني مـــن أمثـــال برنـــارد  األولـــىرمضـــان إىل مســـألتني؛  هنـــري ليفـــي، ودانيـــىي غلـــو كســـتاين،  -ا
م وبســـبب التـــزامهم جتـــاه إســـرائيل، يقـــّدمون الـــوالء هلـــا علـــى القـــيم  وبرنـــارد كوشـــز (وزيـــر اخلارجيـــة الفرنســـية احلـــايل)، بـــأ

  .اإلنسانية اليت يّدعون العيَش من أجلها واملتعلقة مبظامل الفلسطينيني
م (وكــــان وقتهــــا وزيــــراً 2003: املقابلــــة الشــــهرية يف التلفزيــــون الفرنســــي مــــع نيكــــوال ســــاركوزي عــــام والمســــألة الثانيــــة

للداخليــــة بفرنســــا وهــــو اآلن رئــــيس اجلمهوريــــة الفرنســــية). ففــــي تلــــك املقابلــــة رفــــض رمضــــان إنكــــار حــــّد الــــرْجم ملــــرتكيب 
الفاحشــة, وقــال فقــط بإيقــاف تنفيــذ العقوبــة حلقبــٍة ينصــرف فيهــا املســلمون إىل مناقشــة هــذا األمــر إىل جانــب عقوبــاٍت 

قد قال بالفعل إنـه جيـُب إيقـاف تنفيـذ العقوبـة، لكـّن ذلـك مل يُـرض ناقديـه، ومـا اعتـربوه كافيـاً. وأحكاٍم إسالميٍة أخرى. ل
م) مؤسِّـس 1949-1906على أن جزءاً من العداوة ُجتاهه يرجع وال شّك إىل أصوله العائليـة. فهـو حفيـد حسـن البنـا (

ـــس مركـــزاً اإلخـــوان املســـلمني مبصـــر، جلهـــة أمـــه. وبعـــد مالحقـــة اإلخـــوان املســـلمني مب ـــده يف جنيـــف، وأسَّ صـــر، اســـتقّر وال
إســالمياً، عمــل فيــه طــويًال، وُولــد طــارق هنــاك، ونشــأ مواطنــاً سويســرياً وكمــا صــار معروفــاً اآلن؛ فــإّن احلكومــة األمريكيــة 

زال رفضــت قبــل ثالثــة أعــوام منحــه تأشــرية دخــوٍل إىل الواليــات املتحــدة لَتســَتلم منصــب األســتاذية جبامعــة نــوتردام. ومــا تــ
األســباب احلقيقيــُة لــذلك جمهولــة. والواقــع أنــه رغــم وجــود خصــوم ونـُّقــاد لرمضــان يف فرنســا والواليــات املتحــدة؛ فــإّن أيَّ 
ديــداً أمنيــاً مــن أّي نــوع. واإلشــارة الوحيــدة الــيت ذُكــرت مــن جانــب  باحــٍث جــدٍي لــن يقبــل دعــوى كــون رمضــان يشــّكل 

ت املتحـدة, تربُعـُه ملؤسَّســٍة خرييـة فلسـطينية بثمامنائـة يـورو قبـل عشـر سـنوات. وقــد الـرمسيني تعلـيًال ملْنعـه مـن دخـول الواليـا
ُوضعت املؤسَّسة املذكورة حتت اُلمراقبة بعد ذلـك! ومـا خسـرْته جامعـة نـوتردام، كسـبته أوكسـفورد وأوروبـا. فطـارق رمضـان 

ث باسـم املسـلمني األوروبيـني. ويف بريطانيـا اليوم يتمتع بزمالـة أحبـاٍث يف سـانت أنتـوين، حيـث يعمـل يف التـدريس، ويتحـد
بالذات عمل لفرتٍة مستشاراً للحكومة الربيطانية يف الشؤون اإلسالمية. لكْن بسبب سوء ُمسعة احلرب على العـراق هنـاك، 

ئـيس ولـذلك فقـد رفـض دعـوة ر  وغوص احلكومة الربيطانية فيها، فـإن رمضـان جتنَّـب العالقـات الوثيقـة بـالرمسني الربيطـانيني
م) املاضي. وقد أراد من وراء ذلك، 2007الوزراء الربيطاين السابق توين بلري ملؤمتٍر (للمعتدلني) املسلمني يف شهر يونيو (

ــــة  ــــذين قــــد يعتقــــدون أن احلكومــــة الربيطاني ــــة، وال ــــا القاري ــــا وأوروب ــــه بالشــــباب اُلمســــلم بربيطاني جتنُّــــب اإلســــاءة إىل عالقات
طـــارق رمضـــان يتحـــدث ويكتـــب بالفرنســـية واإلجنليزيـــة والعربيـــة. وحيمـــل شـــهادًة عليـــا يف  (تســـتعمله) ألغراضـــها اخلاّصـــة.

الفلســفة الغربيــة (كانــت أُطروحتــه للــدكتوراه عــن نيتشــيه). وكــان قــد قضــى عامــاً يف جامعــة األزهــر, أعــرق أكادمييــٍة للتعلــيم 
وللقـراء الغـربيني، وللشـبان املسـلمني املتشـككني اإلسالمي العايل يف العامل. وبذلك فقد تأهل لشرح اإلسالم لغري عارفيه، 

ــــٌه قصــــداً إىل  -صــــلى اهللا عليــــه وســــلم–والثــــائرين. بيــــد أّن كتابــــه عــــن النــــيب حممــــد  والــــدروس املســــتفادة مــــن حياتــــه, موجَّ
م، كمـا املسلمني, وليس إىل اجلهور الغريب. فهو اليهتّم فيه على اإلطـالق باألكادمييـات النقديـة الباحثـة يف أصـول اإلسـال
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أنــه ال يُعــىن بــالرّد عليهــا. وبــدًال مــن ذلــك يعــرض الرجــل رؤيــًة هادئــة ومنفتحــًة لشخصــية النــيب متجــاهًال عــروض املصــادر 
التارخيية والنقدية (شأَن ما فعله كوك أو بيرتز َمَثًال)، وغري معينٍّ بالظروف القاسَية اليت نشأ فيهـا النـيب، وظهـرت يف دعوتـه 

فعلتــه أرمســرتونغ). إنــه يســلك ســبيل املــؤمن العــادي عارضــاً بلغــٍة بســيطٍة تقــارير املصــادر املعقَّــدة، (مثلمــا فعــل رودنســون و 
ومستخلصاً منها النتائج اليت يريد للشباب املسلم املعاصر أن يتوصَّل إليها. ففي مسألة الوحي يقـول مـثًال: (كـان اَلملَـك 

يئتــه املالئكيــة أو بصــورة إنســان.. خــالل جربيــل يِظهــر للنــيب باســتمرار. وقــد قــصَّ علــى أتباعــه ال حقــاً أنــه كــان ينــزل تــارًة 
جتواله بشعاب مكة. وقد علَّمه جربيل كيف يتطهر ويتوضأ ويؤّدي فرض الصالة. وكان النيب يتبـع مـا يقولـه اَلَملـُك بدقـة. 

أراد التأويل, بل َعَرَض الـوحي  مث يعود إىل منزله وزوجته خدجية فيعلمها الصالة). والواضُح من هذا العرض أّن رمضان ما
م للغـة اجملـاز. وهـو هنـا ال يعتمـد لغـة اإلقنـاع، بـل  املباشر على النّيب األُّمـّي، خاليـاً حـىت مـن أفهـام علمـاء الكـالم ومقاربـا

ية. لغة اإلميان. إذ هو يتحدث إىل مسلمني نشأوا يف حْضن اإلسالم، وعرفوا هذه األحـداث مـن تـربيتهم اُألسـريّة واملدرسـ
ولذلك ختلو مقارباتُُه حلياة النيب حّىت مـن تلمُّـٍس بيـاٍين وأكـادميي ألوائـل الُسـَور القرآنيـة احلافلـة بالغرابـة والِسـْحر يف وصـف 

  اجلنة والنار، ويف الدعوة حلياة التوحيد السليمة واملستقيمة.
 حيــاة النــيب وســريته. فقــد جتاهــَل متامــاً وهــذا املــنهج نفســه اتّبعــه الســيد رمضــان يف القضــايا املشــكلة أو ذات الوجــوه يف

فــإّن  –مســألة (الغرانيــق) يف ســورة الــنجم املكيــة املعروفــة. وإذا اعتــذر بــأّن ابــن إســحاق كاتــب الســرية الرئيســي مل يــذكرها 
ّرُر بــأّن الطــربي، املــؤرّخ والفقيــه مــن مطلــع القــرن العاشــر املــيالدي، ذكرهــا. أّمــا يف قضــية يهــود بــين قُريظــة؛ فــإّن رمضــان يـَُقــ

احلكـــم الـــذي َأصـــدرُه ســـعد بـــن ُمعـــاذ علـــيهم وقـــّرر النـــيب تنفيـــذه: (شـــكََّل رســـالًة قويـــًة لكـــل القبائـــل اجملـــاورة؛ أّن اخلديعـــة 
  والعدوان، سُيقاَبالن بعقوباٍت قاسية).

لـيس أقـوى  أياً يكن مقِصُد طارق رمضان من وراء كتابه: دروس من حياة النـيب؛ فـإّن هـذا الكتـاب الـذي صـدر أخـرياً 
كتبه وال أكثرها إقناعاً لغري املسلمني من قرّائه علـى األقـّل. قـوُة طـارق رمضـان تكُمـُن يف تعاُملِـِه مـع النصـوص، ولـيس مـع 
التـــاريخ، فهـــو أكـــادمييٌّ تـــدّرب علـــى ذلـــك. ويف هـــذا اجملـــال يـــربز كتابـــاه: أن تكـــون مســـلماً أوروبيـــاً، واملســـلمون الغربيـــون 

م اجلديـدة.  15النّصـان يهـدفان ملسـاعدة الــ ومستقبل اإلسالم. هذان  مليـون مسـلم يف أوروبـا علـى االنـدماج يف جمتمعـا
وقد طُبع الكتاب األول يف مؤسسة الوقف اإلسالمي باليسسرت بربيطانيا، وهي مركٌز للبحث والتفكري قريب من اإلخوان 

ـــه للمســـلمني  علـــى اخلصـــوص. وهـــو يســـتخدم املـــنهج واآلليـــات املســـلمني، ومـــرتبط بباكســـتان باجلماعـــة اإلســـالمية، وموجَّ
التقليديــة الفقهيــة والتارخييــة لالســتحثاث علــى التعــاُيش واالنــدماج. وقــد كــان تــدفق املســلمني علــى أوروبــا منــذ الســتينات 
ناجحـاً عــن خــروج االســتعمار (مــن مشــال إفريقيــا إىل فرنســا، وإىل أسـبانيا فيمــا بعــد. ومــن جنــوب آســيا إىل بريطانيــا. ومــن 
شـرق آســيا إىل هولنــدا)، وعـن طلــب العمــل يف الغــرب (ذهـاب األتــراك إىل أملانيــا). وهــذه العمليـة مــن االنتقــال االختيــاري 
إىل جمتمعـــات غـــري مســـلمة، لـــيس هلـــا ســـوابق كثـــرية يف التـــاريخ، نـــادراً مـــا تعرضـــت هلـــا املؤلَّفـــات الفقهيـــة والفتـــاوى. فالفقـــه 

ك خـارج دار اإلسـالم والعـيش فيهـا؛ لكـْن علـى أن تكـوَن الشـريعة املسـتنبطة مـن التقليدي يذكر أّن مـن حـّق املسـلم التحـر 
القرآن والسنة مطبَّقًة هناك. وفيما عدا ذلك علـى املسـلم أن ال يسـتقّر يف ديـار الكفـر، وإن ُوجـد هنـاك ألي سـبٍب فعليـه 

َثــُل علــى هــذا األمــر طلــ
َ
ب القــرآن والنــيب مــن الــذين أســلموا مبكــة أن يعــوَد فــوراً بعــد انقضــاء الضــرورة مــا أمكنــه ذلــك. وامل

وخارجهـا أن يلتحقـوا بـالنيب يف دار هجرتـه باملدينــة، تـاركني دار احلـرب إىل دار اإلسـالم. لكـْن حيــث مـا كـان ذلـك مفيــداً 
مــن الناحيــة االقتصــادية، فقــد حــاول هــؤالء املهــاجرون تكــوين مجاعــة جديــدة تكتســب مشــروعيًةً◌ مــا بــالتجمع مــن حــول 
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م مســجٍد يف  ناحيــٍة أو حــٍي مــن أحيــاء املــدن الغربيــة. ويف العــادة يســتقدم هــؤالء أئمــًة للصــالة والتعلــيم والفتــوى مــن بلــدا
األصــلية باهلنــد وباكســتان ومشــال إفريقيــا وتركيــا. وهــؤالء األئمــة املســتوَردون نــادراً مــا يعرفــون شــيئاً عــن احملــيط الــذي قــدموا 

  انية أو اإلجنليزية أو الفرنسية.إليه، ويف الغالب ال يعرفون اللغة األمل
يف الكتــابني الســالفي الــذكر ينصــرف طــارق رمضــان لدراســة مســألة اهلجــرة إىل خــارج دار اإلســالم اســتناداً للمصــادر 
الكالسـيكية. ومقصـُدُه مسـاعدُة املسـلمني علـى االنـدماج يف اجملتمعـات األوروبيـة. وطريقتُـه يف ذلـك التمييـز بـني العبـارات 

واملسائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية. فالعبادات وتشمل الصالة والزكاة والصوم واحلّج البدَّ مـن أدائهـا  اإلسالمية،
ا الشـــريعة، وال يســـتطيع املســـلم أن يتنـــازل عـــن شـــيٍء منهـــا، كمـــا أنـــه لـــيس بوســـعه  ْ علـــى اهليئـــة ويف الظـــروف الـــيت حـــدد

ني أّن املسـائل األخـرى قابلـة لألخـذ والـرّد والتفـاوض اسـتناداً للمصـلحة. االستقرار يف مكاٍن ال يستطيع أداّءها فيه. يف حـ
 ، ورمضان ينتقُد األئمة الذين يشّجعون املصّلني على العيش يف غيتوات أو ُعزلة من طريـق اللبـاس املعـنيَّ أو الشـكل املعـنيَّ

اب وواجـبهم علـى اخلصـوص أن يشـاركوا حبيث يبتعدون عن احلياة العامة ألهل اجملتمع الذي يعيشون فيه. فمن حّق الشب
م، وأن ُيسهموا يف الشأن العاّم واخلري العاّم لذاك اجملتمع. وهذه نصيحٌة مثينٌة ألبناء وبنـات اجليلـني الثـاين  يف حياة جمتمعا

. وقـد صـار والثالث من املسلمني األوروبيني، الذين يشعرون بالتهميش، ويعانون مـن التمييـز اإلثـين أو العنصـري أو الـديين
م. والفــرُق بــني 2005م، ولنــدن يف يوليــو عــام 2001هــؤالء مســتهدفني أكثــر بســبب ديــنهم منــذ أحــداث ســبتمرب عــام 

احلَــَدثني أّن األمريكيــني هومجــوا مــن اخلــارج مــن مــواطنني عــرب، بينمــا كــان الــذين هــامجوا قطــارات األنفــاق يف بريطانيــا مــن 
ا مل تكن قد حصلت عنـد نشـر الكتـاب؛ مواليد بريطانيا وتنشئتها! ومع أّن رمضا ن ال يقول شيئاً عن هجمات لندن أل

  لكّن التشخيصات اليت يضُعها مهمُة للشباب.
يواجه الشبان املسـلمون مشـكالت اجملتمعـات االسـتهالكية الثـائرة. ويـدفُعُهم ذلـك للشـعور بـالعجز والتقـزز واالنعـزال. 

اب والسـنة والعـيش حبسـبها. وعنـدما تشـتدُّ أَْزَمـتُـُهم يلجـؤون لعـدة أسـاليب  ويلتمسون التعيني يف حرفية اتباع نصوص الكتـ
كّلهــا غــري مالئمــة: العنــف أو العزلــة أو اهلــروب للــديار الــيت جــاء آبــاؤهم مَنهــا، وكثــرياً مــا يلجــؤون هــم وآبــاؤهم الســتفتاء 

م األصـــلية. وطـــارق رمضـــان يـــرى أّن ذلـــك األســـلوب غلـــط، إذ علـــيهم  ـــم العلمـــاء يف بلـــدا ـــم غربـــاء وأ أن ال يشـــعروا أ
م النهائيـة، وعلـيهم هـم أن جيـدوا (حلـوًال إسـالميًة) ملشـكالت احليـاة  تعائدون، فاجملتمعا اليت يعيشـون فيهـا هـي جمتمعـا

اجلديـدة. فـاملفتون الـذين علـيهم أن جييبـوا علــى أسـئلة حيـاٍة بربيطانيـا مـن مــواطنهم البعيـدة، ال علـم هلـم يف الغالـب بشــيٍء 
نوعيـــة احليـــاة يف بلـــدان الســـؤال. ونســـتطيع طبعـــاً أن نقـــرأ الفقـــه اإلســـالمي القـــدمي أو اجلديـــد حبثـــاً عـــن هدايـــة. لكـــّن  عـــن

األفضـــل واَألوىل اخـــرتاق احليـــاة األوروبيـــة احلديثـــة، ومعرفتهـــا فكريـــاً وثقافيـــاً ودينيـــاً معرفـــًة وثيقـــًة مـــن أجـــل الفهـــم والـــتفهم 
واملشــكالت، وتســهيل عمليــات االنــدماج. وهــو يضــرُب َمــَثًال علــى ذلــك أولئــك اآلبــاء واإلفهــام، وإجيــاد خمــارج مــن املــآزق 

م مـــن حضـــور كورســـات الفنـــون واملوســـيقى. رمضـــان يعـــود هنـــا كالســـيكياً فيـــورد األحاديـــث  الـــذين مينعـــون أبنـــائهم وبنـــا
وطريقتـــه الكالســـيكية هـــذه حـــىت يف املعارضـــة للموســـيقى والغنـــاء، ويـــردُّ عليهـــا بـــاألثر املشـــهور : اهللا مجيـــٌل حيـــب اجلمـــال. 

املؤلَّفـــات النهضـــوية تُقلـــق نّقـــاده، وتـــذّكر بالطريقـــة األخـــرى التفكيكيـــة والراديكاليـــة حملمـــد أركـــون، والـــيت يفّضـــلها املثقفـــون 
األوروبيـــون. لكـــّن حجـــة طـــارق رمضـــان أّن لديـــه مجهـــوراً إســـالمياً واســـعاً يف الغـــرب، وال بـــد أن ُيصـــغي ملطالبـــه وحاجاتـــه 

  ائقه يف التفكري لكي تْلقى آراؤه استَجابًة وقَبوًال؛ وإالّ فأين هي التأثرات اليت استطاع أركون بلوَغها بنقداته اجلذرية؟!وطر 
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والسـؤال الـرئيس يف الكتـاب:  -ويتابع رمضان آراءه املنفتحة يف كتابه األحدث: (اإلسالم والغرب وحتديات احلداثـة) 
ـا دومنـا فقـٍد لشـيٍء مـن مبـادئ دينـه وممارسـاته؟ هنـا هل يستطيع املسلم الـدخول يف احلد ـا ومنجزا اثـة واملشـاركة يف خيارا

ال يعارُض طارق رمضان أساليب احلياة احلديثة، لكنه يدعو ألحياٍء إسالمٍي كبـٍري يف بلـدان األكثريـة اإلسـالمية، شـأن مـا 
ُه يف نـــزوعهم الســـلفي واإلصـــالحي مـــع اآلخـــرين مـــن امل فكـــرين منـــذ مطلـــع القـــرن العشـــرين. يبـــدأ املؤلّـــف فعلـــه أبـــوه وجـــدُّ

باالعرتاف بأّن كثرياً من نقدات النقـاد الغـربيني للمجتمعـات والـدول اإلسـالمية، صـحيحة، مـن مشـكالت األنظمـة، وإىل 
فقدان العدالة، والتخلف، وإمهال املرأة، واالضطراب، وانصراف بعض رجال الدين لألجوبة اجلاهزة. ويسخر من (احللـول 
اإلسالمية اجلاهزة) مثل حترمي الفائدة وفرض الزكاة، باعتبارمها السبيلني األمثلني للنهوض والنمـو. ومثـل الـدعوة للمزيـد مـن 
احملرَّمات والعقوبات، باعتبـار ذلـك حـالًّ إسـالمياً أمثـل، وتطبيقـاً للشـريعة. فالقْسـوُة والـبطُش واحلرفيـة يف تطبيـق النصـوص،  

، بــل الشــأن هــو العمــل بــروح الشــريعة. بــل إّن اجلهــاد جهــادان، -صــلى اهللا عليــه وســلم–يب كــلُّ ذلــك مــا كــان شــأن النــ
األكــرب، وهــو جهــاد الــنفس، واألصــغر وهــو اجلهــاد ضــد األعــداء اخلــارجني. وهــو يعمــُد وبــدون تــردد إلدانــة أعمــال العنــف 

بعـــد  BBCف يف مقابالتـــه مـــع الــــ ضـــد املـــذنبني أيـــاً كـــان الســـبب واملســـوِّغ. وقـــد تـــابع رمضـــان محلتـــه علـــى أعمـــال العنـــ
هجمــات لنــدن وغالســكو. ومــا تــردد يف املوافقــة علــى ضــرورة إبــالغ البــوليس إذا علــم أحــٌد أّن عمــًال عنيفــاً ســيقع. لكنــه 
حذَّر مـن نْشـر إحسـاٍس باحلـذر واخلـوف مـن املسـلمني دون متييـز. وهـو دعـا املسـلمني إىل املبـادرة بالتواُصـل مـع اآلخـرين، 

ات وعهود ثقٍة وتعاُون. وهذا األمر أيده أيضاً اجمللس اإلسالمي ملسلمي بريطانيـا، وخباصـٍة بعـد اخنفـاض هلجـة وبناء إجراء
التهديد والوعيد إثـر جمـيء غـوردون بـراون إىل رئاسـة احلكومـة الربيطانيـة. وطـارق رمضـان داعيـٌة كبـٌري للمواطنـة والدميقراطيـة 

ن السياســات الغربيــة جتــاه العــاملني العــريب واإلســالمي، والــيت أدت إىل أنظمــة وحقــوق اإلنســان. لكنــه ويف اخلــّط نفســه يُــديُ 
حكٍم ديكتاتورية وتسلطية، يف حني يزعمون مجيعاً دعم الدميوقراطية. وهو يكتب صفحاٍت يف ذلـك ال يسـتطيع أحـٌد أن 

وذج املدينــة، حيــث حيصــل خيتلــف معهــا. لكنــين أجــد نفســي خمتلفــاً معــه يف قضــية (حقــوق األقليــات) فهــو ُمصــرٌّ علــى منــ
اآلخرون على حقوق دينيـة وقانونيـة يف األحـوال الشخصـية؛ لكنـه ال يقبـل أكثـر مـن ذلـك. وكأمنـا يقصـد املؤلّـف مـن وراء 
ذلك العودة جملتمع امللل العثماين. وهذا أمٌر غري معقول، وَخَطٌل يف الـرأي ال يتوافـق ووجهـات نظـره اُألخـرى, وهـو يسـتند 

اريخ والرتتيبات املختلفة بني اجملتمعات األوروبية واإلسالمية، واملوقف املختلف من الـدين وعالئقـه بالشـأن يف ذلك إىل الت
  رؤيًة تفاؤليًة جتاه املستقبل، ال تربرها وقائع احلاضر. –شأن السلفيني واإلحيائيني  –العام. وهو ميتلك 

مـــؤمٌن وملتـــزٌم بالســـالم االجتمـــاعي، وباملواطنـــة،  لكـــْن أيـــاً تكـــن مآُخـــذنا علـــى أطروحـــات طـــارق رمضـــان، فهـــو أســـتاذٌ 
والعــيش املشــرتك بــني املســلمني وبــني العــامل. وهــو مــؤثـٌّر يف أوســاط الشــباب املســلم، ويســتطيع أداء دوٍر كبــٍري يف مكافحــة 

وض خماضـاً التطرف، ويف اجرتاح عالقٍة ُأخرى وعمٍل آخر للمسلمني ومستقبلهم، وملسائل االندماج يف اجملتمعات اليت خت
حــداثياً كبــرياً. وهــو خمــاٌض تكثــر فيــه التشــقُّقاُت الــيت ال تقتصــر علــى املســلمني، وإن يكــن املســلمون يف مقدمــة املواجهــات 

  اليوم.
********************  

  الهوامش:
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 (*Malise Ruthven  عـنNew York Review of Books  61م، ص2007، 13، العـدد 54اجمللـد-
رمضــــان: علــــى آثــــار النــــيب، دروٌس مــــن حيــــاة النــــيب حممــــد، وكيــــف تكــــون أوروبيــــاً مســــلماً،  مراجعــــة لكتــــب طــــارق ،66

  واملسلمون الغربيون ومستقبل اإلسالم، واإلسالم والغرب وحتديات احلداثة.
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  األندلس العربية: إسالم الحضارة وثقافة التسامح
  *مارية روزا ميُنوكال
  **الدكتورة سلوى الزاهري

م حتـت عنـوان: 2002يزية لكتاب ماريـا روزا مينوكـال أول مـرة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة سـنة ظهرت الطبعة اإلجنل
  توشيح العامل: كيف أنشأ املسلمون واليهود والنصارى ثقافة التسامح يف إسبانيا الوسيطة).(

لعربيــة: ثقافــة التســامح األنــدلس ا(م) وصــدر ببــاريس حتــت عنــوان 2003وتُــرجم إىل اللغــة الفرنســية يف الســنة املواليــة (
  ).1القرن اخلامس عشر)( –(القرن الثامن 

األنـدلس العربيـة: إسـالم (م) عن دار توبقال للنشر حتت عنـوان: 2006أما ترمجته العربية فقد صدرت باملغرب سنة (
سد أحد أبرز املعـامل احلضارة وثقافة التسامح). يف حلة أنيقة، يزيدها مجاال صورة لرواق من قصر احلمراء بغرناطة الذي جي

  احلضارية اليت تشهد على روعة الفن املعماري اإلسالمي باألندلس.
وال يتعلق األمر بكتاب خاص باألندلس فقط كما يعلن عن ذلـك عنوانـه، وإمنـا هـي حماولـة تفسـري لتـاريخ شـبه اجلزيـرة 

  اإليبريية برمته خالل العصور الوسطى.
اإلســالمي؟ أم مــن متــازج خمتلــف التقاليــد الــيت تعايشــت علــى أرضــها؟ حــول  هــل انبثقــت إســبانيا مــن الصــراع املســيحي

هــذه األســئلة تنــازع أطروحتــان ال ختلــوان مــن خلفيــات سياســية ســادت خــالل اخلمســينيات والســتينيات مــن القــرن املنصــرم 
ر اإلســالم بشــبه ) ولكنهمــا تتفقــان علــى إيــالء أمهيــة خاصــة حلضــو 2(نظريــة أمريكــو كاســرتو، ونظريــة سانشــيز ألبورنــث)(

م (خاصــة يف كتابــه 1948اجلزيــرة اإليبرييــة. تعــود ماريــا مينوكــال بــدورها إىل النظريــات الــيت صــاغها أمريكــو كاســرتو ســنة 
إسبانيا يف التاريخ: املسيحيون، واملسـلون واليهـود), ولكنهـا ترصـد تـاريخ األنـدلس العربيـة مـن منظـور يغـاير مـا دأبـت عليـه 

ا. بالنسبة للمؤلفة خطاباتنا التارخيية عن ا ولغا وهي أمريكيـة مـن أصـل كـويب،  -األندلس وعن إسالمها وعروبتها وثقافا
فــإن مــا يعتــربه البــاحثون  -متخصصــة يف اللســانيات، وأســتاذة جبامعــة يــال, وتشــرف علــى مركــز ويتــين للدراســات اإلنســانية

هــو حقيقــة أكيــدة. فقــد تكونــت  -جلزيــرة اإليبرييــةأي التعــايش الســلمي بــني الــديانات الــثالث يف شــبه ا -أســطورة قدميــة
باألندلس ثقافة تسامح، ومنها انتقلت إىل إسـبانيا املسـيحية وإىل بـاقي الغـرب املسـيحي. علـى أن عوامـل خارجيـة متطرفـة 
خنقتهــا تــدرجييا خــالل القــرون املتــأخر مــن العصــر الوســيط. ولعــل قيمــة الكتــاب هــذا, تكمــن يف حماولــة تقــدمي منــاذج مــن 
احلـــوار والتســـامح بـــني األديـــان الثالثـــة الـــيت تعايشـــت يف األنـــدلس، ويف التســـاكن الـــذي غلـــب علـــى جتـــاوز القـــيم الثقافيـــة 

  املتنافرة واملنتفية لشعوب ومجاعات إثنية متباينة. 
ــا تتعامــل مــع التســامح باعتبــاره مفهومــا نســبيا, ومصــطلحا إجرائيــا للتغلــب ع ــا أ لــى حتــدد مينوكــال منــذ مقدمــة كتا

ــا تطمــح  ــا هــذا إىل اجلمهــور  –النظــرة الســائدة الــيت تكونــت لــدينا عــن (العصــور الوســطى املظلمــة). إ وهــي تتوجــه بكتا
إىل التــذكري بأمهيــة األنــدلس يف تــاريخ العــامل اإلســالمي ومــدى تأثريهــا وإشــعاعها علــى أوروبــا الالتينيــة. كيــف ال  -الواســع

جربـة العربيـة اإلسـالمية باألنـدلس مصـرة علـى تقـدميها ألوسـع شـرحية مـن اجلمهـور وقد اجنذبت مؤلفته بقـوة ومحـاس إىل الت
غــــــري األكــــــادميي. واجلــــــدير بالــــــذكر أن املؤلفــــــة ســــــبق هلــــــا أن نشــــــرت العديــــــد مــــــن الكتــــــب يف جمــــــاالت األدب والثقافــــــة 

 مــا توليــه مــن ). وتبــني إســهامها يف كتــاب (أدب األنــدلس) الــذي نشــر يف سلســلة كمربيــدج لــألدب العــريب3الوســيطني(
  أمهية خاصة لدينامية االختالطات الثقافية اليت عرفتها األندلس العربية.
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ا–وتصر املؤلفة يف هذا الكتاب  على أن احلداثة األوروبية تعود يف كثري من مظاهرهـا وأفكارهـا  -ويف درسها وحماضرا
لســماوية الــثالث يف ظــل اإلســالم باألنــدلس إىل مــا قدمتــه األنــدلس مــن منــوذج حضــاري وإنســاين، وأن تعــايش الــديانات ا

  ).4العربية يظل حلما إنسانيا مفتوحا على املستقبل(
(إذا كــان املســلمون قــد ودعــوا منــابر احلكــم باألنــدلس وتراجعــوا القهقــرى نتيجــة ظــروف ذاتيــة وموضــوعية كثــرية، فــإن 

عكــس مــن ذلــك ازداد نورهــا توهجــا واقتحمــت، احلضــارة اإلســالمية مل تغــرب أبــداً مشســها ومل ْخيــُب هلــا شــعاع، بــل علــى ال
بفعـــل مـــا أرســـاه علمـــاء األنـــدلس اإلســـالمية وأعالمهـــا مـــن ثقافـــة وفـــن وفكـــر وتـــاريخ وبصـــمات ال ميحوهـــا الســـهو، دول 
الشمال األورويب وانتقلت فيما بعد إىل أمريكا والغرب، وظلـت كـذلك دون أن يأفـل هلـا جنـم، وقـد كـان للعمـل الـذي قـام 

لعاشــر، الــذي أســس مدرســة طليطلــة للرتمجــة, دوراً فعــاًال يف نقــل معــامل احلضــارة اإلســالمية األندلســية إىل مــا بــه الفونســو ا
ا مـن دول الغـرب، إذ أصـبحت هـذه البـؤرة الثقافيـة منبعـا لالغـرتاف مـن حبـر العلـوم اإلسـالمية واآلداب والفكـر والفـن  دو

باقي أوروبا والعامل بإشعاع احلضارة األندلسيني اليت لن متوت، ومنهـا األندلسيني، وكان هلذه املعلمة الفضل األجل يف مد 
  ).5انشق ضوء السراج اإلسالمي الوهاج إىل كل بقاع املعمورة مشاال وغربا)(

) تقـــرتح املؤلفـــة إعـــادة قـــراءة تـــاريخ األنـــدلس. فمـــع قيـــام اإلمـــارة األمويـــة 45-21يف القســـم األول مـــن الكتـــاب (ص
هـــ)، يبــدأ تــاريخ 132الــرمحن الــداخل، اهلــارب مــن املشــرق بعــد ســقوط اخلالفــة األمويــة هنــاك (باألنــدلس علــى يــد عبــد 

األمــويني باألنــدلس، ومعهــم بدايــة بنــاء هويــة خاصــة باإلمــارة اجلديــدة. وتوضــح الباحثــة الســياق التــارخيي والسياســي الــذي 
إذ إضـافة إىل كونـه يشـكل رمـزا للخالفـة األمويـة  هيأ لعبد الرمحن الظروف لتشكيل إمارته اليت ستكون منوذجا ال مثيل له،

ــا، فهــو أيضــا إجنــاٌز للرببــر الــذين يهــزهم احلمــاس ملعانقــة جمــد اخلالفــة باألنــدلس، وألن الدولــة األمويــة كانــت قــد  املطــاح 
س، انقرضت سياسيا يف الشرق، فإنه سيكتب هلا ميالد جديد بالغرب يف وقت كانت أوروبـا تعـيش فيـه مرحلـة ظـالم دامـ

ودخــــول عبــــد الــــرمحن إىل األنــــدلس كــــان حــــدثا حامســــا ألنــــه سيضــــع أســــس أوروبــــا علــــى مســــتوى تــــدعيم التعــــايش بــــني 
املتناقضات, واحلـرص علـى نشـر احلـوار والسـالم والتسـامح بـني اليهـود واملسـيحيني واملسـلمني، وبالتـايل زرع ثقافـة احلريـات 

  الدينية أو حرية املعتقد.
ثنائي مــن التعــايش بــني الــديانات الــثالث يف األنــدلس، ومــن التســاكن الــذي غلــب علــى غــري أن هــذا النمــوذج االســت

جتـــاور القـــيم الثقافيـــة املتنـــافرة واملنتميـــة لشـــعوب ومجاعـــات إثنيـــة متباينـــة، واإلقبـــال علـــى الثقافـــة واللغـــة العـــربيتني مـــن قبـــل 
 وظهور الطاعون األسود، وظهـور مفهـوم اجلماعات غري العربية، سوف يتوارى وستكبح مجاحه مع تصاعد التشدد الديين

  النقاء العرقي أو الصفاء الثقايف الذي سيطبع الفرتة ما بعد الوسيطة.
م باســــتقالليتها داخــــل اجملــــال اإلســــالمي (وهــــي 711لقــــد متيــــزت األنــــدلس منــــذ الفــــتح العــــريب اإلســــالمي هلــــا ســــنة 

م)، وبإشـعاعها الثقـايف الـذي وصـل حـىت داخـل 939ًة سنة االستقاللية اليت توَّجها إعالن عبد الرمحن الثالث نفسه خليف
العامل الالتيين. كانت األندلس آنـذاك متألقـًةً◌ بأكملهـا. وألقهـا الفكـري, الـذي ال ميكـن فصـله عـن رفاهيتهـا املاديـة، هـو 

ايــة املطــاف (جــوهرة العــامل الســاطعة)( افــة الســامية. )، وســراج أوروبــا الــذي ينثــر عليهــا أشــعة الثق6الــذي جعــل منهــا يف 
ايـة القـرن العاشـر املـيالدي، وهـم الـذين مل يسـهموا  –ولقد تأثرت مسرية األنـدلس بتوافـد عناصـر الرببـر (املغاربـة) عليهـا 

ــم قــاموا بالــدور األول يف احلــرب األهليــة الــيت انــدلعت يف بدايــة القــرن اخلــامس  -حســب املؤلفــة يف ذلــك اإلشــعاع، بــل إ
م)، اســــتمرت اهلويــــة األندلســــية قائمــــة يف ممالــــك الطوائــــف، 1031إلغــــاء اخلالفــــة ســــنة (اهلجري/احلــــادي عشــــر. وبعــــد 
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وانتشرت يف األصقاع املسيحية بفضل ازدهار املبادالت. ولقد أدت حروب االسرتداد اليت اندلعت عقب االسـتيالء علـى 
لـة يف املـرابطني، مث يف املوحـدين بعـد م) إىل جواز القـوات الرببريـة (املغربيـة) إىل األنـدلس ممث1085هـ/478طليطلة سنة (

م). ونتج عـن ذلـك التـدفق الرببـري تعـرض الثقافـة األندلسـية للضـعف، وانقطـع إسـهام اليهـود واملسـلمني يف 1147سنة (
الثقافة األوربية. ولقد مسح التوسع املسيحي عقب حروب االسرتداد بأن يتأثر الغازي املسيحي حبضارة األندلسـي املنهـزم، 

  م).1492ه احلضارة انطفأت مع سقوط غرناطة سنة (لكن هذ
إن كتــاب (األنــدلس العربيــة) لــيس كتــاب تــاريخ بــاملعين املعــروف، بــل هــو رســم للمســارات الثقافيــة لألنــدلس منــذ أن 
صـــارت عربيــــة، عـــرب تصــــوير شخصـــيات هامــــة مـــؤثرة أسســــت لثقافـــة احلــــوار والتســـامح وبنــــاء املعـــىن االجتمــــاعي للثقافــــة 

ــا ال تســعى إىل (إعــادة بنــاء تــاريخ واإلنســان، و  أيضــا عــرب وصــف وتتبــع لــبعض املــآثر العمرانيــة اجلميلــة. وتعــرتف املؤلفــة بأ
العصــر الوســيط، أو تــاريخ إســبانيا الوســيطية)، وإمنــا اختــارت أن ترســم (مــن بدايــة الكتــاب إىل آخــره، سلســلة مــن الصــور 

  ).7ألمكنة، من وجهة نظر ثقافة أكثر منها سياسية)(الشخصية املنمنمة يف إطار امتداد شاسع من األزمنة وا
)، وينقســم 204-47ذلــك مــا تفصــله املؤلفــة يف القســم الثــاين الــذي يشــكل عصــب كتــاب (األنــدلس العربيــة) (ص 

إىل ست عشرة دراسة تدور حول (زخـارف بـارزة)، أو وجـوه معروفـة مـن: شـعراء تروبـادور، فالسـفة، مثقفـني، رجـال علـم 
ــا (قصــور [مجــع قْصــر] أو سياســة، قصــو  ر، مكتبــات, حــدائق أو جنــات كمــا كانــت تســمى, مســاجد وكنــائس...إخل، إ

الذكري) اليت تبسط املؤلفة فيها يف ترتيـب كرونولـوجي، النظريـات الـيت طرحتهـا سـابقا. إن مقاربتهـا مقاربـة ثقافـة، واألمثلـة 
  اليت تسوقها مستمدة من اللغة، ومن األدب أو من الفن.

اية القـرن الثـامن ومطلـع القـرن التاسـع املـيالدي، يعكـس تركـز سـلطة جديـدة، فاملسجد ا جلامع بقرطبة الذي شيد يف 
وتشــكل هويــة ثقافيــة. ويف منتصــف القــرن التاســع، أبانــت قضــية شــهداء قرطبــة األزمنــة الــيت تســببت فيهــا عمليــة تعريــب 

اي بـــن شـــربوط، كاتـــب عبـــد الـــرمحن الثالـــث، املســـيحيني واعتنـــاقهم لإلســـالم. قـــرن بعـــد ذلـــك، سيجســـد اليهـــودي حســـد
انـــدماج الطائفـــة اليهوديـــة باألنـــدلس، ويقـــيم الـــدليل علـــى إشـــعاع اخلالفـــة األمويـــة باألنـــدلس. وكـــان قـــد أرســـله ســـفريا إىل 

بيانــا  –م 1009الــذي دمــره الرببــر املغاربــة خــالل فتنــة –اإلمرباطــور البيزنطــي. يف نفــس الوقــت، ميثــل بنــاء قصــر الزهــراء 
يا ويف نفس الوقت إجنازا ثقافيا أندلسيا خالصا. وظلت أندلس الطوائف يف القرن احلادي عشر أرضا ثقافيـة خصـبة سياس

ألول مرة أن يـنظم الشـعر باللغـة العربيـة. وكتـاب  -: فقد استطاع صامويل ابن النغريلة الوزير اليهودي يف البالط الغرناطي
ب (الغــزل) قــد بلــغ أوجــه آنــذاك. أمــا النرمانــديون الــذين اســتولوا علــى (طــوق احلمامــة) البــن حــزم يبــني كيــف أن شــعر احلــ

  م) أخذوا معهم مغنيات األعيان العرب، فقد نقلوا هذه احلساسية الشعرية إىل العامل الالتيين.1064بربشرت سنة (
عشر (عاصـمة ولقد أسفرت حرب االسرتداد عن أشكال من املثاقفة. وتقدم طليطلة اليت أضحت خالل القرن الثاين 

) منوذجـا حيـا عنهـا، مبآثرهـا ذات العمـران 8للرتمجة وجالبة للتنافس الفكري والثقايف، وخاصة ويف جمـال العلـوم والفلسـفة)(
املســتعرب (ومــن بينهــا كنيســة القــديس رومــان) ومبدرســة ترمجتهــا. ولقــد أصــبحت املدينــة طيلــة القــرن الثالــث عشــر املركــز 

املثقفـــني  -وكـــان مولعـــا بالثقافـــة العربيـــة –اســـتعمل اإلمرباطـــور فريـــدريك الثـــاين يف بالطـــه العلمـــي األول يف الغـــرب. ولقـــد 
الذين تكونوا مبدرسة طليطلة، أمثال ميشال سكوت. وكان ينظر لسكان إسبانيا املسرتدة (أي األندلس) يف مجيع املناطق 

لـــم الفلـــك مبدينـــة لنـــدن، ونشـــر أمنـــاط القصـــة باعتبـــارهم علمـــاء: لقـــد درس بيـــري ألفونســـو، اليهـــودي املتمســـح، العربيـــة وع
واحلكي على شاكلة ألف ليلة وليلة. يف نفس الوقت، كان التقليد الثقايف األندلسي يضـمحل كمـا يشـهد علـى ذلـك نبـذ 



 197

يهــودا هــاليفي العنيــف للشــعر لصــاحل الدراســات الدينيــة، وهجرتــه إىل املشــرق الناجتــة عــن أزمــة الطائفــة اليهوديــة علــى عهــد 
ــدف القيــام برتمجــة التينيــة للقــرآن ســنة (املــرا ــل، باألنــدلس  م)، 1142بطني. إن تنقــل راهــب (ديــر كلــوين)، بطــرس املبجَّ

يشكل حلظة حامسة يف نقل السجال بني العقيدة والعقل إىل العامل الغـريب. إن اهلجمـات املتكـررة ضـد الرُّشـدية (نسـبة إىل 
  تشهد على معارضة رجال الدين الالتينيني للعقل األندلسي.ابن رشد) جبامعة باريس يف القرن الثالث عشر 

وهـو الـذي رعـى وشـجع العديـد مـن  –) 1284-1252فبعد فرتة مزهرة على عهد ملـك قشـتالة ألفونسـو العاشـر (
 ) اصــطدمت الثقافــة األندلســية يف9عناصــر الثقافــة العربيــة، ومــن أهــم الثــروات الفكريــة الــيت اســتفاد منهــا العــرب الالتيــين)(

ــا، بعراقـل كبــرية: يف بدايـة القــرن الرابـع عشــر هـاجم (موســي دي ليـون) النزعــة العقليـة ذات النفحــة العربيـة الــيت   إسـبانيا ذا
كـــان قـــد دافـــع عنهـــا ابـــن ميمـــون، الفيلســـوف اليهـــودي الكبـــري يف القـــرن الثـــاين عشـــر، وأراد أن يعوضـــها بنـــوع مـــن النزعـــة 

يــاة الثقافيــة مبملكــة غرناطــة، وهــي الــيت احتضــنت اإلرث األندلســي، مــا تــزال الصــوفية. يف القــرن الرابــع عشــر، كانــت احل
بصحة جيدة. فقد تبىن ملوك قشتالة أسلوب ملوك بين نصر اجملسد يف قصـر احلمـراء، وأقـاموه يف قصـورهم بإشـبيلية. كمـا 

م اجلديــــدة. ومت تســــليم غرناطــــة ســــنة ( تســــامح. وكــــان امللكــــان م) يف جــــو يطبعــــه ال1492تبنــــاه يهــــود طليطلــــة يف بيعــــا
الكاثوليكيان يعتمران عمامات أندلسية، وضمنا للمسـلمني األندلسـيني حريـة العبـادة. إن التخلـي عـن هـذا العهـد مث طـرد 
يهــود إســبانيا يف نفــس الســنة قــد دق نــاقوس النهايــة للثقافــة األندلســية. ففــي بدايــة القــرن الثــامن عشــر، مل يشــاهد منهــا 

) Aljamiadoطلــة : املخطوطــات العربيــة الــيت كتبهــا املورســكيون ُدونــت باللغــة األخلاميــة (ســريفانتس ســوى بقايــا طلي
  (قشتالية حبروف عربية).

ا هذا نظرة خمتلفة متامـا عـن تـاريخ األنـدلس، وهـي نظـرة ختلصـت  خنلص إىل القول أن ماريا روزا مينوكال تقدم يف كتا
ـــا ليســـت مستشـــرقة أو مســـتعربة، بـــل فيهـــا املؤلفـــة مـــن املواريـــث الصـــليبية واأليديولوج يـــة والسياســـية القدميـــة واحلاليـــة، كو

متخصصــة يف الدراســات الرومانثيــة. وهــذا األمــر مــن شــأنه أن جيعلهــا أكثــر موضــوعة وأشــد إنصــافا يف مناقشــتها لــألدب 
بفعلهــا الكبــري يف العــريب الــذي كتــب يف أوروبــا خــالل القــرون الوســطى. فقــد أنصــفت الثقافــة العربيــة اإلســالمية، وأقــرت 

اإلشـــعاع الـــذي عرفتـــه احلضـــارة اإلنســـانية يف أوروبـــا والعـــامل بأســـره متجســـدة يف احلكـــم اإلســـالمي باألنـــدلس علـــى عهـــد 
األمويني وما أفشاه من ثقافة احلوار والتسامح، وإن كنا نلمس نوعا مـن التحامـل علـى الشـمال اإلفريقـي اإلسـالمي الـذي 

ا لقرون من الزمن.لعب دورا حامسا يف إيصال اإلس   الم إىل األندلس ومتديد عمر احلكم اإلسالمي 
كتـــاب (األنـــدلس العربيـــة) لـــيس كتـــاب تـــاريخ بـــاملعىن التقليـــدي، بـــل هـــو كتـــاب، كمـــا جـــاء يف تقدميـــه، حيـــاول رســـم 
 املســارات الثقافيــة لألنــدلس منــذ دخــول العــرب إليهــا، عــرب تصــوير شخصــيات فاعلــة، شخصــيات أسســت لثقافــة احلــوار

والتسامح وبناء املعىن االجتماعي للثقافـة واإلنسـان، وعـرب تتبـع تـاريخ بعـض املـآثر. ويـدعو القـارئ إىل قـراءة خمتلفـة لتـاريخ 
األنــدلس العــريب والنظــر يف تــاريخ التــأثريات الثقافيــة األوروبيــة نظــرة أخــرى, خاصــة فيمــا يــرتبط بالعالقــة بــني الثقافــة العربيــة 

بية سامهت بشكل كبري يف رسم صورة جديدة للعامل الغريب ووضعت أسسه الثقافية اليت كانت والغرب, ألن األندلس العر 
ا دراسة تركز على األسباب والطرق اليت متكننا من رؤية مركزية األندلس يف أوروبا، وجتعل القـارئ ينظـر  منطلق حداثته. إ

  ألسباين.                 إىل هذه الفرتة األندلسية بوصفها واحدة من أجمد فرتات التاريخ ا
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 سالميا حتى نهاية العصر المملوكيإتراجع علميا  ال

 خرآغريقية شيء والعلوم اإل ،ءيسالمية شالعلوم اإل

  *حممود حداد
بالواليــات املتحــدة   أحــد املختصــني يف الدراســات و العلــوم العربيــة و اإلســالمية متتــاز معاجلــة الــدكتور جــورج صــليبا،

ـا ال تركـز علـى (يف كتابـه اجلديـد:  ة كولومبيـا يف نيويـورك)،األمريكية (جامعـ العلـوم اإلسـالمية و قيـام النهضـة األوروبيـة) بأ
هذه العلوم بصورة مستقلة عن السياقات األخرى اليت حصلت أثنائهـا و رمبـا قبلهـا، بـل بتقـدمي موضـوعاته بشـكل مـرتابط 

لـيت مت فيهـا التطـور العلمـي الـذي يناقشـه. ولـذلك، فـان قـراءة كتـاب مع التاريخ السياسي واإلداري واالقتصـادي للمرحلـة ا
  من كتبه يغين معرفة القارئ يف أكثر من جمال بدل إغنائه يف جمال واحد فقط.

  يناقش الكتاب اجلديد الذي صدر باإلنكليزية العديد من األفكار أمهها:   
فســـها الـــيت ناقشـــها املؤلـــف يف كتابـــه (الفكـــر العلمـــي أســـئلة البـــدايات. يف الفصـــلني األولـــني يعلـــق حـــول الفكـــرة ن -1

م). و يدخل الكاتب يف هذين الفصـلني يف التفاصـيل الـيت أدت إىل 1998العريب) (نشرته جامعة البلمند يف لبنان العام 
  الديوان. بروز ما يسمى بالعلوم اإلسالمية يف عهد اخلليفة عبد امللك بن مروان و العالقة بني نشوء تلك العلوم و تعريب

الفكــرة الثانيــة تتعلــق باملواجهــة مــع الــرتاث اإلغريقــي لــيس فقــط جملــرد انــه إغريقــي، و لكــن ألنــه كــان غــري موثــوق  -2
علميا. و تعترب هذه احملاولة ملواجهـة العلـوم اإلغريقيـة مؤشـرا للنضـوج و نـذيرا مبـا ميكـن تسـميته العلـوم اإلسـالمية املسـتقلة. 

ن العلـــوم العربية/اإلســـالمية مل تتضـــمن جمـــرد احملافظـــة علـــى العلـــوم اإلغريقيـــة كمـــا يقـــال لنـــا هنـــا ينـــاقش الكاتـــب أطروحـــة أ
  باستمرار، بل إن تلك العلوم كانت مبثابة نقد للعلوم اإلغريقية و إعادة بناء هلا على أسس علمية أكثر ثباتا. 

لعلـوم اإلغريقيـة غـري الكافيـة و الـيت كـان ينتقل الكاتب إىل فصل مكرَّس ملناقشة العالقات بني اإلسالم كدين و ا -3
جيــب تطويرهــا لكــي ختــدم اإلســالم بشــكل أفضــل. و حيــاول الكاتــب أن يصــيب أكثــر مــن عصــفور حبجــر واحــد. يظهــر 

.  )Galileo(الكاتــب كيــف ميكــن أن يكــون الــدين حــافزا للعلــم، ولــيس يف مواجهــة معــه كمــا حــدث مــع العــامل غــاليللو 
الدينيــة البســيطة مثــل الرغبــة يف الصــالة عنــدما يكــون ظــل الشــخص بطــول معــني و باجتــاه  كمــا يظهــر كيــف أن املتطلبــات

مكـــة، أدت إىل ظهـــور علـــوم جديـــدة مل تكـــن معروفـــة حـــىت يف الثقافـــة اإلغريقيـــة. ففيمـــا يتعلـــق بعلـــم املثلثـــات، مت تطـــوير 
سـابية مـن أجـل معرفـة مواقيـت الصـالة حساب املثلثات الكروية من أجل حتديد اجتاه (القبلـة)، وحتـديث علـم اجلغرافيـا احل

يف عـــدة مواقـــع مـــن العـــامل. لقـــد مت تطـــوير كـــال مـــن هـــذين العلمـــان يف العهـــد اإلســـالمي و نـــتج عنهمـــا مـــا يســـمى بــــ(علم 
امليقــات). وبطريقــة مماثلــة لــذلك، فــإن التــزاوج بــني علــم اجلــرب كمــا مت إعــادة صــياغته مــن قبــل حممــد بــن موســى اخلــوارزمي 

ة أدى إىل إنشاء علم جديد هو (علم الفرائض). ويسـتخدم وفرائض الشريع ة من أجل حتديد املرياث و أمور أخرى مشا
  الكاتب هذان املثالن ليربهن كيف مت تغيري العلوم اإلغريقية وكيف مت تأسيس علوم أخرى لتلبية حاجات دينية حبتة.

هذا املناخ الثقايف و الـديين، تطـرق إىل العالقـة بـني بعدما عرف الكاتب العلوم اإلسالمية املستقلة اليت نشأت يف  -4
تلــك العلــوم و األســئلة الفلســفية و الكونيــة الــيت انبثقــت عــن العلــوم اإلغريقيــة و كيــف متكنــت العلــوم اإلســالمية مــن إنتــاج 

ن نصـيب تطورات مهمة ممـا جعلهـا مثـرية لإلهتمـام مـن قبـل علمـاء النهضـة األوروبيـة. وبـالطبع تكـون حصـة األسـد هنـا مـ
وعلمـــاء الفلـــك األوائـــل. و يركـــز الكاتـــب وبطريقـــة دقيقـــة، علـــى العالقـــة  )Copernicus(العالقـــات بـــني كوبرنيكـــوس 

املباشرة اليت أخذ فيها كوبرنيكوس و يف جماالت خمتلفة علوم احلساب اليت اطلع عليها من مؤيـد الـدين األردي (تـويف عـام 
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). أمــا فيمــا 1375م) و بالتأكيــد مــن ابــن الشــاطر الشــهري (تــويف 1274م) و ناصــر الــدين الطوســي (تــويف عــام 1266
خيتص بأكرب برهان بأن العلوم األوروبية مدينة للعلوم اإلسالمية، يفصل الكاتب العالقة بني النموذج احلسايب الذي طـوره 

لـــه إذ أنـــه ارتكـــب ابـــن الشـــاطر لكوكـــب عطـــارد الـــذي اســـتعاره (أو نقلـــه) كوبرنيكـــوس مـــن دون أن يفهـــم متامـــا كيفيـــة عم
أخطاء كثرية يف وصف عمله. لـذلك، اختـار د. صـليبا هـذا النمـوذج ليظهـر بوضـوح أن كوبرنيكـوس كـان ينقـل منوذجـا ال 
يعرف كيفية عمله و بالتايل ال ميكنه أن يكون قد اخرتعه هو كما أنه من غري املعقول أن يكون ذلـك نتيجـة صـدفة أدت 

بعيــدين عــن بعضــهما الــبعض كمــا اعتقــد الــبعض. و ينطبــق ذلــك أيضــا علــى اســتعارة  إىل اخرتاعــني متطــابقني يف مكــانني 
أبقــى علــى نفــس   ) حيــث أن كوبرنيكــوسTusi Coupleكوبرنيكــوس للنظريــة احلســابية املعروفــة بالثنــائي الطوســي (

قـرتف خطـأ قـراءة احلـرف األحرف اليت تشري إىل النقاط اجليومرتية يف تلك النظرية. و هنا يشري صليبا إىل أن كوبرنيكوس ا
العريب (ز) ك (ف) اليت هي قريبة جدا يف اللغة العربية. هنا ميكن التوقف لتقدم تفصيل خمتصـر لألفكـار الـيت وردت حـىت 

  ن:آلا
تطلبت احلضارة اإلسالمية مفاهيم مل تكن متوفرة يف احلضارات اليت سبقتها. مثال: إن الصالة باجتاه الكعبة يف مكة  

اجتاه القبلة هو فرض من فرائض الدين اإلسالمي و مل يكن له أي مثيل يف احلضارة اإلغريقية أو أي حضارة املكرمة أي ب
أخرى. إن مثل هذا الفرض أدى إىل ظهـور عقـدة حسـابية تقنيـة مل يكـن مـن املمكـن حلهـا بـالرجوع إىل احللـول احلسـابية 

علـى علمـاء احلسـاب يف اإلسـالم حـل هـذه املسـألة بأنفسـهم املوجودة حىت ذلـك الوقـت يف املراجـع العلميـة القدميـة. كـان 
وإن كانوا استخدموا بعض النظريات املوجودة يف احلضارات السابقة. ونتيجة ذلك ميكن القول بان علم حساب املثلثـات 

ثــال الكرويــة تطــور إىل مــا هــو عليــه يف عصــور اإلســالم األوىل علــى يــد علمــاء مميــزين يف علــم الفضــاء و احلســاب مــن أم
  ). 870حبش احلسيب (تويف عام 

كمــا كــان هنــاك اهتمــام بقضــايا أخــرى مثــل مراقبــة اهلــالل اجلديــد مــع كــل التعقيــدات الــيت تصــطحب ذلــك إذ كانــت 
احلضــارة اإلســالمية تســتدعي وضــع تقوميــات زمنيــة حتــددها تلــك املراقبــات. أمــا مــن ناحيــة األرقــام أو مــا يســمى (باحلــدود 

فقد اكتشف مرتمجو املراجع اإلغريقية األصلية إىل العربيـة، يف ذلـك الوقـت، وجـود أخطـاء  )Parameters(احلسابية) 
مل يستطع املرتمجون السكوت عنها. و جد املرتجم العجاج بن منـار إحـدى تلـك األخطـاء (وهـو املـرتجم الـذي تـرجم إىل 

لبطليمــوس. و لقــد مت ترمجــة  )Almagest(و اجملــس  )Euclid(ليوســيلد  )Elements(العربيــة (العناصــر) أو ال
) و ال يـــزال هـــذان الكتابـــان 813-833) و ابنـــه املـــأمون (786-809الكتـــابني يف عهـــد اخلليفتـــني هـــارون الرشـــيد (

موجــــودان إىل اآلن بشــــكل خمطوطــــات جمتزئــــة أو كاملــــة. اكتشــــف العجــــاج عنــــد ترمجتــــه إن األرقــــام املســــتخدمة مــــن قبــــل 
ـــا ســـتعطيها إذا مـــا متـــت بطليمـــوس حلســـاب طـــول الشـــهر القمـــري لـــن  تعطـــي النتيجـــة نفســـها الـــيت افـــرتض بطليمـــوس بأ

يومــا و ســاعة واحــدة و هــي املــدة الــيت تفصــل  )126007(القســمة بشــكل صــحيح. أو بكلمــات أخــرى إذا مــا قســمنا 
لألشــهر القمريــة الــيت تفصــل األشــهر القمريــة حيصــل املــرء علــى شــهر قمــري بطــول  )4267(خســويف القمــر علــى عــدد 

بالقســـمة     يوما.أمـــا إذا مـــا أخـــذنا تلـــك األرقـــام فقـــط بالرتتيـــب املقـــدم مـــن بطليمـــوس وقمنـــا )29¸31¸50¸8¸20(
يومـا وهـو الـرقم الـذي ال ينطبـق مـع الـرقم النـاتج  )29،31،50،8,9،20(املشار إليها حنصل على شهر قمـري بطـول 

  عن حسابات بطليموس.
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الـــرقم الصـــحيح و لـــيس الـــرقم الـــذي تضـــمنته النســـخة اإلغريقيـــة تتضـــمن النســـخ املوجـــودة لرتمجـــة العجـــاج (للمجـــس) 
األصــلية، وهــذا يعــين أن العجــاج اعتمــد الــرقم املصــحح ممــا يشــري إىل انــه كــان يعمــد إىل الــتفحص و التــدقيق يف األرقــام و 

  ليس فقط الرتمجة البسيطة، أي انه كان مؤهال ملثل هذا التدقيق و ليس مرتمجا غري متدخل يف صلب النص.
و ليس هذا مبستغرب إذا ما نظرنا إليه من منظور العوامل االجتماعية و الفكرية اليت كانـت سـائدة يف ذلـك العصـر و 
الــيت أســهب الكاتــب يف احلــديث عنهــا يف مكــان آخــر مــن الكتــاب. و قــد فرضــت هــذه العوامــل علــى كــل مــرتجم أن ال 

  .النصوص يتغاضى عن أي خطأ ميكن أن يعرتضه أثناء ترمجته ألي نص من
 inclination of the( ومن األخطاء البارزة اليت متت اإلضاءة عليها هي حتديد ما يسمى بـ(مبادرة االعتدالني)

ecliptic ( (الشــمس و القمــر) الــيت اســتخدمها بطليمــوس يف مجيــع اجنازاتــه املتعلقــة بعلــم الفلــك، و هــي الســرعة الــيت
ا (االعتدال الربيعي) بالنسبة للنج   وم الثابتة.يرتاجع 

ـــه (صـــور الكواكـــب) الـــذي أجنـــزه عـــام   )م،965(بعـــد حـــوايل قـــرن مـــن الـــزمن اســـتخدم عبـــد الـــرمحن الصـــويف يف كتاب
ســنة (دقيقــة ليحــدد تغيــري مواقــع النجــوم الــيت كــان مت حتديــدها مــن قبــل بطليمــوس حــوايل  42درجــة و  12اســتخدم رقــم 

عه بطليمــوس. و أظهــر الصــويف بوضــوح أنــه قــام باســتخدام درجــات الــذي كــان قــد وضــ 8ميالديــة بــدال مــن تغيــري  )150
ســنة و الــذي مت حتديــده مــن قبــل علمــاء الفلــك يف عهــد اخلليفــة املــأمون  66الــرقم األصــح الــذي هــو درجــة واحــدة لكــل 

  كما فعل بطليموس.  )سنة100(بدال من استخدام درجة واحدة لكل 
دار الشمسـي و قيمـة املعادلـة الشمسـية القصـوى. لقـد مت إعـادة موقـع املـ  هناك أرقام أخرى مثل درجة احننـاء املـدار و

حتديد كل من هذه النقـاط يف بغـداد يف القـرن التاسـع حـىت أن بعضـها مثـل درجـة احننـاء املـدار ال تـزال تسـتخدم إىل يومنـا 
  هذا. 

ا مراجع احلضارة اإلغريقية  ومقدرة علمـاء الفلـك يف لقد دفعت هذه النتائج اليت تباعدت عن تلك األرقام اليت حدد
العصر اإلسالمي على الغوص يف األسباب الـيت أدت إىل تلـك األخطـاء علـى قيـام هـؤالء العلمـاء بالبحـث عـن األسـباب 
ؤالء اإلغريـق العظـام إىل القيـام بتلـك األخطـاء. و قـدم هـؤالء العديـد مـن األسـباب حـىت وصـلوا إىل األسـباب  اليت أدت 

يــة إذ أنــه مل يســتطع أحــد مــنهم التقليــل مــن اجنــازات بطليمــوس املهمــة يف علــم الفلــك، إال أن الــيت ترجــع إىل أســباب خيال
األســباب األكثــر واقعيــة ضــمت أســبابا مثــل اخلطــأ اإلنســاين و عــدم تطــوير املعــدات املســتخدمة واســرتاتيجيات املراقبــة و 

الفلكي اإلغريقي بأكمله. و هذا ما أدى غريها ، كل هذه األسباب شكلت املقدمة الضرورية لتجديد و تصحيح النظام 
إىل ظـــاهرة مثـــرية لالهتمـــام و هـــي أن واضـــعي النظريـــات الـــذين بـــدأوا يشـــهدون ســـقوط ركـــائز العلـــوم اإلغريقيـــة مـــن قبـــل 
ـم متعلقـة بصـحة بعـض النظريـات العلميـة  زمالئهم الذين قدموا اإلثباتات احلسية لذلك، عمـدوا إىل طـرح أسـئلة خاصـة 

م.) الـذي 873بن شاكر (تويف   عندها بدأت أنواع جديدة يف الكتابة بالظهور مثل رسالة حممد بن موسى اإلغريقية. و
) املسؤول عن احلركة اليومية ninth sphere(  شكك فيها بنظرية بطليموس اليت تقول بأن اجملال أو (النطاق التاسع)

طابقـا مـع (النطـاق الثـامن). و قـد سـأل حممـد بـن ) وكـان متetherيثـر) (للكون كان مصنوعا مـن مركـب بسـيط هـو (اإل
  نفسه كيف ميكن لكوكب مكون من هذا املركب أن حيرك كوكبا آخرا؟ موسى بن شاكر

وشهدت القرون اليت تلت تكثيفا هلذا النوع مـن التسـاؤالت. وهكـذا بـدأ نـوع آخـر مـن الكتابـة بـالظهور. بـدأ العلمـاء 
ناك لتصحيح بعض األرقام احملددة يف املراجع اإلغريقية. و كانـت قـد أصـبحت بالذهاب أبعد من القيام بتجارب هنا و ه
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لديهم اجلرأة الكافية لنقد فيزيائيني إغريق بأمهية غـالن أو عـامل الفلـك اإلغريقـي املعـروف بطليمـوس بقضـايا أساسـية تتعلـق 
 )Galenمــال نقــديا ضــد غــالن (بصــلب العلــوم اإلغريقيــة. و مــن هــؤالء العلمــاء نــذكر أبــو زكريــا الــرازي الــذي كتــب ع

ا بعنـوان (الشـكوك علـى  (بعنوان (الشكوك على جالينوس) وابن اهليثم الذي أصدر بعد حوايل قرن من الزمن عمال مشا
ة أيضـا بعنـوان (االسـتدراك  بطليموس)، باإلضـافة إىل عـامل الفلـك األندلسـي اجملهـول االسـم و الـذي كتـب أطروحـة مشـا

  على بطليموس).
فعل جدية معلنة انتهاء أفضلية العلوم  وداية القرن احلادي عشر بدأت هذه املوجة من االنتقادات تؤدي إىل ردومع 

اإلغريقيــة القادمــة مــن اليونــان. كــان هنــاك إدراك اجتمــاعي شــامل بضــرورة الوصــول إىل نظريــات علميــة جديــدة ال تتضــمن 
وا بأخـذ هـذا التحـدي علـى عـاتقهم. مـن ؤ ة مـن العلمـاء الـذين بـداألخطاء املوجـودة يف العلـوم اإلغريقيـة. و كـان هنـاك قلـ

احملاوالت األوىل لوضع أسس نظريات حسابية جديدة بديلة لتلـك الـيت وجـدت عنـد اإلغريـق تلـك الـيت وضـعها أبـو عبيـد 
هــذه ) و كــان تلميــذا للفيلســوف الشــهري ابــن ســيناء. و لكــن مثــل كــل البــدايات مل تلــق 1070اجلورجــاين (تــويف حــوايل 

ـا جـاءت مـن قبـل فيلسـوف مل يكـن مـؤهال فعـًال لوضـع نظريـات حسـابية، و لكـن مثـل   احملاولة اخلجولة جناحا حقيقيا أل
  جيابية جيدة.إكل البدايات، أيضا، كانت مبثابة مؤشر ألمور 

ــــــة   .إضــــــافة إىل مــــــا ذكــــــره عــــــن املرحلــــــة العباســــــية، يشــــــري الكتــــــاب إىل مرحلــــــة أخــــــرى الحقــــــة هــــــي املرحلــــــة اململوكي
يف ذلـــك العصـــر الـــذي بـــدأ يف منتصـــف القـــرن الثالـــث عشـــر بـــدأ الظهـــور املهـــم للعلـــوم اإلســـالمية و بـــدأ يـــرتك آثـــاره علـــى 
التطورات العلمية الالحقة. ميكن وصف هذه احلقبة حبقبه النضوج بالنسبة لألمـور العلميـة. بـدأ العلمـاء الـذين اطلعـوا مـن 

شفوا منافع املالحظات اجلديدة واملعدات اجلديـدة و االسـرتاتيجيات اجلديـدة أسالفهم على أخطاء العلوم اإلغريقية و اكت
و كـــانوا قـــد درســـوا مـــا ورد مـــن شـــكوك حـــول النظريـــات اإلغريقيـــة يف القـــرون الســـابقة بتأســـيس األســـس اجلديـــدة للعلـــوم 

  اجلديدة.
نـذاك و الـيت أدت آقـة الـيت اتبعـت ذا ما أراد أحد وصف اجلو العلمي يف العصر اململوكي فإن عليه الرتكيـز علـى الطريإ

بالنشاطات العلمية إىل النتائج املنطقية املرجوة. وبينما كان هناك أفراد يعملـون علـى حـل مشـاكل منفـردة يف العصـور الـيت 
سبقت العصر اململوكي، كان امليل يف العصر اململوكي حلل مجيع املشاكل لكل األوقات وحىت ألزمنة و أمكنـة افرتاضـية و 

حلـــول ميكـــن تطبيقهـــا يف كـــل األزمنـــة و كـــل األمكنـــة. و أكثـــر مـــا نـــرى ذلـــك يف علـــم الفلـــك بكـــل فروعـــه. فمـــثال،  خللـــق
م) الـــذي صـــنع آلـــة اإلســـطرالب العامليـــة و الـــيت أفـــاد يف 1349بالنســـبة لصـــناعة اآلالت، جنـــد ابـــن الســـراج (تـــويف حـــوايل 

تـويف (. كمـا كـان هنالـك العـامل مشـس الـدين اخلليلـي صنعها من جتـارب سـابقة وقعـت يف القـرن احلـادي عشـر يف األنـدلس
  م) الذي طور عدة معادالت حسابية سامهت يف حتديد اجتاه القبلة من أي مكان يف العامل.1360حوايل 

م). الــذي كــان 1375أمــا يف جمــال و ضــع النظريــات الفلكيــة فــيمكن اإلشــارة إىل علــي بــن إبــراهيم ابــن الشــاطر(تويف 
  اجلامع األموي يف دمشق مع زميله اخلليلي الذي تقدم ذكره.ضابطا للمواعيد يف 

  مساواة المملوكي اإلسالمي بالنهضوي األوروبي
ويعتقــد الــدكتور صــليبا أن العلــوم وصــلت مــع ابــن الشــاطر يف العصــر اململــوكي إىل نفــس املســتوى الــذي وصــلت إليــه 

لعهود السابقة حيث ميكن رؤية اإلطار الـذي منـت فيـه علـوم العلوم اململوكية با  العلوم األوروبية يف عصر النهضة. و بربط
الفلك يف العصر اململوكي وعصـر النهضـة األوروبيـة علـى حـد سـواء، وكـذلك تقـدير الطريقـة الـيت كانـت علـوم كوبرنيكـوس 
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مــاء علــى الفلكيــة مرتســخة باألعمــال اململوكيــة الســابقة. وغــدا هــذا هــو التطــور الطبيعــي لألفكــار العلميــة حيــث يعمــل العل
م و تطويرهــا علــى أســاس النظريــات الســابقة. هنــاك الكثــري مــن القضــايا الــيت شــغلت العلمــاء الســابقني مثــل   وضــع نظريــا

    قضية التماسك يف النظريات و ما شابه و اليت ظلت هي نفسها الشغل الشاغل لعلماء العصر احلديث.
الحنطـاط أو الرتاجــع النسـيب، و بالتحديــد فـإن الرتاجــع مل أمـا الفكــرة األخـرية الــيت ناقشـها الكتــاب فهـي مشــكلة ا -5

يتعلــق فقــط بــالعلوم اإلســالمية بــل بــالعلوم الصــينية و اهلنديــة و كــل العلــوم يف األحنــاء األخــرى مــن العــامل غــري األورويب. و 
القـرن السـادس عشـر  يقول الكاتب إن هذا (االحنطاط) مل يأت مثال ألن الغزايل قال هذا أو ذاك بل ألن الرتاجـع بـدأ يف

مع اكتشاف العامل اجلديد حيث مت إعادة توجيه كل التجارة العامليـة حنـو احملـيط األطلسـي بـدًال مـن العـامل اإلسـالمي وهـو 
األمر الذي أكسب أوروبا أطنانا من الذهب و الفضة باإلضافة إىل استعباد العبيد من دون أي مقابل. إن الكاتـب يعـزو 

ا إىل تلك األسباب و يفضل أال يناقش احندار الثقافات األخرى. كما أنه يشـري إىل أن (االحنطـاط) ظهور العلوم يف أوروب
عبــارة نســبية و إن النهضــة يف أوروبــا انطلقــت مــع االزدهــار الــذي اكتســبته تلــك القــارة بينمــا اســتمر بقيــة العــامل يف التقــدم 

  ىل أن مت استعماره و احتالله بواسطة تلك القوى األوروبية.بشكل بطيء معتمداً على نفس املوارد القدمية و املستهلكة إ
ولكــي يــتم تقــدمي صــورة أوضــح عــن عصــر الرتاجــع العلمــي اإلســالمي، علينــا أن نتــذكر مــا قالــه بعــض العلمــاء بأنــه إذا  

إننـا سـنالحظ كان على املرء أن يقارن اإلنتاج العلمي يف العامل اإلسالمي والصني وأوروبا يف بدايـة القـرن السـادس عشـر ف
أن احلضارات الثالث كانت على نفس مستوى التقدم تقريبا. أما بعد قـرنني مـن الـزمن، أي يف بدايـة القـرن الثـامن عشـر، 

  فإن تلك املقارنة أخذت يف تفضيل أوروبا بصورة واضحة.
دت الــوالدة خــرى يف أوروبــا حــدوقــد شــهد القرنــان، الســادس عشــر والســابع عشــر، عــدة ثــورات علميــة واحــدة بعــد األ

الفعلية للعلم احلـديث. و هلـذا السـبب ذاتـه جـرى طـرح العديـد مـن األسـئلة الـيت حاولـت اجلـواب عـن سـؤال : (ملـاذا ظهـر 
خـــرتني متنافســـتان معهـــا يف الوقـــت ذاتـــه؟) و حـــاول حمللـــون كثـــر إجيـــاد أالعلـــم احلـــديث يف أوروبـــا و لـــيس عنـــد حضـــارتني 

اجملتمعــات املختلفــة بينمــا حــاول آخــرون تفحــص الظــروف احلقوقيــة أو الدينيــة أو  االجتماعيــة لثقافــة  اجلــواب يف الرتكيبــة
السياسية هلذه اجملتمعات. وذهب البعض إىل الرتكيز على ظروف اجملتمعات اإلسالمية وإرجاعها بطريقـة أيديولوجيـة وغـري 

حنـو العديـد مـن العوامـل الـيت أسـهمت يف تارخيية إىل تاريخ هذه اجملتمعات. و لكن إذا وسعنا دائـرة البحـث الـزمين ونظرنـا 
تطــوير اإلنتــاج العلمــي يف أوروبــا أكثــر مــن غريهــا ، فإننــا نســتطيع أن نفهــم ال جمــرد طبيعــة تراجــع اإلنتــاج العلمــي يف العــامل 
اإلسالمي فحسب، بل إعطائنا فكرة عن املضمون االجتماعي و االقتصادي للعلـم نفسـه. وبتطبيـق املنهجيـة نفسـها الـيت 

االقتصــادية، فــان املنهجيــة هــذه -لــت تفســري بــروز العلــم يف القــرون اإلســالمية األوىل مــن خــالل الظــروف االجتماعيــةحاو 
نفسها ستجعلنا قادرين على فهم ملاذا منت هوة كبرية بني العلوم اليت أنتجت يف أوروبا و تلـك الـيت أنتجـت يف بقيـة أحنـاء 

  فقط. العامل، خاصة العامل اإلسالمي، يف مدة قرنني
مـــن هـــذه الزاويـــة ال يعـــود مهمـــا مـــا إذا كـــان كوبرنيكـــوس كـــان علـــى علـــم بأعمـــال العلمـــاء الـــذين ســـبقوه يف العـــامل    

اإلســالمي أم ال. و بــدال مــن ذلــك ينتقــل الرتكيــز إىل الظــروف الــيت أدت إىل إدمــاج أعمــال كوبرنيكــوس يف أعمــال الحقــة 
  امل القروسطي القدمي.أكثر تقدما و نظم تفكري أدت إىل سقوط نظام الع
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ا باستالم أطنان الذهب والفضـة و متلـك العبيـد األرقـاء و كـذلك   وبينما بدأت كل عائلة ملكية أوروبية و املرتبطني 
املوارد الطبيعية األخرى من املستعمرات، كان العامل اإلسـالمي جيـد نفسـه معـزوال بسـبب صـعود القـوى األوروبيـة املـذكورة. 

  ت امللكية و األمريية قد أصبحت ثرية و مالكة لقوة حبرية عسكرية و جتارية.وكانت هذه العائال
م باجتــاه غــرب شــرق يف البدايــة مث إىل الشــرق  - أمــا التفــاف الربتغــاليني حــول إفريقيــا فقــد ســاعدهم علــى توســيع جتــار

اهلنــدي حــىت احلــدود اجلنوبيــة للجزيــرة  عنــدما بــدأت املســتعمرات الربتغاليــة و اهلولنديــة فيمــا بعــد باالنتشــار مشــاال يف احملــيط
ايـــة األمـــر فـــان االكتشـــافات  العربيـــة و إىل الشـــرق أيضـــا بواســـطة اهلولنـــديني حـــىت األجـــزاء الشـــرقية للعـــامل القـــدمي. و يف 
االستعمارية اليت وصلت إىل آسيا اجلنوبية و الصني يف الشرق األقصـى بـدأت يف تغيـري التجـارة حـىت تلـك املنطقـة الشـرقية 
من حول العامل اإلسالمي و ليس عربه. هكذا، خسر العامل اإلسـالمي املبـادرة التجاريـة الـيت كـان ميتلكهـا سـابقا و أصـبح 
أكثر اعتماداً على القدر القليل من الثـروة الـيت كانـت أوروبـا مسـتعدة للتخلـي عنهـا لالجتـار مـع املـوانئ اإلسـالمية. أي أن 

ول مــن (إنتــاج الثــروة) إىل (اســتهالك الثــروة) مقابــل القــدر املتــوافر لديــه مــن املــوارد الوضــع يف العــامل اإلســالمي بــدأ بــالتح
  الطبيعية.

إىل أن مــا يســمى برتاجــع أو (احنطــاط) احلضــارة اإلســالمية حصــل  -برأينــا–وأهــم مــا يف الكتــاب إشــارته الصــحيحة  
املغـــويل، بـــل بســـبب ظـــروف جتاريـــة و  لــيس بســـبب عوامـــل أيديولوجيـــة مثـــل كتــاب الغـــزايل أو عوامـــل عســـكرية مثـــل الغــزو

اقتصـادية خارجيـة وعامليـة يف القـرن السـادس عشـر و مــا بعـده. و حيـث أن تعبـري (الرتاجـع) أو (االحنطـاط) يتضـمن إطــارا 
مقارنـــا، فـــان مـــا حصـــل كان،منـــذ البدايـــة، ســـباقا بـــني العـــائالت امللكيـــة األوروبيـــة وبـــاقي أحنـــاء العـــامل، مبـــا يف ذلـــك العـــامل 

ي. وقد خسر هذا األخري السباق. لكن أحدا ال جيب أن ينسى أن السباق احلقيقي بدأ يف القرن السـادس عشـر اإلسالم
نتيجة اكتشاف العامل اجلديد وأنه كان سباقا بـني أوروبـا مـن جهـة، و بـاقي العـامل مـن جهـة ثانيـة. و هـذا السـباق مسـتمر 

تبــدأ ثقافــة مــا بإنتــاج علــم أكثــر و أفضــل، فــان الثقافــة األخــرى  يف التســارع حــىت يومنــا هــذا. و بتعبــري مقــارن، إذا، عنــدما
ا تراجعت أيا كانت الظروف.   ستبدو و كأ

ها يف القرون الوسطى وكـان لظهورهـا  والالفت يف التطور األورويب هو ظهور مؤسسات جديدة مل يكن هناك ما يشا
قــرن الســابع عشــر شــهدت أوروبــا ازدهــار األكادمييــات مــا يربطهــا بــالثروة اجلديــدة املكتســبة. فخــالل النصــف األول مــن ال

العلميــة التابعــة لألســر امللكيــة، و هــي ظــاهرة مل تكــن معروفــة مــن قبــل علــى األقــل لــيس إىل درجــة أن كــل عائلــة ملكيــة أو 
ــا. و يبــدو أن اهلــدف مــن إقامــة هــذه األكادمييــات كــان موجهــا حنــو جتميــع أكثــر  أمرييــة أصــبح لــديها أكادمييــة خاصــة 
الرجــال علمــا يف تلــك الفــرتة و حتــررهم مــن األعبــاء املاليــة. و قــدمت األكادمييــات هلــذه النخبــة املثقفــة جــوا مــن املنافســة 
العلمية و الثقافية. و ما هو أكثـر أمهيـة أن هـذه احلركـة برمتهـا حتققـت دون تكلفـة ماليـة للبيوتـات امللكيـة الراعيـة هلـا؛ ألن 

  نان املرتبطة باالستثمار كانت تأيت عادة من خالل عدة طرق يف املستعمرات (املكتشفة).الرأمسال و قوة عمل العبيد األق
من هنا، فان التطورات العلمية الرئيسية يف أوروبا خالل القرنني السادس عشر و السابع عشر كانت نتاج هذه الدورة 

روة إىل إنتـاج املزيـد مـن العلـم و دفـع العلـم الديناميكية للثـروة الـيت أطلقـت بسـبب (اكتشـاف) العـامل اجلديـد. و دفعـت الثـ
اجلديد، بدوره، إىل إنتاج املزيد من الثـروة، وهكـذا دواليـك إىل أن مت تثبيـت هـذا الـنمط املـرتابط. و ينصـح املؤلـف الراغـب 

ية هلــذه برؤيــة هــذا الــنمط بــالنظر إىل العالقــة الوثيقــة بــني الشــركات احلديثــة وإنتــاج العلــم احلــديث فيجــد الســمات األساســ
ذه السرعة، فان إنتاج العلوم يف املنطقة اليت هـي اليـوم أوروبـا بـدأ بـالنمو متسـارعا تاركـا بقيـة أحنـاء  الدورة الديناميكية. و 



 204

العــامل مــع مشــاكل مــوارده اآلخــذة بالنضــوب و اســتخدام أســاليبه العلميــة القدميــة. فحــىت القــرن الســادس عشــرا كــان العــامل 
 يف موقع شبيه بأوروبا. و لكن مع بداية الدورة الديناميكية اجلديدة اليت ذكرناها و اليت بـدأت اإلسالمي و كذلك الصيين

ايــة القــرن الســادس عشــر وبدايــة الســابع عشــر،فان العلــم األورويب انطلــق بســرعة تاركــا وراءه كــال مــن العــاملني  العمــل يف 
  اإلسالمي و الصيين.

ضافة إىل األمريكي بعـد ذلـك، مبعـىن جتـاري و علمـي و تكنولـوجي، بالسـيطرة بالطبع، جرى ترمجة التفوق األورويب باإل
علـــى املزيـــد مـــن املـــوارد و قـــوة العمـــل مقارنـــة ببقيـــة العـــامل. و كـــان للســـيطرة الفعليـــة علـــى بـــاقي العـــامل بواســـطة االحـــتالل 

زال مســتمرا يف العديــد مــن العسـكري يف القــرنني الثــامن عشــر و التاســع عشــر أو مــا يســمى (عصــر االســتعمار) الــذي ال يــ
ــا متــر   منــاطق العــامل دور يف عــدم جعــل املنافســة متكافئــة. و هكــذا، كــان طبيعيــا أن تظهــر كــل الثقافــات غــري الغربيــة وكأ

أي حنــو مائــة ســنة بعــد  )م1600(مبرحلــة احنطــاط باملقارنــة بالثقافــة الغربيــة. و قــد بــدأ هــذا االحنطــاط أيضــا حــوايل العــام 
خـالل الفـرتة الـيت تعلمـت فيهـا السـالالت األوروبيـة احلاكمـة كيـف تـرتجم فوائـد تلـك االكتشـافات إىل  اكتشاف أمريكـا و

  قوة سياسية. 
لكــن املســألة األكثــر أمهيــة أن ال العلــوم اإلســالمية و ال العلــوم الصــينية اســتطاعت أن تبــدأ بــدورة إنتــاج الرأمســال املــايل 

مل اإلســالمي ، مــثال، فــإن مؤسســات العلــوم مثــل املراصــد واملستشــفيات و مــن خــالل أســاليب إنتاجهــا الذاتيــة. ففــي العــا
حىت دور العلوم (مفردها (دار العلم)) اليت كانت حتظـى برعايـة أفـراد أثريـاء، والسـلطان نفسـه يف بعـض األحيـان، مل توجـه 

ـــا و دوامهـــا. لقـــد أبـــداً حنـــو متّلـــك املزيـــد مـــن الثـــروة و مل حتصـــل أبـــداً علـــى وضـــع اقتصـــادي مســـتقل كـــان سيضـــمن ح يا
اســتطاعوا تــدريب علمــاء متفــوقني و معــروفني، إال أنــه مل يكــن مبقــدورهم ضــمان اســتمرار إنتــاج مثــل هــؤالء العلمــاء مــن 
م ومناصبهم. وكنتيجة لذلك، فان اإلنتاج العلمي يف العامل اإلسـالمي كـان مـدفوعا بالعبقريـة الفرديـة  خالل تأمني معاشا

ء العباقرة يلتقون صدفة بالذي يرعاهم و يعطيهم دعمـه. أمـا يف العصـر احلـديث، فـإن مشـكلة لكن فقط عندما كان هؤال
اللحـاق بــالعلوم الغربيــة ال تقتصـر فقــط علــى العـامل اإلســالمي، بــل أصـبحت معضــلة مــا ُيسـمى بالعــاَلمني الثــاين و الثالــث 

 غــري الغــريب يفتقــد فيــه إىل الرأمســال الضــروري أيضــا. و يبــدو هــذا الســباق التنافســي قائمــا علــى قــدم و ســاق إال أن العــامل
وإىل البـــىن التحتيـــة و كـــذلك قـــوة العمـــل الـــيت تســـتطيع املنافســـة بشـــكل عـــادل. أضـــف إىل ذلـــك كلـــه أن هجـــرة األدمغـــة 

  املستمرة اليت تزيد العامل األول قوة على حساب العاملني الثاين و الثالث، جتعل السباق أصعب للفوز.
سـتثنائي يقـدم نظريـة جديـدة يف أسـباب تفـوق الغـرب وختلـف العـامل اإلسـالمي يف العصـر احلـديث أن هذا الكتـاب اال

  باملقارنة. وهي نظرية حباجة إىل أن تدرس جبدية من قبل املؤرخني ورجال العلوم املسلمني و العرب.
يبا يف توقيــت النهضــة إال أن بعــض املختصــني، مثــل املــؤرخ االقتصــادي الراحــل شــارل عيســاوي، قــد خيتلفــوا مــع د. صــل

العلمية األوروبية، على األقل جزئيا، وإرجاع تقدمها يف بعض اجملاالت إىل ما قبل القرن السادس عشر فهو يركـز يف كتابـه 
أكثر ما يركز على علوم الفلك و ال بد من دراسات مماثلة يف العلوم اليت تقع يف جماالت أخرى. وهـذا موضـوع حيتـاج إىل 

ضافة، نرجو أن يبادر املؤلف إىل كتابة فصل جديد يف طبعة الكتاب الثانيـة حـول العالقـة بـني إنتـاج حبث طويل خاص. إ
الرأمسال وإنتاج العلم يف بلد كاليابـان حلـق علميـا بـالغرب يف وقـت متـأخر وبصـورة جعلتـه موضـع إعجـاب كـل العـوامل غـري 

  .الغربية
**********************  



 205

  .*) باحث من لبنان
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